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BLOG
KIRKEN INKLUDERER
KUN DE FROMME – ELLER HVAD?
Det kan godt være, du mener, at det
især er meget kristne og særligt
fromme, der bruger kirken.
Det har du nok ret i, hvis du med meget
kristne og fromme mener dem, der går
i kirke næsten hver søndag Og det er
vel meget naturligt. Men hvis du mener, det kun er dem, der bruger den – og
må bruge den – så er det lyv.
Ligesom folkeskolen er for alle, sådan
er også folkekirken for alle. Og skal
være for alle. Sådan er det i alle
folkekirker i Danmark – og i hvert fald i
Christianskirken, som er den folkekirke,
du hører til – du, som læser dette.
Den kan ses ude fra Randersvej.
Den ligger for enden af Norges Allé.
Og Norges Allé ligger lidt nedenfor
McDonald’s og Netto på Randersvej,
dér hvor der ligger en genbrugsbutik på
hjørnet.

I Christianskirken kommer alle
slags mennesker
Hér kommer alle slags mennesker, og
alle er lige velkommen. Uanset farve,
race, religion og seksuelle tilbøjeligheder. Om du har høj uddannelse, lav
uddannelse eller ingen uddannelse.
Om du har arbejde eller er arbejdsledig.
Om du er asylansøger, flygtning eller
kontanthjælpsmodtager.
Der er ingen adgangsbetingelser.
Du må komme både med hat og tørklæde. Turban, skæg og briller. Fint tøj.
Laset tøj. Hverdagstøj. Og du vil opdage, der i forvejen er nogen af dem
alle - næsten. Og du vil med næsten
garanti blive hilst på og budt velkommen – hvis du altså ønsker det.
Du må også lade være at hilse på!
Du er velkommen under alle omstændigheder. Og du må sætte dig øverst,
eller nederst, eller midt imellem.
Prisen er den samme.

Og vi bestræber os på, at alle også skal
føle sig velkommen, hvad enten det er
til koncert, begravelse, konfirmation,
forårsmarked, bryllup, jul, påske, pinse,
familie-, spaghetti-, meditationsgudstjeneste, babysalmesang eller noget af
alt det andet, du vælger at komme til.
At jeg som præst håber du kommer
tiere – det er vel naturligt
At de mennesker, for hvem ”alt det
med Gud og Jesus” betyder meget - at
de bruger kirken meget, er vel ganske
naturligt. Men det er lige så naturligt, at
de, for hvem det betyder mindre, også
bruger den. Det er helt OK at bruge
kirken ”bare” til jul, påske, koncert,
forårsmarked, begravelse m.m. Du er
altid lige velkommen.
Men at jeg som præst håber, at du får
lyst til at komme tiere - det er vel også
ganske naturligt.

”Ligesom folkeskolen er for alle, sådan er også
folkekirken for alle. Og skal være for alle.
Sådan er det i alle folkekirker
i Danmark – og i hvert fald i Christianskirken.”
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AF JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk

Christianskirken inkluderer
også kristne fra Mellemøsten
Mens store dele af den danske befolkning i skrivende stund er stemt for at ekskludere flygtninges muligheder for at komme ind i Danmark, ønsker den lokale folkekirke, Christianskirken, at inkludere mennesker med
anden etnisk baggrund, og har åbnet lokalerne for den arabisktalende gruppe ”Den Glade Nyhed”.
Det er godt et år siden, at fire kristne
arabere mødtes i Wessam Youssefs
hjem i Aarhus. På bare et år er gruppen vokset, så omkring 30 arabisktalende kristne mødes hver uge. På grund
af pladsmangel blev de ugentlige
møder flyttet til Christianskirkens
mødelokaler i Christiansgården.
Gruppen kalder sig ”Den Glade Nyhed”.
Gruppen ledes af Wessam Youssef
og Basem William. Om navnet ”Den
Glade Nyhed” siger Wessam:

Det er fordi vi mødes for at tale om
bibelen, og i den er der gode glade
nyheder til alle mennesker!
Bibelkundskab og støtte
Gruppen begynder møderne med
at bede sammen og synge kristne
arabiske sange. Så indledes der over
tekster fra bibelen, ofte med indledere
fra gruppen selv. Præsterne Carsten
Haugaard Nielsen og Anders Kobbersmed har gæstet gruppen som
oplægsholdere.

”Medlemmerne af ”Den Glade Nyhed”
bliver ikke forfulgt her, men af og til
kritiseret og kaldt vantro”
4
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Mødet slutter med, at man beder for
dem, der har behov for det. Flere er
fyldt af sorg og bekymringer, bl.a. fordi
de har familier i de arabiske lande, hvor
kristne forfølges.
At støtte hinanden i fællesskabet er en
meget vigtig del af gruppens arbejde.
Det gør selvsagt ondt, når vi hører om
forfølgelser af kristne i Mellemøsten,
siger Wessam.
Men heldigvis er forholdene bedre her.
Medlemmerne af ”Den Glade Nyhed”
bliver ikke forfulgt her, men af og til
kritiseret og kaldt vantro.

”Alle er velkomne, og alle
er lige, uanset religiøst og
politisk ståsted eller køn.
Jesus forener os og elsker
alle mennesker”

Spændingerne i Mellemøsten
Deltagerne kommer typisk fra Syrien,
Irak, Libanon og Egypten. Nogle af dem
er født i kristne familier.
Ca. 30 procent af gruppens medlemmer har konverteret til kristendommen, efter de er kommet til Danmark.
Andre er begyndt med den kristne tro
i deres hjemland, men er blevet døbt i
Danmark.
Med de spændinger og forhold der er
i Mellemøsten, er det nærliggende at
spørge, om alle nationaliteter er lige
velkomne i ”Den Glade Nyhed”, og om
mænd og kvinder samles sammen.
Alle er velkomne, og alle er lige, siger
Wessam uanset religiøst og politisk
ståsted eller køn. En gang i mellem

kan vi diskutere lidt politik, men det er
helt afgørende for os kun at fokusere
på Jesus! Jesus forener os og elsker
alle mennesker. Vi er en del af Jesus
og alle lemmer på hans legeme.
Koranen mangler kærlighedsbudskabet
Med så mange nationaliteter med en
muslimsk baggrund er det nærliggende
at spørge, hvordan Wessam oplever
forskellene mellem koranen og bibelen,
mellem troende muslimer og kristne.
Når muslimer kommer til at kende
kristendommen, bliver de meget negative over for koranen, siger Wessam.
De ser pludselig, at kristne har et
meget lysere sind. Koranen mangler

kærlighedsbudskabet. Derfor er det
vigtigt, at kristne fortæller muslimerne om Jesus og budskabet om Jesu
kærlighed til os, vor kærlighed til
næsten, og ikke mindst om frelsen. Der
er ikke tilgivelse og frelse i koranen!
Det du må, ikke må og det du skal!
Wessam tilføjer, at bibelstudierne i
”Den Glade Nyhed” giver glæde og
kærlighed, hvor muslimerne er mere
vant til koranens budskaber om det du
må, ikke må og det du skal.
Derfor har muslimerne altid dårlig
samvittighed, indtil de møder kristendommen og første gang hører om
frelsen og om, at Gud elsker dig! siger
Wessam.

DEN GLADE NYHED
Er en arabisk talende gruppe, som mødes
hver torsdag aften kl. 19.00 -21.00 i Christiansgården
KONTAKT:

Wessam Youssef: Tlf. 5056 1471

		

Basem William:   Tlf. 3195 4049
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AF SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Det er sikkert
ikke en kirke for os
Line og hendes familie (mand og tre
børn) bor på Frederikshaldsgade,
samme vej som Christianskirken ligger
på. Følgende er fortalt til Maria Due
Pedersen:
Den store kirkegang virkede for
forpligtende for os
Inden vi flyttede hertil, skulle min
veninde have et barn døbt. Vi kom til
barnedåb i Christianskirken, og det var
en 2 timers seance. Det havde vi ikke
lige forventet; det var lidt voldsomt.
Da vi så flyttede ind på Frederikshaldsgade, så vi, at om søndagen
var hele gaden fyldt
op af biler.
Vi tænkte:
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Det er sikkert ikke en kirke for os, der
bare lige kommer forbi en sjælden
gang.

familie i Vor Frue kirke. Det fungerede
for os. Sidenhen blev vi gift i Vor Frue
kirke af den samme præst.

Vi fik vores datter døbt i Vor Frue
kirke - det fungerede for os
Vi fik en datter, og overvejede, om hun
skulle døbes. Det var for stor en mundfuld at komme i Christianskirken til en
fyldt kirke og få hende døbt – også fordi
hendes far ikke var sikker på, at han
syntes, hun skulle døbes. Så vi fik en
god snak med gadepræsten. I samtalen
blev vi klar over, at hvis man skulle
døbes, behøvede man ikke at være vildt
troende og gå i kirke hver søndag.
Vi blev enige om at arrangere
dåben kun for vores

I børnehøjde til jul i Christianskirken
Vi besøgte igen Christianskirken, da
vores to piger var med børnehaven til
julegudstjeneste og medvirkede med
krybbespil og Luciaoptog. Jeg oplevede, at I tog godt imod børnene – og arrangementet var virkelig i børnehøjde.
Børnehaven har også været i kirken op
til jul for at finde nisser. Jeg synes godt
nok, det er rummeligt - at lade børnene
finde nisser i et kirkerum. Når vi har
været til en jule- eller spaghettigudstjeneste, går mine
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”Til babysalmesang bliver der
formidlet lige så meget som til
en søndagsgudstjeneste.
Du når dem, som ikke kommer om
søndagen. Så jeg oplevede at kirken
er for alle, også os, som ikke går i kirke
hver søndag”.

Man kan godt blive
overset og forsvinde i
mængden

piger derfra med en nysgerrighed.
Det samme gør jeg selv som mor; jeg
kan heller ikke huske alle historierne i
kristendommen, så jeg synes også det
er interessant at høre det i børnehøjde,
- på et niveau, hvor jeg fanger det hele.
.. og til babysalmesang
I forbindelse med at vi fik vores
tredje barn, Mikkel, meldte jeg mig til
babysalmesang. Holdet var en blanding af alle mulige: nogle fra en anden
bydel, nogle her fra lokalområdet,
nogle, der går i kirken om søndagen,
og nogle, der ikke gør. Jeg har haft fordomme om, at dem, der hører til kirken
og er flittige kirkegængere, var meget
anderledes end mig. Men det viste sig
jo, at dem, som bruger kirken mere
end jeg gør, kan jeg sagtens hygge mig
med.
Til babysalmesang bliver der formidlet
lige så meget som til en søndagsgudstjeneste. Du når dem, som ikke kommer om søndagen. Så jeg oplevede at
kirken er for alle, også os, som ikke går
i kirke hver søndag.
Der foregår så meget aktuelt
Og så synes jeg i øvrigt, at det spændende ved Christianskirken er, at der
foregår så meget aktuelt, som ikke kun
berører dem, der kommer til gudstjeneste om søndagen. F.eks. de paraftner, I arrangerer et par gange om året
– det er jo oppe i tiden.
Ved de oplevelser, jeg har haft i Christianskirken, er jeg i hvert fald åbnet op
for at gøre brug af mere af det, som
kirken har at tilbyde.

Henning Andersen, professor i neurologi ved
Aarhus Universitet, har svaret på tre spørgsmål.

1
2
3

Hvad kender du til Christianskirken?
Jeg er kommet i kirken gennem snart 25 år og har været med i
forskelligt frivilligt arbejde, bl.a. som medlem af menighedsrådet,
frivillig kordegn og i en ledergruppe af et fællesskab for voksne.

Hvad deltager du i – og hvordan oplever du det?
Aktuelt deltager jeg primært i gudstjenester om søndagen og i en
bibelgruppe i private hjem. Som med meget andet her i livet oplever jeg, at der er både godt og mindre godt. Nogle gange er det
hyggeligt og meningsfuldt – og jeg får energi ved at deltage; andre
gange oplever jeg det mindre godt, som f.eks. hvis det, der siges er
for indforstået og ikke rigtig hæfter til ved mit hverdagsliv uden for
kirkens døre.

Er det en kirke for alle?
Ja, det er den, men selvfølgelig er det sværere, hvis man ikke er
vant til at gå i kirke eller ikke kender nogen, når man kommer. Man
kan godt blive overset og forsvinde i mængden. Jeg synes, en af
Christianskirkens styrker er det vidt forgrenede frivillige arbejde,
der giver mulighed for, at man kan finde en mindre gruppe eller et
fællesskab, hvor man føler sig hjemme.
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Nyt fra
menighedsrådet

AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

Ansættelse af ny præst
Da sognepræst Esper Thidemann går på pension 1. juni
2016, er menighedsrådet gået i gang med at forberede
ansættelse af hans efterfølger.

Kordegn vender tilbage
Jannie Platz Christensen vender tilbage
som administrativ medarbejder
(kordegn) på kirkekontoret 1. december.

Tilbygning til Christiansgården
Der er afholdt en arkitektkonkurrence, og med hjælp fra to sagkyndige
bedømmere er det lykkedes at finde en vinder. Det er arkitektfirmaet
Frost Larsen A/S, som nu sammen med menighedsrådets byggeudvalg
er i gang med at fastlægge den endelige udformning af tilbygningen og
ombygningen af Christiansgården.

Diakonimedarbejder bliver
Peter Worm Madsens ansættelse som
diakonimedarbejder forlænges til 31.
december 2018.

Ungdomsmedarbejder
Helene Damgaard Larsen er ansat som
ungdomsmedarbejder fra 17. august
2015 til 30. juni 2017 med syv timer pr.
uge.
Helene studerer dramaturgi.

Rytmisk musik-medarbejde
Menighedsrådet har ansat Andreas
Fibiger Hansen som rytmisk musikmedarbejder fra den 1. april med 7
timer om ugen. Hans opgave er at
styrke og udvikle den rytmiske musik
i kirken ved at støtte og udfordre
sangere og musikere i kirken.

Kirkesanger

Menighedsrådet har besluttet, at der fra 1. oktober er en kirkesanger, og
ikke et kor, ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der vil være kor ved højtiderne.

Spørgeskema-undersøgelse om gudstjenesten
I foråret blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne ved gudstjenester i Christianskirken.
Generelt er der tilfredshed blandt kirkegængerne med,
at Christianskirken har en traditionel gudstjeneste kl. 9.00 og en mere
moderne kl. 10.30.
Præsterne og menighedsrådet følger op på
spørgeskema-undersøgelsens resultater.

Han har tidligere været lovsangsleder
ved de rytmiske gudstjenester.

Vellykket Oddesundlejr

Igen i år har mange fået en god sommeroplevelse på Oddesundslejren,
hvor mange børn fra Aarhus deltog i Christianskirkens børnelejr.
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mere mellem

himmel…
AF SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

Pak det ængstelige væk og vis medmenneskelighed!
I skal ikke bekymre jer! siger Jesus et
sted.
Bekymringerne har fyldt i Europa i
dette efterår. Vi, der bor i det eftertragtede Europa, har bekymret os for
masserne, der kommer vandrende fra
Syrien og andre steder. Hvad gør det
ved os som folk og som kultur, hvis vi
åbner sluserne og lader dem flyde ind
over grænsen som et strøm af vand?
Bliver vi oversvømmet? Og hvis vi ikke
kan holde dem ude, hvordan ser vores
land så ud? Vores økonomi? Vores
kultur? Er det her begyndelsen til
enden på det Europa og det Danmark,
vi kender?

Når Jesus siger: I skal ikke bekymre
jer! – er det ikke en opfordring til at
lade stå til og gå ind i kirken og lukke
kirkedøren godt til og fornægte den
verden, vi lever i, og ikke passe på
Danmark. Det han vil, er at befri os fra
den ængstelige bekymring for os selv.
Fra den bekymring, der som en virus
kan inficere vores krop og gøre, at vi
ikke kan tænke og handle klart. Den
skal I lægge over på Gud! siger han.

Bibelen taler igen og igen om at have
omsorg for den fremmede. Det er ikke
et politisk program eller en løsning på
den flygtninge-krise, der er i Europa.
Det er først og fremmest en opfordring
til os alle: Kommer den fremmede til
din dør eller til din by, så pak det ængstelige væk og vis medmenneskelighed!
Her er kirken især kaldet til at inkludere og hjælpe alle, uanset hvem de er.

Der findes derimod en bekymring for
andre, vi ikke skal lægge fra os. Det er
den bekymring, der ser medmennesket
som en næste, og som handler, fordi
der skal handles.

Bekymringen har fået lande til at bygge mure og rulle pigtrådshegn ud. Den
har fået vores hjemlige politikere til
at stramme op og sende budskaber til
dem, der tænker på at tage til dejlige
Danmark: Vi skærer i jeres ydelser!

”Kommer den fremmede til din dør eller
til din by, så pak det ængstelige væk og
vis medmenneskelighed!”

…og jord
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Sognehistorie(r)

Med denne beretning om den første
skole på Christiansbjerg afsluttes
serien med fortællinger fra Christians
sogns historie.
Tak til lokalhistorikerne!
Historien om den første skole
på Christiansbjerg
I dag ligger der en beskeden bygning i
den øverste ende af Skovvangsvej med
navnet ”Kirkevængets Skole”. Historien om den begynder i slutningen af
1880erne. Dengang boede der ca. 500
mennesker på Reginehøj (fra 1897
Christiansbjerg). De ville gerne have
deres børn i skole, men den nærmeste
skole lå nede i Aarhus by. Det betød,
at der var næsten 3 km til skolen, og
det kunne specielt om vinteren være
hårdt for de mindste, så beboerne på
Reginehøj ville gerne have deres egen
skole. Allerede i 1885 søgte en kreds af
borgere byrådet om støtte til en skole.
Men de fik afslag.
Tanken om skolen blev dog ikke opgivet. Tre år senere fik den en støtte
på 200 kr., der blev givet til Udvalget
for Reginehøjs Fremme. Støtten blev
givet med den betingelse, at den gik
til elever, der var under 10 år gamle,
dvs. at det gik til de mindste, der havde
sværest ved en lang skolevej.

Nørrebrogades Skole (senere Nørre
Boulevards Skole) blev indviet 4.
maj 1897. Skolen på Christiansbjerg
havde da 24 elever, mens 50 børn fra
Christiansbjerg gik i Nørrebrogades
skole. Da de bestående byskoler var
fuldt optagne, blev der fortsat arbejdet med at få en ny offentlig skole på
Christiansbjerg.

Fra 1908 til engang i 30erne blev bygningen anvendt til forskellige formål:
Som reserveafdeling for Epidemihuset.
Som husvildeindkvartering til 1919.
Som mødelokaler for bl.a. menighedsrådet og som folkebibliotek fra 1924 til
1935.
På et tidspunkt i 1930’erne blev
bygningen igen taget i brug som skole
indtil 1937, hvor Skovvangskolen var
færdig. Eleverne blev undervist af Frida
Sørensen og Wartenberg, der sammen med eleverne gik i procession fra
Lilleskolen til Skovvangskolen, da de
skulle begynde i den nye skole.

Ca. 1956 Bagsiden mod skolegården
Foto fra Laila og Benny Tvede

I 1898 begyndtes byggeriet af en ny
skolebygning på Skovvangsvej kaldet
Lilleskolen. Den stod færdig i 1900.
Bygningen indeholdt to klasseværelser
og lærerindeværelse i stuen. På 1. sal
var der en toværelses lejlighed til en
beboer med en forpligtelse som pedel.
Den brugtes som skole indtil 1908.
Den hedder i dag Kirkevængets Skole.

I studiekredsen om lokalhistorie er der
flere, der kan huske skolen, herunder
at den blev brugt til 1. og 2. klasse med
piger og drenge hver for sig. De kan
også huske, at fru Jensen 1930’erne
boede i lejligheden på 1. sal. Hun skulle
bl.a. sørge for at gøre rent og fyre op i
kakkelovnene, før eleverne kom.
Efter 1937 ved vi, at den gennem nogle
år har været fritidshjem, og at den fra
1944 til 1952 blev brugt til elever med
tilpasningsvanskeligheder. I dag hører
skolebygningen ind under Skovvangskolen og anvendes til 2 specialklasser.

Der blev så lavet en skole med to
klasser med i alt 40 elever. Skolen
holdt til lejede lokaler, og den flyttede
noget rundt. Fra 1890 til 1893 havde
den til huse i Reginehøj Skovvej 36 i en
bagstue, men flyttede til nye lokaler på
Reginehøj Skovvejs Tværgade.
Tværgaden fik i 1897 navnet Tjørnegade, hvor skolen lå i nr. 4.
Kirkevængets Skole i dag 					
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Foto af Balk Lapholm

Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken
Spaghettigudstjeneste
- med drop-in og leg i kirken fra kl. 16.00.
Få en fælles oplevelse i familien onsdag sidst på eftermiddagen én gang om
måneden: 25. november, 27. januar, 24.
februar.
Vi åbner kirken allerede kl. 16.00, hvor
der er mulighed for en kop kaffe, vand og
frugt. Børn og voksne kan sammen læse
bøger, tegne, lege i legekrogen eller med
modellervoks og dramaudstyr.
Gudstjenesten kl. 17.00 varer 1/2 time,
og alt er tilrettelagt for børnene med
f.eks. dukketeater, drama og børnevenlige
sange.
Efter gudstjenesten er der aftensmad
(pris: 5 kr./barn; 20 kr./voksen) i krypten.

NYT HOLD BABYSALMESANG
Begynder onsdag den 6. januar
kl. 10.00 i kirkerummet.
Babyer fra 2-8 måneder er velkomne
sammen med deres mor.

F A M I L I E G U D S TJ E N E S T E R

Velkommen til gudstjenester, hvor der er noget for både børn og voksne!
6. december
kl. 11.00:

24. december
kl. 10.30:

7. februar
kl. 11.00:

Advent og jul

Julegudstjeneste
i børnehøjde

Fastelavn med
tøndeslagning

BØRNEKIRKE
HVER SØNDAG

Kontaktperson: Maria Due Pedersen,
4172 7102
Tilmelding skal ske på:
maria@christianskirken.dk

Vidste du, at det kan blive en god oplevelse for hele familien at
tage i kirke om søndagen kl. 10.30? Her sker der nemlig noget
for børn i alle aldre (2 år til og med 6. klasse).
Børnene opdeles i 2-3 aldersgrupper, og under prædikenen
sørger frivillige medarbejdere for et varieret program. Her er
der er plads til fordybelse, fortælling, sang, leg, kreativitet og
konkurrencer. På gensyn en ”ganske almindelig søndag”.
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken
Farsitalende bibelgruppe

Programmer for
Christianskirken

mødes i Christiansgården søndag middag efter gudstjenesten
kl. 10.30. Kontaktperson er Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414.

netværksgrupper og klubber
er lagt frem i våbenhusene
og på christianskirken.dk.
Her kan også kontaktpersonerne for alle faste
aktiviteter findes.
Tilmeld dig det elektroniske
nyhedsbrev. Du finder tilmelding
nederst på christianskirken.dk

TIL TJENESTE

NYE NETVÆRK

14. november, 9. januar, 13. februar.

– er dage, hvor vi som kirke går ud og hjælper med praktiske
opgaver for folk i sognet. Vi har følgende lørdage kl. 9.00-15.00
på programmet, hvor du kan bede om hjælp - eller være med til
at levere hjælpen:

- er for dig, der gerne vil lære nye mennesker at kende.
Måske har du mistet kontakten til familie og venner eller har
bare lyst til at møde andre mennesker, lave mad sammen og
spise i fællesskab.

Henvendelse til diakonimedarbejder Peter Worm Madsen,
peter@christianskirken.dk, tlf. 4172 7108

Vi mødes hver anden tirsdag (i lige uger) i krypten kl. 17.00-20.00
Tilmelding skal ske til tlf. 3093 9105.
Nye Netværk er et samarbejde mellem Blå Kors og
Christianskirken.

NETVÆRKSGRUPPEN FOR KVINDER

- mødes for at dele liv med hinanden, støtte hinanden i at leve
et autentisk kristenliv og styrke fællesskabet mellem kvinderne
i kirken.
Kontaktperson er:
Majbritt Lysgaard Pedersen:		

tlf. 5190 7049.

KIRKEAFTNER
er foredragsaftener for alle
Tirsdag den 2. februar 2016 i Christianskirken, krypten:
Informationssekretær hos Åbne Døre Golriz Ghozati taler om den
forfulgte kirkes situation i hele verden.
12
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På menighedslejren er der også et program for børnene

M E N I G H E D S L E J R
6.-8. NOV.
Alle er velkomne på lejren, som afholdes på Rudehøj Efterskole
i Odder.
Tilmelding til lejren kan ske på christianskirken.dk, hvor også
programmet kan ses, eller til Majbritt Fomsgaard, tlf. 4185 4462
eller Søren Sortkær, tlf. 2972 1660.
Sidste frist for tilmelding er d. 1. november 2015.

TIRSDAGSKLUBBERNE
Tirsdagsklubberne er stedet hvor man mødes, hvis man er pensionist, efterlønner
eller bare har lyst til et par hyggelige timer sammen med andre. Der er to klubber,
og man er velkommen begge steder. Tag gerne naboer og bekendte med.
Vi mødes kl. 14.30 og drikker kaffe sammen. Eftermiddagen slutter kl. 16.30.
Kaffen koster 20 kr.
Tirsdagsklubben i
Christianskirkens krypt:

26. januar:
Birgitte Jakobsen, ansat ved politiet:
Kvinde i en mandeverden

Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002
3. november:
Ole Kamp: Livet med glæde, humor
og værdi

9. februar:
Diakonimedarbejder Peter Worm
Madsen: Kaffe, sæbe og skovl forandrer folkekirken

12. november:
Livsfortællinger v. nogle af medlemmerne fra Tirsdagsklubben

23. februar:
Caféeftermiddag med kaffe og kage
lidt ud over det sædvanlige. Pris 30 kr.

19. januar:
Karin Høy: På rejse i Indien

Kaffe og kage lidt ud over det sædvanlige
i tirsdagsklubben

Fælles for begge klubber:

Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101

1. december:
Adventsgudstjeneste og julehistorie
Eftermiddagen starter med gudstjeneste i kirken kl. 14.00. Derefter går vi i
krypten til et veldækket kaffebord.
Der skal vi synge og høre julehistorier.
Vi får besøg fra plejehjemmene.

10. november:
Caféeftermiddag med kaffe og kage
lidt ud over det sædvanlige. Pris 30 kr.

8. december:
Julefrokost og julelotteri i
Christiansgården

24. november:
Ellen Hessellund: Ruths bog
12. januar:
Ulla Kjærulf: Rejser i livet, fysisk og
åndeligt, fra Danmark til Italien og
tilbage igen

Venskab i parforholdet
Tilmelding:
Senest 1. november til
kirkekontoret, kontor@christianskirken.dk,
tlf. 8616 9464
Pris: 50 kr. pr par.

AT DELE LIV OG TRO

Vi mødes onsdage i lige uger kl. 13
i Christiansgården bag kirken.

2. februar:
Forfatter Johan Bender:
Carl Nielsens liv og musik

Tirsdagsklubben i Christianskirkens
lokaler, Skrydstrupvej 4

Onsdag den 4. november kl.
19.00-21.30 i Christianskirken, Krypten:

med hinanden kan lade sig gøre,
hvis du deltager i Christianskirkens
samtalegruppe. Det er et mindre
fællesskab for voksne 50+, der læser
søndagens tekst og drøfter indholdets
betydning og aktualitet.

5. januar:
Hellig tre konger og byggeriet ved
Christiansgården

16. februar:
Tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken Ejvind Nielsen:
Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken

SERVICETJEK
PÅ PARFORHOLDET

Vi mødes kl. 11.30, spiser og hygger
os med hinanden til kl. 14.00.
Inviter gerne din nabo med ind i et godt
fælleskab.
Frokosten koster 40 kr.
En udførlig beskrivelse af de enkelte
eftermiddage i tirsdagsklubberne kan
ses i klubbernes program og på
christianskirken.dk

Du er velkommen til at kontakte
Martinus Langer Nielsen på tlf.
4172 7106.

Julehjælp fra Menighedsplejen
Har du brug for økonomisk hjælp i
forbindelse med julefejringen, kan du
søge julehjælp.
Ansøgningsskema kan afhentes på
sognemedhjælper Janne Dahls kontor
i Christiansgården fra man. d. 2. nov.
og afleveres samme sted senest tirs.
d. 1. dec.

Juleaften
I år inviterer Christianskirken og
Johanneskirken til juleaften den 24.
december i Johannesgården ved siden
af Johanneskirken på Trøjborg.
Få flere oplysninger eller tilmeld dig til
Skt. Johannes´ kirkekontor på
tlf. 8613 7373.
Det koster 75 kr. at deltage.
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GUDSTJENESTER
På alle søndage med gudstjeneste kl. 9.00 er der skriftemål 8.45

November
01.
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

08.
9.00
10.30

23. søndag efter trinitatis
Birgitte Graakjær Hjort
Carsten Haugaard Nielsen

15.
9.00
10.30
15.00

24. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Aftensgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

19.30

22.
9.00
10.30

Sidste søndag i kirkeåret
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed

25.
16.00
17.00

Onsdag
Drop-in og leg i kirken
Spaghettigudstjeneste,
Anders Kobbersmed

29.
9.00
10.30

1. søndag i advent
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen

December
06.
9.00
11.00
16.00
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2. søndag i advent
Carsten Haugaard Nielsen
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

09.
19.30

Onsdag
De ni læsninger,
Carsten Haugaard Nielsen

13.
9.00
10.30

3. søndag i advent
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

20.
10.30

4. søndag i advent
Carsten Haugaard Nielsen

24.
10.30
14.00
16.00

Juleaften
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen

25.
10.30

Juledag
Carsten Haugaard Nielsen

26.
10.30

2. Juledag
Anders Kobbersmed

27.
10.30

Julesøndag
Esper Thidemann

31.
23.30

Nytårsaften
Esper Thidemann

31.
9.00
10.30

Februar
07.
9.00
11.00
16.00

Januar
01.
16.00

Nytårsdag
Carsten Haugaard Nielsen

03.
10.30

Hellig tre kongers søndag
Esper Thidemann

10.

1. søndag efter
helligtrekonger
Esper Thidemann
Kristian Bork Sørensen
Rytmisk gudstjeneste,
Esper Thidemann

9.00
10.30
16.00

17.
9.00
10.30

Sidste søndag efter
helligtrekonger
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

24.
9.00
10.30

Søndag septuagesima
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

27.
16.00
17.00

Onsdag
Drop-in og leg i kirken
Spaghettigudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen
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Søndag seksagesima
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann

Fastelavns søndag
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

14.
9.00
10.30

1. søndag i fasten
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed

21.
9.00
10.30
15.00

2. søndag i fasten
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

24.
16.00
17.00

Onsdag
Drop-in og leg i kirken
Spaghettigudstjeneste,
Anders Kobbersmed

28.
9.00
10.30

3. søndag i fasten
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen

Marts
06.
9.00
10.30
16.00

Midfaste søndag
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

KONCERTER
November

December

Januar

Carl Nielsens 150 års jubilæum
Søndag den 15. november kl. 16.00

De ni læsninger
Onsdag den 9. december kl. 19.30

Helligtrekongers-koncert
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19.30

I anledning af Carl Nielsens 150 års
jubilæum spilles bl.a. Finlandia,
uropførelse af Martin Hj. Nielsen:
Høstpræludium.
Medvirkende: Lars Rosenlund Nørremark, orgel, Martin Hjalmar Nielsen,
orgel, Marianne Klindt-Jensen, sang.
Fri entré

Velkommen til en stemningsfuld indledning på julen. Gennem læsninger
og fællessalmer bevæger vi os fra
skabelsen, gennem profetierne, over
Jesu fødsel frem til håbet om det
evige liv.

Korsange af ”julens toner søde” af
Martin Hj. Nielsen. Lars R. Nørremark
medvirker på orgel.
Fri entré

Koncert med brass band og orgel
Søndag den 22. november kl. 16.00
Medvirkende: Senex Brass-band,
Martin Hj. Nielsen, orgel.
Fri entré

Medvirkende: Carsten Haugaard Nielsen, præst, Martin Hj. Nielsen, organist
og Maria Due Pedersen, korleder.
Efter gudstjenesten er der æbleskiver i
krypten.
Fri entré
Julekoncert
Søndag den 13. december kl. 16.00

Jul med
Vocal Line
d. 16. december

Hjemmeværnets Blæserorkester
afholder sin traditionsrige julekoncert.
Fri entré
Jul med Vocal Line
Onsdag den 16. december kl. 19.30
Koncert under ledelse af Jens
Johansen. Acapella kormusik
Entré: 150 kr., studerende 100 kr.

Gudstjenester på plejehjemmene
ABILDGÅRDEN

BJERGGÅRDEN

FOR BEGGE PLEJEHJEM:
Adventsgudstjeneste i Christianskirken

10. og 24. november:

Kl. 14.00

12. november:		

Kl. 14.00

24. december:		

Kl. 10.30

24. december:		

Kl. 10.30

12. og 26. januar:

Kl. 14.00

14. januar:		

Kl. 14.00

09. og 23. februar:

Kl. 14.00

11. februar:		

Kl. 14.00

1. december kl. 14
Eftermiddagen starter med gudstjeneste i
kirken kl. 14.00. Derefter går vi i krypten til
et veldækket kaffebord.
Der skal vi synge og høre julehistorier
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Julen i

CHRISTIANSKIRKEN

KONCERTER

JULEAFTEN

De ni læsninger
Onsdag den 9. december kl. 19.30
Hjemmeværnets Blæserorkester
Søndag den 13. december kl. 16.00
Jul med Vocal Line
Onsdag den 16. december kl. 19.30
Helligtrekongers-koncert
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19.30
Se mere om koncerter s. 15

Kl. 10.30
Anders Kobbersmed,
		familiegudstjeneste
Kl. 14.00
Esper Thidemann
Kl. 16.00
Carsten Haugaard Nielsen
Juleaftens-fejring fælles med
Johanneskirken i Johannesgården
Der kan søges om julehjælp,
se mere side 13

