Frivillige hænder
KIRKEBLADET

NR. 2 – 2015 JULI – OKTOBER		

(til gengæld får du ingen løn)

Til alle husstande i Christians sogn

Christianskirken

CHRISTIA NSKIRKEN.DK

AF SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD
NIELSEN
chn@km.dk

Indhold
Frivillig - må jeg være fri?		
Vi ville være dumme, hvis
vi ikke brugte frivillige		

03
04

Det er en gave at give noget
til andre				06
Hvad sker der?			

08

Min mor var frivillig i Christians sogn

10

Mere mellem himmel og jord

11

Nyt fra menighedsrådet		

12

Sognehistorie(r)			13

Præster
Kirkebogsførende sognepræst
Carsten Haugaard Nielsen
Frederikshaldsgade 13,
Tlf. 8616 8745, 4172 7107
chn@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst (vikar)
Anders Kobbersmed
Tlf. 4172 7109
anders@christianskirken.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Esper Thidemann
Klitrosevej 6, 8200 Aarhus N
Tlf. 8616 9072, 4172 7110, eftn@km.dk
Træffes bedst 12-13, to 17- 18
Træffes ikke fredag

Ulønnet hjælpepræst
Ulrik B. Nissen
Tlf. 8617 6037, 2871 6269
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

Gudstjenester			14
Grundkursus i kristendom		

16

Kirkens kontor
Christiansgården (bag kirken),
Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N
Tlf.
Mail:

8616 9464
kontor@christianskirken.dk

Åbent: Man. tir. ons. og fre. 9-13, tor. 15-17

Ellen Liebach
Kordegn (vikar)
Kirkebladet for Christians sogn
Kirkebladet uddeles af frivillige til alle
husstande. Kirkeblade er i flg. gældende
lov undtaget fra ordningen om “nej tak til
reklamer”.
Redaktion:
Jes Christiansen, Marianne Due-Hansen,
Maria Due Pedersen, Peter Schmidt,
Carsten Haugaard Nielsen
(ansvarshavende redaktør, chn@km.dk)
Artikler udtrykker forfatterens holdning
og ikke nødvendigvis redaktionens
Layout: Opstrøm design & grafik

BLOG

Kirkens personale

Øvrige medarbejdere
Menighedskoordinator/daglig leder
Martinus Nielsen
Tlf. 4172 7106
martinus@christianskirken.dk

Diakonimedarbejder
Peter Worm Madsen
Tlf. 4172 7108
peter@christianskirken.dk

Sognemedhjælper
Maria Due Pedersen
Tlf. 4172 7102
maria@christianskirken.dk

Kirketjener
Preben Eliassen
Træffes bedst i kirken 8.30-9.00
Tlf. 4172 7105

Sognemedhjælper (Menighedsplejen)
Janne Dahl
Tlf. 4172 7101
janne@christianskirken.dk

Organist
Martin Hj. Nielsen
Tlf. 4172 7103

Sognemedhjælper (Menighedsplejen)
Vera Dohn
Tlf. 2144 4647

Menighedsrådet:
Formand
Jens Hede Jensen
Tlf. 2521 2315
jens@christianskirken.dk

Andre ansatte, se christianskirken.dk
Følg os også på facebook
Modtag Christianskirkens elektroniske ugebrev med aktuelle nyheder

FRIVILLIG – MÅ JEG VÆRE FRI!
”Så sidder man dér… Har været til en
dejlig gudstjeneste i Christianskirken.
Og hvad får man så serveret, inden
man går ud? Igen! ’Der er mulighed for
at blive frivillig… I genbrugsbutikken.
Som besøgsven. I børnearbejdet…’ På
en pæn måde, naturligvis… Jeg spørger
bare: Må jeg være fri?”
Jeg har ikke hørt det på præcis den
måde. Men det er tæt på!
Christianskirken er en aktiv kirke. Som
det kan læses i dette blad, er der ca.
400 frivillige engageret i Christianskirken. Vi arbejder hele tiden med at
rekruttere nye frivillige. Og med at
fastholde og støtte dem, vi har. Vi gør
det bevidst. ”Det giver mest kirke for
pengene”, siger menighedskoordinator
Martinus Langer Nielsen i dette blad.
Og nogle af de frivillige begrunder det
selv senere i bladet: ”Det giver mig en
undskyldning for at arbejde med noget,
jeg godt kan lide”. ”Så kan jeg sove godt
om natten, for jeg har gjort noget godt
for et andet menneske”.
Selvfølgelig må man være fri.
Selvfølgelig kan man komme og bare
lytte. Være i det smukke, lyse kirkerum.
Mærke stemningen. Få sit barn døbt
eller konfirmeret. Man kan gå uden at
blive involveret mere. Der skal være
plads til alle, uanset om man vil være
mere engageret eller ej.

Men frivillighed er kommet for at
blive. Det er det i samfundet. Vi har en
lang og stolt tradition i vores land for
frivillighed i foreninger. Sportsklubber,
spejdere, humanitære og kirkelige
organisationer har i mange, mange år
arbejdet med en frivillighedskultur.
Også det offentlige har fået øjnene op
for styrken ved frivilligt arbejde. Aarhus
Kommune satser i disse år på frivillighed og ansætter frivillig-koordinatorer. De får mange frivillige i gang inden
for f.eks. ældreområdet.

”De frivillige, som vi kalder
dem, der hjælper og bærer,
hvor der er brug for det,
er guld værd for vores
folkekirke. Forkæl dem!”
Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus
Stifts nye biskop”
I den officielle folkekirke blæser det
også den vej. I bispevalgkampen i
foråret i Aarhus Stift talte begge bispekandidater varmt for frivillige.
Den nye biskop, Henrik Wigh-Poulsen,
sagde: ”De frivillige, som vi kalder
dem, der hjælper og bærer, hvor der
er brug for det, er guld værd for vores
folkekirke. Forkæl dem!”

I Christianskirken mærker vi også
interessen for frivillige i folkekirken. Vi
får jævnligt besøg af menighedsråd fra
andre kirker, der spørger: Hvad gør I?
Hvad er det særlige ved at være frivillig
i en kirke? Der kan nævnes mange ting!
Jeg vil nævne én ting: At kirken bliver
båret nedefra. Grundtvig siger i en af
sine salmer: ”Vi er Guds hus og kirke
nu/ bygget af levende stene”. Kirken er
ikke en bygning. Den er heller ikke en
præst. Kirken er ”levende stene”.
Kirken er mennesker. Derfor skal
kirkens arbejde bæres nedefra – af de
frivillige.
Dette kirkeblad er en åben invitation til
hele sognet: bær med! Der er masser
af muligheder, uanset om man bruger
kirken lidt eller meget – eller bare vil
give en hånd til andre mennesker. Alle
har noget at give, lidt eller meget. Og al
erfaring viser, at det er til gavn for alle.
Både den, der giver noget og den, der
modtager, får glæde af det.
Så hvis man er villig, kan man blive
frivillig. Men - naturligvis: Man kan
også blive fri! At være frivillig er kun en
mulighed - for dem, der gerne vil.

Bestil det på christianskirken.dk
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Vi ville være dumme,
hvis vi ikke brugte
FRIVILLIGE
Mest mulig kirke for pengene
Christianskirken har tre lønnede
præster. Man skulle tro, at de ud over
søndagsgudstjenesten også kunne
varetage de kirkelige aktiviteter som
klubber, foredrag og kirkens sociale
arbejde!
Den daglige administrative leder
Martinus Langer Nielsen blev for seks
år siden ansat som menighedskoordinator og fik ansvaret for de mange
frivillige. ”Præsterne har nok at lave”,
siger Martinus Langer Nielsen, der ikke
selv er præst. ”De laver langt mere,
end hvad de er ansat til. ”
Tanken har strejfet mig om kirkens
økonomiske politik er planlagt
efter princippet: Hvad man sparer på
gyngerne, kan man bruge på karrusellerne. Altså at man bevidst sparer
på lønkroner ved at bruge frivillige.
Ifølge Martinus værdsætter både
Kirkeministeriet, stift og provsti, at kirkerne bruger frivillige i kirkens arbejde.
Menighedsrådene bliver ofte mindet
om at få mest mulig kirke for pengene.
Det er de frivillige nøglen til.
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”Vi ville også være dumme i Folkekirken, hvis vi ikke brugte frivillige”, siger
Martinus. ”Det gør man jo også mange
andre steder, f.eks. i humanitære
organisationer. ”
Christianskirken har en lang tradition
for at bruge mange frivillige. Fra kirkens start for 100 år siden var frivillige
med til at bygge den første kirke, et
bedehus på Randersvej. Siden da har
både præster og menighedsråd ment,
at frivillige er en vigtig del af kirkens
arbejde.
Min kirke
Ud over besparelsen kunne det være
interessant at høre, om der er andre
grunde til, at Christianskirken benytter
så mange frivillige.
”Det har flere formål”, siger Martinus.
”Bl.a. fortæller Bibelen, at menigheden
skal bære opgaverne sammen.
Derigennem får flere ejerskab på
kirken. Mange af de frivillige opfatter
Christianskirken som ”min kirke”. Det
er et ejerskab, der er enestående! ” På
kirkens hjemmeside kan man finde en
jobbørs med oversigt over, hvor der er

mulighed for at blive frivillig lige nu.
Her står, at gudstjenesterne i høj grad
præges af frivillige, og at de er med til
at give liv i kirken.
”Det er f.eks. ikke kun præsten i den
sorte præstekjole, der medvirker og
er synlig ved en gudstjeneste. Ved
kirkedøren står der en frivillig og byder
velkommen, og den frivillige kirkekordegn er klædt i sit eget tøj. Det
sætter sit præg på gudstjenesten”,
siger Martinus.
Flere tilskud
Kirken henter jo sin økonomi fra
kirkeskatten. Hvorfor ikke søge flere
penge og så betale sig fra det frivillige
arbejde? Martinus smiler overbærende
og fastslår:
”Vi kan ikke bare få tilskud udefra. Det
er i hvert fald en skrøne uden lige! Det
er provstiet, der fordeler kirkeskatten
blandt kirkerne. De har en sund skepsis,
når der ansøges om penge. Vi fik f.eks.
penge til en treårig projektstilling, en
diakoni-medarbejder, fordi det var et
godt projekt, og fordi vi kunne være med
til at inspirere andre sogne! ”

Menighedskoordinator Martinus Langer Nielsen har ansvaret
for Christianskirkens ca. 400 frivillige medarbejdere

Presset på menigheden
Min samvittighed rammes, når der ved
gudstjenesten annonceres efter frivillige. Bl.a. ved en gudstjeneste, hvor
der blev læst fra Bibelen: ”Vær ordets
gørere, ikke blot dets hørere, ellers
bedrager I jer selv”. Til sidst i gudstjenesten efterlyste præsten besøgsvenner, bladomdelere, m.fl.
Det ramte mig!
Mest ramt bliver jeg, når kirkens
diakonimedarbejder fra kortrappen
- med hakke og skovl - efterlyser frivillige til at hjælpe med praktisk arbejde
hos beboere i sognet.
Er der for meget pres?
”Det forsøger vi at undgå ved at lægge
det frem som en mulighed og ikke en
direkte opfordring. Vi ønsker bestemt
ikke, at folk får dårlig samvittighed”,
siger Martinus overbevisende.
Godt! Også fordi Martinus tilføjer, at
jeg er en lige så god kristen, selvom jeg
siger nej til en opgave!

VIL DU VÆRE
FRIVILLIG I
CHRISTIANSKIRKEN

Så klik ind på
christianskirken.dk under
”Bliv frivillig” og se om
mulighederne for at være
frivillig ved gudstjenester,
i kirkeligt eller socialt
arbejde, i genbrugsbutikker
og meget mere.
KONTAKT
menighedskoordinator
Martinus Langer Nielsen,
martinus@christianskirken.dk,
4172 7106
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Det er en GAVE at give noget til andre
Fire frivillige har fået de samme to spørgsmål. Hvad giver du som frivillig?
Hvad får du ud af at være frivillig? Læs deres svar her

En undskyldning for at
lave noget kreativt

Det jeg får – det er
evnen til at sove godt
om natten

Jeg hjalp med rengøring og var menneske sammen med ham

Mit besøg
liver hende op

Hvad giver du som frivillig?
Jeg har lavet forskellige hjemmelavede ting som læderblomster, flettede
tasker og foldede bøger. Det sælges
på forårsmarkedet til fordel for kirkens
sociale arbejde i sognet.

Hvad giver du som frivillig?
Jeg er involveret i så mange ting i
kirken, så det er næsten forfærdeligt.
Jeg har været henne og rejse telt i dag
i Kalmargade (i maj måned) og været
ved at vælge byggeprojekt til Christiansgården. Altså: jeg skulle være
to steder på én gang. Så valgte jeg at
rejse teltet først.

Hvad giver du som frivillig?
I knap fire år har Christianskirken været
ramme om mit kristenliv med gudstjenester og netværksgruppe, og tilhørsforholdet er vokset i takt med, at jeg
har været frivillig. ’Til Tjeneste’ har for
mig handlet om at give af min dyrebare
tid, og samtidig få mange glæder fra
sognets borgere. Det har været en vej
ud af min comfort zone, hvor jeg har
mødt medmennesker som menneske,
og ikke i form af den profession, jeg
har. Sidst jeg var afsted, besøgte jeg en
ældre herre, som gerne ville have hjælp
til noget rengøring. Her brugte jeg tid på
at gøre rent, men ligeså meget energi
på at sidde og snakke med ham og høre
på ham. En balance mellem at hjælpe
konkret og at bruge tid på at være menneske sammen med ham.

Hvad giver du som frivillig og hvad
giver det dig?
Jeg er frivillig besøgsven for en ældre
dame på 93 år. I omkring 1 ½ år har
jeg kendt og besøgt hende, og lige fra
begyndelsen har hun været glad for
mine besøg. Hun kan lide, at der er en,
der lytter til, hvad hun har at berette
om sit liv. Hun har ikke selv haft mand
og børn, men har noget familie, der
besøger hende. Kvinden har været
med i fællesskabet i Christianskirkens
tirsdagsklub. Hun og jeg nåede at være
til gudstjeneste sammen, inden hun
flyttede til et plejecenter et stykke
udenfor sognet.

Hvad giver det dig at være frivillig?
Jeg får en undskyldning for at hygge
mig med mine kreative projekter og
afprøve nye ideer. Eller bare få brugt
nogle af mine mange rester, når der
nu ikke er flere aftagere i familien
eller blandt vennerne. Jeg er typen,
der har lidt svært ved at sidde stille i
bilen, i sofaen og i godt selskab. Så det
er rigtig dejligt at have noget at sysle
med. Og vide, at det også bringer lykke
i den anden ende – både til køberen og
til sognearbejdet.
JULIE FABER
laver kreative ting til forårsmarkedet
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Jeg synes, man skal være en ordentlig
fyr. Jeg tænker på: Hvad vil min bedste
ven sige om mig, når jeg ikke er her
mere? - og så forsøger jeg at leve efter
det.
Hvad giver det dig at være frivillig?
Når jeg bidrager med noget, så er det
ønsket om at være hjælpsom, der
driver mig. Det, jeg får – det er evnen til
at sove godt om natten.
BØRGE SØRENSEN
er menighedsrådsmedlem og meget
mere

Hvad giver det dig at være frivillig?
Det har været enormt givende og
befriende ikke at skulle leve op til
noget, men bare være fri til at være
menneske. Et tomrum, som jeg ikke
selv har kunnet fylde, har ’Til Tjeneste’
fyldt. Fællesskabet iblandt frivillige har
øget lysten til at være frivillig, og har
samtidig styrket mit bånd til kirken.

Jeg besøger hende stadig. Hun er klar
over, hvem jeg er, selvom hukommelsen har svigtet meget. Noget hun er
rigtig glad for, jeg gør, er at læse lidt i
salmebogen, synge for hende og bede
fadervor. Efterhånden sidder hun oftest
og småsover, når jeg kommer, men jeg
kan se og mærke, at hun ved mit besøg
liver lidt op, hvilket også er givende for
mig selv. Så føler jeg, at hun er glad
for, at jeg kommer, om ikke andet så
for den stund jeg er der sammen med
hende.

ANDREAS HOLMGAARD
er ”Til Tjeneste”- medarbejder

GRETE HARDLEI
er omsorgsmedarbejder
7

Hvad sker der? – lige nu
og i nærmeste fremtid
Programmer for Christianskirkens mange netværksgrupper
og klubber er lagt frem i våbenhusene og på christianskirken.dk.
Her kan også kontaktpersonerne
for alle faste aktiviteter findes.
Tilmeld dig Christianskirkens
ugebrev på christianskirken.dk
og få nyheder hver uge

KONCERTER
30. august kl. 20.00
Koncert med Jonas Petersen fra Hymns from Niniveh.
Vi vil i år gentage successen med Jonas Petersen fra Hymns
from Niniveh, som ved sidste festuge samlede fuldt hus til et
brag af en solokoncert i Christianskirken.
Entre100 kr. for studerende og 125 kr. for andre.
4. oktober kl. 19.30:
Koncert med det bulgarske kor Sedjanka og Koret LYT.
LYT er et rytmisk a capella-kor, der har base i Aarhus.
Ved denne koncert synger det sammen med et dygtigt
bulgarsk kor, som besøger Aarhus i anledning af et korstævne.
Gratis entre.

SOMMERLEG MED CHRISTIANSKIRKEN I REGINEHØJ
De sidste tre hverdage af børnenes sommerferie besøger
Christianskirken Reginehøj og leger med børnene.
Kom og bag et snobrød eller kør en tur med lykkehjulet.
Tidspunktet er onsdag den 5. august til fredag den 7. august
kl. 15.00 -18.00.

NYE NETVÆRK – SPIS I GODT SELSKAB!

NYT HOLD BABYSALMESANG
Begynder onsdag den 19. august kl. 11.00 i kirkerummet.
Babyer fra 2-8 måneder er velkomne sammen med
deres mor.
Tilmelding skal ske på maria@christianskirken.dk
Kontaktperson: Maria Due Pedersen, 4172 7102

Har du brug for hjælp til at tage skridtet til at være social og
møde andre mennesker, så er nye netværk noget for dig. Vi laver mad og spiser sammen og har som regel god tid til at spille,
hygge, snakke og måske synge. Hvis du ikke selv har lyst til at
deltage, kan det være du kender en, der skal have invitationen.
Tid og sted:
Onsdage i lige uger kl. 17.00-20.00 i Christianskirkens krypt.
Nye Netværk er et samarbejde mellem Christianskirken og
Blå Kors.

MENIGHEDSLEJR 6.-8. NOV.
Deltag i årets menighedslejr, som er
tilrettelagt, så alle aldersgrupper kan få et udbytte. Der er mulighed for at pleje
venskaber og lære flere fra kirken at kende.
Sæt kryds i kalenderen weekenden den 6.-8. november og tilmeld dig på hjemmesiden, når programmet kommer til efteråret.
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TIRSDAGSKLUBBERNE

KUNSTUDSTILLING:
VEJE DER KRYDSES

Tirsdagsklubberne er for seniorer og
andre interesserede og foregår de
fleste tirsdag eftermiddage kl. 14.30.
Der serveres en god kop kaffe efterfulgt af sang fra højskolesangbogen og
et spændende foredrag.
Alle er velkomne!

Når to veje mødes, er der også to veje at
gå. Så et vejkryds, en korsvej, er det sted,
hvor man kan mødes eller hvor man skilles.
Disse betydninger ligger i det engelske ord:
Crossroads. Og derfor hedder den udstilling,
som Christianskirken byder ind til: ”Veje der
krydses”, eller på engelsk ’crossroads’, for
kunstneren Perry Oliver har alle aspekter med
i sine skulpturer. Oliver er fra USA, men har
levet de sidste 45 år i Andalusien i Sydspanien.
Han er optaget af, hvordan vi kan leve sammen
i forskellige kulturer og forskellige religioner.

Tirsdagsklubben i
Christianskirkens krypt:
1. september:
Børge Sørensen fortæller om sit liv:
“Fra smed og brandmand til medlem af
menighedsrådet ved Christianskirken.”

Perry Oliver er skulptør og grafisk kunstner.
De skulpturer og kobberraderinger, der udstilles i Christianskirken, har korsform som
gennemgående motiv.

20. oktober:
Tidligere biskop Keld Holm fortæller
om oplevelser med kendte og mindre
kendte personer, han har mødt i sit liv
3. november:
Præst Ole Kamp fortæller om et liv
med til tider håbløs kræftsygdom
Tirsdagsklubben på Skrydstrupvej 4
(ved siden af Vorrevangskolen):
13. oktober:
Bibelens historiske troværdighed ved
Karlo Brondbjerg.
10. november:
Caféeftermiddag med ”det store kaffebord” og besøg af ”Hinnerup Gospelkids”.

Kunstudstillingen har fernisering efter gudstjenesten søndag den 13. september kl. 10.30.

SOMMERCAFÉ

Sommercaféen er åben og byder
velkommen til alle, der har lyst til en
kop kaffe og en hyggesnak.
Sted og tid:
Christiansgården (bag kirken),
tirsdag den 7. juli og tirsdag den 25.
august kl. 14.30-16.00.

ÅRSMØDE

Christianskirken holder årsmøde efter
højmessen søndag den 23. august.
Kom og hør resultaterne af en
spørgeskema-undersøgelse om
gudstjenesterne i Christianskirken,
hør om menighedsrådets planer for udbygning af Christiansgården og meget
mere, og giv din mening til kende!
Årsmødet indledes med frokost.

24. november:
Ruth – kongens oldemor. Genfortælling
af Ruths bog ved Ellen Hesselund.

KIRKESTAFET

Kirkeaftner er hverdagsaftner, hvor vi indbyder alle til
foredrag og fællesskab i Christianskirkens krypt.

Fælles for begge klubber:
22. september:
Udflugt til Sansehuset, Guldhornet i
Sølyst, Skanderborg.

Kirkestafet er åben kirke for alle
interesserede på 9 tirsdage i sommerens løb. Vi viser kirken frem, fortæller
lidt om dens særpræg og lytter til
orgelmusik.

Torsdag den 27. august kl. 19.30 -22.00
Fællesskab for alle?
Foredrag ved sognepræst Anders Kobbersmed

1. december:
Adventsgudstjeneste med kaffebord og
besøg fra plejehjemmene.

Vi byder på en sommerdrik og lidt
snack. Stafetten går fra kirke til kirke i
domprovstiet.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 -22.00
”Fra hidsig forfølger til ivrig efterfølger” – en aften om Paulus
Foredrag ved center – og afdelingsleder,
PhD Birgitte Graakjær Hjort

Få tilsendt det fulde program ved
henvendelse til kirkens kontor, tlf.
8616 9464. Programmet kan også
afhentes i kirken og ses på kirkens
hjemmeside.

Første arrangement
er i Christianskirken
tirsdag den
30. juni kl. 19.00-21.00

KIRKEAFTNER

Kirkestafettens øvrige datoer
og steder:
07. juli: Skt. Markus Kirke
14. juli: Domkirken
21. juli: Skt. Johannes Kirke
28. juli: Skt. Lukas Kirke
04. aug: Sct. Pauls Kirke
11. aug: Langenæskirken
18. aug: Vor Frue Kirke
25. aug: Ungdomskirken, Nørre Allé
9

mere mellem

himmel…

INTERVIEW VED
JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk

AF SOGNEPRÆST
ANDERS KOBBERSMED
anders@christianskirken.dk

102-ÅRIG:

Min mor var frivillig i Christians sogn
Christianskirkens frivillige bygger på en 100-årig tradition.
Sten for sten
For at få et billede af det frivillige arbejde i gamle dage har vi mødt 102-årige
Ingeborg Jensen. Hun bor i kvarteret
omkring Vesterbro Torv, men løste
sognebånd til sognepræst Carsten
Haugaard Nielsen for et par år siden.
Til spørgsmålet om, hvorfor hun ventede så længe, kommer det prompte:
”Man er jo kommet op i årene! Men
også fordi min datter foreslog det”.

”Det betyder meget for os alle,
at ungdommen får interesse
for kirkesagen og opdager,
at der også er brug for deres
indsats på flere felter”
Selvom Ingeborg Jensen ikke bor i
Christians sogn, har hun siden barnsben fulgt den ”nye” Christianskirke
blive til sten for sten.
”Jeg blev viet i den gamle Christianskirke, men min mor, Kirstine Hougaard,
var i høj grad involveret i det frivillige
arbejde med at bygge den nye kirke. ”
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Kirkedøren var for smal
Det var næppe Ingeborg Jensens skyld,
at hendes mor blev primus motor i byggeriet af den nye kirke; og dog:
”Vi var godt nok glade for den gamle
Christianskirke på Randersvej”, siger
Ingeborg, ”men der var en meget smal
indgangsdør, hvor vi knapt kunne stå, da
vi skulle fotograferes efter mit bryllup!”
Ingeborgs mor, Kirstine Hougaard,
bar dog ikke selv rundt på stenene,
men var medlem af Christianskirkens
menighedsråd i 25 år, bl.a. som formand.
Det falder naturligt at spørge, hvorfor
netop hendes mor gik så aktivt ind i
frivilligt arbejde.
”Allerede inden kirkebyggeriet gik i
gang var både mor og far meget engageret i frivilligt socialt arbejde. Mor
startede i sin tid foreningen ”Ensomme
Gamles Vel” på Christiansbjerg.”
Stærkt brug for støtte
Det stærke sociale engagement medførte, at Kirstine Hougaard blev invol-

veret i Christians Sogns Menighedspleje. Også her var hun i mange år en
meget aktiv formand.
Til Aarhus Stiftstidende den 24. marts
1955 udtaler hun om basaren:
”Vi håber på mange gæster, så vi kan
skaffe midler til Menighedsplejen i det
Aarhus-sogn, der måske har mest brug
for støtte. ”
Appel til ungdommen
Det frivillige pionerarbejde, som Ingeborgs mor og andre udførte i 50’erne,
har også haft betydning for, at så mange
yngre også kommer i Christianskirken i
dag og deltager i det frivillige arbejde.
Op til et menighedsrådsvalg i begyndelsen af 50’erne kommer Kirstine
Hougaard i dagbladet Demokraten
med denne appel:
”Det betyder meget for os alle, at
ungdommen får interesse for kirkesagen og opdager, at der også er brug for
deres indsats på flere felter.”

For godt to år siden blev jeg bedt om
at beskrive min teologi. Det spørgsmål fangede mig lidt ude af balance.
Hvordan kan jeg beskrive min teologi
eller måske rettere min tro med få
ord? Jeg ville gerne sige noget dybt
og indsigtsfuldt, men ligegyldigt hvad
jeg tænkte på, virkede det som om,
ordene ikke helt rakte. Det er som at
skulle beskrive selve livet med få ord.
Mange kan sige gode ting om livet,
kærligheden, håbet, troen, men hvem
kan udtrykke alt, hvad der er at sige
kort og præcist? Ikke mig i hvert fald.
Den kvikke vil måske hævde, at det er
derfor, at jeg blev præst.
Der er dog ét ord, der sidenhen er dukket op, og som bliver ved med at dukke
op som et nøgleord i min tro. Ikke som
nøgleordET, men som et nøgleord ud
af mange. Ordet er: afkald. At være
kristen er – blandt andet – at give
afkald. Det er at slippe tanken om at
skulle lykkes, slippe tanken om at min
lykke er vigtigere end andres lykke.
At alt hvad jeg er og har, må jeg være
klar til at give afkald på, for alt er kun
givet mig til låns.

At give afkald er imidlertid ikke
det samme som at smide i
skraldespanden. At give afkald er at
indse, at det jeg har, måske kan bruges
endnu bedre af andre, hvis jeg overdrager det til dem. Den pengeseddel

lige med Gud, men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på og blev
mennesker lig” (Fil 2, 7-7). Her kan
man da tale om at give afkald, faktisk
verdenshistoriens største afkald: Jesus
giver afkald på at være lige med Gud

”At give afkald er ikke det samme som
at smide i skraldespanden. At give
afkald er at indse, at det jeg har, måske
kan bruges endnu bedre af andre, hvis
jeg overdrager det til dem.”
jeg har i pungen, kan den gøre større
gavn til søndagens indsamling end til
ugens cola-budget? Den time jeg har
i overskud i dag, kan den gøre større
gavn ved, at jeg skriver en hilsen eller
besøger en ven end foran computeren? Der er ikke altid et simpelt svar
på spørgsmål som disse, men det kan
være en god øvelse at tænke: Hvordan
kan jeg i dag give afkald på tid, penge,
magelighed o.a., så det bliver til mest
mulig glæde?
I Paulus’ brev til Filipperne læser vi:
”Han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov at være

og bliver i stedet lige med mennesker.
Det er et stort forbillede, hvor vi i vores
små hverdags-afkald kan finde trøst i,
at føles vores afkald stort, er det dog
så meget mindre end Jesu afkald.
’Afkald’ kan måske ikke beskrive hele
min tro, men det er et ord, der minder
mig om to ting:
1)
Som Jesus gav afkald på alt, må jeg
følge hans eksempel og give afkald på
mit, hvis andre kan få større gavn af det.
2)
Vi tror på en Gud, som selv gav det
allerstørste afkald for at komme til os.

…og jord
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Sognehistorie(r)

Nyt fra
menighedsrådet

AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

Birgitte Graakjær Hjort får forlænget orlov

En god dag
”Tag en gammel sweater på – og en datter med – en
søn med – fruen – en far med trailer med – en onkel
med mange kræfter – en tante med godt snakketøj.
Der er opgaver til 40 personer og jo flere hænder – jo
hurtigere bliver vi færdige – og så viser vi de trofaste
unge, der måned efter måned knokler med dette
fremragende initiativ, at vi støtter op om det. ”

Biskop Kjeld Holm har bevilget forlængelse af sognepræst
Birgitte Graakjær Hjorts orlov yderligere et år indtil 31.
august 2016.

Som nævnt i sidste kirkeblad var der
allerede i 1885 ca. 500 beboere på
Christiansbjerg, og for at komme til
gudstjeneste eller anden kirkelig handling, skulle man ned til byen.

Hakon Nielsen gav grunden og arkitekt
Frimodt Møller gav gratis tegningerne.
Så gik man i gang med at samle penge
ind og fik løfte fra adskillige håndværkere om gratis eller billigt arbejde.

Byggeri i Christiansgården

I jubilæumsbogen for Christianskirken
fra 1983 står, at en stenhugger Bentsen,
Reginehøj, i sidste halvdel af 1880’erne
kom ned til Århus Domkirkes præst,
pastor V. C. Lindhardt, og takkede ham
for en brudetale, han havde holdt for
Bentsen og hans hustru. I samtalen
mellem ham og præsten kom de til at
tale om vanskeligheden for Reginehøjs
beboere for at komme til at høre Guds
ord. Afstanden ned til byens kirker var
så stor, at det næsten var en hel rejse,
og beboerne af Reginehøj var for størsteparten fattige folk, der syntes, at selv
deres fineste stads ikke var godt nok til
at vise sig i i den store bys skønne kirker. Pastor Lindhardt sluttede samtalen
med stenhuggeren ved at sige: ”Ja, kan
De skaffe mig et lokale på Reginehøj at
tale i, skal jeg fremtidigt komme ud til
Dem.”

Den 13. januar 1895 kunne Reginehøj
Bedesal indvies. Trods bidende kulde
og en forrygende storm var hele salen
fyldt til sidste plads. Indvielsen foretoges af stiftsprovst Sørensen, der
fremhævede, at dette hus ikke var en

Bentsen lejede så en ledig lejlighed
med et par små stuer og et køkken,
og her begyndte pastor Lindhardt sin
præstegerning på Reginehøj, mens
beboerne sad stuvede tæt omkring ham
i de fattige stuer på pakkasser.

kirke, men en bedesal, hvor evangeliet
forkyndes. Flere kirkelige handlinger
som dåb, bryllup og begravelser kunne
ikke finde sted i bedehuset, ligesom der
heller ikke måtte være altergang.

Arbejdet med at planlægge udvidelsen og ombygningen af
sognegården skrider frem. Der har været en arkitektkonkurrence,
og der arbejdes nu videre med, hvordan arkitekternes skitser skal
omformes til et byggeprojekt. Vi kan forvente, at selve byggeriet
begynder i 2016.

Sådan skrev formand Jens Hede på mail til
menighedsrådets medlemmer forud for sidste ”En
god dag”, hvor kirken ”Til Tjeneste” hjælper folk
i sognet. Der deltog 27 i arbejdet, mest unge. De
gjorde rent, ordnede have og kørte affald væk, og
hjalp derved i alt 33 steder. Næste gang, der er
”Til Tjeneste” er den 13. juni.
Meld dig på 41727108 – med en opgave eller
et tilbud om hjælp.

Ny biskop
Ungdomsmedarbejder
En sogneanalyse viser, at ud af sognets 14.460 indbyggere (pr. 1.1.2014) er i alt 5.258 mellem 20
og 29 år. Siden 1996 er antallet i denne aldersgruppe
næsten fordoblet. Menighedsrådet har drøftet, hvad
det betyder for kirkens arbejde. Der er mange studerende i denne aldersgruppe, og selv om der er to
studenterpræster i byen, er det også en opgave for
Christianskirken at møde denne gruppe i sognet.
Helst så menighedsrådet antallet af præster udvidet
med en præst, men som en lille begyndelse bliver
der ansat en ungemedarbejder med 7 timer om
ugen i 2 år. Når kirkebladet udkommer, har stillingen
været slået op.

Med 1.258 ud af de 2.053 afgivne stemmer er domprovst i Odense Henrik
Wigh-Poulsen valgt som ny biskop for Aarhus Stift. Forstander for
Diakonhøjskolen i Aarhus Jens Maibom Pedersen fik 761 stemmer.
Henrik Wigh-Poulsen afløser Kjeld Holm den 1. september 2015.

Musikmedarbejder ansat

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. Han har tidligere været lovsangsleder ved
de rytmiske gudstjenester.

Konfirmation

Ved fire gudstjenester er der i Christianskirken
i april og maj konfirmeret 52 unge.
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Christiansbjerg og Randersvej

Dette blev hurtigt for trangt, og gartner
Hakon Nielsen, Reginehøjgård, lejede en
forsamlingssal på hjørnet af Tjørnegade.
Ved hans initiativ blev den indrettet til
skole og om søndagen benyttet til pastor Lindhardts prædikener.
Bedesalen
Men forholdene var dårlige, og der
opstod inden længe et ønske om at få
rejst en bygning til bede- og prædikesal.

Den nye bedesal på Reginehøj havde
kostet 5.450 kr. Den ”er ingen prunkende bygning, den passer i sin tarvelige
og beskedne skikkelse godt ind i
rammen af de fattige småhuse, hvoraf
arbejderforstaden består.” Bedehuset
lå på Randersvej 118, der hvor Netto
ligger i dag.

Den første Christianskirke i 1913
Tanken om, at Bedehuset kunne
ombygges til en kirke ved at udvide
det med et kor og bygge et tårn til,
modnedes og i 1908 blev der nedsat
et udvalg med det formål at indsamle
penge og fremskaffe gaver ved henvendelse til interesserede personer.
Samtidig blev den kirkelige betjening af
Christiansbjerg forbedret.

Palmesøndag den 16. marts 1913 kunne
man indvie den første Christianskirke.
Blandt de mange gaver, den første
Christianskirke fik, kan nævnes en
kirkeklokke, alterkalk og disk. Døbefonten var lavet af billedhugger Ølsgaard. Den står i dag i Oddesundlejren.
Den nye Christianskirke havde 90
siddepladser, men det viste sig hurtigt,
at der ikke var plads til alle i kirken, og
man gik i gang med bestræbelser på at
få en ny kirke.
Sidste gudstjeneste blev holdt i november 1942, og kirken blev revet ned
i 1946.
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GUDSTJENESTER

Oktober
04.

Juli

August

September

05.

5.s.e.trin
Luk. 5,1-11
Skriftemål
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed

02.

06.

6.s.e.trin
Matt. 5,20-26
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

09.

7.s.e.trin
Luk. 19,1-10
Skriftemål
Esper Thidemann
Esper Thidemann

16.

8.45
9.00
10.30
12.
8.45
9.00
10.30
19.
8.45
9.00
10.30
26.
8.45
9.00
10.30

8.s.e.trin
Matt. 7,15-21
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

8.45
9.00
10.30

8.45
9.00
10.30

8.45
9.00
10.30
23.
8.45
9.00
10.30
30.
8.45
9.00
10.30

9.s.e.trin
Luk. 16,1-9
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
10. s.e. trin
Luk. 19,41-48
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
11.s.e.trin
Luk. 18,9-14
Skriftemål
Birgitte Graakjær Hjort
Esper Thidemann
12.s.e.trin
Mark. 7,31-37
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
13.s.e.trin
Luk. 10,23-37
Skriftemål
Esper Thidemann
Ulrik Nissen

For børn og familier
SPEGHETTIGUDSTJENESTER

FAMILIEGUDSTJENESTE

30. september kl. 17.00
Anders Kobbersmed

Familiehøstgudstjeneste
søndag den 20. september
kl. 11.00

28. oktober kl. 17.00
Carsten Haugaard Nielsen
Spaghettigudstjeneste begynder
forsøgsvis kl. 17.00 i stedet for
16.30.
Der er drop-in med frugt og
noget at drikke fra 16.15
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8.45
9.00
10.30
16.00

13.
8.45
9.00
10.30
20.
8.45
9.00
11.00
15.00

27.
8.45
9.00
10.30

14.s.e.trin
Luk. 17,11-19
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed
15.s.e.trin
Matt. 6,24-34
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
16.s.e.trin
Luk. 7,11-17
Skriftemål
Anders Kobbersmed,
høstgudstjeneste
Familiehøstgudstjeneste
Carsten Haugaard Nielsen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed
17.s.e.trin
Luk. 14,1-11
Skriftemål
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed

8.45
9.00
10.30
16.00

11.
8.45
9.00
10.30
18.
8.45
9.00
10.30
25.
8.45
9.00
10.30

18.s.e.trin
Matt. 22,34-36
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Esper Thidemann
19.s.e.trin
Mark. 2,1-12
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed
20.s.e.trin
Matt. 22,1-14
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
21.s.e.trin
Joh. 4,46-53
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

November
01.
8.45
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Matt. 5,1-12
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

Abildgården

Bjerggården

Gudstjeneste kl. 14.00.
Der er nadver hver gang

Gudstjeneste kl. 14.15.
Der er nadver hver gang

14. juli	 
28. juli	 
11. aug.	 
25. aug.	 
08. sep.	 
22. sep.	 
13. okt.	 
27. okt.	 

09. juli	  Anders Kobbersmed
13. aug.	  Anders Kobbersmed
10. sep.	  Esper Thidemann
08. okt.   Carsten Haugaard Nielsen

Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

NYT

MISSIONSPROJEKT
I efteråret 2015 vil der ved en række gudstjenester
blive samlet ind til projektet ”Diakoni i Tanzania”
formidlet af Danmission.
I efteråret 2014 og foråret 2015 er der ved redaktionens
slutning indsamlet i alt 53.365 kr. til Christianskirkens
venskabskirke i Nyírtelek i Ungarn.
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Grundkursus i

KRISTENDOM
Hvem var Jesus?
Hvad betyder dåben?
Gør bøn en forskel?
Er Bibelen til at forstå?
Er der liv efter døden?
Hvorfor så megen lidelse?
Hvordan kan jeg tro?

Er du nysgerrig?
Program hver aften:
18.00:
Fællesspisning
19.00:
Oplæg om aftenens emne
Derefter samtale i grupper
Kaffe/the
21.00:
Tak for i aften

Opstart:
		

Torsdag den 24. september 2015
Derefter 6 aftener på torsdage i efteråret

Sted: 		

Christianskirken

Pris: 		

25 kr. pr. aften

KONTAKT evt. en af kirkens præster for
mere information
TILMELDING:
senest fredag den 18. september til

