Truet, men tryg
KIRKEBLADET

Til alle husstande i Christians Sogn

NR. 3 – 2016 NOV. – FEB. 2017

Christianskirken

CHRISTIA NSKIRKEN.DK

AF MENIGHEDSRÅDSFORMAND
MIKAEL BRØGGER
MADSEN
mikael.madsen@christianskirken.dk

Indhold
Vi skal trodse truslen

03

Truet, men tryg

04

Jeg har gjort kjolen klar
til min kiste

06

Anders Kobbersmed fik stillingen!

08

Nyt fra menighedsrådet

09

Mere mellem himmel og jord

10

Hvad sker der - for børn?

11

Hvad sker der - for voksne?

12

Gudstjenester

14

Koncerter

15

Familiekoncert i Christianskirken

16

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

8616 9464
kontor@christianskirken.dk

Åbent: mandag – fredag 10-13,
samt efter aftale

Ellen Lisdorf Liebach
Administrativ medarbejder
(vikar)

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

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

Sognepræst (vikar)
Thomas Kofoed Nedergaard
Tlf. 4172 7110
thomas@christianskirken.dk
Træffes ikke mandag

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

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

Organist
Martin Hj. Nielsen
Tlf. 4172 7103

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

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: Grafor Aps

BLOG

Kirkens personale

Menighedsrådet:
Formand
Mikael Brøgger Madsen
Tlf. 2063 3344
mikael.madsen@christianskirken.dk

Kirketjener
Vacant
Kontakt kirketjenermedhjælper
Inger Broe Klausen
Tlf. 4172 7104

Andre ansatte, se christianskirken.dk
Følg os også på facebook

VI SKAL TRODSE

TRUSLEN!
Vi gør det hver søndag i kirken - beder
for forfulgte kristne rundt om i verden.
Samtidig tænker vi: hvor er det godt,
at vi her i Danmark ikke er forfulgte på
grund af vores tro. Men er det virkeligheden?

Er de forfulgte kristne kun dem, der opholder sig uden for den vestlige verden,
eller er vi nu også røget med i den kategori? Er vi ikke nødt til at forholde os
til, at det næste terrorangreb sagtens
kunne ske her i Aarhus?
I Christianskirken?

Skal vi holde gudstjenester
for låste døre?
Eller skal vi byde truslen trods
og åbne kirkedørene?
Sommeren har stået i terrorens tegn,
og flere af angrebene skete her i
Europa. I Frankrig mistede en katolsk
præst livet, da han og to andre blev
taget som gidsler i en kirke af gerningsmænd fra Islamisk Stat. Pludselig er
det kommet meget tæt på. Angrebenes
karakter og placering gør, at du og jeg
ligeså godt kunne have været blandt
ofrene. Kristne er nu åbenbart også en
specifik målgruppe.

Hvis det nu er tilfældet, hvad skal vi
så gøre ved det? Skal vi holde gudstjenester for låste døre med private
vagtværn patruljerende omkring kirken,
mens vi sniger os tildækkede ud og ind
af kirken for ikke at blive genkendt?
Eller skal vi byde truslen trods og i
stedet fortsætte, som vi gør nu, hvor vi
ønsker at åbne dørene til kirken endnu
mere og byde endnu flere indenfor?

Svaret findes måske i filmen ’Om
guder og mænd,’ hvor vi møder en
flok munke, der lever fredfyldt og
ligeværdigt blandt den muslimske
lokalbefolkning i en landsby i Algeriet.
Ekstremistiske muslimer overtager
magten i området, og munkene bliver
nødt til at forholde sig til, om de vil
flygte, eller om de vil blive og fortsætte
deres virke. De vælger det sidste og
følger deres kald: Kærligheden til Gud
og til næsten.
Nu er vi ikke munke, med alt hvad dertil
hører, og vi lever heller ikke i Algeriet
eller et andet land, hvor islam er den
herskende religion. Men deler vi som
kristne ikke det samme kald som
munkene? Og ligger der ikke i det kald
et svar på, hvordan vi skal møde vores
medmennesker, uanset hvem det er?

Modtag Christianskirkens elektroniske ugebrev med aktuelle nyheder
Bestil det på christianskirken.dk
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Kender du til følelsen af frygt?

”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket!”
Sådan står der over indgangsdøren i Christianskirken. Det er et citat fra juleevangeliet.
Citatet står også på kanten af alterbordet. Lige før juleenglen siger disse ord, siger den:
”Frygt ikke!” ”Frygt ikke!” står mange gange Bibelen.
Herunder bringes 10 af Bibelens ”Frygt ikke!”
Læs dem langsomt og tænk efter.
Stands eventuelt ved den sætning, der siger dig mest.

10 x “Frygt ikke” i Bibelen!
1. Frygt ikke Abram, jeg er dit skjold.
1. Mosebog 15,1
2. Gud er min frelse, jeg er tryg,
jeg frygter ikke.
Esajas Bog 12,2

7.

Frygt ikke, tro kun!
Markusevangeliet 5,36

8.

Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket.
Lukasevangeliet 2,10

4. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke,
for jeg er din Gud.
Esajas Bog 41,10

9.

Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader
har besluttet at give jer Riget.
Lukasevangeliet 12,32

5. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder
dig ved navn, du er min.
Esajas Bog 43,1

10. Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste
og den, som lever.
Johannes Åbenbaring 1,18a

3. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse
knæ stærke, sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Esajas Bog 35,3-4a
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6. Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået,
som han har sagt.
Mattæusevangeliet 28,5
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Jeg synes, der er meget, der truer os. I medierne bliver vi
dagligt mindet om ondskaben. Jeg føler mig magtesløs
og kan let blive grebet af frygt. Det er vigtigt at følge med i
nyhederne, men ved terrorangreb synes jeg, det fylder for
meget i medierne. Her oplever jeg, at al den opmærksomhed er med til at gøre mig utryg.
For flere år siden blev jeg indlagt på psykiatrisk hospital
med en svær depression. Her var det frygt og angst, jeg
var fyldt af. Men nogle ord i Bibelen kom til at betyde rigtig
meget for mig: Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke,
for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min
sejrrige hånd holder dig fast (Esajas’ Bog 41,10). Disse ord
hjælper mig til at fokusere anderledes, så det ikke er frygt,
jeg fyldes af. Det er trygt for mig at vide, at uanset hvad
jeg føler, er Gud med mig. Han siger til dig og mig: ”Frygt
ikke, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.”
Maria Møller Knudsen, 46 år

Jeg skulle opereres i min skulder. Jeg ville aldrig hverken
kunne dyrke sport igen eller løfte noget op over skulderhøjde. Da jeg kom ind på operationsstuen d. 27. juni i år,
frygtede jeg, hvad jeg ville vågne op til. Jeg bad og bad
til Gud: ”Far, lad det gå godt, og vær med mig.”
Jeg havde bedt meget for min skulder, siden jeg slog den
et halvt år tidligere. Jeg vidste, at Gud havde styr på alt,
men i øjeblikket gav det mig ingen ro. Mine konstante
smerter og udsigten til et liv med en så nedsat funktion
i skulderen havde udviklet sig til en stor frustration, som
Gud til fulde fik lov at mærke. Jeg frygtede for at vågne
op og få at vide, at jeg ville have ondt resten af mit liv.
Jeg frygtede for, at det ville fjerne en del af mig - at jeg
ikke længere kunne dyrke sport.
Men frygten, jeg havde følt lige siden jeg fik operationsdatoen, forsvandt lige inden, jeg skulle i narkose. Jeg tror,
Gud i det øjeblik besluttede at give mig en vished om, at
det nok skulle gå.
Kasper Lind, 24 år

Jeg bad og bad til Gud:
”Far, lad det gå godt,
og vær med mig.”
5

INTERVIEW VED SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

JEG HAR GJORT
KJOLEN KLAR TIL
MIN KISTE

Det har været en hjælp for os at forsone
os med døden og sige: ’Gud, du kan alt.’
Og så lægge os i Guds hænder

Sygesengen står tæt ved vinduet. Jeg
er i Hanne og Eigil Olsens stue. Det er
en af Hannes gode dage. Sådan er alle
dage ikke. Hanne blev syg af kræft
første gang i 2004. Siden er kræften
kommet igen flere gange, sidst i juli
2015.
”Da skulle jeg jo bare have opereret
den dér tumor væk. Men da de fik mig
åbnet, var det meget værre, end nogen scanning viste. Det var ikke muligt
at fjerne hele tumoren, så de tog ca.
det halve,” fortæller Hanne.
Hvordan har den kristne tro spillet
ind i dit sygdomsforløb? spørger jeg
Hanne.
”Helt fra den første gang, jeg blev syg
har salmen ’Jeg er i Herrens hænder,’
kørt i baghovedet. Det har jeg faktisk
også følt, jeg har været.”
Hvordan kan I mærke at ’være i Guds
hænder?’
”Det er svært at beskrive, men en
eller anden form for fred eller hvile,”
svarer Hanne, og hendes mand, Eigil,
supplerer: ”Det er ikke nemt at forklare, for det er ikke noget, vi kan se.
Man kan jo ikke se Gud, men man kan
se, hvor Gud har været. Det stormer
lidt rigeligt indimellem. Men der er en
fred midt i stormvejret.”

6

CHRISTIANSKIRKEN NOVEMBER/FEBRUAR 2016/2017

Når man ser på det udefra, kan
man godt fristes til at sige: Hvis Gud
opleves som fraværende, er det så
ikke her?
”Jeg har haft den følelse indimellem,”
siger Hanne.” For jeg ved jo, at Gud
kan gøre mig rask. Der er dage, hvor
jeg ikke fornemmer, at Gud hører mig.”
Eigil har det på samme måde: ”Nogle
gange er Gud tavs. Så lidt efter kan
jeg godt se, at han er der jo alligevel.”
Vennernes omsorg betyder rigtig
meget for Hanne og Eigil: ”Den ene
dag kan jeg føle, at Gud er væk,
den anden dag måbe over al den
kærlighed, der strømmer til os fra
vores venner. Det er også et udtryk for
Guds omsorg. Den omsorg, vi oplever
er mere end sådan en basal menneskelig omsorg. Der er både nogle, der
besøger os, kommer med aftensmad
og gør rent for os. Og vi ved, at mange
beder for os.”
Vi har også talt begravelsen igennem.
Hvordan er det at sidde og tale om
sådan nogle ting?
”Naturligt, egentlig,” svarer Hanne.
”Mange har sagt, at de kan ikke forstå,
at jeg kan det.
Det kan jeg sådan set heller ikke selv.
Det er da mærkeligt at tænke på, at
jeg har gjort den kjole klar, jeg skal
have på i kisten.

Det er på en måde uvirkeligt at tænke
på. For jeg ved jo ikke, hvad der sker.
Men… så kan jeg jo også vende det om
og sige: Det bliver spændende, hvad
Gud har til mig.”
Truet, men tryg – sådan lyder temaet
for dette kirkeblad. Kan I genkende
jer i de ord?
”Ja. Jeg er jo truet, selvfølgelig – jeg
har en dødelig sygdom, men samtidig er jeg tryg, for jeg er jo i Guds
hænder,” svarer Hanne.
Hvordan er du truet, Eigil?
Du skal være den stærke hele tiden.
”Lige nu er det svært at være i”
svarer Eigil, der har deltids-orlov
fra sit arbejde for at være hos sin
kone. ”Der er nogle dage, hvor det
virkelig er hårdt. Og så kommer der
lige en god dag ind imellem. Det
glæder jeg mig over. Men jeg ér truet,
og jeg kan dybest set ikke overskue
situationen nu og tiden ”bagefter.”
Det har dog været en hjælp for os at
forsone os med døden og sige: ’Gud,
du kan alt.’ Og så lægge os i Guds
hænder.”
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Hvis jeg er lidt deprimeret en
mandag morgen, skal jeg bare
besøge en af dem, der gerne vil
ryge en smøg med præsten

Anders
Kobbersmed
fik stillingen!

Nyt fra
menighedsrådet
Kirketjener fratrådt
Kirketjener Preben Eliassen er fratrådt
sin stilling for at gå på pension. Preben
Eliassen har arbejdet ved Christianskirken siden den 1. september 2004. På sin
stilfærdige måde har han løst sine mange
opgaver, indtil sygdom gjorde, at han måtte
stoppe. Der er stor grund til at takke ham
for de mange års arbejde i kirken.

INTERVIEW VED JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk

Efter noget af en gyser – i hvert fald
set med Anders Kobbersmeds øjne kom udnævnelsen endelig: sognepræst
ved Christianskirken i Aarhus fra den 1.
oktober 2016. Forinden måtte Anders
igennem et halvt ”Annus Horribilis.”
Først søgte han stillingen som Esper
Thidemanns efterfølger, men fik den
ikke.
Anders fik imidlertid en ny chance,
efter Birgitte Graakjær Hjorths orlov
udløb den 1. september 2016. Efter
en del overvejelser søgte Anders
stillingen som Birgittes afløser. ”Jeg
har været meget glad for at vikariere
for Birgitte, og jeg fik rigtig mange
opfordringer fra kirkegængerne til at
søge igen,” siger Anders Kobbersmed.
American football – og de ældre
Efter et turbulent halvår vil Anders se
fremad og han glæder sig til at sætte
fokus på nye områder, når præsterne
har fordelt opgaverne.

Anders Kobbersmed ved indsættelsen den 2. oktober

Anders har mange søndagsaftener vist
American Football, specielt målrettet
de unge. Skal det projekt nu ”lade livet”
til fordel for f.eks. ældrearbejdet?
”Det håber jeg bestemt ikke,” siger
Anders.
Præst for os alle
Det forventes, at du har syn for alle i
sognet og at evangeliet står centralt
i din forkyndelse ud fra Biblens, og
Folkekirkens bekendelse. Hvordan vil
du leve op til det – uden at komme til
”at sætte dig mellem to stole?”
”Det er da en kæmpe udfordring, at
min prædiken både skal nå dem, der er
kommet i Christianskirken i mange år,
og til den, der lige kom forbi kirken. Og
til dåbsgæster, der er i kirken for første
gang,” siger Anders.
Apropos ikke kirkevante dåbsgæster
vil jeg vide, om Anders tager specielt
hensyn til dem i sin prædiken.
”Jeg tænker da over det og forsøger

måske at uddybe nogle ting fra dagens
tekster, som de mere kirkevante
kender i forvejen,” siger Anders.” Men
jeg er jo bundet af søndagens tekst og
må forkynde budskabet ud fra, hvor jeg
selv står, og den baggrund jeg har. Men
jeg vil ikke pege en bestemt gruppe
ud, som jeg særligt er præst for. Jeg
vil være præst for alle, der bor i sognet
eller kommer i kirken.”
Tillykke med udnævnelsen!

Esper Thidemanns efterfølger
Sognepræst Anders Pradsgaard Møberg tiltrådte som ny sognepræst
den 15. juni 2016. Han har fået bevilget orlov fra den 1. september
2016 til sommeren 2017 for at færdiggøre sit arbejde i Etiopien.
Derfor er cand. theol. Thomas Kofoed Nedergaard ansat som vikar fra
den 1. oktober 2016. Han er nyuddannet og blev ordineret til præst i
Aarhus Domkirke den 29. september 2016.

Udvidelse af Christiansgården
Menighedsrådet har gennem længere tid
arbejdet med planerne om en udvidelse af
Christiansgården. De mange aktiviteter ved kirken
og de mange ansatte har betydet, at vi mangler
lokaler. Der har været afholdt arkitektkonkurrence,
og vinderen blev arkitektfirmaet Frost Larsen.
Detajlprojekteringen var nået langt, da protester fra
naboerne standsede planlægningen. Menighedsrådet havde forsømt undervejs i planlægningen at
orientere naboerne om byggeriet, men efter en god
dialog er der nu fundet en løsning, som tilfredsstiller
begge parter. Tilbygningen bliver i røde teglsten og
med samme profil som den nuværende sognegård.
Samtidig bliver hele den eksisterende sognegård
renoveret. Det forventes, at byggeriet går i gang i
foråret 2017 efter konfirmationerne.

ORIENTERINGSMØDE

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
CHRISTIANSKIRKEN NOVEMBER/FEBRUAR 2016/2017

Sidsel og Thomas Kofoed Nedergaard ved ordinationen den 29. oktober

Præsteansættelser

Menighedsrådet indbyder til
Orienteringsmøde om udvidelse af
Christiansgården
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AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

i Christianskirkens Krypt

Birgitte Graakjær Hjorts efterfølger
Birgitte Graakjær Hjort fratrådte efter 2 års orlov sin stilling som sognepræst den 1. september 2016. Menighedsrådet har herefter indstillet
Anders Kobbersmed som hendes afløser, og han er ansat pr. 1. oktober
2016. Han har i hendes orlov været vikar ved kirken.
Se interview med Anders på side 8.

Menighedsrådsvalg – der blev igen fredsvalg
Ved opstillingsmødet den 13. september 2016 blev det oplyst,
at følgende medlemmer af menighedsrådet ønsker at stoppe:
Erik Møller Knudsen, Ingolf Yde, Niels Skovgaard Madsen,
Peter Schmidt, Simon Mukai, Jeanette Reichstein Nielsen, Dennis
Sasser.
På mødet, der havde ca. 75 deltagere, meldte der sig nye kandidater.
Menighedsrådet består af præsterne samt 15 valgte medlemmer
på fire lister: Den Socialdemokratiske liste (4 medlemmer), den
Upolitiske Folkekirkelige liste (4 medlemmer), Ungdomslisten
(3 medlemmer), Sognelisten (4 medlemmer).
Efter fristen for indlevering af lister til menighedsrådvalget udløb, var
der indkommet én fællesliste, hvor fordelingen mellem de 4 lister
blev fastholdt. I næste nr. af kirkebladet vil det nye menighedsråd blive
præsenteret.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

mere mellem

himmel…
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
AF SOGNEPRÆST
THOMAS KOFOED NEDERGAARD
thomas@christianskirken.dk

30. november 2016
25. januar 2017
22. februar 2017

GUD i vores verden
Et barskt år for mange mennesker
rinder snart mod sin afslutning. I år har
vi set, hvordan mennesker på ulykkelig
vis har måttet forlade alt, hvad de har
og har kendt: hjem, familie og land.
Vores verden er usikker og truet.
Selvom vi i vores del af verden er
yderst priviligerede, så er vi dog ikke
beskærmet for trusler og farer. Det
er måske ikke lige krig; men sygdom,
nød og smerte har mange indgående
erfaringer med. Også i vores land.
Nu er det snart jul. En tid, som er forbundet med romantiske forventninger
og forhåbninger. Forventninger som
desværre ikke altid opleves opfyldt.
Ind i det er juleevangeliet faktisk meget
realistisk. Nok bliver det af mange
læst og opfattet som en romantisk og
sød historie, men omstændighederne
omkring Jesu fødsel var langt fra en
hyggelig og fredfyldt juletid.

Den unge og højgravide Maria må
sammen med sin mand vandre over
hundrede kilometer for at føde sit barn
hos fremmede mennesker - langt væk
fra deres trygge hjem. Og da det nyfødte barn trues på livet, må de flygte
til et fremmed land og kultur – endnu
længere væk fra deres hjem. Selv Guds
egen søn var ikke forskånet for at være
truet og måtte flygte.
Jesus blev født ind i vores verden.
Han blev født ind i en verden, der
hærges af krig, drab og nød.
Det gjorde han af kærlighed til os.

Gud er nemlig ikke fjern og langt væk
fra os. Nej, han er helt tæt på. Han
ikke bare ved, at vi trues og lider, han
kender til det og har erfaret det på sin
egen krop. Han er den nære Gud, som
har gennemgået lidelse, var truet og
endda mistede livet. Hvorfor? Et sted
i Det Nye Testamente står der, at fordi
Jesus “selv er blevet fristet og har lidt,
kan han hjælpe dem, der fristes.” Gud
vil hjælpe og gå med os ind i truslerne.
Kristendommen er desværre ikke
nogen forsikring og sikkerhed mod
verdens trusler og livets modgang.
Men den er et fællesskab med den
levende, kærlige og involverede Gud.

Jesus blev født ind i vores verden.
Han blev født ind i en verden der
hærges af krig, drab og nød. Det
gjorde han af kærlighed til os.

Velkommen til drop-in fra kl. 16.00, hvor vi
forvandler kirken til en stor legeplads.
Kl. 17.00 er der gudstjeneste i børnehøjde
for familier med børn til og med 2. klasse.
Kl. ca. 17.45 er der spisning. Maden koster
20 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn.

Familier på lokalcentre: spis med eller byg LEGO
NYT HOLD
BABYSALMESANG
Onsdag den 11. januar 2017 kl. 10.30
begynder et nyt hold i kirkerummet.
Vi mødes 10 onsdage i kirken med et program af ca. 45 minutters varighed, derefter
hygger vi i Krypten med frugt og drikkelse.
Et forløb koster 100 kr. og tilmelding er
nødvendig til maria@christianskirken.dk

Velkommen til en sen eftermiddag på Lokalcenter Abildgården
og Bjerggården, hvor familier vil besøge de ældre og lade
børnene lege og snakke med dem, inden vi skal spise sammen.
Vi håber med disse besøg at skabe glæde og liv hos de ældre.
Tilmeld jer som familie og hør mere om initiativet hos
Peter Worm Madsen på tlf. 4172 7108.
Alle er også velkomne på Lokalcenter Bjerggården onsdag den
2. november kl. 18.30 -20.00, hvor ungdomsgruppen KALAS
bygger LEGO med de ældre. Kontakt Helene Damgaard Larsen,
helene@christianskirken.dk.

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

…og jord
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Søndag den 4. december kl. 11.00
åbner vi kirkedørene for store og små,
hvor vi vil fejre advent sammen.

Juleaften den 24. december kl.
10.30 samler vi hele familien til
en festlig julegudstjeneste med
krybbespil. Børnene i kirken bliver
inviteret med til at spille en engle-,
hyrde- eller vismandsrolle.

Fastelavns søndag den 26. februar
2017 kl. 11.00 er alle er velkomne til
at møde op udklædt i kirken. På gensyn
til en festlig dag i kirken og bagefter til
tøndeslagning og fastelavnsboller.
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken

TIRSDAGSKLUBBERNE
Tirsdagsklubberne er for alle, der har lyst til at være med i et
godt fællesskab på eftermiddage.
Tag gerne en ven eller nabo med – vi har det så hyggeligt!
Vi mødes kl. 14.30 – 16.30. Kaffen koster 20 kr.
For dårligt gående er det muligt at bestille kørsel hos sognemedhjælper
Janne Dahl, tlf. 4172 7101.

Landsindsamling
til fordel for Kirkens
Korshær
Søndag d. 27. november 2016 fra kl. 10.00 til 18.00
samler vi i Christians Sogn ind til Kirkens Korshær i Aarhus.

KIRKEAFTNER
Tors. den 17. nov. 2016 kl. 19.30:
”Hvad kommer indvandring til at betyde for kirkelivet i Danmark?” ved interreligiøs konsulent,
ph.d. Mogens Mogensen.
Tors. den 9. feb. 2017 kl. 19.30:
Andreas Rasmussen, præst på Vesterbro:
”Den største gave og den største opgave.
Rapport fra Apostelkirkens arbejde
blandt asylansøgere.”

Efter gudstjenesten kl. 9.00 fordeles ruterne. Vi går i teams rundt i sognet,
ringer på og beder om en gave til Korshærens arbejde for byens mest
udsatte borgere.
Tilmelding til Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108, mail:
peter@christianskirken.dk.

SERVICETJEK PÅ
PARFORHOLDET

Tirsdagsklubben i Krypten
Leder Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

Tirsdagsklubben i Christianskirkens
lokaler, Skrydstrupvej 4

1. november
Professor Kurt Ettrup Larsen fortæller
om H. C. Andersen.

Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101

15. november
Biskop Henrik Wigh-Poulsen giver sit
bud på folkekirkens udfordringer og
muligheder.
3. januar
Vi synger nytåret ind og fejrer Helligtrekonger – og hygger os med et
forsinket julelotteri. Husk pakker!
17. januar
Museumsinspektør Irene Helvik fra Gl.
Estrup Landbrugsmuseum vil fortælle
om kartoflens historie i Danmark.
7. februar
”Hænge med hovedet” og ”Sommerfugle i maven.” Vi bruger mange ”kropsudtryk” i daglig tale. Det ved sprogmanden Ole Lauridsen meget om.

Her kan også kontaktpersonerne for alle
faste aktiviteter findes.
Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev.
Du finder tilmelding nederst på:

christianskirken.dk

Onsdag den 16. november 2016 kl. 19.30
Søren Marcussen: Prioritering og stress i familien

AFTENSANG

Aftensang er en kort samling i kirken. Vi synger et par salmer, der bliver en
kort refleksion over en tekst fra Bibelen og tid til eftertanke, stilhed og bøn.
Ledes af tidl. sognepræst Tage Rasmussen, tlf. 4242 1404.
Torsdage i ulige uger kl. 17.00
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22. november
Julefrokost på Skrydstrupvej 4.
Vi mødes kl. 11.30 og spiser og hygger
os med hinanden til kl. 14.00.
Inviter gerne din nabo med.
Frokosten koster 40 kr.
10. januar
Bedemand Preben Sondrup Andersen fortæller om et spændende liv i
tjeneste med diakoni i højsædet.

21. februar
Vores nye præst – Thomas Kofoed
Nedergaard kommer og fortæller om
sig selv og om Martin Luther.

FOREDRAG: ”Mejlgade 19 – og hvad
gaden gemmer”
ved historiker og guide Jonas Heidemann,
onsdag den 2. november kl. 19.00-21.00
i genbrugsbutikken Mö og Flös, Mejlgade
19. Pris: 40 kroner.
Tilmelding: senest den 1.11. kl. 12 til
peter@christianskirken.dk. Der serveres
kaffe og sødt til foredraget. Køb og salg i
butikken er muligt før og efter foredraget.

24. januar
Udsendt som volontør til Palæstina,
af Kirkens Verdensråd og Folkekirkens
Nødhjælp. Line Hede fortæller.
14. februar
Bodil Skjøtt: Den røde tråd gennem
Bibelen.

PROGRAMMER
for netværksgrupper og klubber er lagt
frem i våbenhusene og kan ses på
christianskirken.dk

8. november
Fængsels- og sognepræst Kim Legarth
fortæller om blandt andet sit arbejde
blandt fanger i Hobro Arresthus.

Evangelisk Alliances Bedeuge
Christianskirken deltager i Evangelisk
Alliances Bedeuge. I dagene 8.- 15. januar
2017 er der gudstjenester og møder hver
aften i en af kirkerne i byen. Christianskirken er vært onsdag den 11. januar.
Se mere i foldere i kirken.

28. februar
Café-eftermiddag. Godt kaffebord med
kage lidt ud over det sædvanlige – og
måske en musikalsk overraskelse.
Eftermiddagen koster 30 kr.

Fælles for begge klubber
6. december
Adventsgudstjeneste og julehistorie. Eftermiddagen starter med gudstjeneste
i kirken kl. 14.00. Derefter går vi ned i Krypten til et veldækket kaffebord. Der
skal vi synge og høre julehistorie.
Vi får også besøg fra plejehjemmene.

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 den 1. november og
afleveres samme sted senest den 1.
december. Der kommer svar på
ansøgningen senest 14. december.
Juleaften i kirke og krypt
I år inviterer vi sammen med Johanneskirken til juleaften, indledende med gudstjeneste kl. 16.00. Fra kl. 17.00 -21.30
er der juleaften i Christianskirkens krypt.
Tilmelding skal ske til sognemedhjælper
Janne Dahl, tlf. 4172 7101 eller på mail:
janne@christianskirken.dk
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GUDSTJENESTER

KONCERTER

Ved alle søndage med gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål kl. 8.45.
Find søndagens prædiketekster på bibelselskabet.dk

November

14.00
16.00

Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

06.
9.00
10.30

25.
10.30

Juledag
Thomas Kofoed Nedergaard

26.
10.30

2. juledag
Carsten Haugaard Nielsen

16.00

4. Allehelgens dag
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed
og Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Thomas Kofoed Nedergaard

13.
9.00
10.30

25. s.e.trin
Birgitte Graakjær Hjort
Thomas Kofoed Nedergaard

20.
9.00
10.30
15.00

Sidste s. i kirkeåret
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

27.
9.00
10.30

1.s. i advent
Thomas Kofoed Nedergaard
Carsten Haugaard Nielsen

30.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed,
drop in fra kl. 16

December
04.
9.00
11.00
16.00
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2. s. i advent
Thomas Kofoed Nedergaard
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

11.
9.00
10.30

3. s. i advent
Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard
og Christian Rasmussen

18.
9.00
10.30

4. s. i advent
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen

24.
10.30

Juleaften
Familiegudstjeneste,
Thomas Kofoed Nedergaard

31.
23.30

Nytårsaften
Carsten Haugaard Nielsen

Januar
01.
16.00

Nytårsdag
Anders Kobbersmed

08.
9.00
10.30
16.00

1.s.e. H3K
Thomas Kofoed Nedergaard
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Thomas Kofoed Nedergaard

15.
9.00
10.30

2.s.e. H3K
Anders Kobbersmed
Thomas Kofoed Nedergaard

22.
9.00
10.30

3.s.e. H3K
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

25.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Carsten Haugaard Nielsen,
drop in fra kl. 16

29.
9.00
10.30

4.s.e. H3K
Thomas Kofoed Nedergaard
Carsten Haugaard Nielsen
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Februar
05.
9.00
10.30
16.00

Sidste s. e. H3K
Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

12.
9.00
10.30

Septuagesima
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed

19.
9.00
10.30
15.00

Seksagesima
Anders Kobbersmed
Thomas Kofoed Nedergaard
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

22.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed,
drop in fra kl. 16

26.
9.00
11.00

Fastelavn
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

Marts
05.
9.00
10.30
16.00

1.s. i fasten
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

JUBILÆUMSKONCERT
ved organist Martin Hjalmar Nielsen
I anledning af organistens 40 års
jubilæum ved Christianskirken

HELLIG TRE KONGERS KONCERT
Igen i år inviterer organist Martin Hjalmar Nielsen
til Hellig Tre Kongers koncert
Hellig Tre Kongers aften, torsdag den
5. januar kl. 19.30

Søndag den 30. oktober kl. 19.30
Ensemblet Götterfunken og et kor
sammensat til lejligheden optræder.

Gudstjenester
på plejehjemmene

ABILDGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.00. Der er nadver hver gang
08. nov. 2016

Anders Kobbersmed

22. nov. 2016

Carsten Haugaard Nielsen

06. dec. 2016

Anders Kobbersmed, kl. 14.00 i kirken

24. dec. 2016

Anders Kobbersmed, kl. 10.30

10. jan. 2017

Anders Kobbersmed

24. jan. 2017

Thomas Kofoed Nedergaard

14. feb. 2017

Thomas Kofoed Nedergaard

28. feb. 2017

Anders Kobbersmed

BJERGGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.15 Der er nadver hver gang
01. nov. 2016

Carsten Haugaard Nielsen

06. dec. 2016

Anders Kobbersmed,, kl. 14.00 i kirken

24. dec. 2016

Carsten Haugaard Nielsen, kl. 10.30

03. jan. 2017

Thomas Kofoed Nedergaard

07. feb. 2017

Anders Kobbersmed

ALLETIDERS HISTORIE
Familiekoncert i Christianskirken

Lørdag den 3. december kl. 16.00
med Lise Petersen og band
- se bagsiden

De ni læsninger
Velkommen til en stemningsfuld indledning på julen onsdag
den 7. december 2016 kl. 19.30. Gennem læsninger, fællessang
og kormusik bevæger vi os fra skabelsen gennem profetierne
og til Jesu fødsel.
Medvirkende: kor sammensat til lejligheden, korleder Maria
Due Pedersen, organist Martin Nielsen og sognepræst
Carsten Haugaard Nielsen.
Efter gudstjenesten er der æbleskiver i Krypten

Har du sunget i kor – og
kunne du tænke dig det igen?

Mindegudstjeneste Allehelgen

Så har du nu chancen for at være med i et lejlighedskor,
der øver 3 mandage i november og december og medvirker
onsdag den 7. december 2016 kl. 19.30 ved musikgudstjenesten
”De ni læsninger.” Koret ledes af sognemedhjælper
Maria Due Pedersen.

Allehelgens søndag den 6. november mindes vi
vores døde. Ved alle gudstjeneste kan man aflevere navnet
på en kær afdød, få det læst op og tænde et lys

Korprøver finder sted i Christiansgården på mandage den
21.november, den 28. november og den 5.december 2016
kl. 19.30-21.30; samt onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00
og opførelse ved musikgudstjenesten kl. 19.30 samme dag.
Tilmelding med angivelse af stemme er nødvendig og kan
ske til maria@christianskirken.dk
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Lørdag den
3. december
kl. 16.00

Familiekoncert i Christianskirken
Velkommen til julekoncert med talende kameler, brægende får, smukke engle
og et træt æsel, der bærer den højgravide Maria hele vejen til Betlehem!
Lise Petersen blænder op for et fantastisk persongalleri, når Alletiders
Historie Juleturné 2016 løber af stablen. Alletiders Historie er et farverigt show,
hvor Lise Petersen inviterer publikum med på første parket selveste julenat!
Sangene fortæller historien om Jesusbarnet i krybben – også set fra dyrenes
perspektiv. Lise Petersens sange bindes sammen af “Bedstefar Svende, ”der
sidder i en god stol midt på scenen med den store fortællebog i skødet.
Entré: 50 kr. for voksne, børn gratis.

