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BLOG
OMSORG – AT SMIDE FOLK UD AF EN BUS?

F

or en del år siden kørte jeg
lade den afrikanske kvinde være i fred,
Da jeg sagde farvel til den sure kvinde
hjem mod Aarhus i en blå X-bus
og det ville jeg hjælpe hende med.
og var på vej tilbage til bussen for at
mellem Silkeborg og Aarhus.
køre videre ind i Aarhus, sagde kvinden:
Vi var ved at nærme os Galten. Oppe
Så mens bussen kørte mod Aarhus,
”Tak, tak, fordi sådan en ung mand
ved chaufføren sad en dame af affik jeg lov til at bære hendes taske og
vil hjælpe en dame som mig med at
rikansk afstamning. Bag ved hende
støtte hende ned i midten af bussen,
komme ud af bussen”. Jeg måbede lidt
sad en etnisk dansk kvinde og talte
mens hun stadig brokkede sig over den og forstod det ikke helt. Var hun ikke
til hende – med grimme ord. Vi hørte
afrikanske kvinde. Vi kørte lidt, og igen
sur på mig? Og havde jeg ikke sagt, at
det alle, og vi så, at hun brugte hænbegyndte kvinden højt at udtrykke sin
hun skulle stoppe, holde inde, afbryde,
derne, var vred og særdeles ubehøvlet.
kritik. Jeg sagde til hende, at det ikke
tie stille osv.? Og så sagde hun tak?
Chaufføren sagde ikke meget, men på
var ok.
Jeg sagde ”velbekomme” og gik ind i
et tidspunkt sagde han,
bussen og kørte hjem.
at kvinden skulle være
”Tak, tak, fordi sådan en ung mand vil hjælpe en
stille og sætte sig ned.
Hvad får os til at handle
dame som mig med at komme ud af bussen”.
Det gjorde hun ikke. Hun
godt? Hvad driver os til at
Jeg
måbede
lidt
og
forstod
det
ikke
helt.
fortsatte med at beklage
hjælpe andre mennesker?
Var hun ikke sur på mig? Og havde jeg ikke sagt
sig over flygtninge i
Måske, når noget ikke er
Danmark, over at vores
at hun skulle stoppe, holde inde, afbryde, tie stille fair? Denne dag var jeg aktiv
skattepenge går til disse
for at hjælpe den afrikanske
osv.? Og så sagde hun tak?
indvandrere, der i hendes
kvinde og hendes ret. Men
Jeg sagde ”velbekomme” og gik ind i bussen
øjne var af lavere rang
jeg hjalp åbenbart også den
og kørte hjem.”
end almindelige etniske
danske kritiserende kvinde,
danskere. Den afrikanske
hvilket overraskede mig,
kvinde var utryg. Det så vi alle, og vi
for hende sagde jeg ”nej” til. Men nogle
vidste, at det ikke var ok.
Sådan fortsatte det, indtil busgange kan et nej også være en hjælp.
chaufføren besluttede, at nu skulle
Jeg ved ikke, hvornår jeg opdagede det, kvinden forlade bussen. Han stoppede,
Nogle gange skal vi se mulighederne
men pludselig stod jeg oppe foran den
og jeg tilbød at hjælpe den klagende
for at hjælpe, der hvor vi allerede er.
klagende kvinde og begyndte at tale til
kvinde af bussen og bære hendes
Min mulighed var i en solfyldt bus, hvor
hende. Jeg så, at hun havde krykker og
taske ud af bussen. Det var virkelig en
jeg valgte at gøre noget.
var gangbesværet og virkede til at være lettelse for hele bussen at få hende ud i
en anelse påvirket. Vi snakkede lidt
det fri, og særligt godt for den stakkels
Det kan vi alle.
sammen. Jeg forsøgte at forstå hende
afrikanske kvinde.
og samtidig sige til hende, at hun skulle

Modtag Christianskirkens elektroniske månedsbrev med nyheder,
blogs, månedens netværksgruppe og oversigt over arrangementer.
Bestil det på christianskirken.dk
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AF SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Lægen:
En smerte, der D E L E S,
bliver nemmere at bære

Gud, giv mig sindsro til at
acceptere de ting, jeg ikke
kan ændre, mod til at ændre de
ting, jeg kan, og visdom
til at se forskellen.

Interview med praktiserende læge
Eva Sangild

J

eg besøger Eva Sangild i hendes
praksis en fredag eftermiddag.
De sidste blodprøver for i dag
skal lige tjekkes, før vi går i gang med
et interview. Eva har tidligere arbejdet
på medicinske afdelinger på forskellige sygehuse. I 10 år har hun været
praktiserende læge i Østergade. Hun
siger, at i dag har hun verdens bedste
arbejde:
”Jeg er glad for at være læge; jeg har
aldrig en dag, hvor jeg tænker: ’I dag
ku´ det være lige meget, jeg har alligevel ikke gjort den mindste forskel’.
Jeg synes faktisk, det er et kæmpe
privilegium at sidde sammen med et
medmenneske og så få at vide, hvad
der rører sig i dets inderste lige nu.
Hvad livet egentlig drejer sig om aktuelt for dét menneske. Det er en ære. I
en sådan konsultation oplever jeg det
nærmest som et helligt rum.
Jeg ser mig selv som en, der skal
hjælpe mine patienter til at leve på en
mere hensigtsmæssig måde med de
udfordringer – og ressourcer – de har,
både helbredsmæssigt og psykologisk.
Som en katalysator for et sundere og
bedre liv. Det handler om i nogle tilfælde at tage mere ansvar for sit eget
liv – i andre at give slip på noget ansvar.
Og så elsker jeg de problemer, der kan
skæres væk. Jeg skærer en masse
dimsedutter væk – og så er problemet
løst – men dem er der jo ikke så mange
af.”
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Ondt i livet
”Halvdelen af mine konsultationer
handler om at have ondt i livet. Nogle
har trivselsmæssige udfordringer, der
er svære at slås med, f.eks. depressive
tilbøjeligheder.
Der er meget træthed. I de tilfælde
spørger jeg ind til hele patientens liv.
Er der stress-symptomer, depression, mangel på lys? Jeg er gammel
mediciner, så jeg kan godt li´ at kigge
på nogle blodprøver. Måske er der en
fysisk årsag. Hvordan ser det ud med
kost, motion og søvnvaner? Mit ideal
er at gøre mere hel. Et brudt liv, som
man gør mere HEL.
Helt fra jeg var ung har jeg elsket den
der ´serenity-bøn´, her gengivet på
dansk (sindsro-bønnen):
Gud, giv mig sindsro til
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

”Der er nogle gamle ord, som
altid har betydet meget for mig.
De står bl.a. over
amtssygehusets indgangsport:
”Stundom helbrede, ofte lindre, altid
trøste. ” Det er en god sætning at have
i baghovedet. Der er meget, der kan
lindres.”

Det er faktisk Anonyme Alkoholikeres
motto, men det er også blevet mit livs
motto.”
Yder du aktiv livshjælp?
”Selvfølgelig gør jeg det aktivt indimellem, f.eks. ved ordinering af medicin.
Men det er ligeså tit, jeg smider
bolden tilbage. Jeg er ´hjælperen´,
der spørger patienten: ´Kunne du gøre
sådan og sådan? Hvilke muligheder
har du? Hvad er indenfor din indflydelses-sfære?´ Jeg hjælper patienten til at flytte fokus fra det halvtomme
glas til det halvfyldte.
En sandhed, der er helt vild vigtig for
mig, er: en smerte, der deles, bliver nemmere at bære. Jeg kan have
samtaler med patienter, hvor udgangspunktet er mørkt, og der er intet lys
for enden af tunnelen. Alligevel kan
tilbagemeldingen fra sådan en patient
lyde: jeg er blevet hjulpet. Det var
´bare´ fordi de havde en at dele deres
smerte med, at den blev nemmere at
bære.

Der er nogle gamle ord, som altid har
betydet meget for mig. De står bl.a.
over amtssygehusets indgangsport:
Stundom helbrede, ofte lindre, altid
trøste. Det er en god sætning at have
i baghovedet. Der er meget, der kan
lindres.”
Du kalder dig selv et ´kirkemenneske´ - præger det dit lægeliv?
”Jeg ser det som meningen med mit
liv at være en god læge. I kirken får jeg
hilsenen: ”Gå i fred, tjen Herren med
glæde” – det er en god start på den nye
uge, synes jeg.
Selvfølgelig be´r jeg. De rigtig svære
patienter, som jeg ikke kan gøre noget
for – der har jeg en skål med sten i
hjemme på mit kontor i vindueskarmen. Der er navn på hver sten. Der ligger også et kors i skålen. Det er for at
minde mig selv om, at de er lagt over
til Gud. Det er ligesom at tænde lys for
én – så har jeg en sten – og de ligger
der i en skål. Hos Gud. Det er nogen,
som jeg holder meget af, men som har
nogle rigtig svære liv.
Her bruger jeg igen serenity-bønnen.
Det er en god mental øvelse: de ting,
jeg ikke kan ændre, må jeg acceptere.
MEN der er én, der kan ændre det. Gud.
De ting – og de personer, der bærer på
dem – kan jeg lægge over til ham.”
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AF TEOLOGISTUDERENDE
KRISTOFFER SIMONSEN

Præsten: Ofte er den STØRSTE hjælp,
at man vover at være til stede
Interview med
sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

D

et er onsdag morgen, og jeg
ringer spændt på døren hos
præst i Christianskirken, Carsten
Haugaard Nielsen. Jeg har set frem
til denne dag, for vi skal snakke om,
hvordan en præst kan yde livshjælp.
Jeg tumler ofte med spørgsmål om,
hvordan jeg bedst kan støtte mine
nærmeste, som lider? Så jeg har
glædet mig til denne samtale.

I Guds hånd
Mit første indtryk er det tændte lys og
den lille figur af en hånd, som står på
bordet. Carsten opfanger mit indtryk,
og fortæller: “Figuren står altid på
bordet, og det sker ofte, at folk bliver
opmærksomme på den. Figuren forestiller en hånd, hvori der ligger et menneske. Det fortæller, at vi altid er i Guds
hånd – også der, hvor vi føler os aller
mest magtesløse. Figuren minder mig
om et citat, jeg er stødt på: ‘Guds hånd
er så stor, at vi ikke altid kan overskue,
at vi er i den’

Derude, hvor vi ikke kan bunde
Jeg sætter mig til rette ved det lille
bord, men fastholder blikket på den lille figur. Hvad mon præsten gør, når han
samtaler med et menneske, som føler
sig helt magtesløs? Carsten fortæller:
“Jeg vover at gå langsomt med ud i
magtesløsheden. Det kan illustreres
sådan, at man går til første og anden
revle, hvor man stadig kan bunde.
Derefter vil folk typisk sige ‘Nu går vi
tilbage igen’. Men her vil jeg som præst
gå med derud, hvor vi ikke kan bunde
længere. Jeg vover altså at være med
dem, dér, hvor de er. Det vover jeg, fordi
Gud er med i det”.
‘Udtryk dit indtryk’
Jeg er allerede ved at miste pusten – for
det lyder som en stor mundfuld. Jeg har
brug for at lære mere, for hvordan er
man bedst sammen med et medmenneske i det magtesløse rum? Men Carsten
opmuntrer mig: “Det handler ikke om at
kunne sige alt muligt klogt. Jeg gør ofte
blot det, at jeg ‘udtrykker mit indtryk’,
for det handler netop om at give plads
til, at man kan være til stede, som man
er. Ofte vil den største hjælp være det,
at man vover at være til stede sammen
med dem. At man kan rumme dem.
Målet med sjælesorg
Den store rummelighed gør mig helt
begejstret. Det er jo virkelig sandt. Men
jeg undrer mig også lidt, for hvordan
bliver dette aktiv livshjælp? Carsten
læner sig betænksomt frem over
bordet, mens han fortæller: “Det bliver
først aktiv livshjælp for et menneske,

hvis man hjælper dem til selv at løse
deres problemer – eller aller vigtigst:
til at kunne magte at være i deres
problemer. Det er nemlig sjældent, at
problemerne sådan bare bliver løst.
Sjælesorg er både hjælp til livet og troen. Nogle gange mere det ene end det
andet, men det består af begge dele.”
Og Carsten fortsætter: “Målet med
sjælesorg, diakoni og kirkens sociale
arbejde er ikke, at folk skal komme til
tro på Gud, men som præst yder jeg
livshjælp med troen som baggrund”.
Det er for alle
Jeg tager en slurk af min kaffe og en
lille småkage, for at tygge lidt på de
mange ord. Hvad er dit bedste råd til
andre, som vil hjælpe med sjælesorg?
Carsten smiler og fortæller:
“Mit bedste råd er den gode gamle
huskeregel: Vi har to ører og en mund.
Så vi skal først og fremmest lytte og
vove at være til stede, dér hvor folk er
blevet ramt. Samtidig vil jeg opmuntre
til, at man vover at ringe på døren hos
sin nabo, som fx har mistet. Gå med ind
for at lytte. Forsøg ikke at løse problemerne, men vær til stede. Det er det
vigtigste”.
Jeg tager den sidste tår af min kaffe.
Det kræver både mere og mindre at yde
aktiv livshjælp, end jeg havde regnet
med. Det trøster mig, at jeg ikke skal
kunne sige alt muligt klogt i en sjælesorgssamtale, men samtidig føles det
overvældende, at skulle gå med derud,
hvor vi ikke kan bunde. Men jeg er overbevist om, at det er det hele værd.

”

3 ALLE
HELGENSGUDSTJENESTER

Guds hånd er så stor,
at vi ikke altid kan overskue,
at vi er i den
Den 2. november 2014
9:00; 10:30 og 16:00
(gudstjenesten kl. 16
er en rytmisk gudstjeneste)

Før hver gudstjeneste er det muligt
at skrive og aflevere en seddel med
navnet på den person, man har
mistet. Så vil navnet blive læst
op under gudstjenesten.
Der er mulighed for
lystænding ved alle
3 gudstjenester

SJÆLESORG – ET
TILBUD TIL ALLE
Sjælesorg er et udtryk for den
kirkelige hjælpesamtale. Sjælesorgen er samtaler, der giver
hjælp til problemer og vanskeligheder i livet, uanset om de
involverer troen eller ej.
Alle præster stiller sig til
Jeg takkede Gud for,
rådighed for samtaler. Præster
har tavshedspligt. Du kan finde
præsternes
kontaktadresser på
at han fik fred, og det
gør
side 2.
Christianskirken har også
jeg stadig, når jeg beder
et korps af frivillige, erfarne
sjælesørgere.
min aftenbøn”'
Se mere på christianskirken.dk/
sjælesorg
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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
elektroniske månedsbrev på
christianskirken.dk, og få nyheder
og oversigt over arrangementer
en gang pr. måned.

ODDESUNDLEJREN FOR BØRN OG UNGE
Kirkens sommerlejr afholdes i år den 4.-10. juli. Børn i alderen
6-14 år er deltagere. Hvis du er ældre, kan du være med som
ungleder.
Spørgsmål og tilmelding rettes til Aksel Christensen på:
aksel.christensen@gmail.com eller 2012 4093.

PÅSKEMÅLTID

skærtorsdag den 2. april kl. 17 i krypten
Vi vil med vores sanser – primært smags-sansen
– fordybe os i påskens oprindelse og betydning.

Der er tilmelding til Peter Worm Madsen senest fredag
d. 27. marts til peter@christianskirken.dk eller 41727108.
Måltidet ligger forud for aftengudstjenesten kl. 19.30
i kirkerummet.

Medvirkende: Martin Nielsen, orgel
og klaver. Marianne Klint-Jensen og
Margrethe Smedegaard, sang.

UNDERVISNING
Temaaften om diakoni
I foråret 2015 arbejder Christianskirken
med temaet: Diakoni – dér, hvor du er.

NYT HOLD BABYSALMESANG
Begynder onsdag den 15. april kl. 11 i kirkerummet.
Babyer fra 2-8 måneder er velkomne sammen med
deres mor.

Titlen er: ”Kristne blandt naboer og i
lokalmiljø” ved Andreas Østerlund.

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

To søndage med undervisning

F OR BØ RN
Vi har mange aktiviteter for børn i Christianskirken.
Overvej, om dit barn skal være med i et ugentligt fritidstilbud,
hvor der er voksne eller unge ledere, der fortæller bibelhistorie,
leger, nyder naturen, er kreative sammen med de børn, der
deltager.
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Tirsdag den 31. marts kl. 19.30
Passionskoncert. Meditation over Jesu
moder ved korset:
Pergolesi: Stabat Mater.

I den forbindelse inviteres der til
en undervisningsaften mandag den
27. april kl. 19.30-21.30 i
Christiansgården.

er en dag hvert halve år, hvor kirken hjælper folk i sognet med
praktiske opgaver. Det er en udvidet ”til tjeneste-dag”, hvor
vi satser på ”alle-mand-af-huse”. Diakonimedarbejder Peter
Worm Madsen leder dagen og stiler efter 100 frivillige denne
gang. Så meld dig til på peter@christianskirken.dk – og
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Mandag den 23. marts kl. 19.30
Skt. Clemens Drengekor (Aarhus
domkirkes drengekor) under ledelse
af domkantor Carsten Seyer-Hansen
Entré 50 kr.

IRANSK FOLKEKIRKEPRÆST
OM ISLAM
Kirke- og undervisningsudvalget arrangerer løbende kirkeaftner for hele kirken. Hver aften forsøges målrettet så den
fremmer kirkens liv og vækst.
Velkommen til alle interesserede.
Foredragene er gratis. Kaffe/te og kage koster 10 kr.
Næste kirkeaften er:
Tirsdag den 7. april kl. 19.30 i krypten ved den iransk-fødte
valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh, Odense.
Titlen på hans foredrag er:
		   Forskellen mellem kristendom og islam

Pris: 75 kroner pr. voksen og 45 kroner pr. barn.

EN GOD DAG

Gør lørdag den 18. april kl. 9-15 til en god dag
for dig selv og for andre!

KONCERTER

Se mere på christianskirken.dk under fanen: Børn og Teen
og læs om FDF, KFUM-spejderne, De grønne Pigespejdere,
børneklub og juniorklub.

SOGNEINDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Christianskirken og Folkekirkens nødhjælp har brug for frivillige indsamlere til
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 8. marts.
I år sættes særligt fokus på kvinder i verdens fattigste lande.
Meld dig som indsamler til kontor@christianskirken.dk eller tlf.: 8616 9464 og brug et
par timer i en god sags tjeneste!

om bibelen
Kunne du tænke dig at vide lidt mere
om, hvordan Bibelens bøger er blevet
til, hvem forfatterne er, hvilken tid de
er skrevet, mm. Så kom til bibelundervisning i Christianskirken.
Søndag den 19. april:
Johannesevangeliet ved
Birgitte Graakjær Hjort.
Søndag den 21. juni:
Esajas Bog ved Anders Kobbersmed.
Foredragene er gratis og foregår i
Christiansgården kl. 13-14.30.

FORÅRSMARKED den 14. marts kl. 10-16
På gensyn til Christianskirkens forårsmarked lørdag den 14. marts kl. 10-16.
Køb en dekoration, spil i boder, tombolaer eller amerikansk lotteri.
Lav bolcher, køb vafler eller spis din frokost.
Stort loppemarked for børn og voksne.
Besøg cykelværkstedet eller få bilen vasket.
Overskuddet går til Menighedsplejen i Christians Sogn.
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AF KRISTOFFER
SIMONSEN

Det gjorde stort
indtryk på Allan
Aslai, da en mor,
som har mistet et
spædbarn, fortalte
om sin tro på
kristendomskurset

mere mellem

himmel…
AF ULØNNET
HJÆLPEPRÆST
ULRIK B. NISSEN
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

”Jeg er vejen, sandheden og livet”
(Joh. 14, 6). Sådan siger Jesus om sig
selv i en samtale med sine disciple.

HER KAN JEG STILLE MINE SPØRGSMÅL!
Kristendomskurser i Christianskirken

D

er er ingen tvivl. Den helt store
styrke ved kristendomskurserne
i Christianskirken er, at der er plads til alle og
plads til alle spørgsmål. Allan Aslai,
der var deltager på sidste kristendomskursus, fortæller: “I samtalerne var
vi meget forskellige, og til tider også
meget uenige. Men det har været
spændende og givende at høre de
andres tanker. Samtalerne var bekræftende i, at vores religion er utrolig
rummelig. Den er meget tilgivende, så
ingen falder ved siden af eller er bedre
end andre.”
Hvem kan være med?
Ina Hvid Christiansen og Eva Behring
har begge deltaget på flere kurser,
og deler den samme begejstring som
Allan. Ina begyndte på kurset, fordi
hun længe havde spekuleret på, hvad
kristendommen egentlig går ud på.
Derfor var hun nysgerrig efter at lære
mere, og understreger: “På kurset
deltager også folk, som tvivler eller
ikke tror på Gud. Der er plads til alle,
og folk er meget bevidste om at være
imødekommende og udvise respekt for
de enkeltes ståsted.”
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Aktiv livshjælp
Allan følte sig meget tryg ved fællesskabet på kurset, og fortæller: “Kurset
er godt for den, som har mødt nogle
svære ting i livet, fordi der er plads til
at være i tvivl omkring sin tro og have
mange spørgsmål til kristendommen.
Det gode ved kristendommen er, at det
ikke er afgørende, hvorvidt man kan
sin bibel udenad eller ej. Man kan godt
diskutere, hvad næstekærlighed er,
selv om man ikke kender bibelen.”
Trosbekræftende
“Jeg har nok været troende hele tiden,
men uden at gå i kirke eller bede min
aftenbøn,” fortæller Allan, der har boet
i Christians sogn hele sit liv. Igennem
kurset er Allan blevet bekræftet i, at
kristendommen må være sand, og han
har haft stor glæde af, at de på kurset
undersøgte besværlige steder i kristendommen og bibelen, for at finde ud af,
hvad meningen er med det.
Jeg kan ikke få nok
Eva afsluttede begejstret samtalen
med at sige: “Jeg kan ikke få nok af
dette fællesskab, som åbent vil lære
mere om, hvem Gud er.”

Både Ina og Eva er derfor ikke i tvivl
om, at de varmt vil anbefale alle at
deltage på et kristendomskursus.

KURSER OG
GRUPPER I
CHRISTIANSKIRKEN
Der er med jævne mellemrum
kristendomskursus i Christianskirken. Det er også muligt at deltage i mindre bibelstudiegrupper,
der mødes i hjemmene.
I større grupper (netværksgrupper)
er der foredrag og møder om den
kristne tro.
Se mere på:
christianskirken.dk eller
henvend dig til menighedskoordinator
Martinus Nielsen på
telefon 4172 7106

Jesus viser ikke bare vejen, sandheden
og livet. En sådan læsning kan gøre
Jesus til en slags stort forbillede,
men den vil ikke komme frem til det
afgørende.
Jesus er vejen, sandheden og livet.
Det betyder, at livet i sin mest grundlæggende betydning kun bliver
virkelighed i foreningen med Jesus.
Det er ikke et spørgsmål om at lære
bestemte sætninger eller anskuelser,
men om at leve sit liv i tro på og forening med Jesus.
Nu kan man måske indvende, at det
da kan være lidt vanskeligt, når vi ikke
længere konkret har Jesus blandt os.
Men en sådan indvending kan bero
på, at man har glemt, hvad kirken og
kirkens fællesskab er for en størrelse.

Det er i kirken, vi finder
den sande aktive livshjælp
Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer,
skriver i sin bog “Fællesliv” om kirken som Kristi legeme. Kirken er en
slags krop, som i dag er det sted, hvor
Jesus møder os konkret. Jesus møder
os i ordet, der forkyndes og sakramenterne, der bliver rakt til os. Men
Jesus møder os også i det ensomme
og nødstedte menneske. Den kristne
broder og søster, som bærer en tung
byrde, må i kirken høre ordet om, at vi
bærer byrderne i fællesskab. Kirken er
på denne måde både et åndeligt og et
meget konkret fællesskab.

kan tale om det liv, der rækker ud over
dødens grænser. Det er i kirken, at livet
selv bliver rakt til os. Det er i kirken, at
vi rækker dette liv til hinanden.
Som kirke og som kristne er vi kaldet
til at minde hinanden og andre om, at
det er i kirken, at vi hører om ham, der
er livet selv. Det er her, vi henter kraft
og frimodighed til at være kirke for
andre og række evangeliet om
Kristus videre til andre – i både ord og
handlinger. Det er her, vi henter styrke
til at række andre aktiv livshjælp.

Når kirken er det sted, hvor vi inddrages i Jesus selv, hvor vi bliver et
med ham og hinanden, er kirken også
det sted, hvor vi finder den sande
aktive livshjælp. Det er i kirken, at vi

”Det er i kirken, at vi kan tale om det liv,
der rækker ud over dødens grænser. Det
er i kirken, at livet selv bliver rakt til os.
Det er i kirken, at vi rækker dette liv til
hinanden.”

…og jord
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Sognehistorie(r)

Nyt fra
menighedsrådet

AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

Esper Thidemann stopper i 2016
Sognepræst Esper Thidemann har meddelt sin afsked ved
udgangen af maj 2016. Han er fritaget for bopælspligten i
tjenesteboligen fra 1. juli 2015.

Ansættelser
Kordegn Jannie Platz Christensen har fået bevilget
orlov fra 1. december 2014 til 30. november 2015.
Som vikar i en stilling som administrativ
medarbejder er ansat Ellen Liebach.

Genvalg på alle poster
Menighedsrådet skal hvert år nykonstitueres. Det skete på novembermødet, og der var genvalg til alle de vigtigste poster, så Jens Hede er
stadig formand for menighedsrådet. Mikael Madsen er næstformand.
Marianne Due-Hansen er kasserer. Jens Jul Jacobsen er
kontaktperson og Erik Møller Knudsen er kirkeværge.

Christiansbjerg og Randersvej
Christiansbjerg har altid været en del af Aarhus kommune, men blev i meget lang tid drevet som bymark, hvor der ikke var
beboelser. I 1842 blev området udskiftet, dvs opdelt, og de første gårde blev bygget i 1850’erne. Det var bl.a. Højvang og
Reginahøjgård.
De første små huse blev bygget i starten af 1870’erne, men Hakon Nielsen på Reginahøjgård begyndte i 1879 at udskille en
del af marken til de små huse langs Randersvej.
Allerede i 1884 er det oplyst, at der var ca. 500 fastboende. De holdt svin som en hjælp til at få den daglige husholdning til at
hænge sammen. Der var op mod 300 svin, og det gav nogle problemer. Da Christiansbjerg ikke var omfattet af byens sundhedsvedtægter, var stadslægen ikke tilfreds med de manglende sundhedsforanstaltninger og den almindelige sundhedstilstand. Toiletforholdene var primitive, og gødning og ajle fra svinene blev bragt ud i haverne bag husene, hvor også brøndene
var. Det gav anledning til, at områdets navn Reginahøj i folkemunde blev ændret til Svinehøj.
For at forbedre forholdene havde kommunen i 1878 købt en
grund ved Tjørnegade, hvor man opførte en latrinbeholder. Her
blev toiletspandenes indhold samlet. Det gav til tider givet en
ulidelig stank. Så allerede i 1885 blev der lavet en lukket kloak,
som tog det værste, og stadslægen fik i 1887 vedtaget, at Reginahøj kom ind under byens sundhedsvedtægter. Det betød, at
svineholdene skulle afvikles eller underkastes strenge hygiejniske forskrifter. Også brøndene skulle sikres mod forurening.

Ellen Liebach
Kordegn(vikar)

Kirketjener Preben Elisassen er sygemeldt i en
længere periode.
Kirketjenermedhjælper Inger Broe Klausen har fået
hjælp af Vickie Langlo til rengøring i denne periode.
Der sker meget i Christianskirken. Mange frivillige
gør et stort arbejde i forbindelse med gudstjenester
og de mange andre arrangementer og møder. Men
på nogle områder er der behov for at ansætte folk i
lønnede job.
Menighedsrådet har således besluttet at ansætte en
rytmisk musikmedarbejder. Målet er at styrke den
rytmiske musik ved gudstjenester og kirkens øvrige
aktiviteter samt at bidrage til at udvide det kreative
musikmiljø ved Christianskirken. Stillingen er på 5
timer pr. uge.
Menighedsrådet planlægger at ansætte en ungdomsmedarbejder.
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Samarbejde med Kirkens Korshær
om drift af genbrugsbutik
Genbrugsbutikken Mö og Flös i Mejlgade er nu i god drift. Omsætningen
og overskud ser rimelig fornuftig ud i relation til, at den nystartede butik
har en så central beliggenhed. Butikken giver et overskud, men det kan
ikke finansiere ret meget af kirkens diakonimedarbejders ansættelse.
Kirkens Korshærs brugere er en del af hverdagen i butikken, og der er
samarbejde med et boligsocialt projekt.

Taget fra møllen af Randersvej med huset Nørreriis til
venstre, Højvang og vandtårnet kan skimtes, og til
højre ses huset til gartneriet Vorrevangen.
Fra ca 1940. Billede modtaget fra Richard Barlach

Der er stadig brug for flere frivillige til at passe butikken.
Har du lyst til at være frivillig, så kontakt
Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108.

Økonomi

Igen i år er det lykkedes, på trods af de mange
udgiftskrævende aktiviteter, at holde budgettet.

Randersvej taget fra Randersvej 105, de små huse,
der ses, lå cirka hvor McDonald ligger.
Billede modtaget fra Richard Barlach

I 1887 var der ca. 90 bebyggede grunde, men da området var
uden for byens bygningsvedtægter, levede bebyggelsen ikke op til
den standard, byen ønskede.
Det første omfattende kloaknet blev anlagt i 1893, og i 1894 fik
bebyggelsen kogegas fra byens gasværk. Landevejen fra Randers
blev allerede 1834 belagt med chaussesten indtil Aarhus kommunes bygrænse (der hvor Teknisk Skole ligger nu). Men herfra
og ned til byen kom der først fast vejdække i 1895.
Beboerforeningen søgte også om at få en vandledning og gadebelysning, og fik bevilget 200 kr. til 14 petroleumslygter.
Vandledningen kom først i 1909, og dermed kunne de private
brønde nedlægges. Beboerne var ikke glade for øgenavnet Svinehøj, så i 1897 ansøgte de om at få ændret områdets navn og fik
tilladelse til at bruge navnet Christiansbjerg. Det var småkårsfolk,
der boede i de små huse, og det var nødvendigt for dem at have
en lille køkkenhave, hvor de kunne dyrke grøntsager og kartofler
m.m. Der hvor Norgesparken ligger, var der før i tiden op langs
Randersvej små køkkenhaver, som blev anvendt af de små huse
på den modsatte side af Randersvej. Fortsættes i næste nummer
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GUDSTJENESTER

8.45
9.00
10.30
16.00

Marts
01.
8.45
9.00
10.30
16.00

08.
8.45
9.00
10.30
15.
8.45
9.00
10.30
22.
8.45
9.00
10.30

2.s. i fasten
Matt 5,13-16
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste: 		
Anders Kobbersmed
3.s i fasten
Luk. 11,14-28
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Midfaste
Joh 6,1-15
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Ulrik Nissen
Mariæ Bebudelse
Luk. 1,26-38
Skriftemål
Kristian Bork Sørensen
Esper Thidemann

29.
8.45
9.00
11.00

Palmesøndag
Matt. 21,1-9
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

April
02.
10.30
19.30

Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

03.

Langfredag

10.30

Matt. 27,31-56 eller
Mark 15,20-39
Esper Thidemann

05.
9.00
10.30

Påskedag
Mark. 16,1-8
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed

For børn og familier
SPEGHETTI
GUDSTJENESTER

FAMILIE
GUDSTJENESTER

25. marts kl. 16.30
Anders Kobbersmed

Palmesøndag 29. marts kl. 11.00
Carsten Haugaard Nielsen

29. april kl.16.30
Carsten Haugaard Nielsen
27. maj kl. 16.30
Anders Kobbersmed

06.
10.30
12.
8.45
9.00
10.30
16.00

19.
8.45
9.00
10.30
15.00
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2. påskedag
Luk. 24,13-35
Esper Thidemann
1.s.e.påske
Skriftemål
Joh. 20.19-31
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Rytmisk gudstjeneste,
Esper Thidemann
2.s.e.påske
Joh. 10,11-16
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

25.
10.30

Lørdag
Konfirmation,
Anders Kobbersmed

26.

3.s.e.påske
Joh. 16,16-22
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Konfirmation,
Anders Kobbersmed

10.
8.45
9.00
10.30
14.
10.30
17.
8.45
9.00
10.30
24.
9.00
10.30
25.
10.30

8.45
9.00
11.00

31.
8.45
9.00
10.30

4.s.e.påske
Joh. 16,5-15
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen
5.s.e. påske
Joh. 16,23b-28
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Kr. Himmelfart
Mark. 16,14-20
Anders Kobbersmed

Juni
07.
8.45
9.00
10.30
16.00

14.
8.45
9.00
10.30
21.

6.s.e.påske
Joh. 15,26-16,4
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

8.45
9.00
10.30
15.00

Pinsedag
Joh. 14,22.31
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

28.

2. pinsedag
Joh. 3,16-21
Esper Thidemann
Trinitatis
Joh. 3,1-16
Skriftemål
Ulrik Nissen
Anders Kobbersmed

8.45
9.00
10.30

05.
8.45
9.00
10.30

STATISTIK 2014

01.

Antallet af kirkegængere i
Christianskirken er de sidste tre år
steget med i alt 21 % fra 24.728 i 2011
til 29.990 i 2014.

9.00
11.00

Bededag
Matt. 3,1-10
Birgitte Graakjær Hjort
Konfirmation,
Carsten Haugaard Nielsen
Lørdag
Konfirmation,
Esper Thidemann

Der blev i 2014 afholdt 152 gudstjenester.
Hver gudstjeneste havde altså i gennemsnit
knap 200 deltagere.
Gudstjenesten kl. 10.30 samler flest
med næsten 300 i gennemsnit.

1.s.e.trin
Luk. 16,19-31
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed
2.s.e.trin
Luk. 14,16-24
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
3.s.e.trin
Luk. 15,1-10
Skriftemål
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed
4.s.e.trin
Luk. 6,36-42
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

Abildgården
Gudstjeneste kl. 14.00.
Der er nadver hver gang
10. mar.	  Carsten Haugaard Nielsen
24. mar.	  Esper Thidemann
14 apr.	  Esper Thidemann
28. apr.   Anders Kobbersmed
12. maj   Carsten Haugaard Nielsen
26. maj   Esper Thidemann
9. juni    Carsten Haugaard Nielsen
23. juni   Esper Thidemann

Bjerggården
Gudstjeneste kl. 14.15.
Der er nadver hver gang
12. mar.	  Carsten Haugaard Nielsen
09. apr.	  Esper Thidemann
07. maj   Anders Kobbersmed
11. juni   Anders Kobbersmed

Juli

Maj

02.
10.30
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03.

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

Kirkegængere: 					29.990
Altergæster: 					19.614
Indsamlet: 					160.105,04 kr.
Dåb:						81
Vielser og kirkelige velsignelser: 		 19
Konfirmerede:					72
Fødte i sognet: 					183
Døde i sognet: 					86
Heraf bisat/begravet ved en af
Christianskirkens præster,
eller anden præst fra folkekirken: 		
70
15

Kirkeaften

Massoud:
Islam og kristendom
Tirsdag den 7. april kl. 19.30
i Christianskirkens krypt
Massoud Fouroozandeh blev født i Iran og opdraget som muslim. Da han
blev indkaldt til militærtjeneste, flygtede han gennem de kurdiske bjerge til
Tyrkiet og videre til Danmark. Han blev kristen og startede kirken ”Church
of Love”, der bl.a. har afdeling i Aarhus. Massoud er siden blevet teolog fra
Københavns Universitet og Danmarks første folkekirkelige migrant-præst.
”Church of Love” er nu en valgmenighed og den første migrant-kirke, der er
blevet en del af folkekirken.
Massoud er en blændende foredragsholder, har skrevet flere bøger og øser
denne aften af sin store viden om islam og kristendom.

Foredraget er gratis
Kaffe/the 10 kr.

