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Sådan kan du kontakte os!
Kirkekontoret | Har I fået barn, skal I giftes, eller har I mistet én i familien, kan I kontakte kirkekontoret
for barnedåb, bryllup og begravelse.
Samtale og hjælp | Ønsker du en fortrolig samtale om tro og tvivl og alt det, der kan røre sig i et
menneske, står kirkens præster til rådighed for samtale. Har du behov for praktisk eller anden hjælp, så
kontakt diakonimedarbejderen eller sognemedhjælperen i Menighedsplejen.
Frivillig | Har du lyst til at være frivillig i et spændende miljø med fællesskab og udfordringer,
eller vil du høre mere om mulighederne i Christianskirkens mere end 20 klubber og grupper,
så kontakt menighedskoordinatoren.
Se mere på christianskirken.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev med aktuelle nyheder fra Christianskirken.

Jeg har OGSÅ
en masse gode tilbud!
Jeg føler mig lidt som Lars Larsen
fra Jysk. Jeg har også en masse gode
tilbud. Jeg er leder for det frivillige
arbejde i Christianskirken. Hos os er
der masser af muligheder for at være
frivillig, og alle kan være med - uanset
alder, køn, bopæl eller kirkeligt tilhørsforhold. Frivillige har i hele kirkens
historie spillet en central rolle. Uden
de mange frivillige, kunne vi slet ikke
være den kirke, vi er. Vi har nu over 400
frivillige tilknyttet Christianskirkens
arbejde.
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad. Det giver os mulighed
for at sætte nyt fokus på det frivillige
arbejde. Vi vil lade os inspirere af de
mange andre organisationer, der også
har frivillige, og vi vil bruge året til at
gentænke det frivillige arbejde i kirken.
Vi behøver ikke at gøre, som vi plejer. Vi
vil gerne forny og udvikle kirken, også
på dette område.

Der er rigtigt mange muligheder for at
være med. Stort set alle områder af
kirkens arbejde bæres og præges af
de mange frivillige. Det er en gave for
kirken. Vi glæder os over hver eneste,
der engagerer sig i kirkens arbejde.
De frivillige er en stor arbejdsmæssig
ressource, det siger sig selv.

På de næste sider kan du læse om
nogle af de mange muligheder, der er
for at være frivillig. Hvis du har lyst til
at være frivillig, er du meget velkommen til at kontakte os.

De mange frivillige giver også kirken
mangfoldighed og masser af viden og
erfaring at trække på.
Som frivillig har du mulighed for at
præge og udvikle kirken til at være en
relevant og levende kirke på
Christiansbjerg. Du kommer også
med i et fællesskab omkring arbejdet,
hvor du møder nye mennesker og
får mulighed for at opleve et godt og
spændende samarbejde med andre.
Når du engagerer dig som frivillig, får
du mulighed for at lære kirken at kende
indefra, og du kan udvikle dig både
personligt og fagligt.

Som frivillig har du mulighed for
at præge og udvikle kirken til at være
en relevant og levende kirke
på Christiansbjerg

Vi hjælper dig gerne med at finde
frem til netop det område, som du er
interesseret i, så det frivillige arbejde
bliver både sjovt, spændende og
udbytterigt for dig.
Vi glæder os til at møde nye frivillige!
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AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
BRIAN P. ØRNBØL
AARHUS DOMPROVSTI

HURRA FOR
DE FRIVILLIGE!
Aarhus er i 2018 tildelt titlen som
Europæisk Frivillighovedstad. Juryen
begrundede det med flere ting. Dels
har Aarhus Byråd vedtaget en politik
for medborgerskab. Dels er der i
Aarhus en integration mellem kommunen, kulturen og de sociale velfærdsområder, hvor de frivillige i høj grad er
med til at sætte dagsordenen.
Christianskirkens historie er i den grad
præget af frivillige, og kirken arbejder
da også målbevidst på at inddrage
dem i dagligdagen. Derfor ser man
også i Christianskirken frem til, at der
i 2018 kommer særligt fokus på de
frivillige og det store og uundværlige
arbejde, de udfører.
Sammen gør vi det nemt at være
frivillig i Aarhus
Vi har talt med sekretariatschef
for Frivillighovedstaden, Maj Morgenstjerne Bek, for at høre lidt om
frivilligåret, hvad det betyder og hvilke
fokusområder man vil arbejde med.
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”Gennem hele året sætter vi fokus på
fællesskaber og på sammenhængen
mellem institutioner, foreninger og
kommune. Sammen gør vi det nemt at
være frivillig i Aarhus… Vi bruger året
på at vise en lang række aktiviteter
i form af konferencer, folkemøde og
formidling, som et undersøgende element af frivilligheden… det skal være
nemt og let tilgængeligt at være og
blive frivillig. 2018 er året hvor
Aarhus vil fejre alle de frivillige
aktører,” fortæller Maj.
Så ud over at fejre de frivillige, handler året altså også om at få formuleret
og fortalt, hvorfor det er attraktivt at
arbejde som frivillig. Det handler om
at synliggøre de ting, som ikke kan
løses uden lokalsamfundets engagement, de pårørendes interesse og de
fællesskaber, der samler sig om alle
mulige og umulige særlige interesser.
Året er således også en hyldest til
fællesskabet, initiativet og handlekraften – og til dem, der hver dag tager
ansvar for andre, som måske ikke har

så let ved at klare det selv. Det vi i
kirkelig sammenhæng ville kalde for
diakoni.
Kirkens arbejde kunne ikke lade sig
gøre uden de frivillige
Og netop i kirkeligt regi udføres der
et enormt arbejde af frivillige kræfter.
Som frivillig i Christianskirken har
man mulighed for at engagere sig i
netop det område, man har særlig
interesse for, og i det omfang man har
tid til det. Kort fortalt kunne det ikke
lade sig gøre at have de mange tilbud,
som Christianskirken har, hvis ikke
der var de mange frivillige kræfter at
trække på. Derfor tilbyder kirken også
både støtte og udfordring fra ledere til
de frivillige, ligesom man kan dygtiggøre sig ved at deltage i temamøder,
kurser og ledertræning.
Frivillighed – vi er som borgere
fælles om at løse opgaverne
Men hvad er frivillighed egentlig for en
størrelse? Til det siger Maj Morgenstjerne Bek:

”Det kære barn har mange navne – civilsamfund, frivillighed, medborgerskab
er nogle af dem – men essensen er den
samme: Vi er som borgere i landet fælles
om at løse opgaverne – sammen med
det offentlige, foreninger, organisationer, erhverv og andre aktører. At arbejde
som frivillig giver identitet, fællesskab og
anerkendelse, som noget af det vigtigste.
Derigennem skabes større livsglæde og
bedre trivsel – herunder bedre sundhed.
Vi ved, at frivillige er mere lykkelige og
har flere sunde leveår end andre.”
Må de frivillige blive behørigt fejret i
hele 2018!
I Christianskirken kan man kun istemme
Majs ord: Det frivillige arbejde giver
glæde! Det giver liv, vækst og sammenhold både i menigheden og i lokalmiljøet
– og for den frivillige giver det mening,
inspiration, fællesskab og venskaber
både i og uden for kirken. En stor tak og
en stor cadeau til alle de frivillige kræfter
i Christianskirken.
Må I blive fejret behørigt hele 2018!

DET KAN DU HJÆLPE
MED SOM FRIVILLIG I
CHRISTIANSKIRKEN
socialt arbejde som f.eks. at stå i en genbrugsbutik,
lektiehjælp til udsatte børn, besøgsven, praktisk
hjælp til andre, hjælpe med at stå i en bod o.l.
ved det årlige forårsmarked
kirkeligt arbejde som f.eks. hjælpe, planlægge,
lave mad til eller afvikle møder i en af kirkens
klubber, spejdere, fællesskaber eller i
undervisningsaktiviteter for børn, unge og voksne
frivillig ved gudstjenester som f.eks. at sige velkommen, lave mad til spaghettigudstjenester for børnefamilier, læse tekster op ved gudstjenester, hjælpe
med tekniske ting som at lave præsentationer, der
vises på skærm eller styre projektor og lyd
og mange, mange andre muligheder!
Vil du høre mere, så kontakt menighedskoordinator
og daglig leder Martinus Langer Nielsen,
tlf. 4172 7106, martinus@christianskirken.dk
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Jeg tror også, det
giver meget for dem,
der har en opgave.
De får et ejerskab
ved at være med til at
forme det, der sker.
De er med til at forkynde
kristendommen i den
funktion, de nu har.

INTERVIEW VED
SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

De frivillige
forkynder
kristendommen
gennem det, de gør
Hvad er din opgave som frivillig?
Det er at være leder af de frivillige
teams, der er knyttet til vores gudstjenester om søndagen. Hvert team har en
koordinator, og dem er jeg leder for.
Hvilke teams består en
gudstjeneste af?
Der er mange teams, faktisk 12 i alt. Vi
har f.eks. frivillige kirkekordegne, som
udfylder den opgave, en ansat kordegn
kan have ved en gudstjeneste.
Vi har dem, der står til rådighed for bøn
og samtale. I starten syntes jeg, det var
noget mystisk noget. Men det handler
i al sin enkelhed om et møde mellem
mennesker, hvor man har et behov, stort
eller småt, noget man gerne vil dele
med en anden, og få hjælp til at bede
Gud om at være med.

6

CHRISTIANSKIRKEN MARTS/JUNI 2018

Så er der kirkeværterne. De byder
velkommen, så alle der kommer til
kirken, bliver mødt med et ’godmorgen’.
Vi håber, at folk mærker hjertevarmen,
når de kommer ind ad døren.
Et team styrer projektor og lyd. Det er
i brug hver eneste søndag, og det at få
det tekniske til at fungere er også en
meget vigtig funktion.
Der er som regel nogen i kirke, der har
behov for en oversættelse, fordi de ikke
er så gode til dansk. Det vil vi gerne
imødekomme, så de får noget med fra
gudstjenesten. Derfor har vi et team, der
oversætter prædikenen til engelsk.
De øvrige teams er: tekstlæsere og nadveruddelere, lovsangsleder, børnekirke,
opvaskere, kirkekaffeteamet og værter
ved informationsbordet.

”Det er også mit
håb som leder, at
det må give alle
de frivillige, der
bidrager, nogle
gode relationer de
kan bruge i deres
liv. Og det fornemmer jeg også, det
gør.”

Hvilket præg giver det gudstjenesten,
at frivillige er engageret?
Jeg synes, det gør, at gudstjenesten er
helt anderledes levende, end hvis det
udelukkende var ansatte, der stod for
det hele. Dengang jeg selv kom ind i
kirken, kunne jeg intuitivt fornemme, at
her er der noget, de gerne vil, her er der
liv og engagement.
Jeg tror også, det giver meget for dem,
der har en opgave. De får et ejerskab
ved at være med til at forme det, der
sker. De er med til at forkynde kristendommen i den funktion, de nu har.
Hvad giver det dig at være frivillig
leder for alle teams?
Wauw, det er et stort spørgsmål! Det
giver mig rigtig meget i form af.... jeg vil
gerne sige identitet. Det er med til at
forme mit liv og min tro, at jeg kan være
en del af en kirke. Det er ikke noget, jeg
har været vant til før, så det har været

en stor øjenåbner at være en del af
noget så vigtigt som det, kirken står for.
Gik du i kirke da du startede som
frivillig her?
Jeg var kommet her i kirken et års tid,
men ellers havde jeg ikke gået i kirke.
Da jeg begyndte i Christianskirken var
jeg måske meget - kan vi kalde det
gennemsnitsdansk - både i min tro
og mit liv. Jeg havde en tro, men jeg
havde ikke brugt den til noget særligt.
Den er blevet formet både gennem min
frivillige opgave og det at være en del
af kirken. Og det oplever jeg selv som
noget værdifuldt.
Giver det at være frivillig noget til det
sociale liv?
Jeg meldte mig i første omgang til at
være frivillig på kirkekaffeholdet. Det
var min vej ind i kirken og til at få en
berøringsflade, som jeg ellers ikke ville

have fået. Det kan være en udfordring i
så stor en forsamling om søndagen her i
vores kirke at lære folk at kende. Det er
lettere i et fællesskab f.eks. omkring en
frivillig opgave. Det er også mit håb som
leder, at det må give alle de frivillige,
der bidrager, nogle gode relationer, de
kan bruge i deres liv. Og det fornemmer
jeg også, det gør.
Hvad drømmer du om?
Jeg vil gerne drømme stort: Om at endnu flere må opleve sig selv som en del
af gudstjenestelivet. Det betyder ikke,
at man skal lægge al sin fritid henne i
kirken, men hvis man kunne have lyst
til en gang imellem at tage del i sin
sognekirkes gudstjenesteliv, kunne det
være rigtig stort – primært for den enkelte, håber jeg, men det er også stort
for os som folkekirke at være tilstede i
sognet og opleve, at vi har en rolle her.
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Jeg er praktiker og jeg er social.
Drømmejobbet er, at jeg kan have
skovlen i den ene hånd og bibelen
i den anden

AF SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

Nyt fra
menighedsrådet

AF KASSERER
MARIANNE DUE-HANSEN
marianne@due-hansen.dk

Præst på deltid

JEG
SKULLE
SØGE DEN!

Som omtalt andet steds i bladet er Peter Worm
Madsen pr. 1. december 2017 tiltrådt som præst
på halv tid i en 4-årig periode.
Han fortsætter med sit diakoniarbejde i den anden
halve tid.
Menighedsrådet byder Peter velkommen i sit nye
arbejdsfelt.

Christianskirken har jubilæum
I tidligere numre af kirkebladet har man kunnet læse artikler fra
Christiansbjerg Lokalarkiv. Her er det fremgået, at Christianbjerg
stadig er en ung bydel.

Interview med Peter Worm Madsen

Hvad fik dig til at sende en
ansøgning om at blive præst ved
Christianskirken?
Jeg har drømt om at kunne kombinere
diakonien med at blive præst. Og så har
jeg det godt med kollegerne og i arbejdet her, så jeg skulle søge den!

Nu er det en særlig præstestilling,
hvor du f.eks. ikke skal have ret
mange gudstjenester.
Hvad skal du så lave?
Det spørger jeg også mig selv om! Stillingen har et fokus på unge og diakoni,
og der gemmer sig også en form for
gadepræst i stillingen. Jeg skal ud på
studiestederne og møde de unge (18-30
år) og spørge dem: Hvad kan kirken
gøre for dig?
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Hvordan kommer folk I Christians
Sogn til at mærke, at du nu også er
blevet præst?
Forhåbentlig bliver Christianskirken
mere synlig i gadebilledet, på studiesteder, kollegier og i medierne. Jeg håber
også at kunne fastholde Christiansbjerg
Festuge med det fællesskab og samarbejde, der er opbygget.

Hvad brænder du særligt for?
At være kirke på en ny måde, tror jeg.
Her kan diakonien være en åbner. Når
man laver noget praktisk for andre, så
kan man pludselig få en snak om tro.
Eller der skal laves gudstjenester for
f.eks. psykologistuderende eller andre
grupper. Det kan også være at give de
unge en opgave i at hjælpe andre – det
kan også være en vej ind i kirken.

Hvis du skal beskrive dig selv med
to ord, hvad vil du så sige?
Jeg er praktiker og jeg er social.
Drømmejobbet er, at jeg kan have
skovlen i den ene hånd og bibelen i
den anden.

Dette kirkeblad handler om frivillige? Hvordan kommer frivillige til
at spille ind i dit præstejob?
Frivillige er muligheder. Jeg kommer
til at bruge de unge og deres viden og
venner. Men det vil også være godt at få
nogle frivillige, der er lidt ældre, og som
har lidt mere tyngde og kan tage en
snak med de unge.

Mange ældre beboere kan stadig huske, at der var gartneri dér,
hvor blokkene i Kalmargade i dag ligger. Øst for Randersvej var
der marker og små haver. Området fik gennem årene mange flere
indbyggere, og den første kirke der blev bygget i området - den
daværende kirkesal på Randersvej - kunne blot rumme 90 gæster.
En langt større kirke var nødvendig, og der blev samlet ind til at
bygge den. I gamle avisudklip kan man se lister over, hvem der
har givet hvor meget. På grund af 2. verdenskrig var der mangel på
byggematerialer, og pengene var også små. Derfor blev der lagt tag
over krypten, og den blev brugt som kirkesal. Indvielsen fandt sted
den 1. søndag i advent, den 29. november 1942.
Krypten havde således 75 års jubilæum sidst i 2017.
Efter krigen blev en komité, til opførsel af en ny kirkebygning,
oprettet. Der blev arbejdet på at samle flere penge ind.
Dette arbejde engagerede især daværende sognepræst H.J. Falk
sig i. Kirkebygningen er tegnet af arkitekt Aage C. Nielsen, og den 2.
marts 1958 kunne biskop Skat Hoffmeyer indvie kirkesalen.
Kirkerummet er smukt og lyst, og mange har i årenes løb udtrykt
deres begejstring for det.
Kirkerummet har således nu stået i 60 år. Det har gennem årene
samlet mange til dåb, konfirmation, vielse og begravelse, og der
har igennem alle årene været en særdeles god kirkegang.

Christiansgårdens om- og tilbygning
Om- og tilbygningen af Christiansgården, som
ligger bag kirken, går nu ind i sin afsluttende fase.
De fleste af medarbejderne er rykket ind igen,
og tingene er ved at finde deres nye plads.

Fejring af jubilæer
og indvielse –
velkommen til alle!
Christiansgården bliver officielt indviet
fredag den 4. maj kl. 14.00.
Samtidig vil kirkens jubilæer (som beskrevet
ovenfor) også blive festligholdt. Velkommen til
alle, der vil fejre de nye – og gamle – rammer
med os!
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

mere mellem

himmel…
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
I denne sæson er temaet for spaghettigudstjenesterne: Dyr i bibelen.
Vi har indtil nu mødt hvalen, kamelen,
fåret, æslet og løven. Men der er endnu
flere dyr, vi skal møde i løbet af foråret.

AF SOGNEPRÆST
ANDERS KOBBERSMED
chn@km.dk

Frivillig – hvem kan bruges?
Jesus samlede en flok på tolv frivillige
disciple omkring sig. De forlod endda
deres normale hverv for at slå følge
med Jesus. De levede et omstrejfende
liv, hvor de ofte ikke vidste, hvordan de
skulle få noget at spise, eller hvor de
skulle sove.

ret meget af, hvem Jesus var, og hvad
han sagde – men fulgte ham alligevel.
Peter, Andreas, Jakob og Johannes var
almindelige fiskere. Peter benægtede
tre gange, at han kendte Jesus, selvom
han havde svoret at ville blive hos
Jesus til det sidste.

Man kan let få tanken: De må være af
en helt særlig støbning, siden Jesus
valgte dem. At være klar til at smide
hvad man har i hænderne og stå i lære
hos næstekærlighedens mester. Det
må være forbeholdt de særligt
udvalgte.

Hvor er opmuntringen så? Jo, når
Jesus valgte sådan en broget flok,
så er der vel ingen grund til, at du
og jeg ikke også kan stå i lære hos
næstekærlighedens mester. Det var
ikke en flok super-rekrutter, som Jesus
skulle bruge, men ganske almindelige mennesker med vidt forskellige
forudsætninger.

Selvom vi ikke ved ret meget om
disciplene, så giver den smule, vi ved,
faktisk et meget opmuntrende svar på
den overvejelse:
Disciplen Matthæus var tolder,
formentlig venneløs og upopulær –
indtil Jesus bad ham følge med.
Disciplen Thomas var tvivleren, som
ikke kunne tro uden at få synlige,
håndgribelige beviser. Filip forstod ikke

Så er det måske lige præcis
almindelige mennesker som os, der i
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I Johannesevangeliet siger Jesus:
’Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig
vise bort’ (Joh 6,37). Ingen er uegnet
som frivillig i at følge efter Jesus! Om
vi tvivler, ikke forstår, om vi svigter,
om vi er simple fiskere eller lignende:
Det er lige præcis den slags frivillige,
Jesus har brug for – også i dag.

Når Jesus valgte sådan en broget flok,
så er der vel ingen grund til,
at du og jeg ikke også kan
stå i lære hos
næstekærlighedens mester

…og jord
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dag skal være Jesu forlængede arme,
dér hvor vi nu engang er! Ikke som en
omrejsende flok; dét hørte den særlige
tid til, hvor Jesus levede. Men som
ganske almindelige frivillige ambassadører for Guds kærlighed til ethvert
menneske i lige præcis den hverdag, vi
lever i: Familien, vennerne,
kollegaerne, klassekammeraterne,
naboerne, den fremmede, osv.

Så kom og vær med på følgende onsdage
til gudstjenester for mindre børn og deres
forældre:
Drop-in og leg fra kl. 16.00, gudstjeneste
kl. 17.00 og spisning kl. ca. 17.45-18.30
28. feb. | 21. mar. | 25. apr. | 30. maj

Der er også Børneklub, juniorklub,
spejdere, FDF i Christianskirken
Se mere på christianskirken.dk
Her finder du også kontaktoplysninger på lederne

Oddesundlejren for børn og unge
Kirkens sommerlejr afholdes i år den 7. – 13. juli. Børn i alderen 6-14
år er velkomne som deltagere. Hvis du er ældre, kan du være med
som ungleder. Spørgsmål og tilmelding rettes til lejrens leder,
Aksel Christensen, på aksel.christensen@gmail.com
eller tlf. 2012 4093

BABYSALMESANG
Nyt hold begynder Onsdag den 11. april
kl. 10.30 i kirkerummet.
Babyer fra 2-8 måneder er velkomne
sammen med deres mor.
Tilmelding med adresse, tlf.nr., barnets navn og fødselsdato skal ske til
sognemedhjælper Maria Due Pedersen,
maria@christianskirken.dk

PÅSKE FOR MINDRE BØRN
Onsdag den 4. april inviterer kirken alle vuggestuer, dagplejere og
børnehaver i området til en påskegudstjeneste kl. 10-11.
Forældre er også velkomne. Vi skal høre fortællinger fra påsken
og møde et par af påskens engle.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 25. marts kl. 11.00 inviteres alle til
en familievenlig gudstjeneste med fokus på påskens
begivenheder.
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken
Der er mange flere foredrag og arrangementer i Christianskirkens
14 netværksgrupper for unge og voksne.
Se mere på christianskirken.dk og i foldere i kirkens hovedindgang.

FORÅRSMARKED

VÆR MED TIL AT SAMLE HÅB IND!
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjæp søndag 11. marts

På gensyn til Christianskirkens forårsmarked

Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig
og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød,
sult og flugt. For vi kan faktisk hjælpe.
Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen.

Lørdag den 21. april kl. 10.00 - 16.00
Kom og se Christianskirkens nye lokaler!
Og køb samtidig en dekoration, spil i boder,
tombolaer eller amerikansk lotteri. Lav bolcher,
køb vafler eller spis din frokost. Gør et fund på
loppemarked for børn og voksne.
Besøg cykelværkstedet eller få bilen vasket.
Overskuddet går til Menighedsplejen i Christians
Sogn, der yder hjælp til ældre, ensomme,
familier bl.a. i form af julehjælp. Menighedsplejen arrangerer også årets sommerlejr på
Oddesund.

Når 2 bliver til 3
To gange årligt har vi
”Servicetjek på parforholdet.”
Alle par kan tilmelde sig disse aftener, hvor der
holdes et oplæg, og der bliver tid til drøftelse
indbyrdes med sin partner.
Denne aftens tema er: ”Når 2 bliver til 3.”
Onsdag den 25. april kl. 19.00 - 21.30
Tilmelding senest den 23. april til:
kontor@christianskirken.dk.
Pris: 50 kr. pr. par.
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Meld dig som indsamler til:
kontor@christianskirken.dk eller
tlf. 8616 9464 og brug et par timer
i en god sags tjeneste!
Foto: Mikkel Østergaard

PÅSKEMÅLTID
Skærtorsdag den 29. marts
kl. 16.30 i Krypten
Vi vil med vores sanser – primært
smagssansen – fordybe os i
påskens oprindelse og betydning.
Ellen Hessellund Mikkelsen leder
måltidet.

Pris: 80 kr. pr. voksen og 40 kr. pr. barn.
Tilmelding: Peter Worm Madsen,
peter@christianskirken.dk eller tlf.
4172 7108, senest fre. d. 23. mar.
Efter måltidet deltager vi i
aftengudstjenesten kl. 19.30.

Integration, en opgave for kirken?
Kirkeaften den 5. april kl. 19.30 - 21.30 i kirkens krypt
Denne kirkeaften har vi valgt at
fokusere på integration.
Er det en opgave for kirken at
integrere folk fra andre lande?
Hvordan møder vi hinanden og
etablerer fællesskab på tværs af
kulturel og geografisk baggrund/
ophav?

Få inspiration og udfordring til både
hverdags- og kirkelivet. Aftenen ledes
af Søren Dalsgaard, koordinator i
Folkekirkens Asylsamarbejde og
bosat i Mjølnerparken, København
Alle er velkomne / Kaffen koster 20 kr.

TIRSDAGSKLUBBERNE
Stedet, hvor man mødes, hvis man er pensionist, efterlønner eller bare
har lyst til et par hyggelige timer sammen med andre.
Tid og sted:
Krypten (under kirken) kl. 14.30 til kaffe og kagebord. Kaffe 20 kr.
Eftermiddagen slutter kl. 16.30.
For dårligt gående er det muligt at bestille kørsel hos Janne Dahl, tlf. 4172 7101.
Tirsdagsklubben i Krypten
Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

Tirsdagsklubbens forårscafé
Leder: Janne Dahl, tlf. 4172 7101

6. marts
Det tabte Syrien
Forfatteren Else Knudsen, der har
rejst meget i Syrien før borgerkrigen,
fortæller om landet, kvinderne og styret, som det var dengang.

Tirsdag 13. marts hos Anders Kobbersmed, Brendstrupvej 65, Aarhus N.
Vi mødes ved kirkens hovedindgang
kl. 14.15 og går i samlet flok de 450 m
hjem til Anders.

20. marts
Præstens 10 gode leveregler
Sognepræst ved Helligåndskirken Henrik Oest fortæller med et glimt i øjet om
præstens 10 gode leveregler, fx ”Skær
ikke hele fedtkanten væk” og ”Du skal
brokke dig.”
3. april
Med Anders ind i foråret
Sognepræst Anders Kobbersmed kommer og fortæller og synger for og med
os om alt det dejlige, der venter.
17. april
”Tit er jeg glad og vil dog gerne
græde”
Der er mange salmer og sange af
Ingemann både i vores salmebog og
højskolesangbog. Peter Schmidt vil
fortælle om mennesket og digteren bag
de mange elskede sange og de historiske romaner.
1. maj
Min bedste bog
Hvad har du læst og set i vinterens løb?
Tag en bog med, som har gjort indtryk
på dig, og fortæl om den til os andre
eller fortæl om en film, du har set.
15. maj
Udflugt
Udflugt til Kongernes Jelling og
Givskud kirke. Nærmere info følger.

Tirsdag 10. april hos Anders Pradsgaard Møberg, Klitrosevej 6, Aarhus N.
Vi mødes hos Anders Møberg.
Tirsdag 8. maj hos Peter Worm
Madsen, Hovmarken 57, 8520 Lystrup
Vi mødes kl. 14 på kirkens parkeringsplads. Vi fordeler os i bilerne og kører til
Lystrup. Giv gerne besked om du kommer i bil og kan tage nogen med.
Tirsdag 19. juni hos Carsten Haugaard
Nielsen, Frederikshaldsgade 13,
Aarhus N.
Vi mødes hos Carsten, der bor lige ved
siden af kirken.
Vi mødes til kaffe, hyggesnak, sang, en
andagt og hvad vi ellers har på hjerte.
Præsterne er vært denne dag. Alle er
velkomne, også selvom du ikke kommer
i tirsdagsklubben til daglig.
Tidspunkt: 14.30 – 16.00

NYE NETVÆRK
Nye Netværk er for dig, som har et
ønske om at lære nye mennesker
at kende.

FROKOSTKLUBBEN
Velkommen i frokostklubben, som er for
mandlige efterlønnere og pensionister i
Christians Sogn.
Tilmelding skal ske to dage før til Søren S.
Sørensen på mail:
soeren@christianskirken.dk
Pris: 50 kr. pr. gang.
Vi mødes i Krypten og spiser smørrebrød
på flg. torsdage kl. 11.00 – 13.00:
22. marts, 26. april, 31. maj og 28. juni.
Kontaktpersoner:
Søren S. Sørensen, tlf. 2858 2960
Børge B. Sørensen, tlf. 2972 1458.

Bibelen på rygraden
3 dage i juni inviterer kirken på en meditativ rejse ind i udvalgte tekster fra de mere
lyriske og filosofiske dele af Bibelen:
Salmernes Bog eller Jobs Bog.
Oplæsningen vil vare 2 x 20 min.
Hvert event vil vare en times tid, afbrudt
af en pause med vand, kaffe m.m.
Deltagerne ligger ned under oplæsningen.
Medbring derfor eget liggeunderlag.
Kom med på en rejse ind i de gamle tekster,
der har 2-3000 år bag sig.
Torsdag den 14. juni kl. 11.00 – 12.00
Tirsdag den 19. juni kl. 16.00 – 17.00
Fredag den 22. juni kl. 14.00 - 15.00.
Sted: Christiansgården bag Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N.

Vi mødes 2 onsdage i måneden
kl. 17.00 - 20.30, spiser sammen,
lytter til et oplæg, snakker og
synger sammen.

Tilmelding:
peter@christianskirken.dk senest 13. juni.

Se mere på christianskirken.dk,
under ”fællesskab.”

Eventet er en del af LiteratureXchange,
som er første internationale
litteraturfestival i Aarhus.

Betaling: 20 kr. pr. person.
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GUDSTJENESTER
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk
Forud for alle gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål kl. 8.45. Skriftemålet er en kort samling
ved alteret, hvor der læses et stykke fra Bibelen og bedes en bøn. Derefter lægger præsten
hånden på hovedet af hver enkelt og siger, at man er tilgivet.

Marts
4.
9.00
10.30
16.00

11.
9.00
10.30

3. søndag i fasten
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg
Midfaste
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
#Ungkirke

18.
9.00
10.30

Mariæ Bebudelsesdag
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

21.
16.00
17.00

Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Anders Kobbersmed

25.
9.00
11.00

Palmesøndag
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

29.
10.30
19.30

Skærtorsdag
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

30.
10.30

Langfredag
Anders Pradsgaard Møberg

April
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1.
9.00
10.30

Påskedag
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed

2.
10.30

2. påskedag
Peter Worm Madsen

8.
9.00
10.30
16.00

1.s.e.påske
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg
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15.
9.00
10.30
16.00

2.s.e.påske
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen, #Ungkirke
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

22.
9.00
10.30

3.s.e.påske
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

25.
16.00
17.00

Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Anders Pradsgaard Møberg

27.
10.30

Bededag
Anders Pradsgaard Møberg

28.
10.30

Konfirmation
Anders Kobbersmed

29.
9.00
11.00

4.s.e.påske
Anders Pradsgaard Møberg
Konfirmation,
Anders Kobbersmed

Maj

21.
10.30

2. pinsedag
Carsten Haugaard Nielsen

27.
9.00
10.30

Trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed, #Ungkirke

30.
16.00
17.00

Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Carsten Haugaard Nielsen

Juni
3.
9.00
10.30
16.00

1.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

10.
9.00
10.30

2.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen

17.
9.00
10.30

3.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed
#Ungkirke
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

5.
10.30

Konfirmation
Anders Pradsgaard Møberg

16.00

6.
9.00
10.30
16.00

5.s.e.påske
Peter Worm Madsen
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

24.
9.00
10.30

10.
9.00
11.00

Kristi Himmelfart
Anders Kobbersmed
Konfirmation,
Carsten Haugaard Nielsen

13.
9.00
10.30

6.s.e.påske
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

20.
9.00
10.30

Pinsedag
Peter Worm Madsen
Anders Pradsgaard Møberg

4.s.e.trin
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

#UNGKIRKE
Ungkirke er for unge efter konfirmationsalderen. De mødes til gudstjenesten kl. 10.30
og slutter af med at spise sammen, få en
snak om tro og hygge sig. Se ovenfor på
hvilke søndage, der er Ungkirke.

ENGLISH SERVICES
Translation into English at services
at 10.30, every Sunday.

HVERDAGSGUDSTJENESTER

KONCERTER

på plejehjemmene

Gudstjenester på plejehjemmene
bliver til ”hverdagsgudstjenester”
Fremover kalder vi gudstjenesterne på plejehjemmene for
”hverdagsgudstjenester.” Dermed signalerer både kirken og
plejehjemmet, at alle i området er velkomne til at være med.
Hverdagsgudstjenester er korte gudstjenester med salmer,
prædiken og altergang. De varer ca. 30 minutter, og derefter
drikker vi kaffe og hygger os.

fredag den 4. maj 2018 kl. 19.30

ABILDGÅRDEN
Gudstjenesterne foregår i dagligstuen på 1. sal
(indgang fra Abildgade) 1. og 3. onsdag i måneden kl. 14.00
7. marts		
21. marts
4. april		
18. april		
2. maj		
16. maj		
6. juni		
20. juni		

SANGAFTEN

Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
INGEN GUDSTENESTE
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen

Vær med til en stemningsfuld sangaften, hvor vi byder
maj måned velkommen med kendte danske salmer og
sange.
Temaet for denne aften er: Forår og Danmarks Befrielse

BJERGGÅRDEN
Gudstjenester den første tirsdag i måneden kl. 14.15
6. marts		
3. april		
1. maj		
5. juni		

Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

KONCERT MED

UNGDOMSKORET EVE
Onsdag den 2. maj kl. 19.30

STABAT MATER
af G. B. Pergolesi
Palmesøndag 25. marts kl. 16.00
Jesu moder under korset. Sang og
musik om den ultimative lidelse og
medfølelse - til eftertanke op imod
påske.
Medvirkende:
Margrethe Smedegaard, sopran,
Marianne Klindt-Jensen,
mezzosopran, Martin Hjalmar
Nielsen, orgel og klaver

EVE er et ambitiøst arbejdende pigekor med 32 sangere i
alderen 15-22 år, oprindeligt med rod i Egå Gymnasium, men
med forgreninger til hele Aarhus Nord. De har vundet flere
priser og fremfører musik på grænsen mellem klassisk og
rytmisk og mellem rytmisk og folklore. Ved koncerten i
Christianskirken vil der blive sunget værker af nulevende
komponister fra bl.a. USA, Canada, Letland, Finland og
Danmark (Michael Bojesen ml. fl.). Det er spændende og smuk
musik, hvor der også arbejdes med koreografier og opstillinger
til at variere og underbygge musikkens udtryk.
Nogle har måske mødt koret i programmet
”Danmark har talent”…!
Entre: 50 kr

Fri entré
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MARTS
Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjæp søndag 11. marts
Se mere s. 12

Foto: Mikkel Østergaard

21.

APRIL
Forårsmarked
Det traditionsrige forårsmarked løber af
stablen kl. 10.00 – 16.00.
Hele kirken syder af de mange besøgende.
De køber lodder, nyder et stykke smørrebrød i
cafeteriet eller får bilen vasket. Hele overskuddet
går til Christianskirkens Menighedsplejes sociale
arbejde i sognet.

4.

MAJ
Indvielse af Christiansgården,
Krypten og Christianskirkens jubilæum
Velkommen til indvielse af om- og tilbygningen af
Christiansgården, Kryptens 75 års og Christianskirkens
60 års jubilæum. Menighedsrådet er vært kl. 14.00.

MÅNEDENS EVENT

11.

Se mere på s. 9.
14. - 19. - 22.

JUNI
Bibelen på rygraden
14. juni kl. 11-12
19. juni kl. 16-17
22. juni: 14-15
Tag dit liggeunderlag med og lyt til nogle af Bibelens tekster!
I samarbejde med LiteratureXchange – den første
internationale litteraturfestival i Aarhus – inviterer
Christianskirken til at lytte til nogle af Bibelens tekster.
Se mere s. 13

