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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.

HJEMME - og det derude
For nogle år siden havde en ejendomsmæglerkæde en reklameserie,
hvor spørgsmålet: Hvad er et hjem?
blev stillet. I én af reklamerne sidder
en komiker i en stol og siger med en
påtaget alvorsfuld stemme: ”Et hjem er
det sted, hvor man kradser sig, når det
klør.” Hvorefter han tilføjer med samme
alvorlige stemme: ”Og det er ikke altid,
man kan være det bekendt hos dronningen.” I en anden af reklamerne
siger en kvindelig journalist med blød
stemme: ”Et hjem er et sted, der omfavner mig. Et hjem er det, der beskytter mig.”
Der er noget særligt ved at have
hjemme et sted. Når vores fodboldhold
deltager i verdensmesterskaberne
i Rusland her i sommer, så er vi alle
danskere og holder med vores hold.
Så ved vi, vi har hjemme i Danmark.
Mange kender også det, som én af
de personer, der interviewes i dette
kirkeblad, siger om at være væk hjemmefra: ”Man glæder sig til at skulle
afsted, men man glæder sig også til at
komme hjem igen.” Eller når en anden
af artiklerne beskriver, at man både
kan have ”pauselængsel,” længsel
efter en pause i hverdagen, og ”hjemlængsel,” længsel efter at være netop
i hverdagen.

Udlængsel og hjemlængsel.
Begge dele hører til et menneskeliv.
Men hvorfor tage dette op i et
kirkeblad? For det første fordi vi er
mange, der holder af det sted vi bor, i
det nordlige Aarhus. For mange af os
er det hjem.
For det andet fordi Christianskirken er
en del af dette sted. Den er placeret
midt i dette område med sit markante
tårn og arkitektur. For mange er der
også noget ”hjem” over netop kirken:

Det er her, vi vender tilbage til. Det er
her, vi søger en tryghed, når vi bærer
de små til dåben, når konfirmanderne
konfirmeres, når de unge bliver gift og
de gamle bisat. Det er her, vi kan finde
et fællesskab, der kan nære vores tro
og vores håb. Og samtidig er kirken
ramme om et omfattende hjælpearbejde i netop dette område af Aarhus.
Kirken er også dit og mit hjem. Den er
et sted, vi kan finde tryghed, håb og
hjælp.

“Udlængsel og hjemlængsel.
Begge dele hører til et menneskeliv.
Kirken er også dit og mit hjem.”

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.
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”Jeg føler mig godt tilpas på
Bjerget. Jeg hører til her og føler
mig tryg. Christiansbjerg er en
lille enklave, hvor man kender
ansigterne på de fleste.”

AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
BRIAN P. ØRNBØL
AARHUS DOMPROVSTI
Interview med Felix Nielsen

UDE
GODT

Felix Nielsen har boet på Christiansbjerg hele sit liv – de
sidste 45 år sammen med sin kone, Mariann – og de kunne
ikke drømme om at flytte.

– men hjemme bedst

Dispensationshuse var kort fortalt
selvbyggede huse, bygget uden officiel
tilladelse fra myndighederne. En del af
disse huse blev bygget på Christiansbjerg – og i ét af disse huse på Lillehammervej voksede Felix Nielsen op.
I dag er Felix 68 år og pensioneret
maskinarbejder. Han har boet på
Christiansbjerg hele sit liv, og bor i
dag på Frederikshaldsgade sammen
med sin kone Mariann. Mariann er til
gengæld tilflytter og kommer helt
ovre fra Trøjborg af. Hun flyttede til
Christiansbjerg som 12-årig og er
således stadig en vårhare på ”bjerget.” Også parrets to børn er at finde
på Christiansbjerg, idet de har slået
sig ned på henholdsvis Reykjaviksgade og Havtornvej.
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Med andre ord har Felix det vigtigste
lige i nærheden.
På spørgsmålet, om han nogensinde
har tænkt på at flytte fra området,
svarer Felix: “Nej! Jeg føler mig godt
tilpas på Christiansbjerg. Jeg hører
til her og føler mig tryg. Christiansbjerg er en lille enklave, hvor man
kender ansigterne på de fleste.”

rende ind og ud hos hinanden. Selv
gik Felix på Katrinebjergskolen, der
netop blev indviet, da han skulle til
at begynde i skole. Senere blev han
uddannet maskinarbejder hos AMC
på Kystvejen, hvor han var i 18 år,
hvorefter han i 15 år arbejdede som
pedel på Stefanshjemmet og senere
på Bethesdahjemmet, indtil han gik
på pension.

Tryg barndom og ungdom
Tryghed og det velkendte er i det hele
taget et ord, der går igen i samtalen,
når vi taler om, hvad ”hjem” betyder. Felix fortæller blandt andet, at
det som barn var et dejligt sted at
være. Der var masser af legekammerater, og de fleste mødre gik
stadig hjemme, så man kunne altid

”Min far var kendt som lidt af en
kunster – det kan man stadig se på
deres hus på Lillehammervej. Jeg
kan huske, han havde bygget et hegn
med nogle hule cementsokler. Som
knægte opdagede vi engang et hvepsebo i en af dem, så vi tappede benzin
af vores knallerter og antændte boet
med tændstikker. Det skulle vi ikke

have gjort, for det hele eksploderede
nærmest og faldt sammen.
Desværre kom mine forældre hjem i
samme øjeblik – så vi kunne ikke lyve
os fra det,” fortæller Felix, da han
begynder at tænke tilbage. Han kommer også til at tænke på, at han har
spillet musik i sine unge dage.

spændt på bilen flere gange om året.
Her er Nordtyskland og Danmark
yndede rejsemål.

har vi det sådan, at i det øjeblik vi
drejer ned ad Brendstrupvej, så er vi
hjemme.”

”Vi er nomader og ikke fastliggere,
så vi camperer gerne nye steder
hele tiden. Vi skal ud og opleve og se
noget nyt,” fortæller Felix.

”Jeg spillede trommer i pigtrådsorkesteret ”BeatBabes.” Faktisk arrangerede den daværende sognepræst,
Herluf Andersen, engang en koncert
med os i Christianskirkens krypt. Han
besøgte også af og til min farmor og
har i øvrigt viet Mariann og mig.”

Parret har da også i deres yngre
dage været vidt omkring. De har
været meget aktive i Den Jyske
Pigegarde, hvor den ene datter har
spillet. Her har de bl.a. rejst Europa
tyndt, været i Kina og endda taget
imod Dronningen ved Verdensudstillingen i Sevilla.

Aktivt pensionistliv
Når den ikke lige står på rejser og
familie, bruger Felix i dag sin tid på
bowling og billard med vennerne i
Lokalcenter Bjerggården. Hertil står
den også på svømning en gang om
ugen. Både Felix og Mariann er desuden meget involverede i arbejdet
hos genbrugsbutikken i Næringen,
hvor de arbejder frivilligt to dage om
ugen. Der er med andre ord nok at se
til for parret – både ude og hjemme.

Rejselyst
Det er ikke al deres tid, Felix og
Mariann tilbringer i huset på Frederikshaldsgade. Parret rejser en hel
del. Om vinteren bliver det til en del
småture – ofte til Polen, hvor parret
har rejst i mange år.
I sæsonen bliver campingvognen

”Det særlige ved at være ude, er
oplevelserne. Forventningens glæde
er stor. Man glæder sig til at skulle
afsted, men man glæder sig også til
at komme hjem igen,” fortæller Felix,
og Mariann tilføjer: ”Når vi har været
ude at rejse og kommer tilbage,
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INTERVIEW VED
SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Længsel efter
en P A U S E
i hverdagen
VI SÆTTER OS EN SOMMERAFTEN I MAJ PÅ TERRASSEN HOS
LILLI-ANNE OG ANDERS, DER BOR MED DERES TO BØRN, MAJA, 9,
OG AUGUST, 6, PÅ NORDØGADE. ANDERS FORTÆLLER:
”Vores naboer har lige været på 18
dages rundrejse i Kina. Der er jo mange
efterlønnere og pensionister, der rejser
en hel del og kender til det at være
”ude og hjemme.”
Hvad med jer – I er da hverken efterlønnere eller pensionister?
”Nej, vi er far, mor og børn på 6 og 9 år.
Vi er midt i arbejdslivet, men fik lyst til
at rykke 5 måneder ud af hverdagen og
omsætte tiden til noget helt andet. Vi
havde mødt nogle familier, der havde
gjort det, og vi fik lyst til at gøre det
samme.”
Havde I sådan en form for ”udlængsel?”
”Nej, mere en “slags pauselængsel”,
siger Lilli-Anne. “En pause fra hverdagen. Hverdagen herhjemme er jo fuld
af gøremål, aftaler, logistik osv. Der er
mange ting, der skal rummes inde i
hovedet fra dag til dag. Vi er som familie
spredt for alle vinde i hverdagen.
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Vi ville gerne prioritere tid til at gøre
noget sammen som familie.
Og så ville vi gerne kombinere det med
at fokusere mere på, hvem Gud er.
Det kunne vi godt tænke os at udforske
på en særlig måde.”
I valgte at rejse ud til en anderledes
hverdag. Hvad bestod den af?
Anders fortæller: ”Vi rejste til Hawaii og
deltog i undervisningen på en kristen
skole. Børnene gik i skole her, og det
samme gjorde vi. Undervisningen
handlede bl.a. om at have sin identitet i
Gud og at lytte til Guds stemme midt i
hverdagen.”
Lykkedes det at stille jeres
pauselængsel?
”Ja,” svarer Lilli-Anne, ”jeg synes, det
lykkedes, fordi der var en ramme, vi bare
kunne gå ind i. Det var en frihed for os, at
dagene var planlagte.

Vi skulle ikke tage en masse beslutninger om, hvad dagene skulle gå med.
På den måde var det også en pause fra
hverdagen hjemme i Danmark.
Da vi var langt væk fra familie og venner
var vi tvunget til være sammen i alle
situationer . Jeg opdagede først, da jeg
kom hjem til hverdagen, at der var noget, der fungerede bedre i familien end
før: at slappe af sammen. Man bliver
simpelthen bedre til det, man øver sig.”
Opholdet på basen lyder næsten som
at være i en osteklokke. Var det den
oplevelse, I havde?
Lilli-Anne: ”Man kan sammenligne det
med, at man synes noget er livgivende
og spændende, og at man så vælger at
gå all-in på det i en periode i sit liv. Det
svarer til at have lyst til at sejle over
Atlanten, eller gerne at ville på dykkerskole: Det her - det tror jeg virkelig, jeg
vil få noget ud af. Og så gør man dét.
For os betyder det mere at tilbringe tid
med Gud. Og så gør vi dét.”

Er det en vane, I har taget med hjem,
Anders?
”Ja, vi synes det er berigende at sætte
sig i sin stol et kvarter om dagen, læse
i bibelen og ”være stille med Gud.” Man
bliver mindet om, at det han har at give
os – det er ikke nødvendigvis et større
hus eller et bedre fjernsyn, men det er
jo heller ikke det, vi egentlig længes
efter, altså noget materielt. Det er at
blive set og blive elsket, og det er dét
som Gud har til os.”
Havde nogle af jer hjemlængsel?
”Maja savnede ind imellem sin klasse
og sine venner. Men det hjælper at være
i Hawaii, mens det er vinter i Danmark.
Klimaet gør, at man ikke ligefrem
savner kulden derhjemme!”

Hvordan var det så at komme hjem igen?
Lilli-Anne: ”Det var mega dejligt at
være i mit eget køkken og lave mad. Vi
kunne vaske tøj, når vi ville det, børnene
elskede at være tilbage i haven, og vi var
alle sammen glade for at se naboer og
familie igen.
Vi prøver at huske på, at Gud er der midt
i hverdagen. Jeg øver mig i at bede ham
om hjælp til alle små og store opgaver i
hverdagen.”

”Man kan sammenligne det med, at
man synes noget er livgivende og
spændende, og at man så vælger at
gå all-in på det i en periode i sit liv.
For os betyder det at tilbringe tid
med Gud. Og så gør vi dét.”
77

Nyt fra
menighedsrådet

INTERVIEW VED
SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

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

INDVIELSE AF

CHRISTIANSGÅRDEN
Solen skinnede, og der var let vind til flagene, da indvielsen af
Christiansgården efter om- og tilbygning fandt sted den 4. maj.
Håndværkerne havde arbejdet ihærdigt for at alt skulle blive indvielsesklar, og godt 100 personer overværede snoreklipningen, tale
ved menighedsrådsformand Jens Jul Jacobsen og den efterfølgende
lagkagespisning og kaffe i de nye lokaler.

NY FRIVILLIG LEDER

DIREKTE
FRA IRAK!
Christianskirken har fået en ny
leder for de frivillige teams ved
gudstjenesterne
Jeg møder Hanna en forårsdag, hvor
hun kommer cyklende til Christianskirken. Hun tager glad imod et glas
vand, jeg har sat frem til hende. Der
kommer let smil fra hende, og hun
taler engageret og imødekommende.
Hanna, du er blevet gudstjenesteteamleder på frivillig basis.
Hvad er din rolle?
”Min opgave er at være leder for de
forskellige grupper af frivillige, der er
i gang til gudstjenesten. Der er rigtig
mange frivillige ved en gudstjeneste
i Christianskirken. Det gør også, at
gudstjenesterne ikke bliver alt for
forudsigelige, men præget af mange
forskellige. Både kirkegængerne og
den frivillige får meget ud af det - som
en frivillig sagde forleden: Det er dér,
jeg føler mig som en del af kirken!”
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Hvilke tanker har du om at fylde
denne rolle?
”Det håber jeg, jeg finder ud af efterhånden. For gudstjenesterne kører
virkelig godt! Men jeg vil prøve at sørge
for, at de frivillige har det godt i deres
opgave.”
Du har et almindeligt arbejde ved
siden af som fysioterapeut.
Hvordan får du tid til det dit frivillige
engagement?
”Jeg ved ikke helt endnu, hvor meget
tid arbejdet som gudstjenesteteamleder tager. Men jeg glæder mig til det.
Det bliver vildt fedt! Jeg får på den
måde også lov at være en del af en
levende kirke!”

Menighedsrådet håber, at husets faciliteter bliver til gavn og
glæde for alle, der bor i sognet. Lokalerne er først og fremmest til
kirkelige formål, men kan også lejes af andre foreninger o.l., der har
tilknytning til Christians Sogn.

Du har lige været i Irak som soldaterhjemsleder. Hvordan har det
været med til at forme dig?
”Det har været både spændende og
udfordrende. Noget af det, jeg har
oplevet er, at der ikke behøves så
meget, for at man kan holde gudstjeneste. Feltpræsten skulle bare have et
kors og en, der sang lidt for, en sang
fra en højttaler til præludium – og så
har man en gudstjeneste! Det giver
også et perspektiv på at holde gudstjeneste herhjemme. Men hvis du spørger, om jeg har været i Irak, kunne jeg
godt finde på at sige nej. Jeg har været
på en amerikansk base i ørkenen. Men
det gav virkelig, virkelig meget mening
at være der for soldaterne, at prøve
at være et lille lys for dem og give
rummet til, at der er plads til at slappe
af og snakke.”

“Noget af det, jeg har oplevet er, at der ikke behøves så
meget, for at man kan holde gudstjeneste. Feltpræsten skulle
bare have et kors og en, der sang lidt for, en sang på en højttaler til præludium – og så har man en gudstjeneste! Det giver
også et perspektiv på at holde gudstjeneste
herhjemme”

Christianskirkens jubilæer
Af praktiske årsager er festligholdelsen af kirkens to jubilæer:
75 året i 2017 for indvielsen af Krypten i 1942 og 60 år for selve
kirkens indvielse i marts 1958 – flyttet fra indvielsen af
Christiansgården den 4. maj til søndag den 28. oktober.
Festdagen indledes med jubilæumsgudstjeneste kl. 10.30 og
fortsætter med kirkefrokost.

P
Parkering

Da hele kirkens parkeringsplads igen er tilgængelig efter endt byggeri,
forventes der lidt færre parkerede biler i området under gudstjenesterne. Desuden er det sommertid, og flere forventes at tage cyklen eller
gå til kirke.
Al vaneændring tager tid, og der opfordres stadig til at benytte Katrinebjergskolens parkeringsplads på sydsiden af skolen. Hvis der
parkeres på Frederikshaldsgade, så parker kun i én side af vejen, så
det er til at køre forbi!

Årsmøde

Søndag 26. august kl. 12.00 holder Christianskirken kirkefrokost
og årsmøde. Her har alle mulighed for at høre om menighedsrådets
arbejde – og selv komme med ris/ros, drømme, ønsker og idéer til
kirkens fremtidige arbejde.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

AF SOGNEPRÆST
ANDERS PRADSGAARD
MØBERG
andmo@km.dk

mere mellem

SPAGHETTIGUDSTJENESTER I
EFTERÅRET 2018

himmel&jord

29. august, 26. september
(med dåbstræf for børn, der er døbt i
Christianskirken i 2013 eller 2015),
31. oktober

HVIS VI IKKE HAR NOGET

rigtigt hjem!
I Christians Sogn er der rigtig mange
huse og lejligheder. Men er der mange
hjem? Et hus eller en lejlighed er ikke
et hjem, blot fordi mennesker bor der.
Det tager tid at føle sig hjemme i en
lejlighed, en ny by eller et land.
Oplevelsen af tryghed og om vi kan
være os selv, er ofte afgørende for, om
et sted opleves som et hjem eller ej.

I kirken findes to hjem. Det ene er det
hjem, som kirkebygningen og fællesskabet ved kirken kan udgøre. Kirkens
opgave er at skabe hjem for mennesker, uanset hvem de er og hvilken baggrund, de har. Derfor er alle
velkomne i Christianskirken, uanset
hvem de er og hvilken historie, de har
i bagagen.

Jeg har mødt flygtninge, som mistede
deres hjem, og som måtte flygte til
Danmark med håb om at få mulighed
for at skabe et nyt hjem.
Jeg har talt med medlemmer af
kriseramte familier, hvor det, som
skulle være hjem, er blevet det stik
modsatte.
Jeg kender folk, som har rejst så
meget i deres liv, at de ikke aner, hvor
deres hjem eller hjemland er længere.
Jeg kender forældre, som måtte gå
fra hinanden, og hvor børnene skal til
at lære at have to hjem og leve med,
at det gamle hjem ikke findes mere.
Uanset baggrund, så er et hjem, noget
vi alle behøver. Et hjem er noget, vi
længes efter, hvis vi ikke har ét.

Jeg kender folk, som har
rejst så meget i deres liv,
at de ikke aner, hvor deres
hjem eller hjemland er
længere.
Det andet hjem er ikke et hjem, vi
finder på denne jord, men et himmelsk
hjem som Gud ønsker, at alle mennesker skal have del i, når livet her
på jorden er slut. Nogle gange kan
et menneske sige: ”Jeg er klar til at
komme hjem til Gud i himlen!” - og
mener dermed, at tiden er kommet til

at tage afsked i sikker forvisning om,
at et endnu bedre sted venter.
Men også når det ikke er tid til, at vi
skal dø, kan tanken om et himmelsk
hjem være vigtig. Nogle kan finde
trøst og glæde over, at der venter et
himmelsk hjem. Især hvis det jordiske
hjem er gået i opløsning.
Jesus sagde forud for korsfæstelsen:
”I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt,
at jeg går bort for at gøre en plads
rede for jer? Og når jeg er gået bort og
har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
også I skal være, hvor jeg er.”
(Johannesevangeliet 14,2-3). Jesus
ønsker at skabe et hjem for os alle,
og han sørger for, at det står klar til
os, hvis vi ønsker at have hjemme hos
Gud.

Velkommen til drop-in fra kl. 16.00,
hvor der er mulighed for leg i og omkring
kirkerummet. Kl. 17.00 er der gudstjeneste i børnehøjde for familier med
børn i førskole- og indskolingsalderen.
Kl. ca. 17.45 er der spisning. Maden
koster 20 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn.

BABYSALMESANG
Nyt hold begynder onsdag den
15. august kl. 10.30 i kirkerummet.
Et forløb koster 100 kr.
Tilmelding: maria@christianskirken.dk

HVER MANDAG FOR BØRN I
CHRISTIANSKIRKEN
Vi har taget vores nye lokaler i brug –
Christiansgården er blevet udbygget, og der er
plads til store og især små.
Derfor: velkommen til børn i alderen 4 år og
opefter hver mandag.
Kl. 16.15-17.45 Børneklub (4 år - 2. klasse)
og Juniorklub (3. - 6. klasse)
Kl. 18.00-19.30/20.00 De grønne Pigespejdere, Smutterne (6-10 år) og Troppen
(10-99 år)
Find kontaktpersoner på:
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christianskirken.dk

Stjernestunder – et frirum i
hverdagen for børn fra 10-14 år
I samarbejde med Blå Kors inviterer Christianskirken til leg, venner,
sjov og aktiviteter den 2. lørdag hver måned i eller omkring Christianskirken. Måske bages der snobrød, vi laver olympiske lege eller tager på
udflugter.
Stjernestunder er gratis og der er altid mange frivillige til at lege
med børnene. Første gang er den 8. september. Der er tilmelding til
Stjernestunder, Jonathan på 2094 1366 (læg evt. en besked).
Se mere på Facebook: Stjernestunder, Blå Kors Aarhus

FOR BØRN I SOMMERFERIEN
Kirkens sommerlejr for børn: Oddesundlejren er i år den 7.-13. juli.
Måske kan tilmelding endnu nås. Se mere på christianskirken.dk
Leg med kirken i boligområdet Reginehøj
den 6.-8. august hver eftermiddag.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Den årlige høst-familiegudstjeneste fejrer vi i år søndag den
23. september kl. 11.00. Velkommen til alle.
11

Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken
Der er mange andre arrangementer i Christianskirken,
som vi ikke har fået plads til her!
Se på christianskirken.dk under fællesskab

MENIGHEDSLEJR
for hele familien

Fredag 9. - søndag 11. november på Rudehøj
Efterskole i Odder
Sæt kryds i kalenderen weekenden den 9.-11.
november og tilmeld dig på hjemmesiden, når
programmet kommer til efteråret.

Tirsdagscaféen
i Krypten

Café Krumme
- en ny café

Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002.
Tirsdagsklubben har ændret navn til
Tirsdagscaféen.

11. september åbner vi en ny café i
Christiansgården kl. 11.30 – 14.00. Vi
mødes de tirsdage, hvor der ikke er
tirsdagscafé.

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.

KIRKESTAFET
2018
KIRKESTAFET
I Aarhus 2018
Domprovstis kirker

4. september
Humor i tilværelsen ved kunstner og
tidligere sognepræst Ejvind Nielsen

10juni
uger
10 kirker10
påkirker
10 ugerpå
- 19.
- 21. aug.

23. oktober
Kulturmødet gennem 1000 år – og et
par gode historier fra Grønland ved
direktør Jørn Holbech fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

10 kirker på 10 uger
19. juni – 21. august

19. juni – 21. august

- Kirkestafet er ”åben kirke” for alle interesserede
på 10 tirsdage i sommerens løb, i år med temaet:
”Hvorfor hedder kirken, som den gør?”

MIDTBYENS KIRKER – MERE END DU TROR

18. september
Udflugt - nærmere program kommer
senere
2. oktober
Folkekirken udfordres, men har mange
muligheder ved vores tidligere sognepræst Birgitte Graakjær Hjort

Dørene åbnes kl. 11.30, så kan vi
snakke og dække borde sammen. Kl.
12.00 spiser vi frokost – og giver os
god tid til det! Derefter er der forskellige ting på programmet, f.eks.
livsfortællinger, fællessang, brætspil,
kreativitet, din gode idé?
Vi mødes i efteråret 11. og 25. september; 9. og 30. oktober
(intet møde i uge 42)
Hjerteligt velkommen til dig, der har
lyst til at være med i et varmt og
hyggeligt fællesskab! Pris: 30,- inklusiv
frokost og kaffe.
For dårligt gående er det muligt at
bestille kørsel hos Janne Dahl, tlf.
4172 7101.

SOMMERCAFÉ I CHRISTIANSGÅRDEN

ALLE DAGE KL. 19.30
Tirs. 19. juni: Aarhus Bykirke

│

Brammersgade 4

Kirkeaften

en foredragsaften for alle
Tirsdag 2. oktober kl. 19.30 i Krypten vil
litteraturhistoriker Erik A. Nielsen vejlede os
gennem: ”Salmens billedsprog - Grundtvigs
sangværk.”
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Skt. Markus
Kirkeplads
Langenæs
Allé
Skt. Johannes Allé
Frederikshaldsgade

Tirs. 24.
14. juli:
aug.:Skt.
Aarhus
Domkirke
Tirs.
Johannes
Kirke
Tirs.
21.
aug.:
UngK
Tirs. 31. juli: Skt. Lukas Kirke

│
│
│
│

StoreJohannes
Torv Allé
Skt.
Nørre
Allé Kirkeplads
23
Skt.
Lukas

Tirs. 7. aug.: Vor Frue Kirke

│

Vestergade

Tirs. 14. aug.: Aarhus Domkirke

│

Store Torv

Tirs. 21. aug.: UngK

│

Nørre Allé 23

Tirs. 10.
31. juli:
juli: Sct.
Skt. Pauls
LukasKirke
Kirke
Tirs.
Tirs. 7.
Kirke
Tirs.
17.aug.:
juli: Vor
Skt. Frue
Markus
Kirke

│
│
│
│

Skt. Pauls
Lukas Kirkeplads
Kirkeplads
Skt.
Vestergade
Skt.
Markus Kirkeplads

Vi spiser smørrebrød hver gang.
Pris:

50 kr. pr. person

Tilmelding til Søren Sørensen:
Tlf:
2858 2960
Mail:
soren.sorensen@skolekom.dk
Datoer: 30. august, 27. september,
25. oktober

CHRISTIANSBJERG

FESTUGE

I et stort samarbejde på Christiansbjerg inviterer vi den 17.-23. september
til en masse oplevelser for børn, ældre,
familier og singler.

Følg med på hjemmesiden
christiansbjergfestuge.dk eller på
facebook: Christiansbjerg Festuge.

Tirs. 3. juli: Christianskirken
│
Frederikshaldsgade
ALLE DAGE KL. 19.30
Tirs.
10. juni:
juli: Sct.
Pauls
Kirke
│
Skt. Pauls Kirkeplads
Tirs. 19.
Aarhus
Bykirke
│
Brammersgade
4
│
│
│
│

Klubben er et fællesskab for mænd over 50 år.
Vi er ca. 20 mænd der mødes den sidste torsdag i måneden kl. 11.00 -13.00 til et godt og
givende fællesskab – og der er plads til flere!
Lyt til en spændende fortæller eller tag med
på udflugt!

Få et større kendskab til lokalområdet
og forhåbentlig nye bekendtskaber i
kendte og ukendte omgivelser.

MIDTBYENS
KIRKER – MERE
END DU TROR
Tirs. 26. juni: Langenæskirken
│
Langenæs Allé

Tirs. 26.
17. juni:
juli: Skt.
Markus Kirke
Tirs.
Langenæskirken
Tirs. 3.
24.juli:
juli:Christianskirken
Skt. Johannes Kirke
Tirs.

FROKOSTKLUBBEN

Kristendomskursus,

efterår 2018
Mange af aktiviteterne for voksne foregår i de nye lokaler i Christiansgården

To eftermiddage i løbet af sommeren
går dørene op til sommercafé i de nye,
indbydende lokaler i Christiansgården.
Vi mødes til kaffe, hyggesnak, sang og
hvad vi ellers har på hjerte.

Alle er velkomne:
Tirsdag
10. juli
Tirsdag
14. august
Kl. 		
14.30 – 16.00
Pris: 		
20 kr.

Til efteråret inviterer Christianskirken
igen interesserede til kristendomskursus. Følg med på hjemmesiden,
når datoer og temaer ligger fast.
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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.

Juli

September

1.
9.00
10.30

5.s.e.trin
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

2.
9.00
10.30
16.00

8.
9.00
10.30

6.s.e.trin
Peter Worm Madsen
Peter Worm Madsen

15.
9.00
10.30

7.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

22.
9.00
10.30

8.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg,
prædiken ved Thomas Kofoed
Nedergaard

29.
9.00
10.30

9.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg

August

14

5.
9.00
10.30

10.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

12.
9.00
10.30

11.s.e.trin
Peter Worm Madsen
Anders Kobbersmed

19.
9.00
10.30

12.s.e.trin
Carsten Haugaard Nielsen
Ulrik Nissen

26.
9.00
10.30

13.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg

29.
16.00
17.00

Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Anders Kobbersmed

CHRISTIANSKIRKEN JULI/OKTOBER 2018

14.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, Anders
Pradsgaard Møberg

9.
9.00
10.30

15.s.e.trin
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

16.
9.00
10.30
16.00

16.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

23.
9.00

17.s.e.trin
Høstgudstjeneste, Carsten
Haugaard Nielsen
Familie-høstgudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

11.00

26.
16.00
17.00

Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Anders Pradsgaard Møberg

30.
9.00
10.30

18.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

19.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Peter Worm Madsen
Rytmisk gudstjeneste,
Peter Worm Madsen

14.
9.00
10.30

20.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg

21.
9.00
10.30

21.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

SANG OG MUSIK

på plejehjemmene
Hverdagsgudstjenesterne er åbne for alle, der har lyst
og mulighed for at være med. Gudstjenesten varer
ca. 20 minutter, derefter drikker vi kaffe og hygger os.

28.
9.00
10.30

31.
16.00
17.00

22.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen,
Jubilæumsgudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg
Carsten Haugaard Nielsen

November
4.
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

#UNGKIRKE
For unge efter konfirmationsalderen er
der #Ungkirke i forbindelse med 10.30gudstjenesten, 1-2 gange om måneden.
Se mere på christianskirken.dk

ABILDGÅRDEN
I dagligstuen på 1. sal (indgang fra Abildgade).
Første og tredje onsdag i hver måned kl. 14.00
4. juli			
18. juli 			
1. august		
15. august		
5. september		
19. september		
3. oktober		
17. oktober		

Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

BJERGGÅRDEN
Den første tirsdag i måneden kl. 14.15
3. juli		
7. august
4. september
2. oktober

Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed

SANGAFTENER
Hvor er det lige, vi har mulighed for at synge vore
enormt skønne sange fra Højskolesangbogen – og
nogle af vore gode salmer?
Det er der her, med Tove Dahl Andreasen og Martin
Hjalmar Nielsen ved klaveret og små introduktioner
til sangene ved Tove og Martin og Asger Højlund.
Sangene er valgt, så de passer til årstiden.
Der er dog også plads til spontane forslag eller
forslag, der indsendes på forhånd.
Det hele foregår i et af de nye lokaler i Christiansgården,
lokalet ”Skovvang,” med det store vinduesparti.
Vi begynder kl. 19.30.
13. september. Sensommer og høst
1. november. Alle Helgen

SYNG I

Oktober
7.
9.00
10.30
16.00

HVERDAGSGUDSTJENESTER

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

KOR

Igen i år indbyder vi til at synge med i et
lejlighedskor, der vil opføre advents- og
julesange ved de ni læsninger til december.
Skriv allerede nu datoerne i kalenderen:
Mandage 5., 12., 19., 26. november og
3. december kl. 19.00-21.30.
Generalprøve og opførelse ved de De ni
læsninger onsdag den 5. december
kl. 17.00-21.00

Tilmelding til koret til korleder Maria Due Pedersen, maria@christianskirken.dk
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JULI
Sommerlejr på Oddesund
Årets sjoveste sommerlejr for børn!
Se mere s. 11

26.

AUGUST
Årsmøde
Årsmøde kl. 12.00 efter gudstjenesten.
Menighedsrådet er vært ved kirkefrokost.
Efterfølgende debat.
Se mere s. 9

11.

SEPTEMBER
Ny Café
En ny café åbner i Christiansgården kl. 11.30:
Café Krumme
Se mere s. 13

2.

OKTOBER
Salmens billedsprog
”Salmens billedsprog - Grundtvigs sangværk,”
kirkeaften kl. 19.30 med Erik A. Nielsen
Se mere s. 12

MÅNEDENS EVENT

7. - 13.

