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Ud af folkekirken?
Ateistisk Selskab har en mission.
De vil have folk ud af folkekirken.
De missionerer for deres sag med
reklamer på busserne i Aarhus og en
facebook-kampagne. På deres hjemmeside kan man med få klik sende en
mail til den kirkebogsførende sognepræst i sit bopælssogn og bede om at
blive meldt ud. Igennem foråret har jeg
fået mange af disse mails.

1) Traditionen
Folkekirken sætter dig ind i en tradition,
der har mere end tusind år på bagen
i vores land. Det danske samfund er
bygget på de værdier, folkekirken står
for.

Jeg kunne godt brokke mig over
Ateistisk Selskabs kampagne og
spørge: Har de virkelig ikke en anden
mission end at være imod noget, nemlig kirken? Jeg kunne også bittersødt
ønske dem til lykke med succesen.
Jeg vil ikke gøre nogen af delene.

3) De kirkelige handlinger
Dåb, konfirmation, vielse og begravelse
skaber en smuk ramme om livets
store begivenheder for et flertal af
danskerne.

I stedet vil jeg give 7 gode grunde til at
blive i folkekirken – eller melde sig ind.

2) Bygningerne
Folkekirkens bygninger repræsenterer
en unik kulturarv i det danske samfund.

4) Hjælp til de svage
Folkekirken udøver et omfattende
socialt arbejde og hjælper mange, som
hjælpen fra samfundet ikke når.

Folkekirken sætter dig ind i en
tradition, der har mere end tusind år
på bagen i vores land

5) Præster og ansatte
Som medlem af folkekirken kan du
trække på præsterne til samtaler,
hjælp i kriser og til kirkelige handlinger.
Kirkerne også rækker ud i sognet
gennem en række andre lønnede og
frivillige medarbejdere, der arbejder
med undervisning i kirken og på skolerne, socialt arbejde i sognet, kirkelige
aktiviteter og musik.
6) Budskabet
Budskabet om Jesus Kristus og om tro,
håb og kærlighed kan bære et menneske gennem hele livet.
7) Fællesskabet
Folkekirken tilbyder mange former for
fællesskaber på både søndage og
hverdage.
Hvis du vil støtte alt dette, så bliv i
folkekirken eller meld dig ind. Det
koster lidt, naturligvis. I Aarhus 0,74 %
af din skattepligtige indkomst.
Kun 0,74 %.

Følg os også på facebook
Modtag Christianskirkens elektroniske ugebrev med aktuelle nyheder
Bestil det på christianskirken.dk
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INTERVIEW VED SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Klip ALLE hække ned,
der skiller os!
Diakonimedarbejder Peter er fuld af idéer

Det faste fundament i Christianskirken
er søndagens to meget velbesøgte
gudstjenester. Man skulle tro, at kirken havde nok i det. Men diakonimedarbejder Peter Worm Madsen vil meget
mere:
”En gammel århusianer beskriver
Christiansbjerg således i en artikel:
´Det var mit indtryk, at sammenholdet
dér var næsten, som man læser om i
gamle bøger om livet i afsides landsbyer. Hvis én var syg eller arbejdsløs
kunne man være sikker på, at der var
mange til at hjælpe med mad, husleje,
tøj, o.l.´ Og dérhen vil vi gerne igen.
Det er jo et drømmescenarium,” siger
Peter, der, selvom han er præst, har smidt
præstekjole- og krave. Han har i stedet
trukket i arbejdstøjet for at sætte aktiviteter i gang i alle befolkningsgrupper.
Dette falder helt i tråd med en del
af Christianskirkens vision, som bl.a.
lyder: ”Christianskirken vil række ud og
være synlig i sognet.”

Kirken skal ud og være kirke på gaderne,
i hjemmene, i baghaverne. For jo flere
mennesker vi mødes med, des mindre
får ensomheden lov at røre ved os.
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Liv i sognet
Som eksempel arrangerede Peter i uge
17 projektet: ”Liv i sognet.”
”Min drøm var, at alle kirkens fællesskaber skulle engagere sig i at være
diakonale (til tjeneste),” siger Peter
begejstret. Tanken var, at vi ville hjælpe

enkeltpersoner og grupper i sognet på
alle mulige måder.”
Og der blev virkelig ”liv i sognet.”
Børne- og juniorklub valgte at lave en
legedag for børnehjemmet. Frivillige
fra læringscaféen på børnehjemmet
og gruppen ”La Sagrada Familia” (en af
kirkens grupper - de er pæredanske!)
lavede spaghetti og kødsovs til ca. 50
børn. De grønne pigespejdere lavede
bål i Kalmargade trods øsende regnvejr.
Ugen var skudt godt i gang fra dag ét.
Ensomhed eller fællesskab
Kirken skal ikke forvente at alle folk
kigger forbi hos os. Kirken skal ud og
være kirke på gaderne, i hjemmene, i
baghaverne. For jo flere mennesker vi
mødes med, des mindre får ensomheden lov at røre ved os.
”Det oplever jeg hver uge i mødet ved
nogle af de mange ensomme mennesker,” siger Peter. ”De går ind i sig selv
og bliver simpelthen syge af det.
Derfor er det vigtigt, at vi går ud og er
sammen med disse mennesker.”
Peter fortsætter: ”Vi har brug for, at
flere i sognet kontakter et menneske,
der har brug for en snak. Der er både
gader og boligblokke, hvor der mangler
fællesskab.”

Er der mon flere eksempler på, at
kirken kommer bredt ud? Peter fyrer,
med næsten samme hastighed som en
maskingeværsalve, flere eksempler af
fra projekt ”liv i sognet:”
”På cykeltur i sognet var en idé om at
give nogle af borgerne, der ikke selv
kan komme rundt, et gensyn med
sognet - på Rickshaw-cykler!
Christianskirkens Unge lavede spontan
brætspilsaften med unge hjemløse
på botilbuddet i Malmøgade. Der var
også filmeftermiddag på Lokalcenter
Bjerggården, arrangeret af kirkens
onsdags-samtalegruppe. Endelig var
der ”Til Tjeneste” om lørdagen, hvor
frivillige gik ud og hjalp med praktiske
opgaver. Dette projekt kører i øvrigt
den 2. lørdag i hver måned.
Peter er fuld af idéer, når det kommer
til samarbejdspartnere, vi endnu ikke
har kontakt med. Mulighederne er
mange, og de kan jo komme på tale,
når vi planlægger at gentage ”Liv i
sognet” i sensommeren 2017.
”Men måske skulle vi starte med at
klippe alle hække ned, der skiller os fra
hinanden,” siger Peter Worm Madsen.

5

AFSKEDSINTERVIEW MED BIRGITTE GRAAKJÆR HJORT
AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT
BRIAN P. ØRNBØL
bpoe@km.dk

Én gang PRÆST – altid
PRÆST
Efter omtrent 10 år som præst
i Christianskirken, valgte sognepræst
Birgitte Graakjær Hjort i september
2014 at tage orlov fra stillingen. Hun
fratræder endeligt med udgangen af
august måned. I dag er Birgitte ansat
som afdelingsleder på Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter i
Aarhus. Kirkebladets udsendte har
været forbi til en snak om tiden i
Christianskirken og det nye arbejde.

Allerede som 25-årig færdiggjorde
Birgitte sin præsteuddannelse i
Aarhus. Men hun syntes selv, at hun
på det tidspunkt var for ung til et
embede. Hun valgte at skrive en ph.d.
på Aarhus Universitet og arbejdede
her som underviser og forsker i knap
10 år.

Det særlige ved Christianskirken er
frivillighedskulturen.
De frivillige gør Christianskirken unik

Fortæl lidt om din tid i Christianskirken – hvor har dit fokus ligget?
”Det har været fantastisk at være
præst. Når folk spørger, om jeg slet
ikke savner noget af præstearbejdet,
svarer jeg: ’Jo da. Der er nærmest
ikke nogen opgaver, jeg ikke savner!’
For jeg trives med at være præst. Jeg
har været glad for de helt almindelige
præsteopgaver som begravelser og
bryllupper, gudstjenester m.m.
Husbesøg er også noget helt særligt.
Jeg kan godt lide at stå og ringe på
en dør, hvor man ikke aner, hvad der
venter på den anden side. Alligevel
bliver man lukket ind – både fysisk
og i de menneskers liv, man besøger.
Det er privilegeret at blive mødt med
den tillid, præster bliver mødt med.
Husbesøg i sognet har jeg oplevet
som stjernestunder. Og jeg har forsøgt
at prioritere min tid, så der var plads
til dem.
Derudover har diakoni været det
kirkelige hjertebarn i hele mit voksenliv. Så fx samarbejdet med Kalmargade Boligforening, kommunen og

Katrinebjergskolen, har jeg nydt. Jeg
synes, man lærer noget om livet ved
at følges med mennesker i udsatte
livssituationer. Og jeg er betaget af
den styrke, jeg mange gange har fundet hos mennesker med svære liv.”
Hvad synes du særligt kendetegner
Christianskirken?
”Det er frivillighedskulturen. Tog man
de frivillige ud af Christianskirken,
ville den på mange måder ligne de
fleste andre kirker. Men de frivillige gør
Christianskirken unik. Størstedelen af
de ting, der foregår i Christianskirken, kunne ikke lade sig gøre uden de
frivillige. Erfaringerne med det tager
jeg med i mit nye arbejde, hvor jeg bl.a.
skal beskæftige mig med folkekirkens
frivillige for at udvikle området på
landsplan. Her har jeg fået noget med
fra Christianskirken, som jeg gerne vil
bringe ud i den store folkekirke. Og jeg
synes, det er privilegeret at få lov at
arbejde med udviklingen af folkekirkens arbejde på landsplan.”

Hvorfor besluttede du dig for at søge
et præsteembede?
”Jeg har været rigtig glad for mit
arbejde på universitetet. Forskningen
og undervisningen er utroligt spændende, og jeg fandt i de år ud af, at jeg
især var optaget af formidlingsdelen.
Jeg kunne rigtig godt lide at undervise, men har dog hele tiden haft
en præst i maven. Præsteembedet
handler i høj grad om formidling. Og
jeg vidste, at jeg ville søge embede før
eller siden.”
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Birgitte Graakjær Hjort fratræder sin stilling
som sognepræst med udgangen af august.
De sidste to år har hun haft orlov fra stillingen.
Birgitte prædiker i Christianskirken ved
gudstjenesten søndag den 14. august kl. 10.30

Fortæl lidt om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter – hvad går dit
nye job ud på?
”Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter laver kort fortalt to ting: 1. Vi
uddanner og efteruddanner præster
og andet kirkeligt personale og 2. Vi
driver folkekirkens center for viden
og udvikling. Det sidste indebærer,
at vi laver undersøgelser af kirkeligt
arbejde. Og formålet med undersøgelserne er at skabe udvikling af kirkens
arbejde. Det kan fx være at prøve at
finde frem til gode måder at undervise
konfirmander på. Eller gode måder,
hvorpå befolkningen kan bruge kirken,
når der sker et dødsfald i familien.
Blot for at nævne et par eksempler.
Vi laver kort sagt undersøgelser af,
hvordan vi gør tingene i dag. Og på
den baggrund forsøger vi at bidrage
til at udvikle de forskellige områder
af kirkens arbejde, så vi kan gøre dem
endnu bedre fremover.”
Vil du fortsat have kontakt med kirkerne i Aarhus, når du nu arbejder for
hele folkekirken?
”Jeg har fungeret som præst i ca. 10
år og har mødt mange mennesker,
jeg er kommet til at holde af. Og de
helt almindelige præsteopgaver vil
jeg holde af, så længe jeg lever. Så jeg
bliver glad for at blive spurgt engang
imellem, om jeg vil tage en prædiken,
en begravelse eller en vielse. Præstegerningen kommer aldrig ud af blodet
på mig. Én gang præst – altid præst.”

7

Ny præst til
Christianskirken

Hvis jeg er lidt deprimeret en
mandag morgen, skal jeg bare
besøge en af dem, der gerne vil
ryge en smøg med præsten

Nyt fra
menighedsrådet

AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

Nye præster
To præster ved Christianskirken holder op. Esper
Thidemann er gået på pension den 1. juni, og Birgitte
Graakjær Hjort har efter 2 års orlov søgt sin afsked
pr. 1. september. Menighedsrådet har både arbejdet
med fordeling af præsternes opgaver og med kirkelig
profil for de kommende præster. Her er der mange
meninger, og bølgerne kan gå højt, når menighedsrådet drøfter ansøgernes egnethed til stillingen.

Ny menighedrådsformand
Jens Hede Jensen har været formand
for Christians Sogns Menighedsråd siden
2004. Han har nu valgt at nedlægge
sit formandshverv og at træde ud af
menighedsrådet. I stedet er næstformanden Mikael Brøgger Madsen blevet
valgt som formand. Der er grund til at
takke Jens Hede for hans mangeårige og
engagerede arbejde for Christianskirken.

INTERVIEW VED JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk
Som afløser for Esper Thidemann
har menighedsrådet ansat Anders
Pradsgaard Møberg (39), Etiopien.
Ny præst ankommer snart
Den nye sognepræst kan vi allerede
møde den 19. juni 2016, hvor han bliver
indsat som præst i Christianskirken.
Til september 2016 har biskoppen
dog bemyndiget Anders orlov i 10
måneder for at færdiggøre opgaverne
som missionær i Etiopien. Anders er teologisk rådgiver og hustruen Tine (38)
er oversygeplejerske på et sygehus.
De har fire børn i alderen 5-13 år. De er
meget glade for arbejdet i Etiopien og
forlængede sidste sommer kontrakten
frem til 2017.
Hvorfor så Christianskirken?
”Det gjorde et stort indtryk at enkeltpersoner fra kirken opfordrede mig
til at søge stillingen,” siger Anders og
tilføjer, at han i sin ansøgning spillede
med åbne kort om, at tiltrædelse først
kunne ske fra sommeren 2017.
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”Men, det der for alvor gav mig lyst til
at søge var, at denne stilling indebar
særlige opgaver med de unge,” siger
Anders.
Vil være præst for alle
”Jeg vil bestræbe mig på at være
præst for alle i sognet. Jeg tror på, at
Jesus har givet sit liv for alle menneskers skyld, og at han ønsker at møde
alle mennesker. Derfor skal både
præst og kirke være til stede i menneskers liv, både i Danmark og i andre
lande. Jeg støtter naturligt op om de
mange fællesskaber, der er i Christianskirken, og glæder mig til samarbejdet
med alle.”
Sød musik i mine ører
Anders glæder sig meget til arbejdet
med de unge, ikke mindst konfirmanderne i sognet.
”Derudover lyder det som sød musik
i mine ører, at jeg også skal arbejde
sammen med kirkens mange grupper,
og ikke mindst de ca. 400 frivillige.

”Hvilken gave fra oven,” lyder den
begejstrede slutreplik! Samtidig med
at Anders understreger, at der er
14.000 andre i Christians Sogn, som
også er meget velkomne til at tage del
i arbejdet!

VALG?
Den 8. november er der valg til menighedsrådet.
Alle medlemmer af folkekirken (fra 18 år) i sognet
kan opstille kandidater og kan stemme ved valget.
Det samme gælder dem, der har løst sognebånd til
en af kirkens præster. Ved de seneste mange valg
har der været fredsvalg eller aftalevalg. Det vil sige,
at der blandt de fire opstillede lister har været aftalt,
hvem der skulle vælges.
Sidste egentlige valg var i 1988.
Der er orienteringsmøde om valget den 13.
september kl. 19.30. Her kan der også opstilles
kandidater til valget.

Menighedsrådet har indstillet Anders Pradsgaard
Møberg som afløser for Esper Thidemann. Anders
tiltræder i første omgang for perioden 15. juni – 31.
august 2016. Derefter færdiggør familien deres
nuværende ansættelse som udsendte til Etiopien,
inden de til sommer 2017 vender hjem til præstegerningen her. Fra 1. september 2016 til udgangen af
juni 2017 vil embedet blive varetaget af en vikar.
Stillingen som afløser for Birgitte Graakjær Hjort
forventes at blive besat i løbet af efteråret.

BYGGERI
Der er længe blevet arbejdet med planer for en tilbygning til
Christiansgården (lokalerne bag kirken) og for en modernisering
af den eksisterende bygning. De mange aktiviteter ved kirken og
det stigende antal ansatte gør det nødvendigt med mere plads.
Det er en lang proces at få lov til at bygge ved kirken.
Efter at kommunen ønskede en nabohøring har der været kritik af den
ydre udformning af tilbygningen. En god dialog med naboer og med
provstiudvalget har medført, at der nu arbejdes på at imødekomme
ønsker om ændringer af den ydre udformning af tilbygningen.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

mere mellem

himmel…
SPAGHETTIGUDSTJENESTER

i efteråret

AF SOGNEPRÆST
BIRGITTE GRAAKJÆR HJORT
bghj@km.dk

31. august  | 28. september
26. oktober | 30. november
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.

UD med kirken!
”Hvornår kommer kirken?” råbte en
7-8 årig dreng højlydt efter mig, mens
jeg cyklede igennem fællesområdet
i Kalmargade. ”Hvad siger du?” råbte
jeg tilbage, stod af cyklen og begyndte
at gå hen imod drengen. Jeg kunne
genkende ansigtet, men ikke huske
hans navn. ”Hvor lang tid er der, til
kirken kommer?” gentog han. ”Årh… du
mener den uge, hvor Christianskirken
er i Kalmargade? Det varer kun tre
uger. Glæder du dig?” spurgte jeg.
”Ja,” lød det prompte.
Derefter slog han blikket ned, rørte
uroligt på sig og signalerede, at det
her ikke var en invitation til en lang
samtale. Han skulle bare lige vide,

hvornår kirken kom! Derefter travede
han videre, og jeg stod tilbage med min
cykel. ”Jeg glæder mig også,” råbte jeg
efter ham, ”næsten lige så meget som
til juleaften!” Men da var han allerede
på vej ind mellem blokkene.
Kirken er, for denne her gut, ikke en
rødstensbygning med et højt tårn på
Frederikshaldsgade. Kirken er en flok
mennesker. Nogle, der gider at spille
fodbold, lege, servere grønne salater
og grillede bøffer. Kirken er levende
mennesker. Nogle man kan tale med
og være sammen med.

Kirken er, for denne her gut, en flok
mennesker, der gider spille fodbold,
lege, servere grønne salater og
grillede bøffer

…og jord
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Derfor må vi sige: UD med kirken. UD
i sognet. Kirken er bygget af levende
sten, sagde Grundtvig. Det betyder, at
kirken ikke bare er gamle bygninger,
men først og fremmest levende
mennesker. Da Jesus skulle bygge
sin kirke, sagde han til Peter, en af
disciplene: ”Du er den klippe, jeg vil
bygge min kirke på.” Hvor dristigt! For
Peter var et ustabilt parti. Den ene
dag var han fast i troen. Den næste
dag fornægtede han sin tro. Ikke desto
mindre var planen fra begyndelsen, at
kirken først og fremmest skal udgøres
af mennesker. Uperfekte mennesker,
der kan både tro og tvivle, gøre godt
og fejle. Levende mennesker, som kan
møde hinanden og tale sammen. En
levende forsamling af mennesker, der
tror på en levende Gud.
Så når kirken ikke først og fremmest
er en bygningsmasse eller en adresse,
men levende mennesker som dig og
mig, skal den selvfølgelig være mest
muligt ude i sognet.

Kl. ca. 17.30 er der spisning. Maden koster
20 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn.

Små synger
sammen
Torsdag den 8. september kl. 10.00
For anden gang inviterer vi alle børnehaver, vuggestuer og dagplejere ind i kirken, hvor ”små synger sammen.” Det er et landsdækkende syng-sammen-arrangement, som DR tilrettelægger.
Velkommen også til jer, der har en fridag og har lyst til at følges
med jeres førskolebørn op i kirken for at synge sammen med en
masse andre børn.

NYT HOLD
BABYSALMESANG
Onsdag den 17. august kl. 10.30
begynder et nyt hold i kirkerummet.
Vi mødes 9 onsdage med et program i
kirken af ca. 3 kvarters varighed, derefter
hygger vi i Krypten med frugt og drikkelse.
Et forløb koster 100 kr. og tilmelding er nødvendig til maria@christianskirken.dk

Dåbstræf for alle, der er døbt i 2011 og 2013
Ved spaghettigudstjenesten den 28. september kl. 17.00 arrangerer vi dåbstræf for de børn, der er døbt i Christianskirken for 3
og 5 år siden. Der er tilmelding til dette dåbstræf.
Vi glæder os til at fejre jeres 3 eller 5 års dåbsjubilæum!

F A M I L I E G U D S TJ E N E S T E , hvor vi siger TAK
Den årlige høstgudstjeneste fejrer vi i år søndag den
25. september kl. 11.00.
Velkommen til alle!

11

Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken

TIRSDAGSKLUBBERNE
Tirsdagsklubberne er for alle, der kan komme om eftermiddagen.
Det er muligt at bestille kørsel hos Janne Dahl, tlf. 4172 7101.
Vi mødes kl. 14.30-16.30. Kaffen koster 20 kr.
Sommercaféen er åben og alle er velkomne. Vi mødes til kaffe, hyggesnak, sang
og hvad vi ellers har på hjerte. Tag gerne en ven eller din nabo med. Sted og tid:
Christiansgården (bag kirken), tirsdag den 12. juli og tirsdag den 23. august

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

Menighedslejr på Rudehøj
Efterskole i Odder

Her kan også kontaktpersonerne for alle faste
aktiviteter findes.

Deltag i årets menighedslejr, som er tilrettelagt så alle aldersgrupper kan få et udbytte. Der er mulighed for at pleje venskaber og lære flere fra kirken at kende.

Tilmeld dig det elektroniske
nyhedsbrev.

Sæt kryds i kalenderen weekenden den 11.-13. november
og tilmeld dig på hjemmesiden, når programmet kommer til
efteråret.

Du finder tilmelding
nederst på christianskirken.dk

AFTENSANG

Torsdag den 18. august kl. 17.00
begynder et nyt tilbud i Christianskirken:
Aftensang. Aftensang er en kort samling
i kirken. Vi synger et par salmer sammen. Der bliver en kort refleksion over
en tekst fra Bibelen og tid til eftertanke,
stilhed og bøn.
Aftensang ledes af tidl. sognepræst
Tage Rasmussen, tlf. 4242 1404.

SAMTALEGRUPPE
Vi mødes, drikker en kop kaffe og snakker om hvordan vi har det
hver især. Vi læser søndagens prædikentekst og deler liv og tro i et
åbent fællesskab. Du er velkommen til at deltage.
Tid og sted:
Onsdage i lige uger kl. 13.00-14.30 i Christiansgården.
Leder er Martinus Langer Nielsen, tlf. 4172 7106

Fra 18. august er der aftensang torsdage
i ulige uger kl. 17.00

Tirsdagsklubben i
Christianskirkens krypt

Tirsdagsklubben i Christianskirkens
lokaler, Skrydstrupvej 4

Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101

6. september
Heldagsudflugt til Kongenshus Mindepark og Viborg Domkirke
Vi spiser frokost midt i den blomstrende lynghede og besøger den smukke
domkirke i Viborg
20. september
”En uventet kærlighedshistorie.”
Sognepræst Henrik Oest fortæller om
Katarina og Martin Luther
4. oktober
”Jeppe Aakjær - samfundsrevser og
hjemstavnsdigter.” Peter Schmidt
fortæller og vi synger nogle af Jeppe
Aakjærs sange
18. oktober
”Carl Nielsen II.” Forfatteren Johan
Bender fortsætter sin beretning om
Carl Nielsens liv og musik – og synger
for til flere af hans melodier

KIRKEAFTEN TORSDAG DEN 6. OKTOBER KL. 19.30
Jeg mødte Jesus
Journalist Charlotte Rørth siger, at hun har mødt Jesus. Interessen for hendes bog
”Jeg mødte Jesus” og foredrag har været overvældende. Kom selv og mød hende
i din lokale kirke.
Da vi forventer stort fremmøde, afholdes kirkeaftenen denne gang i selve kirkerummet.
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6. september
Udflugt for begge klubber til Viborg
Domkirke

Kom og hjælp din nabo – med udgangspunkt i vores base i Christiansgården.
Mange fra sognet efterlyser hjælp til
praktiske opgaver, der er blevet for vanskelige at løse selv. Derfor rykker kirken
ud en lørdag i måneden. Datoerne er den
10. september og den 8. oktober.

Undervisningskonsulent i Center for
Familieudvikling Søren Marcussen.
”Tid og prioritering i parforhold og familie.”
Sæt kryds i kalenderen 16. november 2016
kl. 19.00 og find børnepasning i god tid.

KIRKESTAFET
2016
10 kirker på 10 uger
21. juni -23. august

13. september
Tidligere domprovst Arndt Jessen
Hansen: Martin A. Hansens forfatterskab
27. september
Jannes kreative mor fortæller om bl.a.
en barndom som datter af en kaptajn
og tager hjemmestøbte lys med

MIDTBYENS KIRKER – MERE END DU TROR
Tirs. 21. juni | Christianskirken, Frederikshaldsgade, Aarhus N
Tirs. 28. juni | Langenæskirken, Langenæs Allé, Aarhus C
Tirs. 5. juli | Sct. Markus Kirke, Sankt Markus Kirkeplads, Aarhus C
Tirs. 12. juli | Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads, Aarhus C

11. oktober
Pastor Jens Arne Skjøtt fortæller om
sit arbejde med hjemløse i Gadecaféen,
Klostergade

Tirs. 19. juli | Skt. Johannes Kirke, Skt. Johannes Allé, Aarhus C
Tirs. 26. juli | Sct. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads, Aarhus C
Tirs. 2. august | Ungdomskirken, Nørre Allé 23 K, Aarhus C
Tirs. 9. august | Vor Frue Kirke, Vestergade, Aarhus C
Tirs. 16. august | Aarhus Bykirke, Brammersgade 4, Aarhus C
Tirs. 23. august | Aarhus Domkirke, Store Torv, Aarhus C
Alle dage kl. 19.30.

25. oktober
Caféftermiddag. Godt kaffebord med
kage lidt ud over det sædvanlige - og
måske en musikalsk overraskelse.
Eftermiddagen koster 30 kr.

ÅRSMØDE

TIL TJENESTE

SERVICETJEK PÅ
PARFORHOLDET

Søndag den 28. august kl. ca. 12.00
holder Christianskirken årsmøde.
Her har alle mulighed for at høre om
menighedsrådets arbejde – og komme
med ris/ros, drømme, ønsker og idéer
til kirkens fremtidige arbejde.
Vi arrangerer årsmødet i forlængelse
af 10.30 - gudstjenesten, og vi håber
at rigtig mange har lyst til at deltage
i Krypten. Årsmødet indledes med
frokost.

STAFET FRA
KIRKE TIL KIRKE
Kirkestafet er ”åben kirke” for alle interesserede på 10 tirsdage i sommerens løb.
Vi viser kirken frem, fortæller lidt
om dens særpræg og lytter til orgelmusik.
Vi byder på en sommerdrik og lidt snack.
Stafetten går fra kirke til kirke i Aarhus
Domprovsti.
Første arrangement er her i
Christianskirken tirsdag den 21. juni
kl. 19.00-21.00
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GUDSTJENESTER

KONCERTER

På alle søndage med gudstjeneste kl. 9.00 er der skriftemål Kl. 8.45.
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk.

Juni
19.
9.00
10.30

26.
9.00
10.30
15.00

4. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg,
indsættelse
5. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen
Eftermiddagsgudstjeneste
Anders Kobbersmed

Juli
03.
9.00
10.30

6. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg

10.
9.00
10.30

7. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

17.
9.00
10.30

8. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg

24.
9.00
10.30

9. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen

31.
9.00
10.30

10. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

August
7.
9.00
10.30

11. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg

14.
9.00
10.30

12. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Birgitte Graakjær Hjort

21.
9.00
10.30

13. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

28.
9.00
10.30

14. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed

31.
17.00

Onsdag
Spaghettigudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

Fredag den 2. september kl. 20.00 i Christianskirken
Pris: 100 /75 kr. (skoleungdom og studerende)
Christianskirkens bidrag til Aarhus Festuge i år er en koncert
med det nye band Northern Assembly.
Efter deres første EP i 2014 vandt de i 2015 talentkonkurrencen
Fatter Eskild Prisen.

Også musikken bærer et umiskendeligt nordisk præg.
Bandet beskriver den selv som ”stemningsfyldt, melodisk
og akustisk nordisk folk,” der samtidig trækker på inspiration
fra Simon & Garfunkel og Mumford & Sons.

Pga. præstevalg har det desværre ikke
været muligt at offentliggøre en gudstjenesteplan for månederne september
og oktober. Planen bliver offentliggjort
senere ved opslag i kirken, samt på
kirkens hjemmeside og facebookside.

Foto: Jesper Rais

BRIAN FOMSGAARD
Lørdag den 1. oktober kl. 20.00
Pris: 50 kr.
Brian Fomsgaard har i mange år arbejdet med lovsange, bl.a.
i forbindelse med rytmiske gudstjenester i Christianskirken. I
2016 udkom hans første CD med egne lovsange. Det er nogle
af dem, vi vil møde denne aften, hvor Brian Fomsgaard (vokal og
piano) med band kommer og synger for og med os.

ABILDGÅRDEN, TIRSDAGE KL. 14.00

BJERGGÅRDEN, TIRSDAGE KL. 14.15

12. juli		

Anders Pradsgaard Møberg

5. juli		

Anders Pradsgaard Møberg

26. juli		

Carsten Haugaard Nielsen

2. august

Carsten Haugaard Nielsen

9. august

Anders Kobbersmed

23. august

Anders Pradsgaard Møberg

CHRISTIANSKIRKEN JUNI/OKTOBER 2016

Som navnet Northern Assembly antyder, er bandet en forsamling
af nordiske musikere. De to forsangere Andreas Bevan og Dina
Danielsdatter kommer fra hhv. Norge/England og Færøerne, og
Jens Hedegaard og Jesper Smalbro på hhv. trommer og bas,
er fra Danmark.

September/
Oktober

Gudstjenester på plejehjemmene
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Northern Assembly

JUBILÆUMSKONCERT
ved organist
Martin Hjalmar Nielsen
I anledning af organistens 40 års jubilæum ved Christianskirken
inviterer vi til en musikoplevelse
Søndag den 30. oktober
Ensemblet Götterfunken og et kor sammensat til lejligheden
optræder. Følg med på kirkens hjemmeside, hvor tidspunktet vil
fremgå, når vi nærmer os.
15

Christianskirken indbyder igen til

Grundkursus i

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

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

Tid: 		
		

Hver tirsdag fra 25. oktober
til 6. december 2016

Sted: 		

Christiansgården (bag kirken)

Pris: 		

25 kr. pr. aften

KONTAKT evt. en af kirkens præster for
mere information, se side 2
TILMELDING:
senest fredag den 18. oktober til
kontor@christianskirken.dk eller på
tlf. 8616 9464

