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Christianskirken Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N
Kirkens kontor
Kordegn
Jannie Platz Christensen
Daglig kontakt med sognets medlemmer primært opgaver
med personregistrering
Christiansgården (bag kirken), Frederikshaldsgade 15,
Tlf. 8616 9464, kontor@christianskirken.dk
Åbent ma.-fr. 9-13, to 15-17

Præster
Kbf. sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Særlige opgaver: Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,
redaktør for kirkebladet, medlem af forretnings- og
personaleudvalg
Frederikshaldsgade 15, tlf. 8616 8745/ 4172 7107,
chn@km.dk. Træffes ikke fredag
Sognepræst Esper Thidemann
Særlige opgaver: Rytmiske gudstjenester, formand for menighedsplejen
Klitrosevej 6, tlf. 8616 9072, eftn@km.dk
Træffes bedst 12-13, to 17- 18. Træffes ikke fredag
Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort
Særlige opgaver: Kirkeugen i Kalmargade, Oddesundlejr,
spagettigudstjenester, skole-kirke projekter.
Thorshavnsgade 2, tlf. 4172 7100, bghj@km.dk
Træffes ikke mandag
Ulønnet hjælpepræst Ulrik B. Nissen
Tlf. 8617 6037/ 2871 6269,
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

Øvrige ansatte
Menighedskoordinator Martinus Nielsen
Daglig leder for lønnede og frivillige medarbejdere samt afløser for kordegn
Tlf. 4172 7106, martinus@christianskirken.dk
Cecilie Jlil
Ulønnet personlig assistent for Birgitte og Martinus

Sognemedhjælper Maria Due Pedersen
Undervisning af minikonfirmander og undervisning på
skoler, babysalmesang, familie- og spaghettigudstjenester
Tlf. 4172 7102, maria@christianskirken.dk
Lis Norlander Staal
Medhjælper ved minikonfirmander

Sognemedhjælper (menighedsplejen) Kirsten H. Højlund
Besøgstjeneste, leder af tirsdagsklub og medhjælper ved
babysalmesang
Tlf. 4172 7101, kirsten.hoejlund@christianskirken.dk
Sognemedhjælper (menighedsplejen) Vera Dohn
Besøgstjeneste
Tlf. 8697 9200
Jonathan Thormann
Midlertidig projektansættelse, diakoni
jonathan@christianskirken.dk
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Kirketjener Preben Eliassen
Hovedansvarlig for kirketjeneropgaver ved gudstjenester
og kirkelige handlinger, rengøring og daglig vedligehold
Træffes bedst i kirken 8.30-13.00, tlf. 4172 7105
Kirketjenermedhjælper Inger Klausen
1. afløser for kirketjeneren samt rengøring i kirke og krypt

Kirketjenervikar Majbritt Nørgaard
2. afløser for kirketjeneren primært ved særgudstjenester
samt rengøring af Christiansgården
Desuden kirketjenervikar Jens Christensen (4t / uge), rengøring
Skrydstrupvej
Organist Martin Nielsen
Organist ved gudstjenester og koncerter
tlf. 4172 7103
Organistvikar Klaus Elmer Kristensen
Vikar for organisten på ferier og fridage

Korsangere: Ursula Klindt Nielsen, Christian Michael Mortensen,
Steffen Rauff, Laura Klindt Nielsen, Sidsel Rauff, Elisabeth Hartmann

Frivillige stabsledere
Maria Virhøj Madsen
Ulønnet leder af sang- og musikområdet
maria.virhoj@gmail.dk
Dennis Sasser
Ulønnet leder af gudstjenesteteams
dennis@sasser.dk
Maibritt Lysgaard Pedersen
Ulønnet leder af netværksgrupper
maibritt.lysgaard@christianskirken.dk
Karen Broe
Ulønnet leder af børneområdet
karen@jenshede.dk

Menighedsrådet
Formand Jens Hede Jensen
Tlf. 2521 2315, jens.hede@christianskirken.dk
Se billede af hele menighedsrådet på s. 8
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Hvad sker der egentlig
– i folkekirken på Christiansbjerg?
SIDE 3

Af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Med det markante kirketårn er Christianskirken en bemærkelsesværdig bygning. Og dens store kirkerum byder lyst og
venligt indenfor til alle, uanset hvem vi er. Christianskirken
er folkekirken på Christiansbjerg.
Men hvad sker der egentlig i denne store, markante kirke?

Et livstræ med mange grene

Et træ har mange grene. Sådan er der mange forskellige
muligheder for at være en del af kirken og kirkens arbejde i
Christians sogn.
Dette blad sætter fokus på de enkelte ”grene” og præsenterer
alle kirkens aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre.
Vi glæder os over den mangfoldighed, der er! Og over de mange frivillige, der uge efter uge gør en kæmpemæssig indsats.
Men et træs grene er alligevel alle en enhed. Det har den samme stamme og rod. Sådan er Christianskirkens arbejde rodfæstet i det kristne budskab, men også i den fælles søndagsgudstjeneste, som er den aktivitet, der samler flest.

En åben invitation

Læs hovedartiklen på s. 4-5 om Christianskirkens kerneydelse: gudstjenester og kirkelige handlinger. Men Christianskirken er meget mere. I de følgende sider kan der læses
om f.eks. babysalmesang og klubber for unge. Om et stort,
folkekirkeligt socialt arbejde i sognet. Om sommerlejr for børn
og kirkens Kalmargade-uge. Om foredrag og møder for voksne og ældre. Og om, hvordan vi kan bruge endnu flere frivillige! Og meget mere…

Kirkens
vision
Hvad sker der egentlig – i folkekirken på Christiansbjerg?
Af sognepræst Carsten
Haugaard
Nielsenmed mange grene, der:
Christianskirken
- et
livstræ

Med det markante kirketårn er Christianskirken en bemærkelsesværdig bygning. Og dens store kirker

- rækker
synligt
i sognet
byder lyst
og venligtud
indenfor
til alle, uanset hvem vi er. Christianskirken er folkekirken på Christiansb
- peger opad og inspirerer til at søge Gud
- styrker og engagerer den enkelte og menigheden
- for at gøre evangeliet kendt, troet og levet

Først og fremmest vil vi med dette informationsnummer
række en åben invitation og sige: Velkommen til at være med
i livet omkring vores fælles folkekirke!
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En palet af gudstjenester
Med kirkelige handlinger og forskellige gudstjenester er
Christianskirken for mange

Af Christina Hørning, Maria Due Pedersen og Carsten Haugaard Nielsen

Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder vi i Christianskirken en bred vifte af gudstjenester lige fra de mere stille og klassiske gudstjenester til gudstjenester med moderne
rytmer og plads til nye tiltag.
Traditionel gudstjeneste søndag kl. 9
Hver søndag formiddag har kirken to gudstjenester. Gudstjenesten kl. 9 er enkel og traditionel i sin form. Den er lidt
kortere og har mere ro over sig, uden at der af den grund
bliver skåret ned på de faste elementer som f.eks. prædiken
og altergang.

Mere moderne gudstjeneste
søndag kl. 10.30
Gudstjenesten kl. 10.30 har en mere moderne form,
hvilket eksempelvis betyder, at orgelmusikken undervejs bliver erstattet af lovsang med klaver og guitar.
Og det talte ord bliver understøttet af billeder og tekst
på en skærm. Der er ofte dåb ved denne gudstjeneste.
Gudstjenestens enkelte elementer er i høj grad båret af
frivillige. Der er mange funktioner – lige fra kirkekordegnen, der hjælper præsten under gudstjenesten over
kirkeværter, der står i døren og byder velkommen til
personer, der under nadveren tilbyder at bede for dem,
der har brug for det. Samlet er mellem 15 og 20 frivillige i gang til hver gudstjeneste, hvilket giver en særlig
fornemmelse af at være sammen om at komme i kirken
og løfte i flok.

Rytmisk gudstjeneste
Rytmisk gudstjeneste er en særlig gudstjeneste, der finder sted den første søndag i måneden kl. 16. Den lægger,
som navnet siger, vægt på rytmisk musik. Orglet er ved
disse gudstjenester skiftet ud med et rytmisk band, der
spiller til både salmer og rytmiske sange. Denne gudstjeneste er næsten udelukkende drevet af frivillige kræfter.
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Skriftemål

Familiegudstjenester
Seks gange om året inviterer vi til familiegudstjeneste
kl. 11.00. Vi anvender f.eks. drama, filmklip, rekvisitter
eller opfordrer menigheden til aktiv deltagelse. Flere af
gudstjenesterne og arrangementerne bagefter i krypten
er traditionsrige med hver sit særpræg med blandt andet
lysprocession, tøndeslagen, påskeliljer, høstvogn, tøndeslagning, dåbstræf for 3 og 5-årige.

Spagettigudstjenester
Den sidste onsdag i måneden inviterer vi til spaghettigudstjeneste kl. 16.30-18 (i alt syv gange om året). Småbørnsfamilier
med børn i alderen 0-6 år elsker konceptet! Gudstjenesten er i
absolut småbørnshøjde med fagtesange og bibelhistorier – og
måske kigger Kaj og Andrea forbi. Ca. kl. 17 spiser vi børnevenlig aftensmad i krypten.

Forskellige gudstjenester
– med appel til mange

Gudstjeneste i Christianskirken er således ikke blot én, men
mange forskellige ting. Vores håb er, at paletten af tilbud i
forbindelse med gudstjenesterne appellerer bredt, så mange
forskellige mennesker kan finde glæde og inspiration ved at
deltage i gudstjenesterne.

Før 9-gudstjenesten er der mulighed for skriftemål i
kirken. Det betyder, at man kan møde op 15 min før
gudstjenestens start. Det er en stille stund, hvor der
bliver sunget en salme, og præsten tilsiger syndernes
forladelse.

De kirkelige handlinger

De fleste søndage er der en eller flere dåb ved gudstjenesten kl. 10.30.
Konfirmander fra Skovvangskolen (a-klassen), Katrinebjergskolen og Jakobskolen konfirmeres hvert forår af
præsterne ved Christianskirken.
Vielser foregår i kirken og begravelser og bisættelser er enten fra kirken eller fra kirkegårdenes kapeller.
Med de kirkelige handlinger rækker Christianskirken
bredt ud til alle de 73,8 % af sognets beboere, der er
medlemmer af folkekirken.

Børnekirke og BetweenAgers

I Christianskirken er der plads til børn. Der findes legekrog og ammerum med højttalere, så forældrene kan følge
med i, hvad der foregår i kirken. Ved 10.30- gudstjenesten er der børnekirke for aldersgruppen 3 år til og med
2. klasse. For 3. til 6. klasse er der BetweenAgers. Hver
gruppe har et særligt tilrettelagt program, som passer til
målgruppen.

Gudstjenester på plejehjemmene

På plejecentrene Abildgården og Bjerggården holder kirkens præster regelmæssige gudstjenester. Disse gudstjenester er åbne for alle.

Statistik

I 2011 var der i alt 24.728 kirkegængere og 15.733 altergæster ved søndagsgudstjenester i Christianskirken.
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Det’ for BØRN
Babysalmesang

Vi bruger sanserne og synger enkle salmer. Mød andre børn
i alderen 0-8 måneder (ved start) og deres mødre. Der er
plads til 12 på holdet.
Tid og sted: onsdage kl. 10.00 – 10.45 i kirkerummet. Pris:
100 kr. for et forløb. Ledere af babysalmesang er Maria Due
Pedersen og Kirsten Højlund. Tilmelding til kirkekontoret på
tlf. 8616 9464 eller kontor@christianskirken.dk

Christianskirkens Børneklub
Hver mandag kl. 16.15–17.45 mødes børneklubben i Christiansgården. Hvis du er fyldt fem år, er du meget velkommen.
I børneklubben har vi det rigtigt sjovt. Hver gang hører vi
fra Bibelen. Nogle gange har vi en skattejagt eller børnenes
rekorddag. Faktisk vil det tage meget lang tid at fortælle om
alt det, vi gør sammen. Så det er bedre, at du selv kommer
forbi. Håber vi ses. Leder Karen Broe, 8621 2815.

Kaninunger
– en børneklub/legestue for børn fra 0 - 5 år
Vi mødes i private hjem mandag kl. 16.40-17.30. Vi hører om
Gud, synger og leger, får saftevand og et stykke frugt. Leder
Louise Kristensen, tlf: 5180 2995

Tilmelding?
Hvem er ledere?
Kontakt

Du dukker bare op
Maria, Rebekka, Kristoffer og
Mette
Maria Due Pedersen
4172 7102

Minikonfirmander
Christianskirken inviterer børn i 3. klasse til at
blive minikonfirmander. Her lærer du din kirke
bedre at kende – vi er på stjerneløb, tårntur,
hører og dramatiserer historier fra bibelen og
meget mere. Vi spiser frugt og kiks.
Katrinebjergskolens 3.-klasser kan gå til det i
efteråret; Skovvangskolens a-klasse kan gå til
det i foråret (de øvrige 3.-klasser går i
Johanneskirken). Forløbet er på 12-15 gange en
dag lige efter skoletid. Kontaktperson og
underviser: Sognemedhjælper Maria Due
Pedersen, 4172 7102

Oddesundlejren – Det’ da klart!
Hvert år arrangerer kirken en børne- og ungdoms-lejr på
Oddesundlejren. Vi laver alle de lejraktiviteter, vi kan komme
Oddesundlejren
– Det ’ OL
da klart!
på
- lige fra
til bibeltime og til aftenunderholdning. Vi har
Hvert år arrangerer
kirken
en børneog ungdoms-lejr
på Oddesundlejren.
Her inviteres
alle sognets Fængselsløb,
børn til
også
vores
helt
egne
og unikke
aktiviteter
såsom
at komme på sommerlejr sammen med en god flok unge og ”voksne” ledere. Vi laver alle de lejraktiviteter,
vi kan komme
- lige fra OL til bibeltime
og til Oddesundlejren
aftenunderholdning. Vi har også vores
helt egne
og unikke
Pind
ogpåalternativ
dag.
kan
ikke
forklares på
aktiviteter såsom Fængselsløb, Pind og alternativ dag. Oddesundlejren kan ikke forklares på skrift, den skal
skrift,
den
skal
opleves,
opleves, så tag
selv med
eller send
dine børn! så tag selv med eller send dine børn!
Kontakt Aksel Christensen
40 93
Kontakt
Aksel20 12Christensen
2012 4093

Christiansbjerg gruppe er en flok friske pigespejdere, der mødes til spejdermøder, på ture og sommerlejr.

Christiansbjerg
gruppe
er en
flok
friske pigespejdere, der
Hos os kan du opleve friluftsliv, sang
og leg, sammenhold
og venner
for livet.
mødes til spejdermøder, på ture og sommerlejr.
Hos os kan du opleve friluftsliv, sang og leg, sammenhold og
venner for livet.
Vi holder til i Christiansgården bag ved kirken. Smutterne
(6 – 10 år) holder møde mandage kl. 18.00-19.30. Troppen,
spejderne (10 - 99 år) holder møde mandage kl. 18.00-20.00.
Program m.m kan du finde på vores hjemmeside www.pigespejder.dk/christiansbjerg.

Minikonfirmander

KFUM-spejderne

Christianskirken inviterer børn i 3. klasse til at blive minikonfirmander. Her lærer du din kirke bedre at kende – vi
er på stjerneløb, tårntur, hører og dramatiserer historier fra
bibelen og meget mere. Vi spiser frugt og kiks.
Katrinebjergskolens 3.-klasser kan gå til det i efteråret; Skovvangskolens a-klasse kan gå til det i foråret (de øvrige 3.-klasser går i Johanneskirken). Kontaktperson og underviser:
Sognemedhjælper Maria Due Pedersen, 4172 7102

Vi er en gruppe grønne spejdere, som holder til i spejderhuset, Rytterknægten 1. Her kan du blive præsenteret for
forskellige aktiviteter som at lære at binde forskellige knob og
besnøringer, samarbejde, opleve at blive en del af et fællesskab, tage på ture, hygge, få nogle gode oplevelser i naturen
og på møderne. Vi mangler voksne, der har lyst til spejderlivet, og som vil være med til at give gruppen et frisk pust, så vi
ka´ blive mange igen! Kontakt Henriette og Michael Gerding
på tlf. 8677 0940

Klubben for
betweens/juniorer

Mandags-klubben
For hvem?
Hvor?
Hvornår?
Hvad laver vi?
Tilmelding?
Hvem er ledere?
Kontakt
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Alle i 3. – 6. klasse
Christianskirkens krypt
Mandag kl. 16-17.45
fodspor,
Vi hygger, ta´r på ture, hører om de
kage og
får
film,
ser
løb,
på
Jesus har sat, er
saft og meget mere…
Du dukker bare op
Maria, Rebekka, Kristoffer og Mette
Maria Due Pedersen
4172 7102

FDF
FDF har som formål at lære børn og unge om kristendommen. Vi lærer børnene færdigheder i reb og rafter, drama, bål,
kompasgang og meget mere. Vi har vores ugentlige møder på
Skrydstrupvej 4. Leder Christina Vedel-Smith, c@fan.as,
2517 4456

Menighedsbørnehaven Arendalsvej
Christians sogns menighedsbørnehave er tilknyttet Christianskirken via tre bestyrelsesposter.
Leder: Anne-Marie Moegaard Norre, amno@aarhus.dk, formand: Carsten Haugaard Nielsen, chn@km.dk
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Skal du i kirke i julen?

For mig kan det godt blive lidt for
massivt juleaften

I stedet for at spille postludium ku’ man godt
spille en julesang for børn

Af Maria Møller Knudsen

Interview ved Maria Due Pedersen

Skal du i kirke i julen? Selvfølgelig, er mit umiddelbare svar.
Men er det så selvfølgeligt at skulle i kirke i julen?
For mange er det en tradition at gå i kirke juleaften.
Men det er også for mange en vanskelig tid, der er
forbundet med ensomhed og triste tanker.
Jeg har i mange år haft det svært med at gå i kirke
juleaften. Det at sidde så tæt sammen med så mange
mennesker, alle de indtryk og den høje temperatur
på grund af overtøj og stearinlys, gør at jeg synes, det
er anstrengende.
Jeg kan godt forstå, at mange synes, det er festligt,
men for mig kan det godt blive lidt for massivt.
Juleaften er også en dag, som i forvejen har mange
indtryk.
Til gengæld holder jeg utrolig meget af at komme til
gudstjeneste 1. og 2. juledag. Hvor der både er mere
ro på derhjemme og i kirken.

Jeg traf Anja på telefon en efterårsaften til en snak om den 24. december i en dansk småbørnsfamilie, der består af: Frida (3), Carl Gustav
(6), Preben og Anja Helveg Larsen.
Hvad har I af planer juleaften i år?
Vi skal være herhjemme. Familien kommer på besøg – og så går vi til
gudstjeneste. Jeg har selv været vant til at gå i kirke juleaften. Det er
en god tradition - og sådan hænger det bedst sammen for mig.
Er der en gudstjeneste, I foretrækker?
Helt klart familiegudstjenesten. Sidste år var vi med til familiegudstjenesten, dén I havde kl. 11 om formiddagen. Dét er et godt tidspunkt.
Frida sku´ hjem og sove bagefter, så vi andre ku´ sidde over en god
frokost. Det var rigtig perfekt.
Hvad syntes børnene om det?
Det var hyggeligt at ha´ den oplevelse sammen. Med flag og det hele
– helt på børnenes præmisser. Vi har været i kirken før, så det var
ikke noget fremmed for dem.
Hvad var det, du nævnte med nogle flag?
Vi fejrede jo Jesu fødselsdag, så jeg tror, vi viftede med nogle flag.
Hvad forventer du af gudstjenesten i år?
Igen at det er for hele familien. For både børn og voksne. Birgitte
(præsten, red.) gjorde det godt sidste år. I stedet for at spille postludium når man går ud, ku´ man måske godt spille en julesang for
børn: På loftet sidder nissen f.eks., men om det bliver for fordansket,
det ved jeg ikke.
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Møder og arrangementer
Tirsdagsklubben
i Krypten
Tirsdag d. 4. december
Juleafslutning for begge klubber i
krypten. Vi mødes til gudstjeneste kl.
14.00 i Christianskirken v. Carsten
Haugaard Nielsen. Derefter går vi i
krypten, hvor vi drikker kaffe og har
vores traditionelle lotteri. Medbring
en pakke.

Christianskirkens menighedsråd
Der er valgt et nyt menighedsråd for Christianskirkens sogn. Menighedsrådet tiltræder 1. søndag i advent d. 2. december 2012 og er valgt
for en 4-årig periode.
Menighedsrådet havde ikke konstitueret sig ved redaktionens afslutning.
Følgende er valgt:

Tirsdag d. 8. januar

Vi fejrer nytåret med festlig
wienermusik

Musikken leveres af den kendte og
inspirerende docent Claus Jørgensen,
der også vil fortælle om baggrunden
herfor.

Asger Chr Højlund

Benjamin Toft Jakobsen

Børge Boldreel Sørensen

Erik Møller Knudsen

Ingolf Yde

Jens Hede Jensen

Jens Jul Jacobsen

Lars Kongsgaard Jensen

Maibritt Lysgaard Pedersen

Maria Møller Knudsen

Marianne Due-Hansen

Mikael Brøgger Madsen

Niels Skovgaard Madsen

Peter Schmidt

Simon Haahr Mukai

Tirsdag d. 22. januar

Besættelsens sidste dage i
Aarhus og omegn

Hvad skete der 4. maj 1945 i Aarhusbugten ved Sletterhage fyr? Det og
meget andet fra krigens sidste dage vil
historiker Henrik Fode berette om.
Tirsdag d. 5. februar

Menighedsrejsen til Ægypten

vil blive levendegjort for os med spændende billeder og fortælling af en af
deltagerne: Svend Erik Rasmussen.
Tirsdag d. 19. februar
Marselisborgskovene ved forårstid
Vi får besøg af naturvejleder Torben
Gang Rasmussen, der kender skovene syd for byen som ingen anden og
medbringer sine flotte fotografier til
glæde og forventning her ved midvinter.

Tirsdagsklubben på
Skrydstrupvej
Tirsdag d. 4. december.
Julafslutning for begge klubber i Krypten kl. 14.00. Her udleveres program
for første halvår 2013.

Øvrige aktiviteter
Se programmer på
www.christianskirken.dk
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Desuden er sognepræsterne Carsten Haugaard Nielsen, Esper Thidemann og
Birgitte Graakjær Hjort medlemmer af menighedsrådet, kirketjener Preben
Eliassen er medarbejderrepræsentant, og menighedskoordinator Martinus Nielsen deltager som rådets sekretær. Billeder af disse findes på s. 2.

Gudstjenester
Skriftemål kl. 8.45

Også i månederne december, januar og februar, vil der være skriftemål et kvarter før 9-gudstjenesten. Ved skriftemålet
går man frem til alteret, præsten beder en bøn, og den enkelte får med håndspålæggelse tilsagt syndernes forladelse.

December

Januar

Søndag d. 2. 1.s. i advent
Matt. 21,1-9
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
11.00 Familiegudstjeneste,
Esper Thidemann
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Nytårsdag d. 1.
Luk. 2,21
16.00 Birgitte Graakjær Hjort

Tirsdag d. 4.
14.00 Adventsgudstjeneste for ældre v.
Carsten Haugaard Nielsen
Søndag d. 9. 2.s. i advent
Luk. 21,25-36
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
Onsdag d. 12.
19.30 De ni læsninger. Carsten
Haugaard Nielsen
Søndag d. 16. 3.s. i advent
Matt. 11,2-10
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
Søndag d. 23. 4.s. i advent
Joh. 1,19-28
10.30 Esper Thidemann
Juleaften d. 24.
Luk 2,1-14
n 10.30 Familiegudstjeneste,
Birgitte Graakjær Hjort
14.00 Carsten Haugaard Nielsen
16.00 Esper Thidemann
Juledag d. 25.
Luk. 2,1-14
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
2. Juledag d. 26.
Matt. 23,34-39
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
Søndag d. 30. Julesøndag
Luk. 2,25-40
10.30 Esper Thidemann
Nytårsaften d. 31.
23.30 Carsten Haugaard Nielsen

Søndag d. 6. Hellig Tre Konger
Matt. 2,1-12
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
Søndag d. 13. 1.s.e.h 3k.
Luk. 2,41-52 eller Mark. 10,13-16
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
Søndag d. 20. Sidste s.e.h.3k.
Matt. 17,1-9
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
Søndag d. 27. Septuagesima
Matt. 20,1-16
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
Onsdag d. 30.

n 16.30 Spaghettigudstjeneste,
Birgitte Graakjær Hjort

Februar
Søndag d. 3. Seksagesima
Mark. 4,1-20
8. Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
16.00 Rytmisk gudstjeneste
Søndag d. 10. Fastelavn
Matt. 3,13-17
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
n 11.00 Carsten Haugaard Nielsen,
familiegudstjeneste
Søndag d. 17. 1.s. i fasten
Matt. 4,1-11
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Esper Thidemann

Søndag d. 24. 2.s. i fasten
Matt 15,21-28
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
Onsdag d. 27.

n 16.30 Spaghettigudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

Marts
Søndag d. 3. 3.s. i fasten
Luk. 11,14-28
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Gudstjeneste
Abildgården

Der er nadver hver gang
Tirsdag d. 4. december kl. 14.00
Carsten Haugaard Nielsen, Adventsgudstjeneste i Christianskirken
Juleaften d. 24. december kl. 10.30
Esper Thidemann
Tirsdag d. 8. januar kl. 14.00
Birgitte Graakjær Hjort
Tirsdag d. 22. januar kl. 14.00
Carsten Haugaard Nielsen
Tirsdag d. 12. februar kl. 14.00
Esper Thidemann
Tirsdag d. 26. februar kl. 14.00
Carsten Haugaard Nielsen

Gudstjeneste
Bjerggården

Der er nadver hver gang
Tirsdag d. 4. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste i Christianskirken
v. Carsten Haugaard Nielsen
Juleaften d. 24. december kl. 10.30
Carsten Haugaard Nielsen
Torsdag d.10. januar kl. 14.15
Esper Thidemann
Torsdag d.14. februar kl. 14.15
Esper Thidemann
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Ordet

Husk lige….!
De ni læsninger

Se til himlens fugle
Forleden dag sad jeg og spiste madpakke på en bænk, der stod placeret op af
nogle hybenbuske. Da kom der en fugl
flyvende og hoppede rundt i buskadset
nogle meter væk. Den var på udkig efter
føde. Jeg sad bomstille og håbede, at
den ville nærme sig. Og ganske rigtigt.
Frimodigt og undersøgende hoppede den lidt frem og tilbage, pikkede
med sit gule næb i buske og på grene,
alt imens den kom tættere og tættere på. Til sidst var den helt henne ved
bænken. Jeg rørte mig ikke ud af flækken. For jeg ville gerne have mulighed
for rigtigt at iagttage den. Lige neden
for bænken snuppede den med hurtige
bevægelser en brødkrumme, jeg havde
tabt, før den baskede med sine gråsorte vinger og fløj frejdigt videre op mod
vinden. Ivrigt, men helt ubekymret, fløj
den fornøjet fra sted til sted. Fandt en
krumme her og et bær der, som den
hentede næring fra.
”Se til himlens fugle” sagde Jesus. ”De
sår ikke og høster ikke og samler ikke i
lade. Og jeres himmelske far giver dem
føden. Er I ikke langt mere værd end
de?”
Jo, vi må da være meget mere værd end
fuglene, som Jesus antydede. Gud har
gjort sig umage med at indrette verden,
så fuglene får, hvad de har brug for. Når
Han har gjort sig så megen umage med
indretningen i forhold til så små skabninger som fuglene, hvor mere da ikke
i forhold til os som mennesker? Hvor
meget mere kan vi da ikke regne med,
at Gud vil vise os omsorg? Hvor meget
mere kan vi da ikke stole på, at Han
vil sende os mennesker, som holder af
os, vil lytte til os og følges med os? Når
Gud i sin gavmildhed har sørget for,
at fuglene ikke behøver at samle i lade
for at have et forråd at trække på, hvor
meget mere må vi da ikke have tillid til,
at den gavmilde Skaber også vil sørge
for os, følges med os og give os det, vi
behøver, fra dag til dag?
Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort
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Onsdag den 12. december kl. 19.30
En aften i kirkens højloftede rum med tid til fordybelse i julens budskab. Levende lys, veksellæsning, korsang, adventsstemning og juleforventning

Juleaften i Christianskirken

Christianskirken inviterer i samarbejde med Skt. Johannes kirke til julefest d.
24. dec. 2012. Alle er velkomne – deltag gerne i gudstjenesten kl. 15.30-ca. 16.40
eller kom senest kl. 17.00 til julemiddagen i krypten. Der bydes på god julemad,
dans om juletræet og hygge. Aftenen koster 75 kr. Tilmelding gerne inden 14.
december til sognemedhjælper Kirsten Højlund, 4172 7101

Læringsnetværk for ledere

I februar 2013 starter Christianskirken et læringsnetværk for ledere. Ledertræningen strækker sig over 10 lektioner/måneder. Mandag den 21. januar kl.
19.30 inviterer vi alle nuværende og kommende ledere, samt øvrige interesserede til introduktionsaften i Christiansgården. Kontakt Martinus Nielsen på 4172
7106.

Kristendomskursus

Hvad ved vi om Gud? Er der liv efter døden? Hjælper det at bede? Disse og
mange andre spørgsmål tages op i Christianskirkens kristendomskursus. Det
begynder onsdag d. 20. februar kl. 18 (vi spiser sammen) og forløber over 8 aftener. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Se mere i folder
eller på www.christianskirken.dk

Koncert- og musikaftener

16. december: Julekoncert med Brassband
24. januar Lillian Bouté (gospel & jazz)
18. marts: Salmesangsaften m. Willy Egemose
1. maj: Film og orgelkoncert (Jeanne d’Arc)
Endelig er der planlagt en klassisk koncert sidst i maj med Århus Kammerkor

Kirkeaften

Torsdag d. 7. februar kl. 19.30 i Krypten. Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
taler om kirkens tema: I Hans fodspor

Forårsmarkedet på Christiansbjerg
– for store og små

Lørdag d. 9. marts 2013 i Christianskirkens krypt og Christiansgården.
Kom forbi din kirke og oplev tombola, salgsboder, genbrugsbutik, fiskedam
mm. Spis din frokost i vores cafeteria med mange delikatesser og selvfølgelig en
pølsevogn. Overskuddet går til Christians sogns menighedspleje.
Lodseddel til fordel for forårsmarkedet sælges i januar og februar

Sogneindsamling 2013, Folkekirkens Nødhjælp

Det hjælper at hjælpe verdens fattige - også takket være din indsat: Sogneindsamlingen foregår søndag 10. marts kl. 12.00-16.00.
Vær med til at gøre en forskel og meld dig som indsamler til kirkekontoret
på e-mail: kontor@christianskirken.dk eller tlf. 8616 9464

Mentalt strækker vi os fra 13-95 år..!!
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Konfirmander
Christianskirkens arbejde for teens- og unge begynder med konfirmanderne! Hver uge fra
september til april/maj går man til præst og lærer
om den kristne tro, inden forårets festdag.
Skovvangskolens 7 A / 7 X går til undervisning og
konfirmeres af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, Katrinebjergskolens 7. klasser går til undervisning og konfirmeres af sognepræst Birgitte
Graakjær Hjort og Jakobskolens 7. klasse går til undervisning og konfirmeres af sognepræst Esper
Thidemann.
Læs mere om konfirmation og undervisningen på www.
christianskirken.dk eller kontakt en af præsterne (se s. 2).

Club 18
Club18 er Christianskirkens klub for konfirmander og
deres klassekammerater. Vi mødes tirsdag aften kl. 18.3021.30 i krypten under kirken. Her starter vi med at hænge
ud, spille bordtennis eller andre spil. Selve programmet
starter ved 19-tiden, og vi laver mange forskellige ting.
Eksempelvis tømmer vi krypten for alt og spiller fodbold
med diskomusik og lys. Vi er også rundt på løb, både i og
omkring kirken. Andre aftner har vi besøg udefra, blandt
andet af en politibetjent. Hver gang slutter vi af med en
forfriskning og en snak om det, konfirmationsforberedelsen handler om – nemlig Gud og Jesus.
Kontakt Jacob Nielsen, tlf. 5190 2584.

L!nk
Kan du lide hygge med vennerne, spille, chille til film,
bowle, spise chips osv.?
Teenklubben L!nK vil gerne skabe links mellem dig,
vennerne og kirken. L!nK er for alle unge efter konfirmationen til 18 år. Vi er en kristen klub i kirken, men du behøver ikke at komme i kirken for at være med.
Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i ”Hulen” i Christianskirkens kælder.
Kontakt Line Hede, line_hede@sol.dk og Claus Hedegaard-Hansen, tlf. 2874 0496.

CKU
CKU står for ChristiansKirkens Unge. Vi mødes torsdag
kl. 19.30 i kirkens krypt og spiser ofte sammen inden da.
De fleste er mellem 20-25 år, men både yngre og ældre er
meget velkommen – mentalt strækker vi os fra 13-95 år, så
der er også plads til dig.
Udover vores eget program (se vores hjemmeside www.ckunge.dk) prioriterer vi at deltage i
kirkens aktiviteter og er dermed et af menighedens fællesskaber.
Kontakt Inge Hansen, tlf. 4082 6687.
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Plads til det hele…
Netværksgrupper for familier, voksne, ældre

Fredagsfamilie

Q-tid - kreationer og relationer

er et fællesskab med særligt fokus på familier,
men alle er velkomne!
Vi mødes første fredag i måneden kl. 17. Her
starter vi med en sammenskuds-buffet og en
andagt for hele familien. Kl. 19 viser vi Disney
Sjov for børnene, mens der er program for de
voksne. Emnerne er meget forskellige, men kan
f.eks. være ”at fortælle børn om Gud”. Programmet slutter kl. 20, hvorefter man kan blive og
hænge ud – eller gå hjem og putte.
Find os på Facebook, skriv til William Ehmsen,
wehmsen@mail.tele.dk.

For kvinder i alle aldre – fra unge uden børn til
erfarne bedsteforældre

La Sagrada Familia
La Sagrada Familia er en mindre gruppe i Christianskirken. Navnet referer til den ufuldstændige kirke i Barcelona og er symbol på, at man ikke
skal leve op til en masse for at være med. De fleste
er mellem 22-35 år, men enhver er velkomne!
Vi mødes onsdage kl. 18.00 og spiser sammen.
Derefter udforsker vi sammen et tema, som
handler om at være kristen og at være kirke. Vi
hygger, synger lovsang, ser film, beder sammen
og deler det gode og mindre gode ved livet med
hinanden. Aftenerne slutter ca. kl. 22.00.
Hvis du vil høre mere, så kontakt Eva Kiel Thormann, eves86@gmail.com, tlf. 2621 9857.

Har du lyst til at komme hjemmefra og lave noget kreativt med dine hænder, så kom! Her er
plads til alle. Vi mødes om et krea-tema og lader
snakken flyde henover bordet med levende lys,
kaffe og kage. Eksempelvis har vi lavet filt-ugler, påskeæg og pyntede kager. Temaet er valgt i
fællesskab, materialer er indkøbt, og en af os står
for at guide de andre. Man kan også medbringe
egne sysler eller bare komme for hyggens skyld.
Vi mødes hver fjortende dag i Christiansgården,
mandage i lige uger kl. 19.30-21.30. Det koster
kr. 15 for materialer og kaffe. Kontaktperson:
Tuja Stæhr Berg, tuj@hrberg.dk.

Netværksgruppe for kvinder
Vores formål med aftenerne i Netværksgruppen
for kvinder er at dele liv med hinanden, støtte
hinanden i at leve et autentisk kristenliv og styrke fællesskabet mellem kvinderne i kirken. Vi
mødes og lytter til et oplæg, hvorefter vi går ud i
små grupper og drøfter aftenens tema.
Gruppen har især været præget af kvinder
omkring 30-årsalderen, men drømmen er fortsat, at alle aldre bliver godt repræsenteret. Vi
oplever, at det er enormt berigende for samtalerne og fællesskabet, at vi kan byde ind med
forskellige livserfaringer på tværs af alder og
andre forskelle.
Vi mødes den anden torsdag i hver måned
hjemme hos hinanden. Programmet kan ses på
Christianskirkens hjemmeside. Kontaktperson:
Pernille K. T. Nielsen, tlf. 6169 0876.
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CIM…

Christianskirkens Indre Mission
er et fællesskab for voksne i Christianskirken.
Vi samles onsdage hver anden uge kl. 19.30 i
Christiansgården til undervisning. Nogle gange
starter vi med fællesspisning, og derudover
er der mindre bibelstudiegrupper ud fra CIM.
Samtidig tager vi også del i de aktiviteter, der er
i og ud fra Christianskirken.
Du er altid velkommen, og kontakt gerne formanden for yderligere informationer: Thomas Bøge,
cim@christianskirken.dk, tlf. 8610 9491

BETHANIA Indre Mission
– et levende sted på Trøjborg

Bethania er et fællesskab af mennesker i forskellige aldre og livssituationer. Vi er fælles om den
kristne tro og om at dele liv og tro med hinanden.
Mandag aften kl.19.30 mødes voksne over 25
år og torsdag aften unge under 25 år. Fælles for
begge grupper er, at vi arbejder med Bibelen og
ønsker at lære mere, få større kendskab til Gud,
os selv og hinanden.
Bethania har valgt at være tilknyttet Christianskirken som netværksgruppe. Du er altid velkommen, også til at kontakte Knud Dalsgaard
Hansen, knuddh@webspeed.dk, tlf. 4498 0238.

Skumringsmeditation

Tirsdagsklubber
Hvor går man hen, hvis man har lyst til at komme
i et fællesskab, hvor man møder nye mennesker,
hører spændende og vedkommende foredrag,
dagens andagt, synger sange og salmer, og selvfølgelig får en kop kaffe og lidt godt til?
Christianskirkens Tirsdagsklubber er et rigtig
godt bud. Vi mødes hver tirsdag eftermiddag kl.
14.30-16.30 enten i kirkens krypt (1. og 3. tirsdag i måneden) eller i kirkens lokaler på Skrydstrupvej 4 (2. og 4. tirsdag i måneden). Så hvis
du er pensionist, førtidspensionist, efterlønner
eller bare har lyst og mulighed en tirsdag eftermiddag, så mød op.
Mulighed for taxakørsel til klubberne ved henvendelse til sognemedhjælper Kirsten Højlund,
tlf. 4172 7101, tirsdag mellem 9 og 10.

Smågrupper
I Christianskirken er der mange smågrupper
(kaldet bibelkredse, studiegrupper eller cellegrupper). Smågrupperne er typisk på mellem 6
og 14 personer, som mødes en eller to gang om
måneden. Flere af smågrupperne er tilknyttet et
af de større fællesskaber. Formålet med smågrupperne er at tilbyde et lille fællesskab, hvor man i
fortrolighed kan dele liv og tro med andre. Er du
interesseret i at være med i et mindre fællesskab,
er du velkommen til at kontakte menighedskoordinator Martinus Nielsen, martinus@christianskirken.dk, tlf. 4172 7106.

– torsdag fra 17.15 til 17.45, der er drop ind
fra 17 – 17.15
Vi kalder det skumringsmeditation, måske fordi
skumringen er en tid, hvor man giver slip på
dagens aktiviteter og tanker, stress og jag og
vender blikket lidt indad. Det giver mulighed for
eftertanke, for at finde ro og nærvær.
Meditation handler om at finde stilheden bag
tankerne og blive opmærksom på Kristi nærvær,
så Han kommer i centrum igennem stilhed og
bøn. Skumringsmeditation i Christianskirken
foregår ved altret og indeholder hver gang 10
minutter, hvor vi sidder i stilhed. Før og efter
tænder vi lys, lytter til musik og tekst, beder
Fadervor og modtager velsignelsen.
Kontaktperson: Lena Overgaard Andersen,
lenaovan@gmail.com, tlf. 2516 3807

Christianskirkens
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Særlige aktiviteter i løbet af året…
Kirkeuge i Kalmargade

Kirkeaftner
Kirkeaftner er fællesmøder for alle i
menigheden, unge og ældre, daglige brugere og de, som kun kommer
ganske lidt. Der er to møder hvert halve
år; møderne foregår i kirkens krypt og
starter kl. 19.30.Aftnerne har tre formål:
1) at synliggøre fællesskabet på tværs
af alle
2) at undervise i den kristne tro for
at inspirere til at søge Gud og tjene
mennesker
3) at indbyde til foredrag af oplysende
og inspirerende art. Aftenerne arrangeres af Kirke- og Undervisningsudvalget.
Kontakt Carsten Vang, cv@teologi.dk,
tlf. 8621 5404

Menighedslejr
Hvert år, anden weekend i november,
inviterer Christianskirken alle aldre –
børn, unge, voksne og ældre på weekendlejr. På programmet er: forkyndelse, undervisning, leg, børneprogram,
lovsang, sociale aktiviteter, gudstjeneste
mm. Menighedslejren er en rigtig god
mulighed for at lære andre fra kirken at
kende.
Kontakt Carsten Vang, cv@teologi.dk,
tlf. 8621 5404

Kurser
Christianskirken tilbyder med jævne
mellemrum forskellige former for
kurser: Kurser i den kristne tro og lederkurser for nuværende eller kommende
ledere.
Kontakt Menighedskoordinator
Martinus Nielsen, tlf. 4172 7106,
martinus@christianskirken.dk
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Hvert år i uge 21 besøger Christianskirken Kalmargade, hvor vi møder mennesker i vidt forskellige livssituationer og
med forskellige nationale og kulturelle baggrunde. For børnene arrangerer
vi ”leg med kirken”, fodbold, høvdingebold, bål & snobrød mm. Vi mødes
i Beboerhuset til banko, kreativt værksted og religionsdialog. Til aftensmad
tænder vi grillen op, spiser sammen og
og har tid til en god snak. På gensyn i
Kalmargade i uge 21!
Kontakt Birgitte Graakjær Hjort,
tlf. 4172 7100, bghj@km.dk

Juleaften i kirkens krypt
I de lige årstal inviterer vi til juleaften i
kirken - og: det er for alle! Både enlige og
familier, unge og ældre. Det eneste krav,
vi er nødt til at stille, er, at du kan klare
dig selv (eller har en medhjælper med).
Efter gudstjenesten kl.16.00 går vi ned i
krypten og får kaffe og småkager. Kl. 18
går vi ind i Store Sal, hvor julebordet er
dækket og det store juletræ er pyntet og
tændt. Efter maden holder vi en pause
inden aftenens højdepunkt: sang rundt
om juletræet. Så er der kaffe, julegodter m.m., og der uddeles (små) gaver til
alle. Pris for juleaften i krypten: 75 kr.
Kontakt Sinny og Esper Thidemann, tlf.
8616 9072

FORÅRSMARKED/BASAR
Anden lørdag i marts måned har i 57
år været den helt store folkefest, hvor
kirkens lokaler dagen igennem fyldes
med glade og købelystne mennesker i
alle aldre og fra alle hjørner i sognet. En
festlig og farverig dag med traditionelt
loppemarked, børnetombola, lykkehjul,
Wii og Playstation, pølsevogn, bolsjekogning, varme vafler, cafeteria m. lune
retter, kaffe, smørrebrød, kage, bilvask,
cykelreparation og meget mere.
Det hele arrangeres af sognets Menighedspleje, hvortil også overskuddet går.
Kontaktperson Esper Thidemann,
tlf. 8616 9072

Christianskirkens
internationale arbejde
Udsendte: Lisbeth og Christian
Rasmussen samt Lise og Jakob Nielsen
arbejder i Israel.
Lea Kjeldsen arbejder i Krakow, Polen.
Venskabsmenigheder:
Ungarn og Estland. Vi sender folk fra
menigheden på besøg i de to lande og
modtager besøg.
Ungdomslejr
Hver sommer deltager unge fra Christianskirken i en international ungdomslejr og er med til at hjælpe mennesker
i Østeuropa.
Indsamling
Ved fem gudstjenester i løbet af ½ år
samler vi ind til kirker i andre lande.
Kontakt Jens Hede, jenshede@christianskirken.dk

KONCERTER

- af enhver slags og for enhver smag

Vores kirkerum har ord for at være
velegnet til de fleste former for musik
og sang. Vi har koncerter med gospelkor, vokalensembler, solister, rytmiske
bands, lovsangskor, klassisk kor med
kammerorkester, orgelkoncerter, brassband, blæserorkester, jazz, rock, heavy
metal mm. Hold øje med hjemmesiden.
Kontak Esper Thidemann
tlf. 8616 9072.

Hjælpen skal ud!
– kirkeligt socialt arbejde
Menighedsplejen

Besøgstjenesten

Sjælesorg

Christians sogns Menighedspleje laver
diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner eller grupper. Diakoni (at tjene andre) er en afgørende side
ved kirken. Vi har brug for menighedens hjælp til at varetage den forpligtigelse det er at vise omsorg og næstekærlighed. Hvis du ønsker at give en hånd
med, er du velkommen til at kontakte sognemedhjælper Kirsten Højlund,
4172 7101 og Vera Dohn, 2144 4647.

I Christianskirken har vi en besøgstjeneste. Det er mennesker, som har lyst
og overskud til regelmæssigt at besøge medmennesker, som mangler følelsen af at være med i et fællesskab. En
besøgsven skal ikke erstatte familie eller
venner, men er et supplement.
Du er altid velkommen til at kontakte sognemedhjælper Kirsten Højlund,
4172 7101, eller Vera Dohn, 2144 4647,
hvis du gerne vil være frivillig i besøgstjenesten, eller hvis du har lyst til at få
en besøgsven.

Alle møder på et eller andet tidspunkt
ting, som kan være svære at takle. Det
kan dreje sig om almindelige hverdagsting, eller det kan være af mere åndelig
karakter. Uanset hvad, kan vi få brug for
at tale med et andet menneske om det,
vi tumler med. Det er altid godt at få sat
ord på og at sidde sammen med en, der
vil og har tid til at lytte.
Derfor har vi et sjælesorgsteam. Det er
frivillige, som stiller sig til rådighed for
samtaler. I kirken ligger der en folder,
hvor man kan se navnene på de frivillige, og hvordan man kommer i kontakt
med dem – og de har selvfølgelig tavshedspligt.
Desuden er du altid velkommen til
at kontakte kirkens tre præster for en
samtale.
Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen,
8616 8745, har ansvar for sjælesorgsteamet.

Genbrugsbutikken
Norges Allé 2
I mere end 12 år har genbrugsbutikken solgt genbrugstøj, sko, ting, nips
mm. Overskuddet går til Christians
sogns Menighedspleje og Folkekirkens
Nødhjælp. Både yngre, modne og lidt
ældre medarbejdere står for salget og
skaber en hyggelig atmosfære. Samtidig har de et godt arbejdsfællesskab og
et meningsfyldt fritidsarbejde. Har du
lyst at være med, er du velkommen til at
kontakte os. Butikken har åbent 10-17.
Kontakt Herluf Andersen, 8616 8244,
og Esper Thidemann, 8616 9072.

Til tjeneste
En flok frivillige ønsker at give noget
af deres fysiske overskud videre til
andre, der måske mangler lidt. Derfor
bliver vi af og til ringet op af mennesker i sognet, der eksempelvis ønsker
at få luget haven, ønsker at få gjort rent
i køkkenet eller godt kunne tænke sig
hjælp med en flytning. Vi har hele tiden
brug for flere frivillige. Vi har også brug
for opgaver, så ring endelig til kirkens
kontor 8616 9464.
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En kirke fuld af frivillige
Af menighedskoordinator
Martinus Nielsen
Christianskirkens har altid været præget
af et stort engagement fra frivillige. De
mange frivillige har været med til at give
liv i kirken. Der sker noget alle ugens dage.
Der er aktiviteter for alle aldersgrupper, og
kirken har en bredde og rummelighed, der
kan favne alle.
Hvorfor bruger vi frivillige medarbejdere?
Frivillige tjenester er med til at give liv,
vækst og sammenhæng i en menighed. Ved at engagere sig i en opgave oplever den enkelte at blive brugt med de evner
og gaver man har. Kirkens arbejde beriges
også ved at gøre brug af frivillige medar-

bejderes mangfoldighed. Det skaber større
variation og bredde i arbejdet, og det giver
mulighed for mange flere aktiviteter. Samtidig giver de frivilliges ideer og tanker inspiration og konstant fornyelse. Og kirken får
gennem de frivillige nogle gode ambassadører, der åbner døre og skaber relationer
til sognet.
Gode rammer og udvikling
I Christianskirken arbejder vi hele tiden
for at skabe de bedst mulige rammer for
frivilliges tjenester.
Som frivillig får man også både støtte og
udfordring fra ledere, og man får selv
mulighed for at dygtiggøre sig som leder
gennem deltagelse i temamøder, kurser
og ledertræning. En frivillig tjeneste giver

også gode muligheder for at være med i et
godt fællesskab.
Brug for alle
Som frivillig har man mulighed for at engagere sig i netop det område, man har særlig
interesse for. Det er oftest også muligt at
være med i en tjeneste der passer i både
omfang af tidsforbrug og tidspunkt for
udførelsen af arbejdet så det passer ind i
hverdagen med arbejde og andre gøremål.
Christianskirken har brug for alle for at
virkeliggøre kirkens vision. Hvis du har lyst
til at gå aktivt ind i en tjeneste, er du altid
velkommen til at kontakte Martinus Nielsen, tlf. 4172 7106.

Jeg er frivillig, fordi vi skal have en levende og aktiv kirke
Af Peter Lind
Jeg er kommet i Christianskirken i 18 år og har igennem tiden
været frivillig i børneklubben, Club 18, Oddersundlejren og AV
teamet og hjulpet til ved gudstjenester, hvor der har været brug
for det.
Jeg er frivillig i kirken, fordi jeg mener, det er vigtigt, hvis vi skal
have en levende og aktiv kirke, som kan nå ud til mange i sognet.
Når jeg hjælper til i kirken gør jeg det, fordi jeg gerne vil bruges,
men også fordi det giver mig et personligt forhold til kirken.
Jeg har i bl.a. i mange år været leder på Oddersundlejren. For
mig, er det at være med på Oddesund både en uge, hvor jeg kan
lære nyt om Jesus og samtidig være med til at bringe det vigtige
budskab om Jesus videre til børnene.

Dennis Sasser laver sund kirkekaffe til familiegudstjeneste

Jeg blev frivillig sådan lidt ved et tilfælde
Af Dennis Sasser
Jeg blev frivillig sådan lidt ved et tilfælde: Som en del af meddelelserne ved en søndags-højmesse blev det annonceret, at kirken
manglede frivillige til at lave kirkekaffe. Jeg havde i noget tid
gået og tænkt på, at det kunne være rart og meningsfuldt at
deltage i en frivillig tjeneste i kirken - og nu var muligheden der
for at give mit bidrag til fællesskabet og livet omkring gudstjenesterne.
Siden da har frivillige opgaver i Christianskirken været en del
af mit fritidsliv, for det giver rigtig meget godt igen at være
frivillig, eksempelvis i form af venskaber, gode oplevelser og
meningsfulde opgaver - og så er der det helt særlige, at det har
den kirkelige dimension med i form af, at Gud både kan og vil
bruge mig.
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