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Blog

Skal man nu også glæde sig?
Anders Kobbersmed spillede Jørgen
Varnæs i Silkeborg Musicalteaters opsætning af Matador

Af sognepræst Anders Kobbersmed
anders@christianskirken.dk
I efteråret har jeg brugt en stor del
af min fritid på at deltage i en teateropsætning af Matador. Det har af og
til været en stor udfordring at træde
ind på scenen i Varnæs-hjemmet og
på overbevisende vis glæde sig over
frihedsbudskabet fra radioen: at de
tyske tropper har overgivet sig, og
Danmark atter er frit. Alt det skete jo
for knap 70 år siden, så hvordan kan
man glæde sig over det? Og hvad,
hvis jeg har haft en dårlig dag på arbejdet eller derhjemme? Hvis alting

”…jeg står side om side med
min sceniske familie og lytter til den skrattende radio.
Forsøger at lade budskabet
trænge ind. Forstår det knap
nok. Men langsomt kan det
mærkes, hvordan glæden
næsten fysisk spreder sig på
scenen og i hele salen…”
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flyder, og jeg slet ikke har nogen
glæde at tage med ind på scenen? Jeg
kan ligefrem stå sekunder forinden
og mukke over, at jeg egentlig har
for travlt til at bruge tid på den slags
pjat.
Men alligevel er det sket hver gang:
Jeg står side om side med min sceniske familie og lytter til den skrattende radio. Forsøger at lade budskabet trænge ind. Forstår det knap
nok. Men langsomt kan det mærkes,
hvordan glæden næsten fysisk spreder sig på scenen og i hele salen i takt
med Bent Fabricius-Bjerres smukke
toner i sangen ’Kan lyset leve?’ Og
glæden går fra at være skuespil til at
blive virkelig. Hvordan går det til?
Vi nærmer os juletiden. Julen er glædens fest, plejer vi at sige. Vi forsøger at glæde os over, at en frelser er
født til hele jorden for godt 2000 år
siden. Og selvom julens friheds-budskab langt overtrumfer radioens fra
1945, kan glæden være svær at finde,
hvis jeg nyligt har oplevet dødsfald i
den nære familie, hvis depressionen
trykker mig ned i mørket.
Jeg ville helst slutte med et endeligt
svar på spørgsmålet i overskriften,

”…jeg vil lade det komme an
på en prøve og se, om ikke
glæden og trøsten kommer,
hvis jeg tør tage chancen
og opsøge den.”
men jeg tror ikke, at jeg kan finde
et. Dog vil jeg tilføje: Jeg bliver nødt
til at træde ind på scenen med mine
medspillere for at mærke glæden.
Den får jeg ikke, hvis jeg bliver stående i kulissen. På samme måde: Jeg
er nødt til at tage chancen, deltage
i julens gudstjenester, lade andre
mennesker komme mig nær, synge
julesalmerne, trodse betænkelighederne og deltage i glæden, hvis jeg
skal have en chance for at lade mig
påvirke af julens uendeligt glædelige
budskab. For dét budskab rummer
glæde for hele folket og trøst til enhver.
Er det umuligt at glæde sig på kommando? Måske, men jeg vil lade det
komme an på en prøve og se, om
ikke glæden og trøsten kommer, hvis
jeg tør tage chancen og opsøge den.

Glæden ved at få sit barn døbt

Af Jes Christiansen
jes.christiansen@christianskirken.dk
For ca. et halvt år siden blev Frederik døbt i Christianskirken. Familien består af mor og far (Marie og Peter),
samt storesøster Fie. Familien bor så tæt på kirken, at de
først gik af sted mod kirken, da kirkeklokkerne begyndte
at ringe. Alligevel nåede de kirken i rette tid til dåbsgudstjenesten.
Marie forsøger at sætte ord på, hvilke følelser der var
kendetegnende for dåbsgudstjenesten.

Glæde og stolthed

”Det var ganske særligt og rørende at gå op ad kirkegulvet i en stuvende fyldt kirke. Orglet spillede, og folk
havde rejst sig. Frederiks farmor var gudmor. Hun gik
med Frederik i favnen på min ene side. Min mand gik
på anden side. Fie var løbet i forvejen. Jeg mærkede en
lille klump i halsen.”

En højtidelig dag

”Det var en dejlig og også højtidelig dag. Vel egentlig
en af de eneste højtidelige oplevelser, vi får med vores
børn”, siger Marie. ”Mange af de andre gode oplevelser
omkring vores børn er jo mere almindelige”.
Direkte adspurgt om den største oplevelse ved dåbshandlingen siger Marie uden betænkningstid: ”Da Frederiks fulde navn blev sagt.”
Forsigtigt gør jeg opmærksom på, at det meste af
gudstjenesten jo gik forud for Frederiks dåb.
”Alt var som det skulle være”, svarer Marie. Hun er
glad for, at præst Carsten Haugaard Nielsen inkluderede storesøster Fie som sin lille hjælper. Fie fik lov til at
tørre Frederiks hoved efter dåben.
”Jeg er også rigtig glad for, at netop Frederiks farmor
var gudmor, og at Frederik var glad og godt tilpas under
dåben.”

Gæsternes oplevelse

Alle Frederiks 30 gæster var med i kirken. Flere af gæsterne var i Christianskirken for første gang.

Alle havde en god oplevelse, siger Marie Fogh om dåbsdagen i Christianskirken
Det er ikke ualmindeligt, at præster får kritik fra
dåbsgæster, som regel lidt henne i den efterfølgende
dåbsfrokost. Derfor spørger jeg Marie om gæsternes
vurdering af dåbsgudstjenesten.
”Alle havde en god oplevelse. Ja selv prædikenen –
med udgangspunkt i den barmhjertige samaritaner blev omtalt positivt!”
Sidenhen har flere af gæsterne også givet udtryk for
den gode oplevelse i kirken.
”Er det ikke rigtigt, Peter?” spørger Marie sin mand,
og han nikker bekræftende.
Flere af Frederiks dåbsgæster har angiveligt undret
sig over, at kirken var stuvende fuld. De kan næsten ikke
forstå, at det kan være sådan på almindelige søndage i
Christianskirken.
Alle 30 gæster blev i øvrigt og nød kirkekaffen på
trappen under blå himmel og dejligt solskin!
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Tema: Glædens rum

Men der mangler jo et lys!

Af sognemedhjælper
Maria Due Pedersen
maria@christianskirken.dk
I Christianskirken bliver vi hele året
mindet om glæden! Det sker helt
oppe ved alteret, hvor der på alterdugen er syet mottoet:
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.”
Citatet er fra juleevangeliet, hvor
det siges af en engel til de fattige
hyrder på en mark udenfor Betlehem. Juleaften lyder det til de titusindvis af mennesker, der besøger
landets kirker.
Jeg føler glæde, når jeg i Christianskirken læser de 13 ord i citatet
og placerer et ord på hvert af de 12
lys, der er på alteret.
Men der mangler jo et lys! I midten mellem de 2 x 6 lys står et kors!
Det symboliserer glæden!
Glæden er barnet, Jesus, der blev

”Glæden er barnet, Jesus,
der blev født. Og glæden er
manden, Jesus, der døde på et
kors, blev begravet, men blev
levende. Og som lever den
dag i dag.
På den måde er Christianskirken glædens rum for mig.”
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Christianskirken er glædens rum
født. Og glæden er manden, Jesus,
der døde på et kors, blev begravet,
men blev levende. Og som lever den
dag i dag.
I Christianskirkens lyse rum bliver vi således hele året mindet om
glæden i både jul og påske.

Det vigtigste

Det har været en glæde at få mine
børn døbt i kirken. Men også fuldstændig uforståeligt, at vi i dåben
kommer ind i Guds rige, bliver
Guds børn og må kalde Gud for vores gode, kærlige far. Den virkelighed kan være svær at forstå, selvom
jeg jævnligt er vidne til en dåb i kirken. De eneste synlige tegn, vi får, er
korsets tegn og 3 håndfulde vand,
når barnet bliver døbt. At blive døbt
oplever jeg som en af de største begivenheder i et menneskes liv.

Hverdagens gudstjeneste

I kirken på Christiansbjerg er det
glædeligt, at mange har lyst til at
sætte deres præg på kirkens liv –
også i det daglige. Der er engagerede mennesker i fællesskaber for
børn, unge og ældre. Der er samtalegrupper, hvor troen og livet deles.
Der er hjælpe- og besøgstjenester
og omsorg i det nære – på arbejdspladsen og i nabolaget. Alt det kan
vi kalde for den daglige gudstjeneste
– at tjene Gud i hverdagen. Den skal
vi inspireres og opfordres til i mødet
med hinanden og med Gud i glædens rum.

Når glædens rum er fyldt af sorg

Selv glædens rum bliver af og til
fyldt med sorg, når børn eller voksne skal begraves eller bisættes. I
denne smertefulde situation kan vi

Det er et privilegium at
dele glæden ved babysalmesang i kirkerummet

vende os til Gud og bede ham om
at hjælpe og trøste os, mens vi går
igennem den svære tid efter at have
mistet én, vi holdt af.
Han er stærkere end døden, han
er livets herre. Gud giver os nemlig
del i sit evige liv, når vi håber og tror
på ham – også midt i smerten og
sorgen.
Det kan være svært at vide, hvordan man skal hjælpe mennesker,
der sørger. På dét felt er der vist ingen, der kan prale af at være færdig
uddannede. Men det er en glæde, at
vi som kirke og enkeltpersoner har
mulighed for at hjælpe hinanden,
når livet gør ondt. Det er en opgave,
som vi deles om – og må opmuntre
hinanden til.

når små babyer falder til ro under
stjernetæppet, mens vi synger:
”Du, som har tændt millioner af
stjerner –
du er den, som vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro”.
Selv helt små babyer, der går til
babysalmesang med deres mor, kan
fascineres af et tændt stearinlys i
lysgloben. Lyden af en triangel eller
et klokkespil samler opmærksomheden, mens vi beder Fadervor eller
synger ”Må Gud velsigne dig”.
Det er et privilegium at dele glæden ved babysalmesang i kirkerummet. Det er glæden over det nye liv,
glæden ved dans, sange og fagter
- og barnets uforbeholdne begejstring over lys og lyde.

Babysalmesang gør mig glad

En bøn til julen

Det er en helt ubeskrivelig følelse,

Glædens rum bliver først og frem-

”Det kan være svært at vide,
hvordan man skal hjælpe mennesker, der sørger. På dét felt er
der vist ingen, der kan prale af
at være færdig uddannede.”
mest til glædens rum, fordi det er
fyldt af glædens herre, Jesus selv.
Her har jeg omskrevet en bordbøn
til en bøn, man kan bede for sit eget
hjem i forbindelse med højtiderne,
f.eks. den forestående jul:
”Glædens Herre, vær vor gæst i
vort hjem i dag; gør vor højtid til en
fest, efter dit behag.”
Glædelig jul – i hjemmene og i
glædens rum!
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Hvad sker der?
Lige nu – og i nærmeste fremtid
Programmer for klubber og netværksgrupper er lagt frem i våbenhusene og på www.christianskirken.dk. Kontaktpersoner for alle faste aktiviteter, se s. 11
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Tirsdagsklubberne
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Adventsgudstjeneste tirsdag d. 3. december kl. 14
ved Birgitte Graakjær Hjort – med efterfølgende kaffe
i Krypten.
De første møder efter nytår: 7. januar kl. 14.30 i Krypten og 14. januar kl. 14.30 på Skrydstrupvej.
Program for foråret udleveres ved møderne. Det kan
også blive tilsendt efter henvendelse til sognemedhjælper Kirsten Højlund, 4172 7101
Advents familieoplevelse:
Julegospel med teen-sangere fra Aabenraa
Søndag d. 8. december kl. 16
Få en anderledes gratis juleoplevelse for hele familien
med Gospel-teens fra Aabenraa, der opfører julemusicalen: ”Stjernen over Betlehem”. Efter koncerten byder
vi på et let måltid mad i kirkens krypt.
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De ni læsninger

Onsdag den 11. december kl. 19.30
En stemningsmættet aften til eftertanke og forberedelse på julens højtid. Et ad hoc kor medvirker med
advents- og julesange, afbrudt af oplæsninger om skabelsen, profetien og julen – og af fællesange.
Efter en times varieret program i kirken bydes der på
æbleskiver og varme drikke i krypten

Julekoncert

Søndag den 15. december kl. 16.00
Hjemmeværnets Blæserorkester afholder sin traditionsrige julekoncert i Christianskirken. Fri entré

Julegudstjeneste

for børnehaver, vuggestuer, dagplejere og forældre
med mindre børn, tirsdag den 17. december kl. 10
Børn fra to af sognets børnehaver medvirker med hhv.
Luciaoptog og krybbespil. Præst: Carsten Haugaard
Nielsen

Juleaften

Der venter en stor oplevelse, når det store gospel-teenkor fra Aabenraa gæster Christianskirken

Babysalmesang

Forårets hold begynder onsdag d. 15. januar. Tilmelding
til sognemedhjælper Maria Due Pedersen, 4170 7102

Giv af din tid! Men hvad hvis jeg ikke har tid?
- om Gudsbilleder og diagonal livsstil
Kirkeaften
tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 19.30 i Krypten

Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort om Christianskirkens tema 2013/14: Giv af din tid!

Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp - søndag den 9. marts 2014
Kontakt kirkekontoret for at melde dig som indsamler
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Christianskirken indbyder sammen med Skt. Johannes Kirke til juleaften, i år i Skt. Johannes Kirke. Der
bydes på god mad, dans om juletræet og hygge. Aftenen koster 75 kr, som betales ved tilmelding. Nærmere oplysning og tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Højlund, 4172 7101, Skt. Johannes Kirkes kontor,
8613 7373 eller sognemedhjælper ved Skt. Johannes
Kirke, Jette Haugaard Nielsen, 2015 0632

Forårsmarkedet er Christianskirkens helt store forårsarrangement

Forårsmarked

Lørdag den 8. marts 2014
kl. 10-16

Gospelworkshop

med Lea Kjeldsen - lørdag den 5. april 2014 (øvelse)
og søndag den 6. april, hvor koret medvirker ved gudstjenesten kl. 10.30

Gudstjenester
December 2013
1. 1.s. i advent
Luk. 4,16-30
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
n 11.00 Anders Kobbersmed,
familiegudstjeneste
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
8. 2.s. i advent
Matt. 25,1-13
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
11. Onsdag
19.30 De ni læsninger. Carsten
Haugaard Nielsen
15. 3.s. i advent
Luk. 1,67-80
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Esper Thidemann
22. 4.s. i advent
10.30 Anders Kobbersmed
24. Juleaften
Luk. 2,14-25
n 10.30 Birgitte Graakjær Hjort,
familiegudstjeneste
14.00 Birgitte Graakjær Hjort
16.00 Carsten Haugaard Nielsen

12. 1.s.e.h. 3k.
Mark. 10,13-16
8.45 Skriftemål
9.00 Kristian Bork Sørensen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

9. Sidste s.e.h.3k
Joh. 12,23-33
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Anders Kobbersmed

19. 2.s.e.h. 3 k.
Joh. 4,5-26
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann

16. Septuagesima
Matt. 25,14-30
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Esper Thidemann

26. 3.s.e.h. 3k
Luk. 17,5-10
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

23. Sexagesima
Mark. 4,26-32
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

n kl. 16.30 29. Spagettigudstjeneste
Carsten Haugaard Nielsen

26. Spagettigudstjeneste
kl. 16.30, Anders Kobbersmed

Februar

Marts

2. 4.s.e.h. 3 k
Matt. 14,22-33
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Esper Thidemann
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Velkommen til julens gudstjenester!

Juleaften kl. 10.30 (familiegudstjeneste), 14.00 og 16.00
Juledag kl. 10.30
2. juledag kl. 10.30

25. Juledag
Joh. 1,1-14
10.30 Esper Thidemann
26. 2. juledag
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
29. Julesøndag
Matt. 2,13-23
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
31. Nytårsaften
23.15 Esper Thidemann

Januar 2014
1. Nytårsdag
Matt. 6,5-13
16.00 Anders Kobbersmed
5. Helligtrekonger
Matt 2,1-12 eller Joh. 8.12-20
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

2. Fastelavn
Luk. 18,31-43
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
n 11.00 Birgitte Graakjær Hjort,
familiegudstjeneste
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Gudstjenester Abildgården

Gudstjenesterne begynder kl. 14 og er med nadver
3. december
24. december kl. 10.30
14. januar
28. januar
11. februar
25. februar

Adventsgudstjeneste i Christianskirken
kl. 14.00 v. Birgitte Graakjær Hjort
Julegudstjeneste v. Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen

Gudstjenester Bjerggården

Gudstjenesterne begynder kl. 14.15 og er med nadver
Tirsdag d. 3. december
24. december kl. 10.30
9. januar
13. februar

Adventsgudstjeneste i Christianskirken
kl. 14.00 v. Birgitte Graakjær Hjort
Julegudstjeneste v. Esper Thidemann
Esper Thidemann
Anders Kobbersmed
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Sådan kan du sprede glæden…!
Af sognemedhjælper Maria Due Pedersen
maria@christianskirken.dk

Her er nogle forslag til at sprede glæde i hverdagen i
advents- og juletiden:

❶ Inviter nogle med hjem omkring juletræet, f.eks. første eller
anden juledag. Der er også flere dage at tage af; hovedsagen er at have blik for at give plads i dit hjem til en eller
flere, som har glæde af et fællesskab med andre mennesker.

❷ Bag ekstra juleboller og giv naboen halvdelen. Se opskrift
her på siden eller bag dine egne favorit-boller.

De lækreste
juleboller
ca. 18 stk.
50 g gær
3½ dl mælk (lunkent)
1 tsk stødt kardemomme
1 tsk stødt nellike
1 tsk stødt kanel
1 dl sukker
1 tsk groft salt
50 g smeltet æg
775 g mel
Æltes sammen og hæver ½ time.
Dejen æltes igen, formes til boller og hæver ½ time.
Pensles med sammenpisket æg.
Pyntes med stødt kanel.
Bages ved 200 grader i ca. 20 min.
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❸ Aftal at mødes nogle stykker og bag småkager eller lav konfekt. Nogle gange kan det virke uoverskueligt at stå for det
hele selv. Mød f.eks. op med hver jeres opskrift og ingredienser til småkager eller konfekt – gang i produktionen – og
del så resultatet. Husk at smage på lækkerierne undervejs.

❹ Gå ud med en dekoration til én, du vil ønske glædelig jul.
❺ Tilbyd et hold småbørnsforældre et måltid mad eller at
passe deres børn; spørg en dårligt gående nabo om du skal
købe lidt med hjem, når du alligevel skal ud at handle;
invitér én med ud på en gåtur i vinterlandskabet – med eller uden sne; spil et stykke yndlingsmusik for en ven; invitér
naboer på vejen eller i opgangen på gløgg og æbleskiver…
Mulighederne er ubegrænsede for at sprede glæden!

Jeg oplevede det som giverglæde
Interview med Bjarke Husted
ved Maria Due Pedersen
maria@christianskirken.dk
Bjarke, hvilken hjælp har du taget
imod?
”Jeg har fået aftensmad leveret til
døren i en 2 måneders periode. Det
er fantastisk, at nogen står klar til at
række en hjælpende hånd til medmennesker i krise – for krise, det var
vi i.”
Hvad er baggrunden for dit behov for
hjælp?
”Min kone, Lissy, havde brystkræft,
og vi troede, det var på tilbagetog.
Men kræften eskalerede gradvist
fra slutningen af marts til midten
af juni 2012, og bredte sig også til
lungerne.”
Hvad gjorde det ved din hverdag?
”Lissy trak sig tilbage og læste bøger
om sin sygdom, og hvad der sker,
når man skal dø. Hun satte mere og
mere fokus på den proces, hun var
inde i.
Jeg overtog alt det huslige med indkøb, madlavning – og vores tre børn
havde også hårdt brug for mig. Jeg
fandt det meget vigtigt at kunne
hjælpe og fik mere og mere travlt.
Vi ville også bruge tid og kræfter på
at fejre vores søn, der blev konfirmeret den 5. maj. Han skulle have
sin helt særlige dag, syntes vi. Men
det kostede også på kreditten. Jeg
var meget bange for at Lissy skulle

”Flere fra kirken havde i denne
periode tilbudt mig en
madordning. Det lå meget fjernt
fra mig at skulle modtage
hjælp på den måde.”

Bjarke Husted
mistede sin kone
og fik mad bragt
til døren

dø. Tankerne svirrede døgnet rundt:
hvordan skal det gå?
Flere fra kirken havde i denne
periode tilbudt mig en madordning. Det lå meget fjernt fra mig at
skulle modtage hjælp på den måde.
Men da vi en weekend ventede på
en afklarende hjernescanning, gav
jeg simpelthen op. Jeg var bange,
børnene var bange. Psykisk var jeg
ved at kollapse. Derfor ringede jeg
til Birgitte (en af præsterne, red.), og
fremover blev den varme aftensmad
dagligt serveret direkte til fordøren.
Kort tid efter kom Lissy på hospice i Rønde. Ind imellem blev
maden bragt helt derud. Det var så
stor en hjælp for os. Og når vi tog
en pause for at køre hjem til vores
eget hus, stod maden klar – det var

”Ved at modtage hjælp gik det
op for mig, hvordan Jesu ord kan
give sig udtryk i gerninger.”
en Guds velsignelse. Lissy døde efter
4 uger på hospice.”
Hvordan havde du det med at tage
imod en madordning?
”Jeg var så presset. Jeg overgav mig
til den kærlighed, de mennesker
egentlig viste med at komme med
mad. Det var Jesu kærlighed i praksis. Og jeg oplevede det som ægte
giverglæde. Ved at modtage hjælp
gik det op for mig, hvordan Jesu ord
kan give sig udtryk i gerninger.”
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NYT fra menighedsrådet
Høring om struktur Kirkeministe-

Af Peter Schmidt
peter.Schmidt@christianskirken.dk

”Giv af din tid”

Kirkens diakonimedarbejder Peter Vorm Madsen er
kommet godt i gang med sit arbejde. Der var god opslutning til arrangementet ”En god dag” d. 21. september.
Mange gav deres tid til praktisk hjælp
til mennesker i Christians sogn. Og
mange fik en hjælpende hånd.

Inspirationsdag

Den 17. august
holdt menighedsrådet et dagsmøde,
Med udgangspunkt i Christianskirkens
vision drøftede vi, hvad vi er gode til, og
hvad vi kan gøre bedre.

riet har sendt forslagene til, hvordan folkekirken fremover skal styres,
til høring. Menighedsrådet har sendt
et høringssvar på spørgsmålet: Skal
vi have et kirkeråd? Hvordan skal det
sammensættes? Hvad kan det bestemme?

Tilbygning til Christiansgården
Planerne om at modernisere og udbygge sognegården afventer en afklaring af
finansieringen.

Infoskærme Der arbejdes med planer om at opsætte infoskærme i kirkens
indgange.

Tolkning Der kommer deltagere i
gudstjenesterne, som ikke forstår dansk.
Der er etableret en mulighed for tolkning for dem.

Christianskirken afviklede 21. september ”En god dag” med praktisk hjælp i
Christians sogn

Sognehistorie(r)
Under overskriften Sognehistorie(r) bringer
kirkebladet i den kommende tid bringe klip
fra Christians sogns historie.

Katrinebjerg, Reginehøj og Højvang
Det område, vi i dag kender som Christiansbjerg, fungerede fra 1500-årene og indtil 1800-tallet som markjorder for
Aarhus by. Agerbrug og græssende kreaturer var gennem
flere århundreder det syn, der mødte vejfarende i det nordlige Aarhus.
Det var bymarkerne, der under treårskrigen lagde jord
til den berømte rytterfægtning 31. maj 1849, hvor danske og
preussiske dragoner stødte sammen i forbindelse med General Ryes tilbagetrækning til Helgenæs.
Med den begyndende industrialisering mistede bymarkerne i løbet af 1800-tallet deres økonomiske betydning for
Aarhus. En del af jorderne blev opkøbt af proprietærer og lagt
sammen til større landbrug. I den sidste halvdel af århundredet opstod således en række større gårde i området. Navne
som Katrinebjerg, Højvang og Reginehøj, der endnu er i brug
i området, stammer alle fra gårde anlagt på bymarkerne.
Ejerne af Reginehøj, brødrene Adam og Hakon Nielsen,
begyndte i 1879 at udstykke en række mindre jordlodder på
østsiden af Randersvej til arbejdsmænd fra byen. Bebyggel-
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sen voksede på mindre end et tiår til 90 husstande: Reginehøj
kolonien - det senere Christiansbjerg - var grundlagt.
På Bymuseets hjemmeside kan man læse ovenstående og
meget andet om Christiansbjerg.

Gården Katrinebjerg 1905. Blev oprettet i 1858 af proprietær
Otto la Cour. (Foto i Lokalhistorisk Samling)

Aktiviteter i tilknytning til Christianskirken

Christiansgården (bag kirken)
Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N
tlf. 8616 9464, kontor@christianskirken.dk
Åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13,
torsdag kl. 15-17. Lørdag lukket

se www.christianskirken.dk for yderligere information

Frivillig i Christianskirken

Kordegn Jannie Platz Christensen

For børn

PRÆSTER:
Kirkebogsførende sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Frederikshaldsgade 13, 8200 Aarhus N
tlf. 8616 8745, 4172 7107, chn@km.dk
Træffes ikke fredag
Sognepræst Esper Thidemann
Klitrosevej 6, 8200 Aarhus N
tlf. 8616 9072, eftn@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13 undtagen fredag
Torsdag kl.17-18
Sognepræst, ph.d. Birgitte Graakjær Hjort
Thorshavnsgade 2, 8200 Aarhus N
tlf. 4172 7100, bghj@km.dk
Træffes ikke mandag
Præst på halv tid. Ekstern lektor på halv tid
Sognepræst (vikar på halv tid) Anders Kobbersmed
tlf. 4172 7109, anders@christianskirken.dk

Ulønnet hjælpepræst Ulrik B. Nissen
tlf. 8616 6037, 2871 6269,
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

ANDRE:
Menighedskoordinator Martinus Nielsen
tlf. 4172 7106, martinus@christianskirken.dk

Kirketjener Preben Eliassen
tlf. 4172 7105, kirketjener@christianskirken.dk
Organist Martin Nielsen
tlf. 4172 7103

Sognemedhjælper Maria Due Pedersen
tlf. 4172 7102, maria@christianskirken.dk

Sognemedhjælper (menighedsplejen) Kirsten H. Højlund
tlf. 4172 7101, kirsten.hoejlund@christianskirken.dk

Sognemedhjælper (menighedsplejen) Vera Dohn
tlf. 8697 9200

Diakonal medarbejder Peter Worm Madsen
tlf. 4172 7108, peter@christianskirken.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand Jens Hede Jensen
tlf. 2521 2315, jens.hede@christianskirken.dk

Vil du være frivillig, så kontakt menighedskoordinator
Martinus Nielsen, 4172 7106, martinus@christianskirken.dk

Babysalmesang babyer (0-8 mdr.) og deres mødre. Maria Due
Pedersen, 4172 7102, maria@christianskirken.dk
Børneklub fra 5 år til og med 2. klasse, mandag kl. 16.15-17.30
i Christiansgården. Karen Broe, 2074 5941
Kaninunger for 0-5 år, Louise Kristensen, 5180 2995
Mandagsklubben for 3.-6. klasse kl. 16-17.30 i Krypten. Maria
Due Pedersen, 4172 7102, maria@christianskirken.dk
De grønne pigespejdere. Smuttere (6-10 år) mandag 18-19.30,
troppen (fra 10 år) mandag 18-20 – i Christiansgården. Se
www.pigespejder.dk/christiansbjerg
KFUM-spejderne, Henriette og Michael Gerding, 8677 0940
FDF. Møder på Skrydstrupvej. Christina Vedel-Smith, 2517
4456, c@fan.as

For teens og unge

JoyZone Aarhus, konfirmandklub, Dennis Højgaard,
3117 1100
L!nk, for 14-17 årige, tirsdag 19-21 i Krypten, Thomas
Sæderup, 5056 4462.hr_saederup@hotmail.com
CKU, Christianskirkens Unge, www.ckunge.dk

For voksne

Christianskirkens tirsdagsklubber, tirsdage 14.30 i Krypten
eller på Skrydstrupvej, Peter Schmidt, 8678 6002, og Kirsten
Højlund, 4172 7101
Christianskirkens Indre Mission, onsdage kl. 19.30
i Christiansgården, Thomas Bøge, 8610 9491, cim@
christianskirken.dk
La Sagrada Familia, Filip Bodilsen, 4077 6010,
Filip.bodilsen@sol.dk
Fredagsfamilie, William Ehmsen, wehmsen@mail.tele.dk,
2753 5313
Skumringsmeditation, meditationsgruppe, torsdage 17-17.45,
Lena O. Andersen, lenaovan@gmail.com, 2516 3807
Netværksgruppe for kvinder, Pernille K.T. Nielsen, 6169 0876
Bethania Indre Mission, Knud Dalsgaard Hansen, 44980238
Smågrupper (bibelkredse), Martinus Nielsen, 4172 7106,
martinus@christianskirken.dk

Særlige aktiviteter i løbet af året

Christianskirken har i løbet af året en række særlige aktiviteter:
Kirkeaftener, menighedslejr, kurser, kirkeugen i Kalmargade,
juleaften, forårsmarked, internationalt arbejde og koncerter. Se
mere på www.christianskirken.dk

Kirkeligt socialt arbejde (diakoni)

Menighedsplejen, formand Esper Thidemann, Kirsten
Højlund, 4172 7101
Genbrugsbutikken, Ruth Andersen, 8616 8244
Besøgstjenesten, Kirsten Højlund, 4172 7101
Til tjeneste (praktisk hjælp), socialt arbejde på kollegier,
institutioner samt madordning. Kontakt Peter Worm Madsen,
4172 7108, peter@christianskirken.dk
Sjælesorg – en række frivillige stiller sig til rådighed for
personlig samtale, Kirsten Højlund, 4172 7101

Kirkeblad for Christians sogn, Aarhus

Ansvarshavende redaktør Carsten Haugaard Nielsen, chn@
km.dk
Redaktion dette nr. Peter Schmidt, Marianne Due-Hansen, Jes
Christiansen, Maria Due Pedersen, Carsten Haugaard Nielsen
Fotos: Carsten Haugaard Nielsen m. fl.
Deadline næste nr: 6. januar 2014
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Info-siden

KIRKEKONTORET:

Ordet
Julen – glædens fest

Dekorationer skaber glæde
Af Jes Christiansen
jes.christiansen@christianskirken.dk

En aften i begyndelsen af december mødes frivillige i Christianskirken for at lave juledekorationer. Efter tre timer og lidt aftensmad er
ca. 80 dekorationer færdige.
Hvem skal ha’?

Meningen med dekorationer er
naturligvis, at de skal deles ud.
Men til hvem?
Det har jeg spurgt sognemedhjælper, Kirsten Højlund om,
som i 15 år har været ansat i Menighedsplejen.
”Dekorationerne er til de
mennesker, som vi tror, kunne
have glæde af en hilsen fra kirken
op til jul. Måske har de været
alene i mange år, eller måske har
de mistet en af deres nærmeste i
årets løb”.

Dekoration eller besøg

I disse tider, hvor en dekoration
kun koster en ”slat” er det nærliggende at spørge, hvad folk værdsætter mest: dekorationen eller
besøget?
”Alle bliver naturligvis glade
for dekorationen, men der er
ingen tvivl om, at selve besøget skaber størst glæde” siger
Kirsten. ”Jeg oplever stor glæde,
når jeg ringer på døren hos folk,
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der er alene, og som ofte føler sig
ensomme.”

Dekorationer, julekurv
- kontanter

Menighedsplejen i Christianskirken tilbyder en bred vifte af
hjælp. Udover de 80 – 90 dekorationer, uddeler Menighedsplejen en del julekurve, samt økonomisk hjælp. Alt i alt til en værdi af
35 – 40.000 kr.
Er Menighedsplejen også hoppet på den verdslige gaveræsvogn for at skabe endnu mere juleglæde?
”Egentlig er vi vel de første på
vognen,” siger Kirsten, ”fordi vi
fejrer noget fuldstændig unikt:
At Gud blev menneske! Her kan
vi ikke ødsle for meget, når det
drejer sig om at glæde mennesker, der er i nød. Først og fremmest vil vi gerne komme med en
lille julehilsen fra kirken, og måske være med til at skabe lidt glæde i en tid, som for mange er vanskelig at komme igennem.”

Der er noget helt særligt over julen. Påsken og
pinsen handler ganske vist også om glæde.
Påsken er fyldt af glæden over frelsen i Jesu død
og opstandelse. Pinsen er sprængfyldt af glæde
over livets fornyelse og Helligåndens udrustning af Guds folk. Men alligevel er der noget
særligt over julen. Denne tid er i særlig grad
glædens og hjerternes fest. Vi fletter julehjerter
og laver marcipanhjerter. Vi giver både store og
små gaver til hinanden og til folk, som vi gerne
vil glæde. Vi samles med venner, familie og
andre for at markere, at julen er en særlig tid. Jo,
julen er en fest, hvor vi fyldes af glæde, og hvor
vi deler vores glæde med hinanden.

Den største juleglæde

Julens glæde udspringer da også af den allerstørste gave, man overhovedet kan forestille
sig. Tænk sig, at vi juleaften kan fejre, at Gud
er blevet ét med os, for at vi kunne være ét med
ham. I den såkaldte ”lille Bibel” (Johannesevangeliet 3,16) formuleres det på denne måde:
”For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Gud har
givet os sin søn, for at vi kan have livsfællesskab
med ham. Større gave kan der ikke gives. Det er
denne gave, vi fejrer juleaften, og som er kilden
til den glæde, der overgår al forstand.

Glæden vil deles med andre

Som al anden glæde vokser juleglæden ved at
blive delt med andre. Vi fyldes af mere glæde,
når vi deler den med andre – både med dem,
vi holder af, og dem, som måske har lidt svært
ved at få øje på juleglæden. Der kan være mange
grunde til, at glæden har trange kår. Men der
er kun én grund til, at julen virkelig er hjerternes og glædens fest, og det er, at Gud i Jesus er
blevet ét med os. Gud holdt ikke sin kærlighed
for sig selv, men rakte den ud, så vi kunne blive
inddraget i den. Derfor kan vi fejre jul. Hvis vi
virkelig lader denne kærlighed fylde os, så kan
vi heller ikke holde den for os selv. Så vil denne
kærlighed præge os, så vi ønsker at dele den
med andre.
Må denne kærlighed vokse i os, så julen
bliver en glædens fest, hvor alle er indbudt.

Af ulønnet hjælpepræst
Ulrik B. Nissen
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

