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Præsternes spalter
Af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

Repræsentant
for Vorherre
– MIG?
FOR NOGLE ÅR SIDEN havde jeg et billede hængende på mit
kontor. På billedet var der en ubestemmelig figur, nærmest en
tegneseriefigur. Når man betragtede den, blev man mødt af
spørgende, undrende og lidende øjne. De så på én, så man
næsten på forhånd fik medlidenhed. Oven over figuren stod
der: Skal JEG arbejde?
Det var en figur, jeg på et tidspunkt fik forærende. Jeg har nok
beklaget mig over et eller andet ved mit arbejde, og så har jeg
fået denne figur som en lun kommentar eller et kærligt spark.
Skal JEG arbejde?
MÅSKE tænker nogen, når de ser dette kirkeblads tema Repræsentant for Vorherre : Da vel ikke MIG? Det er vel for præster
og den slags! Og i alt fald lyder det noget højstemt og som
noget præste-snak!
Når man ser på artiklerne i dette kirkeblad, kan man godt
få den opfattelse. For vi bringer både en jubilæumsartikel
med sognepræst Esper Thidemann under overskriften
Hårdtarbejdende repræsentant for Vorherre (s. 4-5) og lader
en missionær i Polen fortælle om sit arbejde (s. 8).
MEN i grunden er ALLE, der er døbt ind i den kristne kirke,
også repræsentanter for Vorherre. Hver gang vi er med til
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at bringe lidt af Guds kærlighed til andre, så repræsenterer
vi Vorherre. Når en mor lærer sit barn at bede fadervor…
eller når man hjælper sin nabo… eller lytter til en, der har
det svært.., så gør vi det, Gud ønsker vi skal gøre. Og så bliver
vi på den måde en repræsentant for den Gud, der vil nå alle
mennesker med sin kærlighed.
Derfor har vi også i dette kirkeblad bedt to om at svare på
spørgsmålet: Har du mødt repræsentanter for Vorherre? (s.
3)
Overskriften Repræsentant for Vorherre skal ses i sammenhæng med det aktuelle tema for gudstjenester og aktiviteter i Christianskirken I Hans fodspor. Gennem en række
forskellige tiltag vil vi gerne inspirere menigheden og sognet
til at gå i Jesu fodspor. Til at leve efter de værdier, Jesus levede
efter. Til at bringe den kærlighed, han viste, videre til andre.
Men nok med det. Jeg må hellere se at komme i gang. Komme
ud i sognet, ud af kontoret, væk fra at redigere dette kirkeblad.
Ud for at møde mennesker i sognet…
Og giv det lige en overvejelse: Hvordan kan du bringe
kærlighed videre til de mennesker du møder i dag?

Har du mødt

repræsentanter for Vorherre?

Af Marie Melchiorsen Boll

Af Basem William

For Karin handler livet om at være noget
for andre

Gud viser sin omsorg igennem personer,
man møder

Jeg har mødt mange repræsentanter for Vorherre gennem
livet – heldigvis kan man sige! Mange af dem har været kristne forbilleder, mens andre har været kristne medvandrere,
som har hjulpet mig til at bevare troen på Jesus ved at dele tro
og vidnesbyrd. En af dem, som har gjort særligt stort indtryk
på mig, vil jeg fremhæve her.

Jeg vil hermed forsøge at beskrive en af de mange situationer,
hvor jeg følte Guds kærlighed og omsorg.

De fleste kender beretningen fra bibelen om Martha og
Maria. Jeg kender en fantastisk person, som indeholder det
gode fra begge disse kvinder, med stort tjenersind, gæstfrihed og evnen til at være nærværende i tro og gerning. Hun
hedder Karin.
Karin bruger meget af sin tid på at hjælpe andre, og hun deler
gerne sin tro med dem imens. I over 30 år har hun ledet en
børneklub og har derigennem været vidne for mange i lokalområdet. Hun har deltaget i utallige lejre med bibelundervisning og praktisk hjælp. Hun har gennem mange år haft
bibelkreds med ikke-kirkevante kvinder og nykristne. Hun
har også været en trofast besøgsven for mange ældre. Disse
gerninger er ikke kostbare i kroner og øre, men koster tid.
For Karin handler livet om at være noget for andre, om det
er familie, venner, bekendte eller fremmede - hun er en god
repræsentant for Vorherre.

Midt i 90erne søgte jeg arbejde. Jeg havde en aftale om at
mødes med min sagsbehandler i kommunen. Formålet med
mødet var at bede om lån til etableringen af en frisørsalon
og arbejde som frisør. Forinden havde jeg været i praktik 5
måneder i en frisørsalon i byen.
Sagsbehandleren undrede sig over min interesse for at arbejde som frisør, når jeg er højtuddannet og kan mange andre
ting. Jeg svarede ham, at alle mine muligheder for at finde
uddannelse eller arbejde var udtømt. Mødet varede ca. ½
time, og jeg fik et uventet tilbud. Det bestod i muligheden for
at omskole mig med en uddannelse.
Jeg var utroligt glad og nikkede omgående med ”ja” til tilbuddet. Jeg havde et par år tidligere søgt om optagelse på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Tanken var at beskæftige mig med
et arbejde, som var skånsomt mod min husstøvallergi. Jeg
fik husstøvallergi, da jeg var i gang med at få mit bevis som
dyrlæge godkendt - og fik umiddelbart derefter at vide, at jeg
måtte glemme alt om at arbejde som dyrlæge. Dengang fik jeg
afslag på uddannelsen fra kommunen.
Men nu – flere år senere – påbegyndte jeg min kandidatuddannelse på Ingeniørhøjskolen og var færdig efter ca. 2½ år.
Siden har jeg arbejdet som medicoingeniør.
Gud viser sin godhed og omsorg for de folk, der tror på ham.
Han viser sin omsorg og vejledning igennem personer, man
møder i bestemte situationer. Han hjælper os livet igennem,
når vi forelægger vores liv for ham. Han bestemmer endda
vores livsvej og giver os bedre chancer, end vi tror.
Processen kræver tålmodighed, disciplin og modning, men
det lykkes, specielt når alt mod og håb er tabt. Jeg har rigtig
mange ting at takke ham for i mit liv, ikke mindst min familie, mine venner og omgivelser.
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Hårdtarbejdende
repræsentant for Vorherre
Den 27. marts 2013 er det 25 år siden at Esper Thideman blev indsat som præst ved Christianskirken

Af Jes Christiansen
Der er ingen vaklen hos Esper Thidemann på spørgsmålet om, hvorfor han
blev præst. Espers far var indremissionær, og sønnen så, hvad det ville sige at
være kaldet til at forkynde det kristne
budskab og dermed være repræsentant
for Vorherre. Samme kald fik Esper i en
meget tidlig alder.
Esper blev i 1988 kaldet af Christianskirkens menighedsråd. Da havde han
været præst i Lindehøj sogn i Herlev i
10,5 år. Han var ikke et ubeskrevet blad
i Aarhus. Han havde læst teologi på
universitetet, været formand for KFS
(Kristeligt Forbund for Studerende) og
var medstarter af både Menighedsfakultetet og Jakobskolen.

Aktiv repræsentant

25-års jubilaren har aldrig siddet i sit
studerekammer og ventet på, at det
skulle blive søndag. Menighedsrådsformanden spurgte allerede før indsættelsen, om Esper ville tage sig af kirkens
årlige basar. Det indebar samtidig et
formandskab for Menighedsplejen.
Efter den dag lagde Esper sin hånd
tungt på bazarprojektet i tæt samarbejde med fru Sinny.
”Festligt, fornøjeligt og meningsfyldt”.
Sådan betegner Esper forårsmarkedet.
Det gælder også for Sinnys og Espers
arbejde med den årlige sommerlejr for
børn og unge i Oddesund. Her har præsteparret i de første 17 år været på sommerlejr med ca. tusinde unge.
Mange af dem er fortsat som frivillige
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”Egenrådighed er ikke
ligefrem en dyd. Jubilaren
indrømmer at have praktiseret
den nogle gange”
medarbejdere; f.eks. som ungdomsledere. Ifølge Esper er alle døbte også præster
og kan gå i Jesu fodspor. ”Fortæl ærligt
om din kristentro. Fortæl om dine oplevelser med at gå i kirke og foreslå din
nabo at komme med på søndag. Så er
du også repræsentant for Vorherre”.
Esper prioriterer arbejdet med børn
og unge. En vigtig platform er konfirmandundervisningen. Den blev hurtigt
suppleret med en konfirmandklub. Hertil kom forskellige arrangementer i præstehjemmets kælder, f.eks. teenklub og
et arbejde for gymnasieelever.

Rytmisk musik i gudstjenesten

Esper indrømmer, at han allerede før
indsættelsen ønskede at forny gudstjenesterne. Det tog dog ca. fire år, før
tiden var moden. Egenrådighed er ikke
ligefrem en dyd. Jubilaren indrømmer
at have praktiseret den nogle gange.
F.eks. da han første gang havde lovsang
med rytmisk musik i sin gudstjeneste. Præsten havde lidt sved på panden.
Menighedsrådet kendte ikke til projektet. Efter gudstjenesten kom der kun én
kommentar fra et menighedsrådsmedlem; en brav havnearbejder, der bare
sagde: ”Det var s.. godt gået, præst”!
Lovsangen var igangsætter til, at de
unge selv arrangerede rytmiske gudstjenester med eget band.
Gennemsnitsalderen hos kirkegænger-

ne i Christianskirken er ret lav. Også
ved Espers egne gudstjenester - hans
relativ høje alder til trods. Det hænger
formentlig også sammen med de nye
tiltag.

Hele sognets præst

Med en bullterriers stædighed bed han
sig fast i at være hele sognets præst
uanset deres kristne baggrund. En arv
han har med fra sit indremissionske
barndomshjem, hvor han ofte oplevede skæggede halvfulde bumser blive
budt på mad og en kop kaffe. På mit
spørgsmål om han - ligesom Jesus - kan
spise sammen med ”toldere og syndere”, svarer han ubetinget ja og tilføjer:
”vi to har jo også spist sammen!” Evnen
til en hurtig replik blandet med humor
fornægter sig ikke. Nogen er nok blevet
stødt på manchetten over bemærkninger fra prædikestolen, med en slet skjult
gran af humor. Men af natur kan han
ikke tage tingene for højtideligt. Som da
han indledte sine gudstjenester med at
byde folk velkommen. Det var ikke set
før i Jylland! Esper fik læst og påskrevet. Men han byder stadig menigheden
velkommen til sine gudstjenester.

Selvglad eller selvudslettende

At kalde Esper selvglad er at stramme den. Omvendt ville selvudslettende være forkert. Han har sine meningers mod, stærkt forankret i bibelens
ord. Og tør sige dem højt. Derfor har

”Med en bullterriers stædighed
bed han sig fast i at være hele
sognets præst”

”Fortæl ærligt om din kristentro…
så er du også repræsentant for Vorherre”

han mod til at bede for kirkeministeren fra alteret, når ny lovgivning strider
mod biblens ord. Han siger også højt, at
det næppe har været Guds mening, at
kvinder skal være præster. Synspunktet
påvirker dog ikke samarbejdet med og
respekten for Christianskirkens kvindelige præst. Hende respekterer han
højt, fordi hendes forkyndelse bunder
dybt i Guds ord.

Lytter gerne – men taler mere

Jubilaren er også klar til at lytte til
mennesker, der har brug for trøst og
vejledning. Ingen er jo fuldkommen.
Han kan godt lytte til mennesker, men
har svært ved at stoppe sin talestrøm
når lytter-delen er overstået!
Hans prædikener er heller ikke korte.
Lur mig om ikke en og anden ikke-kirkevant dåbsgæst med et ellers ret stille
barn er smuttet under sidste del af hans
prædiken.
Efter 25 år som præst bliver søndagsprædikenen stadig finpudset til langt ud
på natten. Det er ham magtpåliggende,
at vi forstår det budskab, som han giver
os gennem sin prædiken. Ingen, der lytter, er i tvivl om, at her er en præst, der
virkelig er kaldet til at tale i en højere
sags tjeneste.

”Han har sine meningers mod,
stærkt forankret i bibelens ord”
Familien og Esper

25 års jubilaren,
r
sognepræst Espe
erm
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Thidemann
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æ
sit
12
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anskirken

Det krævede tilpasning efter de første
ambitiøse år som præst. Det var en stor
udfordring at have kone og børn og
samtidig brænde for arbejdet. Men det
lykkedes ved, med faste jævne mellemrum, at ”tale om tingene”
Iflg. Esper er det kun ved hjælp af Guds
nåde og en god hustru, det har været
muligt at være en aktiv repræsentant for
Vorherre i 25 år ved Christianskirken.
25 års jubilæet fejres ved gudstjenesten
søndag d. 17. marts kl. 10.30
5

Møder og arrangementer
Christianskirkens tirsdagsklubber

Dørene åbnes kl. 14.00, kaffe kl. 14.30. Eftermiddagens
program begynder kl. 15.00, og vi er færdige ca. kl. 16.30.
Kaffen koster 20 kr.
I Christianskirkens krypt
Kontaktperson: Ruth Andersen, tlf. 8616 8244
Tirsdag d. 5. marts: Venskab og anden nærhed. Pastor
Gunnar Wagner, Brædstrup
Tirsdag d. 19. marts: Det evige liv. Professor Peter Legarth,
Menighedsfakultetet
Tirsdag d. 2. april: Syng dig glad! Højskolesangbogens 18.
udgave v. Ruth Andersen
Tirsdag d. 16. april: Gammeldags præstegårdsbesøg—hos
kirkens nabo, sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Tirsdag d. 7. maj: Udflugt for begge klubber. Program senere
I Christianskirkens lokaler, Skrydstrupvej 4
Kontaktperson: Kirsten Højlund, tlf. 4172 7101
Tirsdag d. 12. marts: Ny mand i kirken - hvem og til hvad –
v. Peter Madsen
Tirsdag d. 26. marts: Café - eftermiddag.
Tirsdag d. 9. april: Hvordan Aarhus blev Jyllands hovedstad
v. Benno Blæsild
Tirsdag d. 23. april: Som far for danske kamptropper i
Afghanistan v. tidl. sognepræst Jens Arne Skjøtt
Tirsdag d. 7. maj: Udflugt for begge klubber. Program senere

Christianskirkens Indre Mission (CIM)

Alle er velkomne til møder i CIM. De finder sted i Christiansgården (bag kirken) kl. 19.30. Kontaktperson: Thomas
Bøge, tlf. 8610 9491, cim@christianskirken.dk
13. marts: Peter Legarth, prof. dr. theol., ”Gud er kærlighed
(1.Kor.13)” samt arbejdsdrøftelse for CIM
3. april: Niels Jakob Nielsen, missionær: ”Påskens under”
Torsdag d. 4. april: Kirkeaften med Carsten Haugaard Nielsen: ”I Hans fodspor”
17. april: Knud Didriksen, KH-leder, ”Op og ned ad livsstigen”
Torsdag d. 25. april kl. 19.30 Store Bedeaften hos Herdis og
Kristian Mikkelsen, Bethesdavej 61. Alle er velkomne til en
hyggelig aften
1. maj: Filip Bodilsen, stud. theol.: ”Kirkens politiske rolle:
amerikanske perspektiver”
15. maj: Villy Sørensen, missionær: ”Hvem er de fattige i
Ånden?”
29. maj: Carsten Dalsgaard Hansen, cand. Theol.: ”Spiritualitet – et lys fra den mørke middelalder”
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CKU – Christianskirkens unge

- fra 18 år. Vi mødes torsdag aftener kl. 19.30 i Christianskirkens krypt. www. ckunge.dk
1.-3. marts: CKU lejr 2013 - TEMA: Frelst!
7. marts: Kristen i dag v. Christoffer Olesen (teologistuderende)
9. marts: Forårsmarked for hele kirken
14. marts: En personlig vinkel v. CKU’er
21. marts: Cellegrupper
22. marts: Fredagshygge
4. april: Kirkeaften, ”I hans fodspor” v. Carsten Haugaard
Nielsen (Præst i Christianskirken)
11. april: Villig tro v. Morten Brosbøl Vibert (Teol.stud.)
18. april: En personlig vinkel v. CKU’er
19. april: Fredagshygge
25. april: Cellegrupper
2. maj: Biblen og naturvidenskab v. Henning Haahr Andersen
16. maj: Guds power v. Jim Pfrogner
20.-26. maj: Kirkeuge i Kalmargade
23. maj: Aftensmad på Kalmargade
30. maj: En personlig vinkel v. CKU’er
31. maj: Fredagshygge

La Sagrada Familia

Vi mødes hver onsdag kl. 18 - ca. 22 i private hjem. Vi
spiser sammen, udforsker et tema om det at være kristen og
menneske, hygger os, synger og beder, og så deler vi livets
op- og nedture med hinanden. Kontaktpersoner: Eva og
Jonathan Kiel Thormann, 2621 9857 / 2232 6055

Q- tid

Q-tid – kreationer og relationer er en lille gruppe kvinder,
der mødes for at hygge sig og være kreative sammen. VI
mødes mandage i lige uger kl. 19.30-21.30 i Christiansgården. Kontaktperson: Tuja Stæhr Berg, tlf. 2877 6645

Fredagsfamilie

Vi mødes den første fredag i måneden kl. 17-20. Vi spiser
sammen, har en familieandagt, og mens børnene ser disneysjov, er der voksenprogram. Kontaktperson: William
Ehmsen, tlf. 2753 5313, wehmsen@mail.tele.dk

Statistik for Christianskirken og
Christians Sogn 2012

Gudstjenester: 148
Kirkegængere: 26.936
Altergæster: 16.790
Indsamlet: 128.245,76 kr.
Vielser og kirkelige velsignelser: 18
Konfirmerede: 74
Døbte: 82
Fødte i sognet: 151
Døde i sognet: 119
Bisat/begravet ved en af Christianskirkens præster, eller
anden præst fra folkekirken: 100

Gudstjenester
Få bedt en bøn

Ved gudstjenesterne kl. 10.30 er der mulighed for forbøn. Under altergangen kan man gå ind i præsteværelset, hvor to
frivillige vil bede en personlig bøn sammen med dem, der kommer

Marts
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
10. Midfaste
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
17. Mariæ Bebudelse
Luk. 1,26-38
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
25 års jubilæum
20. Onsdag

n 16.30 Spagetti-gudstjeneste, Birgitte
Graakjær Hjort

24. Palmesøndag
Matt. 21,1-9
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
n 11.00 Birgitte Graakjær Hjort,
familiegudstjeneste
28. Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
19.30 Carsten Haugaard Nielsen
29. Langfredag
Matt. 27,31-56 eller Mark 15,20-39
10.30 Esper Thidemann
31. Påskedag
Mark. 16,1-8
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann

April
1. 2. påskedag
Luk. 24,13-35
10.30 Vikar, 1/2 tids vikar for Birgitte
Graakjær Hjort, se mere s. 10
7. 1.s.e.påske
8.45 Skriftemål
Joh. 20.19-31
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

14. 2.s.e.påske
Joh. 10,11-16
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
21. 3.s.e.påske
Joh. 16,16-22
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Vikar for Birgitte G.H., indsættelse
24. Onsdag
n 16.30 Spagetti-gudstjeneste, Carsten
Haugaard Nielsen
26. Bededag
Matt. 3,1-10
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
Brunch efter gudstjenesten
27. Lørdag
10.30 Konfirmation, Birgitte
Graakjær Hjort
28. 4.s.e.påske
Joh. 16,5-15
8.45 Skriftemål
9.00 Kristian Bork Sørensen
11.00 Konfirmation, Birgitte
Graakjær Hjort

Maj
4. Lørdag
10.30 Konfirmation, Esper Thidemann
5. 5.s.e. påske
8.45 Skriftemål
9.00 Vikar for Birgitte G.H.
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
9. Kr. Himmelfart
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
11.00 Konfirmation, Carsten Haugaard
Nielsen
14.00 Skovgudstjeneste i Riis Skov
12. 6.s.e.påske
Joh, 15,26-16,4
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
19. Pinsedag
Joh. 14,22.31
9.00 Esper Thidemann
10.30 Vikar for Birgitte G.H.

20. 2. pinsedag
Joh. 3,16-21
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
26. Trinitatis
Joh. 3,15
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
11.00 Esper Thidemann, afslutning på
Kalmargade-uge

Juni
2. 1.s.e.trin
Luk. 16,19-31
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Gudstjeneste
Abildgården

Gudstjenesterne begynder kl. 14.00 og
er med nadver
Tirsdag d. 12. marts Esper Thidemann
Tirsdag d. 26. marts Carsten Haugaard
Nielsen
Tirsdag d. 9. april Esper Thidemann
Tirsdag d. 23. april Carsten Haugaard
Nielsen

Maj

Tirsdag d. 14. maj Esper Thidemann
Tirsdag d. 28. maj Carsten Haugaard
Nielsen

Gudstjeneste
Bjerggården

Gudstjenesterne begynder kl. 14.15 og
er med nadver
Torsdag d. 14. marts
Birgitte Graakjær Hjort
Torsdag d. 11. april
Birgitte Graakjær Hjort
Torsdag d. 16. maj Esper Thidemann

Kirkebil

Hvis man ikke kan komme frem med
offentlige transportmidler, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester i Christianskirken.
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til
kirkens kontor, tlf. 8616 9464, senest
fredag kl. 13.00
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Vi havde følelsen af, at der ville blive skrevet
om det i historiebøgerne

Repræsentant for Vorherre i Polen

Af Lea Kjeldsen

Et arbejde for enhed
Det er 14 år siden - helt præcist den 28.
februar 1999 - jeg var til min udsendelses-gudstjeneste i Christianskirken.
Sognepræst Esper Thidemann bad:
Fyld hende med din Ånd, at hun må
drage mennesker til dig... Giv hende og os
alle syn for den enhed, som du i Kristus
har skænket dit folk over hele jorden, og
villighed i den tjeneste for verden, som
du har kaldet din kirke til.
Og i al sin enkelthed så er det min
arbejdsbeskrivelse: at arbejde for enhed
mellem kirker.

Gospelkor på tværs af kirker

Jeg har siden 1999 været engageret i at
etablere gospelkor og organisere gospel-workshops. Den første workshop
foregik i efteråret 1999, og det første
gospelkor blev oprettet få uger senere.
I dag er der mange kor, workshops og
gospelforeninger i Polen.
I årenes løb har jeg forstået vigtigheden af sammenhængen mellem evangeliet og enheden blandt kristne. Derfor
er det rigtigt at beskrive arbejdet med
gospelmusikken som enhedens tjeneste.
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Gospelkorene er nemlig et sted, hvor
mennesker mødes fra forskellige
sammenhænge: kristne, ikke-kristne og
kristne fra forskellige kirker. Dette er
en erfaring som danske, polske, japanske og mange andre landes gospelkor
har fælles.

det gjorde at Krakow var Et i Gud. Det
var en ære at være en del af dette. Til
Guds Ære.

En magisk gospelfestival

Krakows katolske biskop spurgte, om et
fælles gospelkor ville deltage i et udadrettet arrangement på fodboldstadion.
En luthersk, en ortodoks og en katolsk
præst holdt korte prædikener over
bibelteksten: Jesu samtale med Nikodemus. En lovsangsgruppe bestående
af sangere fra en frikirke og en katolsk
lovsangsgruppe ledte lovsangen. Vi
deltog med en gospelkoncert. Der var
10.200 mennesker på stadion den dag,
fredag den 19. og 13.800 lørdag den 20.
oktober.

Det var en magisk festival i år. Alle
Krakows gospelkor (der er 6 af dem)
var engageret som volontører. Desuden
forgik der evangeliserende møder ”Bliżej
Mocniej Więcej” (Nærmere, Stærkere,
Mere) hvor alle kirker var inviteret, og

Vi havde en følelse af at deltage i en
begivenhed, som der vil blive skrevet
om i historiebøgerne.
Det magiske i år var, at vi gennem
fællesskabet fik lov til at repræsentere
Gud på en sådan måde, at vidnesbyrdet
om Jesus stod stærkt.
		
Lea Kjeldsen er udsendt af Aktiv Mission
www.aktivmission.org og Christianskirken. Hun og hendes arbejde i Polen har
været støttet af organisationen siden
1999.

Samarbejdet mellem gospelkorene kan
være en udfordring, konkurrencens
ånd ligger lige om hjørnet. Derfor er
det noget særligt, når gospelkor fra den
samme by arbejder sammen i et projekt,
en enhed. Ligesom det er enhed, når en
kirke hjælper en anden kirke med et
udadrettet arrangement.

Dette fik vi lov at opleve for nogle få
måneder siden. Hvert år i oktober inviterer vi til gospel-workshops og gospelkoncerter i Krakow. Vi kalder det Festival 7xGospel, og navnet er ganske enkelt
inspireret af at ugen har 7 dage. Efter
festivalen skrev en af volontørerne:

Aktivitetspris til Christianskirken
for nyskabende samarbejde mellem kirke og boligforening

Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort
og Jonathan Thormann har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder for Christianskirkens årlige aktivitetsuge i Kalmargade.
Prisen, der består af to fyldte afrikan-

ske kurve og en bunke go-cards, blev
overrakt før jul i Helligåndskirken på
Tværkulturelt Centers konference med
temaet ”Den gode integration”.
Igen i år rykker Christianskirken i Kalmargade i uge 21, dvs. tirsdag den
21. til søndag den 26. maj, ugen efter
pinse. Alle, der har lyst til at medvirke
og bidrage med leg, grillmad, fodboldskole, bagning, kreativitet, religionsdialog mm. er velkomne til at melde sig på
banen til Birgitte Graakjær Hjort, birgitte@christianskirken.dk eller til sognemedhjælper Maria Due Pedersen,
maria@christianskirken.dk,
tlf. 4172 71 02.

Servicetjek på dit parforhold!
Det velfungerende parforhold kan se ud på mange måder. Hvordan tilgodeser man
hinandens behov? Hvordan laver man aftaler, som begge parter kan trives med? Hvordan lærer man at kommunikere på en måde, hvor uenighed og forskellighed kan få
lov at leve side om side?

Marriage Checkup

I USA har Professor James Córdova
udviklet et program der hedder ”Marriage Checkup”. Programmet går ud på,
at man ved regelmæssigt at evaluere sin
nærmeste relation er i stand til at øge
den oplevede kvalitet af forholdet. Han
sammenligner dette checkup med det
checkup de fleste af os halvårligt får hos
tandlægen. Regelmæssige tandlægebesøg forhindrer, at vi mister vore tænder,
og det forebygger, at begyndende huller
bliver til alvorlige skader.
Inden vi går til tandlæge og ugerne efter
et tandlægebesøg, gør de fleste mennesker sig lidt mere umage med deres
tandbørstning, hvilket er af stor betydning for tandsundheden. Den samme
effekt kan et Marriage Checkup have.
Ved regelmæssigt at forholde sig til,
hvordan man trives i sin parrelation, og
drøfte sine ønsker og behov, kan man
skabe et solidt grundlag for, at opdage

Inden vi går til tandlæge og ugerne efter et tandlægebesøg, gør
de fleste mennesker sig lidt mere
umage med deres tandbørstning, hvilket er af stor betydning
for tandsundheden. Den samme
effekt kan et Marriage Checkup
have
hvordan den anden i relationen faktisk
går og har det, og man kan opdage utilfredshed i tide.
Velbesøgt parkursus sidste vinter – nu tilbyder Christianskirken
”Servicetjek på parforhold”
I Christianskirken gennemførte vi
sidste vinter et parkursus, som var godt
besøgt. Som opfølgning på dette kursus
har familieudvalget i Christianskirken
besluttet sig for at lave halvårlige ”Servicetjek på parforhold” i Krypten.

Aftnerne vil foregå sådan, at man lytter
til et eller to oplæg, som tager udgangspunkt i forskellige temaer omkring
parforhold, samliv og ægteskab. Derefter kan man sidde og drøfte oplægget med sin partner og med udgangspunkt i sit eget parforhold, eller hvis
man ønsker det, kan man også tale
med andre. Aftenerne henvender sig til
ALLE par i alle aldre.
Under samtalerne vil der være dæmpet
musik og cafestemning, så at man kan
sidde forholdsvis uforstyrret og tale
med sin partner.
Den første aften er torsdag den 11.
april 2013 kl. 19.00 – 21.30 i Christianskirkens krypt. Pris kr. 50 pr. par.
Tilmelding senest tirsdag den 9. april
til sognemedhjælper Kirsten Højlund,
tlf. 41727101 eller mail: kirsten@christianskirken.dk
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NYT fra menighedsrådet
Nyt menighedsråd

Det nye menighedsråd har konstitueret sig med genvalg på
flg. poster:
Formand: Jens Hede Jensen
Næstformand: Mikael Brøgger Madsen
Kasserer: Marianne Due-Hansen
Kontaktperson: Jens Jul Jacobsen
Kirkeværge: Erik Møller Knudsen
2 af de 15 valgte medlemmer er nye.

Økonomi

Året 2012 er nu gået, og vi har efterhånden det fulde overblik over økonomien. Som forventet blev det et stramt år rent
økonomisk, og det ser ud til, at der er et lille underskud.

Ny medarbejder

En af de nye ting i Christianskirken i den kommende periode
er, at vi i kraft af en ekstraordinær bevilling fra provstiet har
fået mulighed for at ansætte en diakonal projektmedarbejder
i en tre-års periode. Menighedsrådet har ansat Peter Worm
Madsen i stillingen med start her efter nytår. Se nærmere
præsentation herunder.

Af Ingolf Yde

Delvis orlov til Birgitte Graakjær Hjort

Vores ene sognepræst, Birgitte, er blevet
ansat i en halvtidsstilling som lektor ved
præsternes efteruddannelse for perioden 1. april 2013 – 1. september 2014.
Stillingsopslaget om halvtids vikar har
været opslået med 28. januar som ansøgningsfrist. Vi forventer at have en
vikar ansat og klar til at være i funktion
allerede fra 1. april. Vikaren indsættes
ved gudstjenesten, søndag d. 21. april kl. 10.30.
Hold jer opdateret om udviklingen via www.christianskirken.dk.

Christiansgården og Skrydstrupvej

Menighedsrådet har længe ønsket at få bedre plads til de
mange aktiviteter ved kirken. En udvidelse af Christiansgården har derfor stået på ønskesedlen i nogle år. Ved samme
lejlighed har vi overvejet, hvad vi skal med vores lokaler på
Skrydstrupvej 4. Bygningerne dér trænger efterhånden til en
del vedligeholdelse. Desuden kunne det i forskellige sammenhænge være godt med større nærhed til kirken.
I forbindelse med sidste års budget fik vi tildelt et beløb til en
for-undersøgelse vedrørende udvidelse af Christiansgården.
Hen over efteråret har der været møder med et bredt udvalg af
de mange brugere af Christianskirkens lokaler. Denne viden
er nu blevet samlet, og menighedsrådet har forelagt planerne
for provstiudvalget.

Peter Worm Madsen er ny diakonimedarbejder ved Christianskirken
Mit navn er Peter Worm Madsen, og jeg er ansat ved Christianskirken som diakonimedarbejder (kirkens sociale arbejde)
pr. 1. januar 2013.
Jeg er uddannet teolog og har arbejdet de sidste 5 år som
ungdomssekretær for Israelsmissionens Unge. Det har givet
mig stor erfaring med frivillige, projektarbejde og administrativt arbejde. Udover dette har jeg en stor glæde efter at få
kirken ud og dér møde dem, der netop ikke kender kirkens
budskab - endnu.
Det er en ny stilling ved Christianskirken, og jeg er stadig i
gang med at skabe en fast arbejdsgang og få skabt kontakter og netværk.
Derved bliver disse ord en del af mit arbejde! Du, som læser
dette, er en del af Christianskirken og har styrker og evner,
som kan bruges til hjælp for andre i sognet og i byen. Vi har
løbende praktiske opgaver, opgaver med at tale med andre og
forskellige andre diakonale opgaver, som vi mangler folk til.

på peter@christianskirken.dk eller ring på 4172 7108 og
fortæl hvor og hvordan du kan støtte mennesker i sognet og
i Aarhus.

Du kan hjælpe disse mennesker og derved vise dem kirken
gennem handling, og om muligt ord. Skriv derfor til mig

Jeg er gift med Cecilie og sammen har vi Clara, der fylder et
år i maj. Glæder mig til at møde dig!
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Aktiviteter i tilknytning til Christianskirken

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

Frivillig i Christianskirken

Kordegn Jannie Platz Christensen

PRÆSTER:
Kirkebogsførende sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Frederikshaldsgade 13, 8200 Aarhus N
Tlf. 8616 87 45, 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.
Fra 1. april: Præst på halv tid. Ekstern lektor på halv tid
Ulønnet hjælpepræst Ulrik B. Nissen
T1f. 8616 6037, 2871 6269,
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk
Orlov første halvdel af 2013

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

Kirketjener Preben Eliassen
Træffes bedst i kirken kl. 8.30-13.00, tlf. 4172 7105

se www.christianskirken.dk for yderligere information

Christianskirkens arbejde bæres af mange frivillige. Vil du
være med? – så kontakt menighedskoordinator
Martinus Nielsen, 4172 7106, martinus@christianskirken.dk

For børn

Babysalmesang for 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, 8621 2815
Kaninunger for 0-5 år. Mødes i private hjem mandag
16.40-17.30. 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/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

Club 18, konfirmandklub, tirsdag 18.30-21.30 i Krypten.
Jacob Nielsen, 5190 2584
L!nk, for 14-17 årige, tirsdag 19-21 i Krypten, Line Hede,
line_hede@sol.dk
CKU, Christianskirkens Unge, se s. 6

For voksne – se programmer for nogle af grupperne s. 6,
derudover:
Skumringsmeditation, meditationsgruppe i kirken, torsdag
17-17.45, Lena Overgaard 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

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@christianskirken.dk

Sognemedhjælper (menighedsplejen) Vera Dohn
Tlf.8697 9200

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

Kirkeligt socialt arbejde (diakoni)

Menighedsplejen, formand Esper Thidemann,
sognemedhjælper Kirsten Højlund, 4172 7101
Genbrugsbutikken, Norges Allé 2, Herluf Andersen,
8616 8244
Besøgstjenesten, bliv besøgsven eller modtag besøg,
Kirsten Højlund, 4172 7101
Til tjeneste, gruppe, der yder praktisk hjælp. 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
Diakonal medarbejder Peter Worm Madsen
Tlf. 4172 7108, peter@christianskirken.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand Jens Hede Jensen
Tlf, 2531 2315, jens.hede@christianskirken.dk

Ansvarshavende redaktør Carsten Haugaard Nielsen,
chn@km.dk
Redaktion dette nr. Maria Møller Knudsen, Maria Due
Pedersen, Peter Schmidt, Carsten Haugaard Nielsen
Fotos forside Henrik Støvring
Deadline næste nr. 2. april 2013
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Info-siden

KIRKEKONTORET:

Husk lige ..!

Ordet

Koncerter

Men når forårssolen
skinner…!

Fredag d. 1. marts kl. 19.30
Forevisning af Carl Th. Dreyers Jeanne d’Arcs lidelse og død. Denne
verdensberømte stumfilm fra 1928 bliver ledsaget af filmmusik skabt
på stedet af Martin H. Nielsen
Mandag den 11. marts kl. 19.30
Salmesangsaften ved Willy Egmose fra Skjern Kirke. Willy Egmose vil
fortælle os sit syn på nye salmer som forlængelse af traditionen.
Søndag d. 26. maj kl. 19.30
Sommerkoncert med Aarhus Kammerkor. Dansk kormusik og sange
- før og nu

Det er forår, alting klippes ned. Sådan begynder
Benny Andersen et pragtfuldt digt om foråret.
Der er noget, der tynger ned i digtet. Hør nogle
af ordene:
Og jeg fægter med min sparekniv,
men den skraber bare hult i sparegrisen.
Der er ikke meget tegn på liv.
Solen skinner på fallittens rand,
der er caries i tidens tand.
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad.
Men efter hvert vers er forårssolen det, der
afbalancerer det hele:

Forårsmarked

Men når forårssolen skinner
blir jeg glad!

Køb en dekoration, spil i boder og tombolaer, amerikansk lotteri eller
på wii! Lav bolcher, køb vafler eller spis din frokost. Besøg loppemarked eller cykelværksted.
På gensyn til
Forårsmarked den 9. marts kl. 10-16 i Christianskirken

Ja! Foråret er lige om hjørnet. Erantis og vintergækker fortæller om det, der kommer. Og lyset
fylder mere og mere. Efter en vinter med kulde
og mørke, der tynger nedad, kan vi nu strække
armene mod forårssolen og sige:

Sogneindsamling d. 10. marts 2013

Men når forårssolen skinner
blir jeg glad!

Søndag d. 10 marts har Christianskirken og Folkekirkens
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen
mod sult.
Vi er med i Sogneindsamlingen igen i år, fordi det giver
rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at
bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken
synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne
kommer rundt i hele sognet, siger indsamlingsleder Ingolf Yde. For at gøre en stor forskel har
vi brug for så mange indsamlere som muligt.
Derfor: meld dig allerede nu som indsamler til:
kontor@christianskirken.dk eller tlf.: 8616 9464

Kirkeaften

Temaet for aftenen er: ”Sendt - I Hans fodspor” v. sognepræst Carsten
Haugaard Nielsen, torsdag d. 4. april kl. 19.30

Det er ikke tilfældigt, at kirkens store højtid,
påsken, ligger i foråret. Også i påsken er der
noget, der tynger ned: Jesus, der bliver taget
til fange, pisket, dømt, henrettet på et kors og
lagt i en grav. Men det afgørende er det, der
sker påskedag: Jesus står op af graven og bliver
levende igen. I meget kirkekunst er netop solen
et billede på opstandelsen. Solen, hvis liv giver
lys og glæde.
Og måske er det netop det, Benny Andersen
tænker på, når han i sidste vers siger sådan:
Og engang går solen
sin runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Glædeligt forår! Glædelig påske!

Oddesundlejren for børn og unge

Kirkens sommerlejr (Oddesundlejren) for børn og unge afholdes i år
den 6.-12. juli. Børn i alderen 6 til 14 år er deltagere. Hvis du er ældre,
kan du være med som ungleder. Spørgsmål og tilmelding rettes til
Aksel Christensen på aksel.christensen@gmail.com eller 2012 4093
12

Af sognepræst
Carsten Haugaard Nielsen

