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Blog

Skal kirken bare servicere
sine medlemmer?

Der er ikke rationeringer på kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser.
Af sognepræst Birgitte Graakjær Hjort, bghj@km.dk
JA. Uden forbehold: Ja!
Visse steder i samfundet kan man risikere at yde så stor
service over for borgerne, at det passiviserer og gør mennesker til klienter. Men der skal meget til, før det samme
sker i kirken. Kirken har et højt serviceniveau, og sådan
skal det være!

Alle har råd, for her er det gratis

Når vi som mennesker bliver ramt af svære ting og ønsker at tale med nogen, yder kirken den service, at den
tilbyder samtaler, enten hos en af de ansatte eller hos
kyndige frivillige. Ikke i ubegrænset omfang, men dog i
så stort omfang, at alle, der ønsker det, får en eller flere
samtaler tilbudt.

Kirkekontoret er kirkens entré

Opsøger man en psykolog, koster det ca. 900 kr. for en
samtale, og ofte er der adskillige ugers ventetid. Hos kirkens folk er samtalerne gratis, og de fleste samtaler bliver
tilbudt inden for få dage eller uger. Den service er der
ikke andre instanser i samfundet, der yder. Det er unikt
for kirken. Og den service yder vi med stor glæde! For
kirken skal være nem at få fat i, når livet gør ondt.

Og det gør noget ved os som mennesker at blive godt
modtaget i entréen, når vi opsøger nogen. Vi har medarbejdere i kirken, der til daglig tager imod mennesker ud
fra denne indstilling, og det er et stort gode.

På samme måde yder kirken service i forbindelse med
kirkelige handlinger. Det sker, at brudepar vender tilbage
til kirken længe efter, at de er blevet viet. De har måske
i mellemtiden mistet nogen eller har oplevet andre ting,
som gør, at de har brug for at tale med nogen. Det sker
også, at især ældre mennesker ønsker besøg af præsten,
f.eks. for at tale om døden og deres egen begravelse. Vi
siger med glæde ja til at komme ud på besøg.

”Hos kirkens folk er samtalerne gratis, og de
fleste samtaler bliver tilbudt inden for få dage
eller uger… Den service er der ikke andre
instanser i samfundet, der yder.”

Der er ikke rationering på, når det gælder kirkelige
handlinger som dåb, vielser og begravelser. En kirkelig
handling kan sagtens føre til mere end én samtale og
mere end ét besøg. Den service er efter min mening et
adelsmærke ved folkekirken. Her skal vi ikke sænke niveauet men holde det så højt som muligt. Fordi det giver
mening at være kirke på den måde.

Når mennesker fx søger kirkekontoret for at få ekspederet en sag, er der mere på spil end nogle papirer, som skal
bringes i orden som f.eks. registrering af et barns fødsel,
anmodning om en vielse eller lignende. Der er tale om
mere end ekspedition af en sag. Det er samtidig menneskers møde med kirken. Kirkekontoret er derfor andet og
mere end et registreringssted. Det er også kirkens ”entré”.
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Der er ikke rationering på kirkelige handlinger

Foredrag og fællesskab
– en service for seniorer

Af Jes Christiansen;
jes.christiansen@christianskirken.dk

Seniorservice

Et af de ældste projekter i regi af Christianskirkens
”borgerservice”, er Tirsdagsklubberne, der henvender
sig til sognets seniorer (60 +).
Vi har talt med en af veteranerne fra Tirsdagsklubberne,
Richardt Jeppesen. Han er på vej til de 88 år – ”engang i
vinter”- som han lidt hemmelighedsfuldt udtrykker det.
Så vidt muligt deltager Richardt i alle klubmøderne
hver tirsdag, der på skift afholdes henholdsvis i Christianskirkens lokaler på Skrydstrupvej og i Christianskirkens Krypt. Han må dog springe klubmødet over, når
hans sangkor giver koncert.
Richardt begyndte i Tirsdagsklubberne, da han som 65årig gik på pension. Hans nu afdøde hustru var begyndt
nogle år før, mens klubben hed Husmoderklubben. De
hjalp også begge til ved den årlige basar. Han med nedtagning af træstilladser og reoler.
Han var ellers smed, men opdagede her, at han også
havde håndelag for snedkeri. Det gik så godt, at Richard siden har stået for opsætning af stilladserne til
Christianskirkens store basar hvert forår.

Foredrag for enhver smag

Richardt har ikke nogen favoritter blandt de mange

foredrags-emner i Tirsdags-klubberne. Han nævner
dog ét med arkitekten, der stod bag opførelsen af Toldboden og Århus Teater. Der er noget for enhver smag.
I flæng kan nævnes emner som: ”Besættelsens sidste
dage i Århus og omegn”, ”Marselisborg-skovene ved
forårstid,” ”Syng dig glad,” ”Det evige liv.”
Richardt synes det er helt fint med emner af kirkelig karakter i Tirsdagsklubberne. Men det er vigtigt, foredragene også handler om alt muligt andet, da tilbuddet om
at være med i tirsdagsklubberne også er for dem, der
ikke er faste kirkegængere.

Mænd søges

Der kommer flest kvinder i Tirsdagsklubberne. Måske
et levn fra tiden med navnet Husmoderklubben. Mellem 10 – 15 pct. er mænd. Direkte adspurgt nægter Richardt med et smil på læberne, at det er på grund af de
mange kvinder han kommer i Tirsdagsklubberne. Han
nyder fællesskabet med alle deltagerne. Mødet begynder ved halv tretiden med kaffe og hjemmebagt kage.
Det sociale samvær er meget vigtigt, da de fleste er enlige og uden en større bekendtskabskreds.
Gennem sin deltagelse i Tirsdagsklubberne er Richardt
også kommet i kontakt med personer, der ønskede en
besøgsven. Igennem årene har han været besøgsven for
seks-syv personer. De fleste kvinder!
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Tema: Skal kirken bare servicere?

Jesus tjente jo også andre mennesker
Af sognepræst Carsten Haugaard
Nielsen, chn@km.dk

”Når jeg ser på, hvad min dag som
præst går med, er der ingen tvivl.
Den går først og fremmest med at
servicere folkekirkens medlemmer
med dåb, konfirmation, vielse,
begravelse, gudstjeneste
og samtaler eller sjælesorg. ”

En almindelig dag
Kl. 8.30

Jeg begynder dagen med at gå en lille tur, klare tankerne og bede en morgenbøn. Inden da har jeg dog
besvaret et par mails. Bl.a. fra en kvinde, der ønsker en
samtale. Hun har nogle problemer i familielivet, hun
gerne vil tale med et andet menneske om.

Kl. 9.00

Jeg tager en runde til kirkens medarbejdere i Christiansgården bag kirken, afleverer lidt post og får bl.a. en
snak med kordegnen og menighedskoordinatoren.

Kl. 9.30

Det er tid til at skrive søndagens prædiken. I går brugte jeg et par timer på at hente inspiration ved at læse i
bøger, i andres prædikener og på internettet. Nu skal
der skrives…! Det lykkes dog ikke at finde den vinkel,
prædikenen skal skæres over. Det må blive i morgen,
så. Jeg skriver et udkast til denne artikel i stedet.

Kl. 11.15 Om ½ time kommer konfirmanderne! Kordegnen når
lige at spørge, om jeg kan tage en bisættelse på lørdag.
Vi aftaler, at det bliver kl. 11.
Kl. 13.15 Jeg får sagt farvel til konfirmanderne efter et par gode
timer og skynder mig hjem for at tage en tiltrængt
middagspause. Jeg når lige at få mig sat, da telefonen
ringer. Det er datteren til den afdøde. De vil gerne
mødes med mig i dag. Vi aftaler, at hun og hendes søskende kommer på mit kontor kl. 16.
Kl. 14.30 Jeg sidder i stuen hos et ungt par, der skal have dåb
om knap 3 uger. Vi får en god snak om det at blive
forældre, om dåben og om tro. Samtalen varer knap 1
time.
Kl. 16

Jeg er klar med kaffe og lidt vand på kontoret. De pårørende til den afdøde ringer på. Vi taler om en kær
afdød far og svigerfar. Der grines lidt - og grædes. Vi
får aftalt salmer. Jeg spørger til sidst, om de gerne vil,
jeg beder en bøn. Det slutter vi af med.

Kl. 16.45 Jeg holder fri, spiser og får talt med min kone.
Kl. 19.30 Jeg går i Christiansgården igen. Jeg har et kort møde
med nogle af Christianskirkens mange frivillige.
En præsts hverdag er et mix af mange
forskellige opgaver. Her fortæller Carsten
Haugaard Nielsen i kirken for børn
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Kl. 20.30 Jeg er hjemme. Jeg sætter jeg mig foran fjernsynet efter endnu en meningsfuld dag som præst.

Kirke med service og tro

Når jeg ser på, hvad min dag som
præst går med, er der ingen tvivl.
Der går mest tid med at servicere
folkekirkens medlemmer med dåb,
konfirmation, vielse, begravelse,
gudstjeneste og samtaler eller sjælesorg.
Men skal kirken på den måde være
servicekirke?
For nogle år siden forudsagde teologiprofessor Viggo Mortensen, at der
var disse muligheder for fremtidens
folkekirke:
• Religionen forsvinder og dør
• Kirken dør og en svag religion går
en usikker fremtid i møde
• Kirken overlever, men som en
ramme for civilreligiøs brug (servicekirke)
• Kirken udvikler sig som et levende
fællesskab, der kan forstå sig selv
som salt og lys (trosfællesskab)
De to første har vist sig ikke at holde
stik. Religionen betyder mindst lige
så meget som før. Og folkekirken
lever stadig i bedste velgående! På

”Dermed er de to sidste
alternativer tilbage: Enten
overlever kirken ved at være
servicekirke. Eller også
udvikler den sig som et
levende fællesskab. For
Christianskirken er det ikke et
enten-eller. Det er et
både-og.”

Dåbssamtale hos Ditte Marie Hohlmann og Hans Christensen forud for Carl
Elias’ dåb

trods af færre medlemmer viser undersøgelser, at flere bruger kirken.
Dermed er de to sidste alternativer
tilbage: Enten overlever kirken ved
at være servicekirke. Eller også udvikler den sig som et levende trosfællesskab.
Det er et falsk alternativ. For Christianskirken er det ikke et enteneller. Det er et både-og.

”Skal hele Jesu liv sammenfattes, så var det at gøre noget
for andre eller at tjene andre.
En kirke – og en kristen – kan
ikke have noget højere ideal
end Jesus selv.”

Service - med Jesus som forbillede

Når dette blad udkommer, ser vi
frem mod påske. En af teksterne
i påsken er fra skærtorsdag aften,
hvor Jesus begyndte med at vaske
sine disciples fødder. Det var ellers
det job, den ringeste slave havde.
Men den aften servicerede Jesus
sine disciple ved at tage en slaves
job. Og da han var færdig sagde han
til dem: Nu har jeg givet jer et forbillede. Som jeg har tjent jer, skal I
tjene andre.
Skal hele Jesu liv sammenfattes, så
var det at gøre noget for andre eller at tjene andre. En kirke – og en
kristen – kan ikke have noget højere
ideal end Jesus selv. Det er ganske
vist så stort et forbillede, at vi aldrig
kan leve op til det! Men hvorfor

skulle vi nøjes med mindre, når nu
Jesus selv siger: Som jeg har tjent jer,
skal I tjene andre?

.. i et fællesskab

Men Jesus stiftede også et fælleskab.
Han kaldte 12 disciple til sig og bad
dem om at gå ud i hele verden og
udbrede det fællesskab, som kirken
er.
Derfor er kirken også altid fællesskabet af de mennesker, der bruger
kirken.
Og derfor er – og skal - kirken være
både servicekirke og et levende fællesskab om den kristne tro. Det er
folkekirken den bedste ramme om.
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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

To familiegudstjenester i foråret

• Fastelavnstema søndag den 2. marts kl. 11. Mød op
udklædt og vær klar til at slå katten af tønden i det fri.
• Påsketema palmesøndag den 13. april kl. 11

Forårsmarked

Køb en dekoration, spil i boder, tombolaer eller amerikansk lotteri. Lav bolcher, køb vafler eller spis din
frokost. Stort loppemarked for børn og voksne. Besøg
cykelværkstedet eller få bilen vasket.
På gensyn til Christianskirkens forårsmarked lørdag
den 8. marts kl. 10-16
Overskuddet går til Menighedsplejen i Christians Sogn

Sogneindsamling den 9. marts

Christianskirken og Folkekirkens Nødhjælp har brug
for frivillige indsamlere til kampen mod sult. Meld dig
som indsamler til kontor@christianskirken.dk eller tlf.:
8616 9464 og brug et par timer i en god sags tjeneste!

dag er det ikke kun teologien, der svarer – andre byder
også ind. Hvad svarer de, hvad svarer teologien, og hvad
skal man tro?
Se program, tid og sted for en lang række foredrag i
Aarhus på www.teologiensdogn.dk

Koncerter

Tirsdag den 15. april kl. 19.30
Orgelkoncert ved Martin Hj. Nielsen. Passionsmusik;
bl.a. Buxtehudes: TeDeum, J. S. Bach: O, du Guds lam
uskyldig. Fri entré
Tirsdag den 29. april kl. 19.30
Orgelkoncert med Flemming Dreisig. Carl Nielsens 3.
symfoni: ”Sinfonia Espansiva”. Entré 50 kr
Torsdag den 8. maj kl. 19.30
Salmesangsaften med Holger Lissner, der præsenterer
og synger for på sine egne salmer

Kirkeaften

Tidl. rektor for pastoralseminariet i Aarhus, Henning
Thomsen, holder foredrag om: Efterfølgelse og Bonhoeffer, torsdag d. 3. april kl. 19.30 i Krypten

Grundkursus i kristendom

Over syv torsdage gennemgås de mest grundlæggende
begreber om kristendommen. Kursusstart den 3. april.
Interesseret? – læs mere i det medfølgende program

Gospelworkshop lørdag den 5. april

Flere har udtrykt et ønske om at synge i kor i Christianskirken. Nu er muligheden der for at synge gospel.
Vi har inviteret Lea Kjeldsen, som til daglig leder gospelkor i Polen. Vi øver lørdag den 5. april kl. 9 til sidst
på eftermiddagen og medvirker ved gudstjenesten søndag den 6. april kl. 10.30. Tilmelding senest den 1. april
(gerne før) skal ske til: maria@christianskirken.dk med
oplysning om navn, adresse, tlf.nr. og alder. Det er gratis
at deltage – husk madpakke!

Teologiens Døgn

Fredag den 4. april kl. 16 til lørdag den 5. april kl. 16.
2014 er præget af en række årstal, som markerer sammenbrud, katastrofer og nybrud. 1764, 1814, 1864,
1914, 1944, 2004, 2014 … rækken er lang.
Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken, og teologien har altid budt ind med tolkninger og svar. Men i
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Christianskirken afholder igen ”En God Dag” i foråret

En God Dag

Lørdag d. 3. maj i tidsrummet 9.00 til 15.00 afholder
Christianskirken den udadvendte aktivitetsdag ”En
God Dag”. Vær med til at gøre noget for andre – i en
fodboldturnering, praktisk arbejde hos borgerne derhjemme, madlavning og meget mere. Husk en lille madpakke samt tøj der må blive beskidt. Tilmelding sker til
diakonimedarbejder Peter Worm Madsen på peter@
christianskirken.dk, tlf. 4172 7108

Oddesundlejren for børn og unge

Kirkens sommerlejr afholdes i år den 5.-11. juli. Børn
i alderen 6-14 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

Gudstjenester
Marts
2. Fastelavn
Luk. 18,31-43
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
n 11.00 Familiegudstjeneste,
Birgitte Graakjær Hjort
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen
9. 1.s. i fasten
Luk. 22,24-32
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Ulrik Nissen
16. 2.s. i fasten
Mark. 9,14-29
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
23. 3.s. i fasten
Joh. 8,42-51
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann

n 26. Spagettigudstjeneste kl. 16.30,
Anders Kobbersmed

30. Midfaste
Joh. 6,24-37
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Anders Kobbersmed

April
6. Mariæ Bebudelsesdag
Luk. 1.46-55
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste, Esper
Thidemann
13. Palmesøndag
Mark. 14,3-9 el. Joh. 12,1-16
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
n 11.00 Familiegudstjeneste, Esper
Thidemann
17. Skærtorsdag
Joh. 13,1-15
10.30 Esper Thidemann
19.30 Esper Thidemann
18. Langfredag
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

20. Påskedag
Matt. 28,1-8
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
21. 2. påskedag
Joh. 20,1-18
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
26. Konfirmation kl. 10.30, Anders
Kobbersmed
27. 1.s.e.påske
1.s.e.påske
Joh. 21,15-19
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
11.00 Konfirmation,
Anders Kobbersmed

n 30. Spagettigudstjeneste kl. 16.30,
Carsten Haugaard Nielsen

Maj
3. Konfirmation kl. 10.30, Esper
Thidemann
4. 2.s.e. påske
Joh. 10.,22-30
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste, Birgitte
Graakjær Hjort
11. 3.s.e.påske
Joh 14,1-11
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Esper Thidemann
16. Bededag
Matt. 7,7-14
8.45 Skriftemål
9.00 Ulrik Nissen
11.00 Carsten Haugaard Nielsen,
konfirmation
18. 4.s.e.påske
Joh. 8,28-36
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
25. 5.s.e.påske
Joh. 17,1-11
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort (afslutning på Kalmargade-uge)
29. Kr. Himmelfart
Luk. 24,46-53
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

Juni
1.6.s. e. påske
8.45 Skriftemål
Joh. 17,20-26
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Anders Kobbersmed
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste, Carsten
Haugaard Nielsen
8. Pinsedag
Joh. 14,15-21
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
2. Pinsedag
Joh. 6,44-51
10.30 Anders Kobbersmed
15. Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
22. 1.s.e.trin
Luk. 12,13-21
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Esper Thidemann
29. 2.s.e.trin
Luk. 14,25-35
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

Juli
6. 3.s.e.trin
Luk. 15,11-32
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Anders Kobbersmed

Statistik 2013

Gudstjenester: 146
Kirkegængere: 28.505
Altergæster: 18.735
Indsamlet: 174.600,83 kr
Dåb: 70
Vielser og kirkelige velsignelser: 16
Konfirmerede: 52
Fødte i sognet: 181
Døde i sognet: 104
Heraf bisat/begravet ved en af Christianskirkens præster, eller anden
præst fra folkekirken: 89
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Det gør vi for kirken og sognet…
Kirketjenerne: ”Vi møder glæde og
sorg – og tømmer affaldsposerne”
Nogle af de mange jobfunktioner, vi
har som kirketjenere, er at føre tilsyn med kirken og lokalerne, udføre små-reparationer eller rekvirere
håndværkere. Der er rigtig mange
brugere af Christianskirken, og det
slider selvfølgelig på alle lokaler.
Dagligt gennemgår vi alle rum. Der
er altid noget, der skal ryddes op, et
stoppet nedløbsrør eller en tagsten,
der skal på plads.
Desuden står vi for indkøb, lige fra
oblater til sækkevogne.
Hvis alarmerne pludselig går, eller
der er oversvømmelse i kælderen, er
det os, der bliver tilkaldt.
Vi laver også kirkens statistikker
over besøgstal.

At opvaskemaskinerne altid skal
tømmes, toiletterne rengøres, affaldsposer tømmes, ja, det er den trivielle del af arbejdet.
Den spændende del af arbejdet er
kontakten til Christianskirkens brugere. Vi medvirker ved gudstjenester, vielser og bisættelser. Og møder både glæde og sorg. Vi møder
5 kvarter før en gudstjeneste for at
klargøre alteret, hejse flaget, tænde
mikrofonerne og tjekke det hele.
Somme tider skal der blomster eller
lys i stolerækkerne. Efter tjenesten
skal det hele ryddes op igen.
Der kan være mange forskellige
spørgsmål at besvare: kommende
brudepar spørger om, hvor mange
kopper der er i køkkenet. Musikere,
der skal have koncert, beder om forlængerledninger – og alt muligt an-

Kirketjener Inger Broe Klausen

Sognemedhjælper Maria Due Pedersen
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det. Hvad vore kolleger beder os om
at fremskaffe, tør vi slet ikke komme
ind på her, men vi kan roligt sige, at
det er alt muligt og lidt mere.

Sognemedhjælperen: ”Er dét et
arbejde? Er du da præst?”
Disse spørgsmål bliver jeg tit stillet,
når jeg fortæller, hvad jeg beskæftiger mig med i kirken.
Jeg arbejder i kirken og på skolerne
som sognemedhjælper. Især undervisning i kristendom for børn er den
service, jeg yder fra kirkens side.
Den kommer forhåbentlig mange af
de yngste i sognet til gode.
De alleryngste fra 0 til 8 mdr. følges
med deres mor til babysalmesang.
Vi fylder kirkerummet med lyde,
bevægelser, dans, fagter, lystænding

Kordegn Jannie Platz Christensen

Kirketjener Preben Eliassen

og selvfølgelig salmesang.
Fortælling af bibelhistorier er en
stor del af mit arbejde. Ved hjælp af
drama, fagter, rap og illustrationer
får eleverne i 4. og 5 klasse større
kendskab til bibelhistorien.
På 3. klassetrin underviser jeg minikonfirmander. I løbet af 15 besøg
i kirken lærer børnene deres kirke
bedre at kende. Min opgave er at
gøre det tilgængeligt – og at give
plads til deres forestillinger, tro og
spørgsmål.
Spaghettigudstjeneste er en halv times gudstjeneste, som en præst og
jeg tilrettelægger. Der er tid til sange, hånddukker, drama, aktivitet,
bøn og igen: bibelfortælling. Bagefter spiser alle fremmødte aftensmad
sammen.
Desuden arbejder jeg i børnekirken, dvs. det, vi arrangerer for børn
i alderen 2 år til og med 6. klasse
ved vores gudstjenester søndag kl.
10.30. Her er mange frivillige involveret, som jeg forsøger at inspirere
og opmuntre.

Så ja – det ér et arbejde – og nej – jeg
er ikke præst!

Kordegnen: ”Det er jo ikke blot
registreringer og ekspeditioner af
’sager’…”
Som kordegn ved Christianskirken er min daglige arbejdsplads på
kirkekontoret, hvor jeg foretager
personregistrering for sognets godt
14.000 beboere. Personregistrering
omfatter fødsler, faderskaber, navngivelser, dåb, konfirmationer, kirkelige vielser, navneændringer, dødsfald, bisættelser/begravelser samt
ind- og udmeldelser af folkekirken.
Via den elektroniske kirkebog føres
oplysningerne direkte ind i CPR.
På den måde møder jeg i mit daglige arbejde mennesker i glæde og
sorg, og jeg forsøger at give den
bedst mulige hjælp og vejledning til
dem alle ud fra den konkrete situation, de befinder sig i. For det er jo
ikke blot registreringer og ekspeditioner af ”sager” – det må det aldrig

reduceres til, når der er mennesker
involveret.
Som kordegn skal man holde sig á
jour med lovstof og nye regler på de
forskellige områder, så man hele tiden er forberedt til at vejlede bedst
muligt. Desuden har nogle borgere
brug for ekstra hjælp, f.eks. til at udfylde en blanket. Det skal der også
være tid til.
Og så er der jo alt det andet, jeg arbejder med ind imellem registreringerne...
Jeg tager for eksempel mod henvendelser fra dem, der måske kommer
til kirken for første gang og gerne
vil høre mere om et arrangement, et
af kirkens fællesskaber eller tilbud
om hjælp. En del af dette står jeg
også for at informere om på kirkens
hjemmeside.
Derudover har jeg forskellige administrative og koordinerende opgaver, der er med til at få kirkens
mange aktiviteter og arbejdsgrene
til at hænge sammen i den som oftest travle hverdag.
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NYT fra menighedsrådet
Desuden en anvisning på, hvordan
man får et månedsbrev pr. email.

Lysglobe Den sorte lysglobe, som
Af Peter Schmidt
peter.schmidt@christianskirken.dk

Ny hjemmeside Christianskirkens

nye hjemmeside har nu været i
luften et stykke tid. Her kan man
se, hvordan man kan kontakte alle
medarbejdere ved kirken, og der er
omtale af de fleste arrangementer.

har været opsat på prøve, er nu indkøbt til kirken. Den har fundet en
god placering i koret.

Udvidet samarbejde i ”Vandtårnsområdet”Menighedsrådet under-

søger på baggrund af en henvendelse, hvilke muligheder vi har for
at lave et samarbejde med boligorganisationerne i Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj. Boligorganisationerne har et stærkt ønske
om at arbejde sammen med Christianskirken. Især et ungdomsmiljø
har deres interesse.

Sogneanalyse Menighedsrådets
ønsker gennem en sogneanalyse at
finde svar på en række spørgsmål:
Hvem bor i sognet? Hvordan bruger
de kirken? Hvordan kan Christianskirken nå bedre ud i sognet? De en-

Sognehistorie(r)
Under overskriften Sognehistorie(r) bringer
kirkebladet klip fra Christians sogns historie.

Christiansbjerg lokalhistorie
På Lokalcenter Bjerggården har en gruppe mennesker siden
2007 arbejdet med Christiansbjergs historie. Hvordan så der ud
for 100 år siden? Hvem sørgede for, at der blev bygget en kirke?
Hvad blev der af Højvang? Hvor ligger de gamle beskyttelsesrum
fra krigens tid?
Der findes ikke meget sammenhængende materiale om Christiansbjergs historie. Men den lokalhistoriske studiekreds har etableret et arkiv, hvor man kan aflevere dokumenter, billeder og andet, som kan belyse, hvad der tidligere er sket på Christiansbjerg.
Det er også muligt at deltage i møderne i studiekredsen, som finder sted om tirsdagen fra kl. 16-18 på Lokalcenter Bjerggården.
Ring blot til formanden Jahn Sørensen, tlf. 5195 3324 eller Balk
Lapholm tlf. 8616 5961.
Denne lille klumme i Christianskirkens kirkeblad vil i de næste
numre blive skrevet af folk fra den lokalhistoriske gruppe.
Den gamle Christianskirke på Randersvej og Christiansbjerg Mølle
var i mange år vartegn for Christiansbjerg. Både kirken og Christiansbjerg Mølle blevet revet ned i 1946
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kelte medlemmer af menighedsrådet prøver nærmere at finde nogle
svar ud fra kendskabet til deres eget
kvarter, og det drøftes så i menighedsrådet.

Nykonstituering Ved årlige nykon-

stituering var der genvalg på alle poster. Benjamin Toft Jakobsen er efter
eget ønske udtrådt af menighedsrådet og erstattet af Jan Bihrmann.
Majbritt Lysgaard Pedersen har
anmodet om orlov til juni 2014, og
som vikar indtræder Merry Vang.

Nyt samarbejde mellem sognene

Det er besluttet at indføre gensidig feriedækning for organister og
kordegne ved Christianskirken og
Sankt Johannes Kirke. I ferieperioder vil Personregistreringen fremover blive varetaget af kordegnen i
Sankt Johannes Sogn, så borgerne i
Christians Sogn kan opleve at blive
henvist dertil.

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. 8617 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, 8616 9072
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
Forside: Dåbssamtale hos Ditte Marie Hohlmann og Hans
Christensen forud for Carl Elias’ dåb.
Fotos i bladet: Carsten Haugaard Nielsen m . fl.
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Info-siden

KIRKEKONTORET:

Ordet
Ethvert menneske er
dyrebart i Guds øjne

Årets Pigespejderleder
i Danmark
Af Jes Christiansen
jes.christiansen@christianskirken.dk

Hvorfor en bagside om Årets Spejderleder 2013? Fordi hun er gruppeleder for Christiansbjergs Grønne Pigespejder-grupper, der holder
til i Christiansgården.
Korpsledelsen har kåret Marianne Gerding Yde til Årets
Spejderleder. Lidt research
blandt forældre og andre spejderledere viser, at pigespejderne har en særdeles populær gruppeleder.

Limen i vort lederteam

Fire unge ledere fra Vejlbygruppen skriver i indstillingen til landsledelsen:
”Marianne er som gruppeleder limen i vort lederteam.
Hun har bla. været med til at
udvikle gruppen fra 25 til 50
piger på bare to år; hun er
også god til at engagere forældrene – og dermed udvikle
gruppen til det, den er i dag.”
En forælder siger:
”Som mor til en af Mariannes
pigespejdere kan jeg kun sige,
det er velfortjent. Din hjertevarme indsats gør en forskel i
mange pigers liv.”
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Fire unge ledere roser hende
også for konstant både at støtte og udfordre dem:
”Hun giver os ansvar, viser os
tillid, har tiltro til os, og giver
plads for nye ideer”.
At Marianne Gerding Yde er
glad for anerkendelsen giver
hun klart udtryk for:
”I skal vide, at jeg er stolt af jer,
og I er super dejlige at være
sammen med. Jeg nyder i den
grad at se, hvordan i folder jer
ud og vokser med opgaverne”.

Hård konkurrence

Konkurrencen om ”Årets leder” var hård. Blandt de mange indstillinger nominerede
korpset fem, som levede op
til De Grønne Pigespejderes
mission om at ”gøre piger og
kvinder i stand til at udvikle
og udnytte deres fulde potentiale”.

Har du stået under en stjernehimmel en
mørk klar nat? Oplevet det sus, det kan gi´?
For hvad betyder jeg lille menneske dog i
dette kæmpemæssige univers?
Det var dén følelse kong David oplevede,
da han skrev de smukke ord i Det Gamle
Testamentes
Salme 8:
”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du skabte, hvad er
da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det”.
Vi kender nok alle denne følelse af at være
uendelig lille og ubetydelig. Og man kan
blive helt knuget, når man står derude og
ser op. Men den nat blev David ikke knuget.
Tværtimod. Han begyndte at lovsynge.
Lovsynge Gud. Hvorfor? Fordi han, samtidig med dette glimt af Guds storhed, overvældes af undren over, at vi små mennesker
betyder så uendelig meget for Gud, at han
ikke bare husker os, men tager sig af os. Dét
er stort!
Men hvordan kan vi så vide, at det også
gælder os, og ikke kun kong David? Dét
ved vi, fordi Gud trådte frem i denne verden - gennem Jesus - for at fortælle os det.
Og måske især Jesu ord om børnene: at de
små er ”de største”. De ord er så flotte. Vi er
tilbøjelige til at tage dem som en selvfølge,
for vi har hørt dem så tit. Men de er i virkeligheden unikke! Enestående!
Nævn en eneste af verdens religionsstiftere, som tager børnene med ind i deres
program, som lige så vigtige som vi voksne.
Der findes mig bekendt ikke en eneste. Kun
vor Herre Jesus løfter barnet op og giver det
fuld menneskeværdi.
Derfor ligger det dybt i vor kristne tro og
tanke, at et menneske er lige meget værd,
om man er verdens rigeste mand eller lille
og fattig, syg eller rask, ung eller gammel,
sort, brun eller hvid. Dét er vi ikke altid enige med Jesus i. Vi synes ofte, der kan være
stor forskel på menneskers værdi. Men så
lærer både David og Jesus os det på ny: at
ethvert menneske er dyrebart i Guds øjne.
Måske er dét kirkens bedste borgerservice: at minde os om dét – igen og igen. For
vi glemmer det ellers så let.
Af sognepræst
Esper Thidemann,
eftn@km.dk

