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Blog
Det var lidt af en

følelsesmæssig rutsjetur på 24 timer
Af menighedsrådsformand Jens Hede

”Det troede vi ikke, vi
skulle opleve på samme
hektiske måde igen”

”Vi var dog lige kommet
hjem fra denne krævende begivenhed, da
vores datter ringede:
- Så kan I godt starte
kareten og komme ned
til os – jeg skal føde!”
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Kender du det, at der kan gå lang tid – måske
flere år – hvor man synes, at der ikke rigtig sker
noget særligt? Og så kan der være tidspunkter i
ens liv, hvor tingene mere eller mindre sker oven
i hinanden. Det første kan føles som en ørkenvandring og det andet som et følelsesmæssigt kaos.
Da vores yngste datter blev født, havde vi en vældig travl uge: om mandagen flyttede vi i et nyt
hus, om onsdagen begyndte vores ældste i børnehaveklasse, og så blev den yngste født om torsdagen. Pyha, har vi altid tænkt – det var en stor
mundfuld. Det troede vi ikke, at vi skulle opleve
på samme hektiske måde igen.
En onsdag i slutningen af januar i år oplevede vi
dog noget med endnu større følelsesmæssige udsving. Det skete alt sammen inden for 24 timer.
Vores yngste datter er nu voksen og skulle have et
semester på sit studie i Sydindien. Hun ankom til
Sydindien kl. 03 om morgenen dansk tid, hvor de
bekymrede forældre modtog en sms, at hun var
kommet godt derned og var nu på en vild taxatur
gennem millionbyen Chennai (tidligere Madras).
Samme dag kl. 14 sad vi i kirken til min svigermors begravelse, hvor en masse andre følelser
skulle have deres plads. Vores ældste datter, der
var højgravid, var med til begravelsen af sin mormor, men der var tilsyneladende ikke optræk til
fødsel.
Vi var dog lige kommet hjem fra denne krævende
begivenhed, da vores datter ringede: ”Så kan I
godt starte kareten og komme ned til os – jeg skal
føde!” Lidt over midnat var vi hos dem, hvor vi
skulle passe de to større børnebørn, mens vores
datter og svigersøn drønede til hospitalet. Klokken halv tre blev vores nye lille barnebarn født,

og vi fik endnu en sms. Før vi kom op, var de
hjemme igen med den lille. Det var lidt af en følelsesmæssig rutsjetur op og ned og rundt i sving
på 24 timer.
Også her er det godt at kende én, som har styr på
både ørkenvandringer og oprørte vande. Her er
det godt at kunne lægge bekymringer, sorger og
glæder over til livets herre, til Jesus. Ofte kan vi
have bekymringer, om båden vil vælte i stormen,
og så er det godt at kunne række hånden ud til
ham. Der er stor trøst og opmuntring i ordene:
”... kast al jeres bekymring på ham, for han har
omsorg for jer!”
Det er dejligt at huske på, både når man er på lange ørkenvandringer og i livets rutsjebaneture.

Anders Kobbersmed

Cand. theol fra Aarhus Universitet.
Præst på halv tid i Christianskirken i 1 ½ år.
Sælger vin og legetøj ved siden af præstearbejdet
og spiller skuespil i sin fritid.
Vikar for sognepræst Birgitte Graakjær Hjort, der
skal være ekstern lektor ved præsteuddannelsen i
halvdelen af sin tid.
30 år gammel og gift med Mai, der er lærer på et
sprogcenter.

Anders Kobbersmed (forrest tv.) blev
ordineret den 4. april 2013 i Aarhus
Domkirke og indsat d. 21. april
2013 som vikarpræst på halv tid ved
Christianskirken

Skuespiller og vinsælger

Christianskirken har fået en ny præst
Hvad får en ung teolog til at søge embede i en af Danmarks bedst besøgte
folkekirker?
- For det første er det et kæmpe privilegium at få mulighed for at være
præst ved Christianskirken, siger
Anders Kobbersmed.
- For det andet, at jeg er helt på linje
med kirkens vision for 2012-13 om at
”gå i Hans fodspor”. Det vil jeg gerne
være med til at arbejde for sammen
med kolleger og de mange frivillige
medarbejdere.
Anders læste først teologi på Aarhus
Universitet i to år.
- Jeg syntes dog ikke, jeg fik nok ud
af det og begyndte forfra på Menighedsfakultetet (MF), hvor jeg var
med på det første hold, der blev bachelor fra MF.
Det afskrækker ikke Anders synderligt,
at han kan risikere at skulle prædike for
nogle af sine tidligere lektorer og professorer fra MF.

- Jeg ser det som min opgave at være
præst for hele sognet, og jeg glæder
mig til at komme rundt og lære alle
kroge af Christians sogn at kende, siger Anders.
Han håber at give sine tidligere undervisere noget, selv om de på nogle områder er klogere end ham!

Fysiklæreren skal også tro på
fysikkens love

Ingen tvivl om at Christianskirken har
fået en præst, der tror. Anders synes, at
det er uhyggeligt, at det skal være nødvendigt at diskutere denne problemstilling, som medierne har gjort det her i
foråret.
- Fysiklæreren skal jo også tro på fysikkens love, ellers duer undervisningen ikke, siger Anders Kobbersmed.
Han mener, det er respektløst, hvis ikke
præstens overbevisning bl.a. bygger på
trosbekendelsens grundprincipper.

Anders har altid haft på fornemmelsen,
at han skulle ende med at blive præst.
Hans far er præst, og helt fra barndommen fulgtes familien i kirke om søndagen.
- At bringe det kristne budskab videre
er det vigtigste, man kan beskæftige
sig med som menneske, siger Anders. Det vil jeg meget gerne være
med til at formidle videre, ikke bare
fra en prædikestol, men også i liv og
handling.

Af Jes Christiansen
3

24 timer, der
forandrede verden

Af sognepræst
Birgitte Graakjær Hjort

24 timer, der forandrede hans liv
Han var en gammel mand. Havde gråt,
fyldigt hår. Og rynket hud. Han sad ved
morgenbordet, som han plejede. Spiste
et halvt stykke rugbrød med honning og
drak sin morgenkaffe, som han plejede.
Det var den bedste kop på dagen, mente
han! Hans kone sad overfor. Ingen sagde noget. Det var ikke nødvendigt. De
kendte hinanden ud og ind. Havde delt
livet og hverdagen med hinanden i årtier. Behøvede ikke konstant at tale. Men
følte sig godt tilpas i hinandens selskab.
Midt på formiddagen blev hun dårlig.
Bleg i ansigtet. Mærkede en trykken for
brystet. I første omgang slog hun det
hen og tænkte, at det ville gå over, hvis
hun lagde sig og hvilede lidt. Men hun
tog fejl. Smerterne tog til, og han måtte
tilkalde hjælp. Ved middagstid blev hun
indlagt. Inden aften var hun opereret.
Hendes tilstand var kritisk, og hun klarede det ikke. Ganske tidligt den næste
morgen døde hun.
Sådan fortæller en 83-årig pensioneret
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lærer i et interview på en lokal TV-station i en udsendelse om forandringer, der
kan ryste og chokere. På 24 timer var
hans tilværelse forandret. På 24 timer
havde han mistet det menneske på kloden, der var mest uundværligt for ham.
Ingen kunne erstatte hende. På 24 timer
var hans liv forvandlet, fra kærligt samvær til ensomt fravær. Den næste morgen, da han igen sad ved morgenbordet,
smagte honningmaden anderledes, end
den plejede. Ikke en gang kaffen havde
han lyst til at drikke. Alt var forandret.
På mindre end 24 timer.

”På 24 timer havde han mistet
det menneske på kloden, der
var mest uundværligt for ham.
Ingen ku´ erstatte hende”
24 timer, der forandrede vores liv
For ca. 2000 år siden skete der et dødsfald, der ikke blot forandrede nogle få
menneskers liv, men hele verdenshi-

”For ca. 2000 år siden skete der
et dødsfald, der ikke blot forandrede nogle få menneskers liv,
men hele verdenshistorien”
storien. Et menneske døde. Og hans
nærmeste var rystede. Hans nærmeste
oplevede den overvældende tomhed,
der kan melde sig, når et menneske, vi
har delt vores liv og hverdag sammen
med, pludselig bliver revet væk fra os.
Men denne gang viste det sig at være et
dødsfald, der for tid og evighed forandrede verden.
Det var Jesus, der døde. Skærtorsdag
havde han været sammen med sine
venner. Spist sammen med dem. Talt
med dem. Indgået i et fællesskab sammen med dem. Men umiddelbart derefter blev han taget til fange. Den næste
morgen – Langfredag morgen – dømte
de religiøse ledere ham til døden. Derefter blev han ført frem for de politiske
ledere, som efter nogen betænkning
og forhandling besluttede sig for at
stadfæste og eksekvere dødsdommen.

Derefter tog bødlerne og den ophidsede folkeskare over. Jesus blev pisket
og spyttet på. Hånet og latterliggjort.
Fik søm hamret ind i hænder og fødder, så hans krop blev holdt fast til de
to bjælker, der udgjorde det kors, han
skulle hænge på.
Ved 12-tiden den dag faldt der mørke
over hele jorden. Det varede ved indtil
ved 15-tiden. Tre timers mørke midt på
dagen, indtil Jesus udåndede og drog sit
sidste suk. Bøjede sit hoved og opgav
ånden.
Før solen gik ned, blev hans døde krop
taget ned fra korset. Viklet ind i et liglagen og båret hen til en stor klippehule,
hvor han blev begravet. En kæmpe sten
blev lagt for indgangen til graven. Romerske soldater blev sat til at vogte graven, så hans disciple ikke skulle fjerne
liget og bagefter påstå, at han var opstået fra de døde. Ingen skulle drive gæk
med dem. Derfor tog de ingen chancer,
men bevogtede graven.
På 24 timer var alt forandret. For hans
forældre, hans søskende, hans venner
og disciple. De havde mistet ham og

måtte leve videre uden ham. Troede de.
Nu var alt slut. Så det ud til.
På 24 timer var meget forandret for
hans kritikere og bødler. De var blevet
bekræftet i deres hån: Han var en religiøs plattenslager, der på blasfemisk og
latterlig vis påberåbte sig at være Guds
søn. Men da han hang på korset, kunne
han ikke redde sig selv. Så de fik ret i deres hån. Troede de. Nu var det slut med
at diskutere det længere. Så det ud til.
Hvad ingen imidlertid troede eller så,
var, at de næste 24 timer forandrede
verden for altid. Hvad ingen troede
eller så, var, at det, der lignede afslutningen på Jesu liv, blev indgangen til et
evigt liv.

”Hvad ingen imidlertid troede
eller så, var, at de næste 24 timer
forandrede verden for altid.
Hvad ingen troede eller så,
var, at det, der lignede afslutningen på Jesu liv, blev indgangen
til et evigt liv.”

For da en lille flok sørgende kvinder gik
ud til Jesu grav påskemorgen, var stenen væltet fra. Trods vagter og sikkerhedsforanstaltninger. Han var stået op
fra de døde. Vendt tilbage til livet. Det
liv, som ingen kunne dømme til døde.
Det liv, som ingen bødler kunne pine
eller gøre en ende på. Det liv, der ville
vare i al evighed.
På godt 24 timer forandrede Jesu død
og opstandelse verdens historie og vore
muligheder. Fra og med hans død og
opstandelse bliver ethvert menneske
inviteret til at tro på ham og følges med
ham. Både i den hverdag, vi lever her,
hvor vi kan miste, blive rystet og chokeret og føle os ensomme. Og også i den
død, der venter os. Om kort eller lang
tid.
24 timer, der forandrede verden. Før
Jesu død og opstandelse havde ingen
fundet vej ud af dødsriget. Han var den
første, der fandt den. Og han har lovet
at følge enhver, der tror på ham, den
samme vej den dag, vi skal dø.
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Arrangementer
Babysalmesang
Vi bruger mange sanser, fylder kirkerummet med lyde af klokkespil
og triangel, synger enkle salmer.
Kontakt, bevægelse, musik og nærvær er nøgleord i Christianskirkens
tilbud om Babysalmesang. Mød
andre børn i alderen 0-8 måneder og deres mødre. Der er
mulighed for at amme, pusle og drikke en kop te eller kaffe
i kirkens krypt efter hver gang.
Forløbet er på 9 gange med start den 28. august og afslutning den 30. oktober (den 16. oktober udgår)
Tid og sted: onsdage kl. 10.00 – 10.45 i kirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N
Der er plads til 14 på holdet
Pris: 100 kr. for hele forløbet som betales en af de første
gange
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Ledere af babysalmesang er Maria Due Pedersen og Kirsten
Højlund
Tilmelding kan ske til kirkekontoret på tlf. 8616 9464 eller
maria@christianskirken.dk

Sommercafé

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Menighedslejr

Christianskirken inviterer alle interesserede med på menighedslejr igen i 2013. Det foregår på Rudehøj Efterskole
i Odder. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8.-10. november. Hold dig informeret på hjemmesiden.

Sommerlejr for børn!

Skal dit barn eller barnebarn med på kirkens sommerlejr?
Den afholdes 6.-12. juli på Oddesundlejren, og tilmelding
kan stadig ske til: aksel.christensen@gmail.com

Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp

Indsamlet beløb: kr. 22.862,50. Tak til indsamlere og bidragydere på en kold forårs-(vinter)
dag den 10. marts
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Alle er velkomne til sommercafé! Tirsdagsklubberne ved
Christianskirken har tradition for at mødes 3 gange i løbet
af sommeren og inviterer alle med til at nyde godt fællesskab, kaffe, te og kage.
(Pris: 10 kr.)
Velkommen i Christiansgården, Frederikshaldsgade 15
(bag kirken) på følgende tirsdage: den 18.6, den 16.7. og
den 13.8, kl. 15-16.30

Missionsprojekt efterår 2012

Indsamling til efterårets missionsprojekt indbragte i alt
22. 895,97 kr. Pengene går til uddannelse i Ethiopien.

Gudstjenester
Kirkekaffe

Efter gudstjenester kl. 10.30 er der kirkekaffe i det fri foran kirkens indgangsparti. Alle er velkomne til at deltage.
Kirkekaffen giver mulighed for at få en snak med nogle af de andre, der er i kirke.

Juni

Juli

August

2. 1.s.e.trin
Luk. 16,19-31
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

7. 6.s.e.trin
Matt. 5,20-26
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Esper Thidemann

4. 10. s.e. trin
Luk. 19,41-48
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Esper Thidemann

14. 7.s.e.trin
Luk. 19,1-10
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Anders Kobbersmed

11. 11.s.e.trin
Luk. 18,9-14
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

16. 3.s.e.trin
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

21. 8.s.e.trin
Matt. 7,15-21
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

18. 12.s.e.trin
Mark. 7,31-37
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Anders Kobbersmed

23. 4.s.e.trin
Luk. 6,36-42
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Esper Thidemann

28. 9.s.e.trin
Luk. 16,1-9
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

25. 13.s.e.trin
Luk. 10,23-37
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

9. 2.s.e.trin
Luk. 14,16-24
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Esper Thidemann

30. 5.s.e.trin
Luk. 5,1-11
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

September
1. 14.s.e.trin
Luk. 17,11-19
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Esper Thidemann
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste

Gudstjenester Abildgården

Gudstjenesterne begynder kl. 14 og er med nadver
Tirsdag d. 11. juni 		
Tirsdag d. 25. juni 		
Tirsdag d. 9. juli 		
Tirsdag d. 23. juli
Tirsdag d. 13. august
Tirsdag d. 27. august

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

Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen

Gudstjenester Bjerggården

Gudstjenesterne begynder kl. 14.15 og er med nadver
Torsdag d. 13. juni Anders Kobbersmed
Torsdag d. 11. juli
Anders Kobbersmed
Torsdag d. 8. august 		 Esper Thidemann
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Forårsmarkedet blev igen

den helt store festdag!

Af Kirsten Højlund
sognemedhjælper i menighedsplejen
Vi har igen haft forårsmarked i Christianskirken, og
med mindst lige så mange fremmødte, som der plejer
at komme. Stemningen var helt i top, og pengene lå
løst i lommerne.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at forårsmarkedet afholdes for at skabe en rigtig festlig dag for
store og små, men det er selvfølgelig også for at
få penge ind til mange forskellige formål, som alt
sammen har noget med vores sogn at gøre.
Derfor er vi rigtig glade for, at så mange møder op
og støtter det gode formål.
Hvad bliver pengene brugt til?
•
•
•
•
•

Uddeling af julehjælp
Kontanthjælp til folk i akut nød
Støtte til diverse klubber i kirken
Aflønning af vores sognemedhjælpere
som arbejder med diakonalt arbejde i sognet
– herunder besøgstjeneste

STOR TAK til alle, der har bidraget på den ene eller
den anden måde!
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Christianskirkens forårsmarked havde
en omsætning på 134.348 kr. Sammen
med forårsmarkedets lodseddel blev
den samlede omsætning 174.404.
Overskuddet til kirkeligt socialt arbejde blev dermed ca. 145.000 kr.

Ingen tro uden tvivl




                      



Af Jes Christiansen

Forventninger

Ingen har formentlig fået indfriet alle
deres forventninger. Astrid på 24 år, der
er opvokset i et kristent hjem, siger:
- Jeg er søgende, tvivlende og ind i mellem nærmest opgivende. Jeg forventede at møde ligestillede på kurset.
Direkte adspurgt synes hun, at de andre
deltagere er mere afklarede om deres
tro.
En anden deltager, Axel på 83 år, siger
om sine forventninger:
- Man taler jo ikke så meget om kristendom til daglig. Ja, jeg føler mig
faktisk i underskud. Derfor tilmeldte
min kone og jeg os.
Axel mødte kristendommen som otteårig i FDF. Og under krigen forstærkedes troen. Han tilføjer:
- Dengang var de fleste jo meget danske og meget kristne!

Seksten personer sagde ja tak til at deltage i Christianskirkens
”Grundkursus i Kristendom”, over syv onsdage i denne vinter.

Tvivl

Om den tvivl, Astrid giver udtryk for,
siger Axel:
- Ingen tro uden tvivl! Og troen skal
nok blive stærkere med tiden. Ting
tar´ tid.

Gruppesamtaler

Efter hvert oplæg har deltagerne diskuteret aftenens emne i grupper. Et af de
emner Astrid fik meget ud af var ”dåben”.
- Jeg har været glad for gruppesamtalerne, siger Astrid. Det har hjulpet mig at tale med andre om deres
kampe og erfaringer gennem livet. Så
føler jeg mig ikke alene i det.
Igennem gruppesamtalerne fik Axel og
hans kone også indfriet behovet for at
tale med andre om deres kristentro.
- Og spredningen i alder og kristent
ståsted var ikke noget problem, slutter Axel, tværtimod!

”Jeg har været glad for gruppesamtalerne. Det har hjulpet mig at tale med
andre om deres kampe og erfaringer
gennem livet. Så føler jeg mig ikke
alene i det.”
Astrid (24) var en af deltagerne på
forårets kristendomskursus i Christianskirken
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NYT fra menighedsrådet
Ny præst på deltid

Som nævnt sidst er Birgitte Graakjær
Hjort gået på halvtidsorlov, da hun skal
være ekstern lektor ved præsternes efteruddannelse det næste 1½ år. Menighedsrådet har derfor i februar haft travlt
med at se på præsteansøgninger, høre
prøveprædikener og holde ansættelsessamtaler. Sidst i februar kunne vi så indstille vores kandidat. Det tager så nogen
tid at få det ”igennem systemet”, så det
var først ret kort før påske, at vi officielt
kunne fortælle, at Anders Kobbersmed
bliver vores nye præst på halvtid. Han
er efter ordination i Aarhus Domkirke
blevet indsat i embedet d. 21. april.
Læs præsentationen af vor nye præst på
side 3 i kirkebladet

Det øvrige arbejde

En præsteansættelse tager ret megen tid

Af Ingolf Yde
Præsteansættelser
tager mange ressourcer i menighedsrådet. Anders
Kobbersmed er
pr. 15. april ansat
som ½ tids vikarpræst i 1 ½ år

og ret mange kræfter, så derfor er det
nye menighedsråd kommet lidt bagud
med de opgaver, der er. Men vi har fået
færdiggjort regnskabet for 2012 – det
endte med et lille overskud. Planerne
for en udbygning af Christiansgården er
afleveret til provstiet, og alle udvalgene
er i gang. Så arbejdet er i god gænge.

Christianskirkens
hjemmeside

På Christianskirkens hjemmeside informeres om alt, hvad der har relationer
til kirken og det arbejde, der foregår i
eller udgår fra kirken. Har du kommentarer eller noget, du mener, skal offentliggøres på hjemmesiden, så send det til
webmaster@christianskirken.dk – så vil
vi se på det. Læs også om møder i menighedsrådet. De er offentlige.

Om kort tid vil hjemmesiden få et helt
nyt udseende og ny struktur. Følg med
på www.christianskirken.dk

Parkering

Husk at være hensynsfuld, når du parkerer ved kirken – uanset hvor travlt du
måtte have! Vore naboer og andre trafikanter skal kunne passere.

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

Christianskirken har holdt 100 år fødselsdag
For 100 år siden blev den første Christianskirke indviet. Den
lå på Randersvej, og Kong Christians X gav tilladelse til, at
den blev kaldt Christianskirken.
Kirken for enden af Norges Alle er ikke så gammel. Den blev
indviet i 1958, men fungerede allerede fra 1942 som kryptkirke. Det tog en del år at samle penge ind og få tilladelser til
at bygge oven på krypten.
I jubilæumsskriftet fra 1983 skriver N. Knattrup følgende:
Palmesøndag d. 16. marts 1913 kunne man indvie den første
Christianskirke. Aarhus Stiftstidende for 17. marts skriver:
- Udenfor tog vinteren sit sidste livtag med foråret. Stormen
ruskede vildt i træer og buske, og solen holdt sig borte. En
fornem procession gik op gennem den fyldte kirke, anført
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Den første Christianskirke (på Randersvej) blev indviet for 100 år siden.
Kirken er siden revet ned

af Kultusminister Appel og biskop H.S.Sørensen. Biskoppen holdt indvielsestalen og sagde bl.a.: ”Det er ikke gjort
med kirken og præsterne alene; de levende, lyttende mennesker er en kirkes skønneste pryd”.
Stiftprovst V. C. Lindhardt prædikede over dagens tekst: Se
din konge kommer til dig.
- Han kommer til os, hvad enten vi er den store eller den lille
synder, og hvad enten vor tro er stærk eller ringe, ja om vi
end ingen har.

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

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 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 Århus 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
T1f. 8616 6037, 2871 6269, ulrik.b.nissen@
christianskirken.dk

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

Kirketjener Preben Eliassen
tlf. 4172 71O5, 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, 8621 2815
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

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, 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, Jonathan Kiel Thormann, 2232 6055
Fredagsfamilie, William Ehmsen, wehmsen@mail.tele.dk,
2753 5313
Q-tid, kreativ kvindegruppe, Tuja Stær Berg, 2877 5545
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, 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

Ansvarshavende redaktør Carsten Haugaard Nielsen, chn@
km.dk
Redaktion dette nr. Maria Due Pedersen, Carsten Haugaard
Nielsen, Jes Christiansen
Foto Henrik Støvring m. fl.
Deadline næste nr. 3. juni 2013
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Info-siden

KIRKEKONTORET:

Ordet
24 timer, jeg vil huske!
Caroline blev konfirmeret d. 9. maj i Christianskirken

Caroline Burgdorf Aakjær
blev konfirmeret i Christianskirken d. 9. maj sammen
med klassekammeraterne
fra 7 A, Skovvangsskolen.
Her er hun fotograferet på
konfirmandernes udflugt til
København.

Jeg er livets brød
Se Johannesevangeliet 6,24-37
Der blev holdt en koncert for nogle soldater
under krigen. Bagefter blev én af dem bedt om
at sige et par ord til tak. Han rejste sig og sagde:
- Vi er meget taknemlige for den flotte underholdning, vi har fået. Og vi sætter stor pris
på alt det, der er blevet ydet for at glæde os.
Men i morgen skal vi til fronten. Og jeg har
ikke styr på det dér med at skulle dø. Jeg er
ikke klar til at møde Gud. Så jeg kunne godt
ønske, at der havde været noget for vore
sjæle.
Der var underholdning, ja. Men ikke noget til
sjælen.
Det er der til gengæld i dagens ord, hvor Jesus
siger:

Af konfirmand Caroline Burgdorf Aakjær

Hvorfor har du valgt at blive konfirmeret?

Fordi jeg er blevet døbt, er det naturligt også at blive konfirmeret. Jeg
ser frem til dagen og glæder mig til oplevelsen i kirken og til at fejre det
med min familie to dage efter.

Hvad har været det bedste ved at gå til præst – og det værste?

Jeg synes, det har været sjovt at lave de aktive ting såsom bibelløb, Jeopardy og udflugter. Jeg har ikke rigtigt tænkt over noget der er værst, da
jeg synes, det hele er fint.

Hvad skal der ske på din konfirmationsdag, og hvordan tror du, den bliver?

På min konfirmationsdag skal jeg til min kusines fest, og jeg holder
min 2 dage efter. Jeg glæder mig rigtig meget til begge dage. Jeg møder
op i kirken d. 9. maj, hvor jeg bliver konfirmeret med de andre fra min
klasse. D. 11. maj holder jeg min fest, og den bliver en aftenfest.

Hvilke tanker gør du dig om folkekirkens fremtid?

Jeg forestiller mig, at den er nogenlunde, som den er i dag, og at størstedelen af Danmarks befolkning fortsat vil være medlem af folkekirken.

- Jeg er livets brød. Den, der tror på mig har
evigt liv.
Det er store ord. Det er næsten en for stor
mundfuld for et moderne menneske. Ja, men
inden vi vrager dem, skal vi betænke, at de stod
deres prøve påskemorgen, da Jesu grav var tom.
”Mennesket lever af at spise brød” siger vi.
Og det er rigtigt. ”Men mennesket dør også
af at spise brød alene.” Det ved vi noget om i
Danmark, hvor livsleden, tomheden og meningsløsheden vokser, alt imens forretninger og
køleskabe bugner af mad. Brød og materielle
goder gør det ikke.
Derfor siger Jesus også:
- Arbejd ikke for den mad, der forgår, men for
den mad, som består til evigt liv, den som
Menneskesønnen vil give jer.
Jesus, kom dog nær til mig,
lad mig aldrig slippe dig!
Gem dig i mit hjertes bo,
gør det glad og gør det tro!
Salmebogen nr.588

Af sognepræst Esper Thidemann
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