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Blog

Tiden har mig

Af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
I det kommende år vil gudstjenester og
aktiviteter i Christianskirken bære præg
af temaet: Giv af din tid! I den anledning
blogger sognepræst Carsten Haugaard
Nielsen.
Jeg har lige fået mit armbåndsur igen!
Herligt! Det har været til reparation et
par uger. Nu nyder jeg det til fulde: Mit
præcise kvalitets-ur. Nu kan jeg igen
holde styr på livet!
Jeg ved ikke, hvor mange gange hoved og arm i løbet af de sidste uger har
gjort den kendte bevægelse: Hovedet
lidt på skrå og samtidig et let drej med
venstre håndled. For bare igen-igen at
opdage det: Der er ikke noget ur! Aahhr!
Irriterende!
Da jeg tilpas mange gange havde irriteret mig over det manglende ur, spurgte
en tanke mig: ”Betyder det så meget, lige
præcis hvad klokken er?” Der var straks
en anden tanke, der svarede: ”Jamen…
hvad så med dine aftaler? Møder? Effektivitet? Det går ikke!” Men den før-

”Men, nu! Nu er alt ved det
gamle! Hoved og håndled
har igen fundet den kendte
bevægelse, der på et halvt
sekund registrerer, hvad
klokken er. Herligt! Nu er
der ingen undskyldning for
at komme for sent, træde
ved siden af og gøre alskens
unyttige ting. Jeg styrer!”
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ste tanke gav ikke op: ”Der er vel andet
end den slags i livet? Hvad med bare at
leve og se, hvad der sker?” Hvorefter den
anden tanke så temmelig forskrækket
ud og spurgte med et skævt smil: ”Kan
det gå?” Og nu så den første en åbning:
”Prøv lige at se på dig selv… hvem er du?
Har tiden dig?”
Det gav lidt at tænke videre over! Har
tiden mig? Altså ikke: Har jeg tid? Men:
Har tiden mig? Bliver min dag (for)
ofte sådan, at aftaler står i kø? Vigtige
aftaler, naturligvis som… fx aftalerne i
dag! Men er der så tid og overskud til
ting som: Snak med en kollega.. smalltalk med naboen, der er ude at lufte sin
hund.. at give en hånd til en, der har
brug for hjælp her og nu.. at joke med
folk i køen i Fakta.. at give et smil til en,
jeg går forbi.. at tale med mine børn.. at
give min kone et kys.. at bede en bøn til
Gud?
Men, nu! Nu er alt ved det gamle!
Hoved og håndled har igen fundet den
kendte bevægelse, der på et halvt sekund
registrerer, hvad klokken er. Herligt! Nu
er der ingen undskyldning for at komme

”Da jeg tilpas mange gange
havde irriteret mig over det
manglende ur, spurgte en
tanke mig: ”Betyder det
så meget, lige præcis hvad
klokken er?”
for sent, træde ved siden af og gøre alskens unyttige ting. Jeg styrer!
Men de sidste to uger har gravet en
tvivl i mig. For er det mig, der styrer?
Eller er det den kendte bevægelse, der
registrerer tiden, der styrer mig? Er de
unyttige ting, der forstyrrer min effektive tidsstyring, de vigtigste? Går jeg glip
af livet, mens jeg styrer igennem det?
Nu ser jeg på mit ur igen! Jeg skal altså snart til det næste… så farvel, læser!
Men inden, jeg går: Jeg håber, både du
og jeg bliver ved med at spørge os selv:
”Har tiden os?”

Pastor Birgitte søger nye græsgange
– men bli´r
”... jeg er sognepræst i en
folkekirke med mange frivillige.
Det holder jeg meget af.”

Af Jes Christiansen
Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort er ekstern lektor på halv
tid i perioden 1. april 2013 til 30. september 2014. Men hvad er
Birgitte i gang med – og hvorfor?
Birgitte underviser præster på efteruddannelsen i, hvordan
man prædiker. Desuden underviser og forsker hun i, hvordan
man kan bruge frivillige ved gudstjenesten og i det kirkelige
sociale arbejde.

En højere enhed

Med begejstring fortæller Birgitte, at hendes arbejdsliv er gået
op i en højere enhed.
”Der er tre spor i mit liv, der mødes her.
Det ene spor er, at jeg er sognepræst i en folkekirke med mange frivillige. Det holder jeg meget af.
Det andet, at jeg skal arbejde med voksenundervisning og
forskning, som jeg tidligere har beskæftiget mig med. Og jeg
elsker at undervise.
Og det tredje, at jeg i de sidste 15 år har været involveret i
Rederne og KFUKs Sociale Arbejde, hvor jeg selv er frivillig.
I det nye arbejde kommer jeg til at trække på alle tre spor”,
siger Birgitte Graakjær Hjort.

Skråsikker eller ydmyg prædikant?

Præst underviser præster i, hvordan de skal prædike. Noget
af en udfordring, medmindre den nye lektor er skråsikker på,
hvordan en prædiken skal skrues sammen.

”Jeg går ind til opgaven med stor ydmyghed. At prædike
er for mig den mest udfordrende opgave som præst, og jeg
føler mig bestemt ikke skråsikker. Nogle gange mærker jeg en
velsignet lydhørhed, men andre gange, at tilhørerne begynder at flakke”, siger Birgitte, og tilføjer, at hun glæder sig til at
arbejde med opgaven i samarbejde med sine kursister.
Lur mig, om det ikke skal lykkes hende at give sine kursister noget at bygge videre på. Hun er fagligt meget velfunderet. Hun underviste på teologistudiet på Aarhus Universitet
i ni år, før hun blev ansat ved Christianskirken. Samtidig fik
hun tid til at tage en Ph.d.
Og da jeg nysgerrigt spørger, om hun har en faglitterær
skribent-virksomhed bag sig, viser hun beskedent en boghylde med adskillige bøger. Nogle har hun selv skrevet, andre
er hun medforfatter på. Tre af værkerne handler i øvrigt om,
hvordan man prædiker!
Beskedenhed eller ej. Tag ikke fejl af hendes hang til lederskab, som også er nødvendig for en underviser. Pludselig
begynder hun at belære mig om, at det ikke vil interessere
kirkebladets læsere at høre om, hvordan man prædiker! Nå
ikke!

Karriereskift?

Med den begejstring Birgitte signalerer om sit nye lektorjob,
ligger spørgsmålet lige til højrebenet: Er hun er på vej mod
nye græsgange – på fuld tid?
Den hopper hun ikke på. Heller ikke når jeg antyder, at det
i erhvervslivet er god skik jævnligt at overveje karriereskift.
”En præst skifter ikke embede lige så tit, som mange andre
faggrupper skifter job”, siger hun. ”Specielt ikke, når jeg er så
glad for at være præst ved Christianskirken.”
I stedet ser hun frem til efter 1½ år med fordybelse og undervisning at vende tilbage med en fornyet tilgang til igen at
være fuldtids sognepræst ved Christianskirken.
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At se medmenneskets behov
– og handle på det
Christians sogns menighedspleje – kirkeligt socialt arbejde siden 1941

Af sognemedhjælper i menighedsplejen
Kirsten Højlund
”Giv af din tid – diakoni i hverdagen”
- sådan lyder det kommende års tema
i Christianskirken. ”Hvad er nu det for
noget – de finder på så meget nyt i den
kirke.” Faktisk handler det ikke om noget nyt, nærmere tværtimod. Det med at
give af sin tid for at hjælpe andre mennesker, som har brug for det, har altid stået
højt på dagsordenen i Christians sogn.

Giv af din tid
– som Jesus gjorde det

Men det er ikke bare i Christians sogn!
Og hvorfor så det? Fordi vi er blevet

”Fordi vi har fået betroet
opgaven at hjælpe andre af
Jesus… Og han var ikke bare
sammen med dem, der
kunne klare sig selv”
betroet opgaven at hjælpe andre af Jesus. Han har oven i købet selv vist os
i praksis, hvad det vil sige, da han gik
omkring her på jorden. Han viste os det
ved at være menneske sammen med
andre mennesker. Og han var ikke bare
sammen med dem, der kunne klare sig
selv. Han viste os, hvad vi skal, ved at
være ved siden af og hjælpe dem, der
var fattige, syge, udstødte, og dem, som
ingen andre ville være sammen med.
Han viste os det ved at være til rådighed
og tjene andre, mere end selv at blive
tjent.

Og det er så det, vi som kristne får
at vide, at vi skal. Vi skal gå i Jesu fodspor og tjene vores næste – vi skal være
mund, hænder og fødder for ham. Han
viste sin kærlighed gennem det, han
sagde og gjorde, og vi bliver bedt om
at gøre det samme. Den opgave har
menigheden i Christians sogn i al skrøbelighed påtaget sig og været optaget af
gennem alle årene. Optaget af at sætte
handling bag ordene.

Christians sogns menighedspleje
siden 1941

I 1941 blev Christiansbjergs Menighedspleje oprettet. I 1945 kom det til
at hedde: Christians Sogns Menighedspleje. Formålet var ”at øve et kristeligt
barmhjertighedsarbejde – dels af personlig, dels af materiel art”. Med andre
ord: At se medmenneskets behov og
handle på det.

”Hvem kender ikke
børn, der efter en uge
på Oddesundlejr i sol og
regn og med masser af
knus og kram og fællesskab kommer solbrune,
glade og begejstrede
hjem?”

Der spilles på Oddesundlejr
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Sinna Johansen har besøg
fra menighedsplejen

I 1955 blev den første lønnede medarbejder ansat. Sognemedhjælperens
arbejde var ikke at være god ved næsten, så resten af menigheden kunne
læne sig tilbage. Det bestod dengang
som nu primært i at understøtte hele
menighedens frivillige arbejde. Det er
jo netop hele menigheden, Jesus beder
om at gå i Hans fodspor.

har snart 60 års jubilæum. Her er der
blevet løftet i flok. Her har alle kunnet
være med. Både når det drejer sig om
at give en hånd med i arbejdet omkring
basaren. Eller at støtte økonomisk ved
at købe lodder i tombolaen og vinde, få
en god kage til kaffen og nyde fællesskabet med naboer og andre bekendte.

Fællesskab på Oddesund og til
forårsmarked

Men hvad bruges pengene så til? Blandt
andet til julehjælp. Hele sognet har været med til at bidrage økonomisk, enten
ved at deltage i basaren, handle i vores
genbrugsbutik på Norges Allé eller på
anden måde støttet os. Derfor har mange, der virkelig har været i nød, kunnet
få en julekurv eller et lille bidrag at gøre
godt med til jul.

Og hvad er der så kommet ud af det?
Det kan være svært at veje og måle, og
det er vel heller ikke nødvendigt. Men
mon ikke mange beboere fra sognet har
været glade for Oddesundlejren – den
årlige sommerlejr for børn? Hvem kender ikke børn, der efter en uge på lejr i
sol og regn og med masser af knus og
kram og fællesskab kommer solbrune,
glade og begejstrede hjem? Og nogle
har som voksne sagt: Mit barn skal på
Oddesundlejr, for det har jeg selv været
som barn! Den gode oplevelse skal mit
barn ikke snydes for. Lederne på Oddesundlejren har primært været frivillige,
som gerne ville give af deres tid - for at
give sognets børn en dejlig ferieuge.
Eller hvem på Christiansbjerg kender ikke Christianskirkens basar eller
forårsmarked, som vi kalder det nu? Det

”Betydningen af, at der
kommer et medmenneske og
ringer på døren, drikker en kop
kaffe, snakker, går en tur, eller
hvad der nu er brug for, kan ikke
overvurderes.”

Julehjælp

Besøgstjeneste
– til glæde for ensomme

Noget af det, som gennem alle årene er
blevet vægtet højt, er vores besøgstjeneste. Her er der brug for mange frivillige,
som giver en lille bid af deres tid for at
glæde et ensomt menneske – for dem er
der mange af i vores sogn. Betydningen
af, at der kommer et medmenneske og
ringer på døren, drikker en kop kaffe,
snakker, går en tur, eller hvad der nu
er brug for, kan ikke overvurderes. Be-

søgstjenesten har til stadighed brug for
frivillige, som vil være med her.

Vi kan alle hjælpe medmennesket

Det her er bare et lille hjørne af det arbejde, der gennem en lang årrække er
udført gennem menighedsplejen - og
dermed af menigheden i Christianskirken. Men menighedsplejen er et langt
mindre hjørne af det, som foregår i det
daglige imellem helt almindelige mennesker. Det at give af sin tid eller at følge
i Jesu fodspor er først og fremmest noget, hver enkelt gør i det daglige. Her
har vi alle en opgave.
Kirkens diakoni (kristen næstekærlighed i praksis) er et tilbud til dem, der
ikke har noget netværk. Og for os alle
er det en hjælp til at huske på at hjælpe
medmennesket - noget, vi nemt glemmer.
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Møder og arrangementer
På denne side var der tidligere lister med arrangementer for Tirsdagsklubberne, Christiansbjerg Indre Mission og andre møder for voksne. Vedrørende disse møder henviser vi til programmer i våbenhusene og i Christiansgården og til www.christianskirken.dk.
På s. 11 findes en samlet oversigt over aktiviteter ved Christianskirken med angivelse af kontaktadresser

Missionsprojektet

i foråret til sigøjnerbørn i Satu
Mare i Rumænien indbragte:
kr. 24.148,50.
I efteråret samles der ind
til gadebørn i Cameroun og
Nigeria, formidlet af MissionAfrika og Afrika InTouch.

November 2013
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I efteråret samles der i Christianskirken ind til gadebørn
i Vestafrika

Salmesangsaften

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 i Christianskirken. Organist Martin Nielsen vil causere og fortæller om sit syn på
orglets rolle i gudstjenesten og vi synger salmer. Koret medvirker
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Menighedslejr

den 8.-10. november. Tag med og få mulighed for at lære folk
fra kirken og sognet at kende! Se programmet på hjemmesiden og tilmeld dig også dér. Lejren finder sted på Rudehøj
Efterskole i Odder. Der er plads til både enlige, familier, unge
og gamle.

En god dag!

Årsmøde for hele kirken

Torsdag den 26. september kl. 19.30 i krypten. Kom og
hør menighedsrådets beretning om året, der er gået, og om
planer for fremtiden i kirken på Christiansbjerg! Vi drøfter i
fællesskab, hvordan kirkens vision fortsat kan realiseres i det
daglige arbejde.

Mission Afrika-event

Søndag den 29. september 2013
kl. 11.00 indbyder Christianskirken sammen med MissionAfrika til MissionAfrika-event. Arrangementet bliver samtidig høstgudstjeneste. Gudstjenesten vil være en familiegudstjeneste. Der vil blive samlet ind til gadebørn i Nigeria og
Cameroun. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost for alle, og
her vil vi bl.a. høre mere om gadebørnene.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste – med smag og
duft af Afrika!

Kirkeaftner

er arrangementer for alle unge og voksne i kirken. Vi mødes 3-4 gange om året på tværs af alle andre fællesskaber i
kirken. Vi sætter fokus på noget, der er relevant for os som
kirke og kristne. Næste kirkeaften er: Torsdag den 3. oktober
kl. 19.30 i kirkens krypt. Lektor Ph.d. Morten Hørning vil
fortælle om ”Menigheden i Det nye Testamente – set i lyset af
efterfølgelsestanken”.
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Lørdag d. 21. september kl. 10-17. I forbindelse Christianskirkens nye tema: ”Giv af din tid!” inviterer Christianskirken alle
til en dag, hvor vi tilbyder praktisk hjælp til Christiansbjerg
– og særligt til Kalmargade, Reginehøj og Illerupvej. Skriv datoen i din kalender og mød op og vær med til ”En god dag!”
Vi mødes i Kalmargades Beboerhus, Kalmargade 31, 8200
Aarhus N. Alle frivillige skal huske en madpakke og en flaske til vand. Tilmelding til diakonimedarbejder Peter Worm
Madsen peter@christianskirken.dk eller 4172 7108 – også,
hvis man vil gøre brug af hjælpen!
Også i månederne oktober, november og december er det
muligt at rekvirere praktisk hjælp fra Christianskirken, kontakt Peter Worm Madsen.

Onsdags-samtale-gruppe

Onsdag i ulige uger kl. 13.00-14.30 i Christianskirken,
Himmelsalen (kirkens nordindgang). Vi er en samtalegruppe med fokus på, hvad kristendommen betyder i hverdagen.
I efteråret hedder temaet: ”Giv af din tid – diakoni i hverdagen”. Alle er velkomne. Interesserede kan henvende sig til
menighedskoordinator Martinus Nielsen tlf. 4172 7106, mail:
martinus@christianskirken.dk

Julehjælp

Menighedsplejen uddeler hvert år et pengebeløb til værdigt
trængende i julemåneden. Ansøgningsskema kan hentes hos
sognemedhjælper Kirsten Højlund, tlf. 4172 7101, fra den 11.
november og afleveres i udfyldt stand senest den 2. december.

Gudstjenester
Bliv frivillig ved Christianskirkens gudstjenester!

Ved Christianskirkens gudstjenester er der andre end ansatte, der medvirker. Menigheden deler salmebøger ud, beder
indgangsbøn, læser en tekst fra Bibelen, hjælper ved nadveren, laver kirkekaffe, synger for eller spiller til lovsange og
stiller sig rådighed for at bede for andre. Nogle er også med i en gudstjenestegruppe, der hjælper præsten med at forberede nogle gudstjenester.
Vil du være frivillig ved gudstjenesterne, så kontakt menighedskoordinator Martinus Nielsen på tlf. 4172 7106

September

Oktober

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
Carsten Haugaard Nielsen

6. 19.s.e.trin
Mark. 2,1-12
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
Birgitte Graakjær Hjort

8. 15.s.e.trin
Matt. 6,24-34
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Birgitte Graakjær Hjort

13. 20.s.e.trin
Matt. 22,1-14
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Kristian Bork Sørensen

15. 16.s.e.trin
Luk. 7,11-17
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Anders Kobbersmed

20. 21.s.e.trin
Joh. 4,46-53
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Carsten Haugaard Nielsen

22. 17.s.e.trin
Luk. 14,1-11
8.45 Skriftemål
9.00 Ulrik Nissen
10.30 Esper Thidemann

27. 22. s.e. trin
Matt. 18,21-35
8.45 Skriftemål
9.00 Anders Kobbersmed
10.30 Esper Thidemann

25. Onsdag

n 16.30 Spagetti-gudstjeneste
Anders Kobbersmed

29. 18.s.e.trin
Matt. 22,34-36
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann,
høstgudstjeneste
n 11.00 Carsten Haugaard Nielsen
familie-høstgudstjeneste,
MissionAfrika Event

30. onsdag

n 16.30 Spagetti-gudstjeneste
Carsten Haugaard Nielsen

November
3. Alle Helgen
Matt. 5,1-12
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
Esper Thidemann

Dåbstræf den 27. oktober kl. 10.30
Alle børn, der er døbt i kirken i 2008 og
2010 bliver fejret og får overrakt en 3- eller
5-års dåbsgave.
Tilmelding skal ske til
maria@christianskirken.dk
Velkommen!

10. 24.s.e.trin
Matt. 9,18-26
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Carsten Haugaard Nielsen
17. 25.s.e.trin
Matt. 24,15-28
8.45 Skriftemål
9.00 Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Anders Kobbersmed
24. Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25,31-46
8.45 Skriftemål
9.00 Carsten Haugaard Nielsen
10.30 Esper Thidemann
27. onsdag

n 16.30 Spagetti-gudstjeneste
Anders Kobbersmed

December

1. 1.s. i advent
Luk. 4,16-30
8.45 Skriftemål
9.00 Esper Thidemann
n 11.00 Anders Kobbersmed,
familiegudstjeneste
n 16.00 Rytmisk gudstjeneste
Anders Kobbersmed

Gudstjenester Abildgården

Gudstjenesterne begynder kl. 14 og er med nadver
10. september Carsten Haugaard Nielsen
24. september Esper Thidemann
8. oktober
Carsten Haugaard Nielsen
22. oktober
Esper Thidemann
12. november Carsten Haugaard Nielsen
26. november Esper Thidemann
3. december Adventsgudstjeneste i Christianskirken
v. Esper Thidemann

Gudstjenester Bjerggården

Gudstjenesterne begynder kl. 14.15 og er med nadver
12. september Anders Kobbersmed
10. oktober
Anders Kobbersmed
14. november Esper Thidemann
Tirsdag d. 3. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste i Christianskirken
v. Esper Thidemann
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Har du brug for hjælp
– så ring til Peter!
Teolog Peter Worm Madsen er for en
tre-årig periode diakonal medarbejder
ved Christianskirken

Af Jes Christiansen
Peter kommer ikke til den aftalte tid for
dette interview; måske har han glemt det.
Han dukker dog pludselig op og beklager forsinkelsen. Han har sat lamper op
for én, der har bedt Christianskirken
om hjælp. Årsagen til vores møde er at
give kirkebladets læsere et indblik i Peter
Worm Madsens arbejde som diakonimedarbejder. Jeg tænker at, hvis det bare
handler om at sætte lamper op - gratis er der ikke meget at skrive hjem om…

Store ambitioner

Peter Worm Madsen fortæller begejstret om planerne for det diakonale
arbejde fra Christianskirken.
”Vi er en diakonal arbejdsgruppe på
syv, som har en række forslag til menighedsrådet” siger Peter og viser mig
udkastet til en folder, der viser, hvad
sognets borgere kan bede Christianskirken om hjælp til. Det er ikke så
lidt: Praktisk hjælp (f.eks. oprydning,
rengøring, havearbejde, m.m.), besøgsvenner, julehjælp fra Menighedsplejen,
juleaften i Krypten, samtaler og sjælesorg, økonomisk rådgivning.
Nogle af disse planer er allerede i
gang via Menighedsplejen (se mere s.
4-5), men det er Peters mening at støtte
dette arbejde og også udbygge det.
”Vi ved, at der sidder mange ensomme studerende på de 14 kollegier i
Aarhus. Derfor har vi også planer om
en række fællesskabsarrangementer
dér”, siger Peter.
Et andet nyt projekt er en ”En god
8

dag!”, som skal tilbydes til beboerne i
Kalmargade, Reginehøj og på Illerupvej (se s. 6).

At være (hel) kristen

Peter oplevede tidligere, at det ikke var
nok for ham at høre om, hvad Biblen
siger vi skal, f.eks. være god mod sin
næste.
”Nu ville jeg hellere prøve det, som
Biblen siger om at hjælpe sin næste,
nemlig at handle på det!” siger Peter.
Et af de citater af Jesus, der har gjort
indtryk på Peter er fra Matthæusevangeliet, kap. 25, 35-37 om verdensdommen: ”For jeg var sulten, og I gav mig
noget at spise, jeg var tørstig, og I gav
mig noget at drikke, jeg var fremmed,
og I tog imod mig, jeg var nøgen, og
I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer
af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte
mig”.

Menigheden skal motiveres

Peters store udfordring er også at motivere menigheden og sognet til at bakke
op om kirkens diakonale arbejde. Det
kan naturligvis ikke alene udføres af
den diakonale arbejdsgruppe.

”Det er vigtigt, at alle kirkens præster
og menighedsrådet løbende informerer
om de diakonale projekter”, siger Peter.
”Vi vil også prøve at motivere hele
sognet og alle klubberne i Christianskirkens regi til at tænke diakonalt lige fra
juniorklub til tirsdagsklubberne.”

At bede om hjælp

”Jeg kan selv!” er en typisk holdning
hos mange mennesker. Bl.a. derfor er
det grænseoverskridende for mange at
bede om hjælp.
Direkte adspurgt siger Peter, at
motivet bag tilbuddet om hjælp ikke er
at trække folk i kirke på søndag, heller
ikke at omvende dem.
”Vi skal bare vise, hvad kirken også
kan ude hos det enkelte menneske. Jesus
gik jo også ud til folket”, siger Peter.

Glæden ved at hjælpe

En af de helt store oplevelser er den
glæde, man oplever efter at have hjulpet
et andet menneske i nød.
”Ved at give dét videre, som jeg selv
har fået for intet, oplever jeg ydmyghed og taknemmelighed over det kristne budskab”, slutter Peter.

Diakoni
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni, og bygger på bibelens fortælling om Jesus´ møde med mennesker. Diakoni betyder tjeneste.
Kilde: folkekirken.dk

Tema: Giv af din tid!

Gi´r af sin tid
– i genbrugsbutikken
“Jeg er ud af en handelsfamilie... og synes det er sjovt
at prutte om prisen”

Af Jes Christiansen
Marianne Thomsen har i snart to år
givet rigtig meget af sin tid i Genbrugsbutikken på Norges Alle.

Hvorfor netop denne
genbrugsbutik?

”Fordi jeg var kunde i forvejen og syntes
det var en hyggelig butik, og fordi vi

ikke har faste priser!”, siger Marianne.
”Jeg er ud af en handelsfamilie og
har selv handlet meget og synes, det er
sjovt at kunne ”prutte” om prisen; men
jeg skal naturligvis kunne stå inde for
prisen”.
En anden væsentlig årsag er, at
hendes datter er blevet døbt, konfirmeret og har været med i Christianskirkens børnekor.
”Og efter seks år som deltager, skal
hun for første gang være ung leder på
Oddesundlejren”, siger en glad mor.

En god dag

En god dag for Marianne er, når der er
kommet mange kunder i butikken, og
hun har haft noget at rive i.
Men Mariannes handelserfaring og
talent fornægter sig ikke:
”Det er nu også rart at vide, at det
giver overskud og at det går til Christianskirkens Menighedspleje og Folkekirkens Nødhjælp. Det gi´r mig også
meget på det personlige plan; at nogen
har brug for én, og at møde en masse
mennesker”, slutter Marianne Thomsen.

Gi´r af sin tid - som kirkevært
Af Jes Christiansen

Ruth. Hun kom lige fra hospitalet, hvor
hendes datter lå alvorligt syg. Moderen
fortalte grædende Ruth om sin smerte.
”Det berørte mig dybt”, siger Ruth,
”men jeg er glad for, at jeg gav mig tid
til at lytte, inden vi sammen gik ind til
gudstjenesten.”

Kirkevært(inde), Ruth Mølgaard, er glad
for at byde velkommen med et ”god
morgen” – og tilbyde en salmebog ved
gudstjenesten søndag kl. 10.30.
”De søndage, hvor jeg er kirkevært,
går jeg i alt fald ikke til gudstjenesten i
dårligt humør”, siger Ruth.
Hun sagde ja til opfordringen, fordi
hun havde lyst til at yde en frivillig indsats i sin kirke.

Tid til at lytte

”Specielt når der er dåb er det vigtigt at
være til rådighed for dåbsgæster, men
også for andre, der måske ikke kommer
så tit”, siger Ruth.

Kirkekaffe og nadverhælper

“..hvor jeg er kirkevært, går jeg i alt fald
ikke til gudstjenesten i dårligt humør”
En søndag henvendte en kirkegænger, der ikke havde været her før, sig til

Ruth Mølgaard er også med i teamet,
der serverer kirkekaffen på trappen og
hun meldte sig som hjælper til nadveren, da sognepræst Carsten Haugaard
Nielsen efterlyste frivillige.
”Når jeg uddeler brød ved den højtidelige og vigtige stund ved alteret, føler
jeg, at det hele går op i en højere enhed”,
slutter Ruth Mølgaard.
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NYT fra menighedsrådet
Af Peter Schmidt
Uge 21 i Kalmargade var atter en succes.
Der var stor genkendelsesglæde, og
mange deltog i aktiviteterne. Fx var der
ca. 140 til spisning den første aften og
stor spørgelyst ved religionsdialogen.

Folkekirkens styre

Der er kommet et debatoplæg om folkekirkens styre fremover, som kan læses
på kirkeministeriets hjemmeside. Der
afholdes et offentligt møde herom den
18. augst på Diakonhøjskolen.

Missionsprojekt
efterår 2013

Menighedsrådet har godkendt indsam-

ling til gadebørn i Afrika som missionsprojekt i efteråret 2013.
Der arrangeres en event i samarbejde med MissionAfrika ved høstgudstjenesten. Mission Afrika vil være i kirken
i ugen før eventen. Her vil de være til
rådighed for klubber og fællesskaber.

Nye messehageler
og lysglobe

Den første messehagel er nu kommet
til kirken og taget i brug. De øvrige 3
messehageler er bestilt. Desuden har
menighedsrådet besluttet at købe en
lysglobe. Den, som har været på prøve,
er blevet brugt meget.

Grøn kirke

Vi bruger meget lys i kirken. Et skift til
LED lys kan give en stor besparelse. Det
undersøges nærmere, hvordan der kan
findes en løsning.

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

Hvem bor i Christians Sogn?
Christians Sogn er stort. Det strækker sig fra Ndr. Ringgade
i syd næsten ud til Brendstrupgårdsvej i nord, fra PaludanMüllers Vej i vest til Bethesdavej i øst. Der bor 14.193 personer, og 10.280 er medlemmer af folkekirken.
Sognet hører til Århus Domprovsti. Sognet omfatter bydelen Christiansbjerg, som foruden villakvarteret
omkring kirken består af boligkvartererne Vorrevangen,
Reginehøj, Skovvangen og Kalmargade, dele af villakvarteret Riisvangen og Katrinebjerg, som tidligere var industrikvarter, men nu især består af butikscenter og nybyggede uddannelsesinstitutioner, bl.a. Menighedsfakultetet.
Omkring Oluf Palmes Allé ligger Danmarks Radio og Journalisthøjskolen. I sognet ligger der tre skoler: Skovvangskolen, Katrinebjergskolen og Vorrevangskolen. Desuden to
lokalcentre, Abildgården og Bjerggården.
Christians Sogn blev udskilt fra Sankt Johannes Sogn
som Christiansbjerg Kirkedistrikt i 1912-16 og blev selvstændigt sogn i 1943, efter at kryptkirken var bygget i 1942.
Selve kirken blev indviet i 1958.
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Christianskirken har taget en ny messehagel i brug. Den er designet og udført
af kunstnerparret Inge-Lise og Flemming Bau.

Aktiviteter i tilknytning til Christianskirken

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

se www.christianskirken.dk for yderligere information

Frivillig i Christianskirken

Kordegn Jannie Platz Christensen

For børn

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

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

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

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

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

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

Sognemedhjælper (menighedsplejen) Vera Dohn
tlf. 8697 9200

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

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

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

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

For teens og unge

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
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. Peter Schmidt, Marianne Due-Hansen, Jes
Christiansen, Maria Due Pedersen, Carsten Haugaard Nielsen
Fotos: Carsten Haugaard Nielsen m. fl.
Deadline næste nr: 23. september 2013

11
11

Info-siden

KIRKEKONTORET:

Ordet
Tid til holdånd
Et nye sportsår står for døren. I de seneste år er
en ny form for fodbold kommet til Danmark.
Nemlig amerikansk fodbold. Både klubber og
skærmen tiltrækker flere og flere. Jeg er selv
blevet fanget af sporten, der på en helt særlig
måde bruger hver enkelt spiller til lige nøjagtigt
det, han er bedst til.

Foto: Jens Jakob Andersen

Et præstepar, der gav af
deres tid
Af Peter Schmidt
Om lørdagen blev der skrevet
prædiken, om søndagen holdt
gudstjeneste. Mandag var fridag,
så da kørte præsteparret rundt
til genbrugsbutikkerne. Tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag tog
præsten på besøg i sognet. Herluf
og Ruth Andersen var et præstepar, der gav af deres tid – også
efter pensioneringen.
Herluf Andersen døde i marts
kort tid efter sin 80 års fødselsdag og efter 40 års jubilæum
som stifter og leder af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker. Han blev ansat ved Christianskirken i 1960 og blev snart
kendt som en præst, der gerne
ville komme unge i møde i deres
ønske om en mere ungdomsvenlig gudstjeneste. Året efter blev
han gift med Ruth, og sammen
fandt og oversatte de nye salmer
og sange og skrev nye bønner, alt
sammen noget, som var lettere at
forstå for børn og unge.
Deres gamle Volvo blev ikke
alene kendt i sognet, hvor Herluf
brugte megen tid på husbesøg,

men bilen blev også kendt i byen,
hvor det aktive præstepar i 1972
startede den første genbrugsbutik, som tjente penge til Folkekirkens Nødhjælp. Siden da er
det efter deres ide blevet til 123
genbrugsbutikker spredt over
hele landet. Genbrugsbutikkerne har siden 1972 og indtil i dag
skabt et overskud på 484,8 millioner kroner til verdens fattigste.
Præsteparret kørte på præstens
fridag rundt i landet, fandt nye
lokaler og frivillige til at starte nye genbrugsbutikker. Siden
kom de og viste billeder og fortalte om de hjælpeprojekter, som
overskuddet fra butikkerne blev
brugt til. Ruth og Herluf rejste
også ud for med egne øjne og
fotoapparat at se, hvad pengene
blev brugt til. Oplevelserne blev
delt med andre ved en udbredt
foredragsvirksomhed. Ruth og
Herluf gav af deres tid sammen.
Desuden gav Ruth også af sin tid
som leder af tirsdagsklubben i
krypten. I de sidste 17 år har hun
her skabt fællesskab for mange
ældre i Christians sogn.

En af de mindre flatterende roller på banen
er den position, der hedder tackle. Holdets
tackle må slet ikke røre bolden, men har én
enkelt og enormt vigtig rolle: han skal holde
forsvarsspillerne væk, så hans eget hold har tid
og plads til at kaste eller løbe bolden så langt
frem ad banen som muligt og derved score
point. Han bruger faktisk alle sine kræfter på at
forbedre sine holdkammeraters muligheder for
at få succes.
En tackle er altså en rolle, hvor du først og
fremmest tænker på at tjene holdets bedste og
ikke skeler så meget til, hvilket slid det koster
dig selv.
I denne sæson går kirken i luften med et nyt
tema: ”Giv af din tid!” I sognet, som vi bor i,
er vi nemlig også et hold, hvor vi må tjene og
hjælpe hinanden. Et hold, hvor vi må forsøge
at forbedre hinandens muligheder for at trives.
Ved at give af vores tid kan vi hjælpe naboer,
venner og familie og måske endda mennesker,
vi slet ikke kender endnu til en bedre tilværelse.
I Bibelen finder vi flere steder udgaver af ”Den
Gyldne Regel”. Jesus siger fx i Matthæusevangeliet
kap. 7 v. 12: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal
gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”. Det
er et godt princip for, hvordan vi skal leve med
hinanden, og som vi netop sætter fokus på med
temaet ”Giv af din tid!” For ved at bruge tid på
andre end os selv, kan vores eget liv også blive
beriget. Vi håber, at både kirken og alle i sognet
må bære præg af det: At vi må være klar til at
give en hjælpende hånd til hinanden, og at hvis
én lider, så lider hele holdet. Vi har forskellige
roller og funktioner på holdet, men vi kan alle
sammen have godt af at påtage os rollen som
tackle en gang i mellem; at se bort fra mit eget
velbefindende og i stedet fokusere på, hvordan
jeg hjælper mennesker omkring mig bedst
muligt.

Af Anders Kobbersmed
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