
Pinse · Trinitatis
Johannestid · Trinitatis

JUNI ·JULI ·AUGUST
6 - 7- 8 · 2020

EVANGELIETEKSTER
Pinsedag, søndag den 31. maj Joh. 14, 23-31
2. Pinsedag, mandag den 1. juni Joh. 14, 23-31
3. Pinsedag, tirsdag den 2. juni Joh. 14, 23-31
Søndag den 7. juni Joh. 3, 1-13
Søndag den 14. juni Joh. 3, 14-21
Søndag den 21. juni Joh. 4, 1-26
Fra Sankthansdag, onsdag den 24. juni: Tekster om Johannes Døberen

f.eks: Mark. 1;   Joh. 3, 22-36;  Matt. 11, 1-15;   Matt. 14
Søndag den 26. juli Mark. 8, 27-38
Søndag den 2. august Matt. 7, 1-14
Søndag den 9. august Luk. 15
Søndag den 16. august Luk. 9, 1-17
Søndag den 23. august Luk. 18, 35-43
Søndag den 30. august Mark. 7, 31-37

KRISTENSAMFUNDET
SJÆLLAND · KØBENHAVN

Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg  C
Præst: Troels Lindow 33 23 33 26 bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30

troels.lindow@mail.dk
Præst: Mette Weinhard 33 31 43 41 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00

mette.weinhard@gmail.com
Seniorpræst: Dan Lerche-Petersen 33 31 37 30 bedst 10.30 -11.00
Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen  21 47 33 17
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · SJÆLLAND OG KØBENHAVN: 
MERKUR · 8401  11 02 37 7 · MOBILEPAY 43 515 (angiv hvad der gives bidrag til)

FYN OG JYLLAND ·AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N
Præst: Stephan Frister 86 10 19 99 bedst 8.00 -10.30

st.frister@gmail.com
Kontakt: Anna-Britta Balle 86 27 12 43
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · FYN OG JYLLAND:
MERKUR · 8401  17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv hvad der gives bidrag til)

INFORMATION
KASSERER: Lisa Bratlann 40 40 59 10 lisabratlann@gmail.com
BLADET (via e-mail): Henning Christiansen h.christiansen@hotmail.dk
HJEMMESIDE:  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · www.kristensamfundet.dk

Kristensamfundets Kultiske Handlinger, foredrag og sammenkomster er åbne for
alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes gennem frivillige bidrag…
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i septemberbladet…

ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 13. juni
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde

Søndag den 14. juni
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling - se ‘Meddelelser’
Kl 11.00: Fri samtale; derefter oprydning

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisningen finder sted efter aftale …

Næste præstebesøg i Odense
5.- 6. september; 3.- 4. oktober

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling - se ‘Meddelelser’
Pinsedag, søndag den 31. maj kl 10.00
2. Pinsedag mandag den 1. juni kl 10.00
3. Pinsedag tirsdag den 2. juni kl 10.00
Lørdage og søndage i juni kl 10.00
Sankthansdag, onsdag den 24. juni kl 10.00
Lørdage og søndage i juli kl 10.00
Lørdage og søndage i august kl 10.00
I sommermånederne juni, juli og august – vil der
ikke være Menneskevielsens Handling eller Kultisk
Dagsbegyndelse om torsdagen…

Sølvbryllup
Fredag den 5. juni modtager Anne-Dorthe Grigaff og
Gert Hansen Brudevielsens Sakramente.

Søndagshandling for Børn 
NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55…

Søndage i juni, juli og august kl 11.00
– når mindst to børn deltager
(aftal eventuelt indbyrdes).

Foredrag og Sammenkomster
København

Der vil ikke være nogen planlagte foredrag eller sammenkom-
ster i sommermånederne, jævnfør ‘Meddelelsesbrev’ i bladet fra
maj 2020.
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling - se ‘Meddelelser’
Pinsedag, søndag den 31. maj kl 10.00
2. Pinsedag, mandag den 1. juni kl 10.00
3. Pinsedag, tirsdag den 2. juni kl 10.00
Søndag den 7. og 21. juni kl 10.00
Mandag den 8. og 22. juni kl 10.00
Sankthansdag, onsdag den 24. juni kl 10.00
Søndag den 16. og 30. august kl 10.00
Mandag den 17. og 31. august kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Pinsedag, søndag den 31. maj kl 11.00
Søndag den 7. og 21. juni kl 11.00
Søndag den 16. og 30. august kl 11.00
finder sted når mindst to børn deltager

Forberedelse til Konfirmation 2020
Konfirmanderne mødes til Søndagshandling for Børn og 
undervisning i Kristensamfundet i Bergensgade 14: 

Søndag den 7. og 21. juni kl 11.00
Søndag den 16. og 30. august kl 11.00

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Mandag den 8. og 22. juni
Mandag den 17. og 31. august
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannes Evangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“-ordene

Fredag den 5. og 19. juni
Fredag den 14. og 28. august
Kl 11.00: Jyder yder, jyder nyder

Vi sysler med rengøring og vedligeholdelse 
Efter en kaffe-spisepause: Samtale om skiftende 
teologiske og/eller spirituelle emner, p.t.: 
‘Det femte Evangelium’ af Rudolf Steiner

Sankthansdag, onsdag den 24. juni
Kl 11.30: Udflugt til Øm Kloster 

(med forbehold…)
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MEDDELELSER
Hele Landet

Menneskevielsens Handling vil i den næste tid være med den
’stille kommunion’, dvs. uden indtagelse af substanserne brød
og vin. Hvornår det atter bliver muligt med menighedskommu-
nion – og under hvilke former – vides endnu ikke… 
Sakramentale Handlinger såsom Skriftemål, Den Sidste Olie, 
Bisættelser og Begravelser kan stadig afholdes efter aftale med 
en af præsterne…

Sølvbryllup
Fredag den 5. juni bliver Anne-Dorthe Grigaff og Gert Hansen
Sølvbrudeviet på Sankt Knuds Vej. De blev oprindelig viet af
Karen Medbøe; hun, og alle venner fra England, sender varme
hilsener til sølvbrudeparret.

Konfirmationen 2020
Vi har måttet aflyse forårets Konfirmationer – og de vil nu blive
afholdt i Mikaeltiden, da vi forventer at få løst begrænsningerne
i deltagermængde og kommunionsproblematik til den tid. Kon-
firmanderne og deres pårørende vil blive underrettet direkte.

Østersøstævnet på Gotland
Østersøstævnet på ‘Sommergården Davide’ (25.-31. juli), forven-
tes at blive gennemført med 50 deltagere, som det jo er tilladt i
Sverige. Menneskevielsens Handling vil blive afholdt to gange
hver morgen for fortsat at holde afstandskravene – trods det
minimerede deltagerantal.
Både Stefan Frister og Mette Weinhard forventer at deltage og
holde kurser på stævnet, hvis det til den tid kan betragtes som
forsvarligt.
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Børne- og ungdomslejr i Norge
Sommerens børne- og ungdomslejre på Olsby gård i Norge er
begge aflyst.

Nordisk Præstesynode
Fra mandag den 24. til torsdag den 27. august er der nordisk
præstesynode i København. Vi forventer mellem 17 og 21 kolle-
gaer samlet i vore bygninger – alt efter hvordan rejsemulighe-
derne kommer til at blive mellem de nordiske lande til august.
Hvis der er nogen, der i de dage kunne hjælpe til med at lave
kaffe og rette maden an (det er buffet, som kommer udefra om
formiddagen), ville vi blive meget glade; aftenerne klarer vi
selv.

Kirkeombygning med handicap-adgang til kirken
Vores byggesag er nu så langt, at de tegninger, som Olav Skov-
sted har lavet – til en elevator i forbindelse med trappehuset og
handicaptoiletter i kælderen under kirkerummet – er blevet
godkendt af Frederiksberg kommune, og vi har fået tilsagn om
støtte med fondsmidler fra Robbertfonden på halvdelen af om-
kostningerne ved byggeriet. Så efter sommerferien går vi ind i
den fase, hvor vi skal hente tilbud fra entrepenører og danne en
egentlig „bygge- og tilsynsgruppe“ af mennesker fra menighe-
den, der har lidt forstand på byggeri og/eller penge. Hvis du
har et sådant kendskab og har lyst til at støtte Kristensamfundet
i denne vigtige sag, vil vi meget gerne høre fra dig; du kan ger-
ne henvende dig til Mette Weinhard.

Landsbestyrelsens møde
Lørdag den 13. juni holder landsbestyrelsen for Kristensamfun-
det bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle punk-
ter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmedlemmerne,
senest lørdag den 6. juni.
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Nu må der i København være 17 mennesker tilstede ud over
præster og ministranter. Stolene i kirkerummet er stillet, så vi
overholder myndighedernes afstandskrav, og vi kommer til at
vente med at kunne uddele Kommunionen fysisk, til vi har fun-
det en løsning, der både er hygiejnisk og sakramentalt forsvarlig
(vi arbejder på højtryk på at finde en løsning – en syge-/
hjemmekommunion vil dog være mulig).
Foreningen med Kristus – som vi får skænket i Kommunionen –
modtager præsten på alles vegne, og de tilstedeværende er i den-
ne tid endnu stærkere opfordrede til – og udfordrede med – at
opleve, at de i sig selv siger ‘jeg’, når præsten siger ‘jeg’ – idet
substanserne brød og vin indtages.

Når vi kan samles i mindre arbejdsgrupper, vil også dette tema
være oplagt at „bevæge“ med hinanden. Vi kan måske også bli-
ve opmærksomme på de forskellige kvaliteter i ‘Kristus i os’,
‘Kristus i jer’, når vi forener os med Kristus.
Flere mennesker, som i denne tid har levet med Trosbekendel-
sen, har også udtrykt et ønske om, at vi måske i efteråret – sam-
men vil kunne arbejde med dens indhold.

Mette Weinhard

Bortrejse og ferie
Mette Weinhard har ferie fra lørdag den 13. juni til fredag den
17. juli. Troels Lindow har ferie fra mandag den 20. juli og frem
til og med fredag den 21. august. Stephan Frister holder ferie fra
25. juni og er til sommerstævne på Gotland mellem 22. juli og 1.
august.
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Siden Sidst…
Onsdag den 11. marts – da landet blev ‘lukket’ – havde vi en præ-
stekonference i København, hvor vi som landskollegium med
tungt hjerte valgte at følge myndighedernes henstilling til kirker
og trossamfund om at lukke for offentligheden.
I København havde vi muligheden for – da vi er to præster – at
holde Menneskevielsens Handling hver dag – på skift; ‘stille
Handlinger’ – altså uden menighed og menighedskommunion –
og hver dag kl. 9.00. Det valgte vi at gøre.
Formen var usædvanlig, da præsten ved hjælp af et bord på
den ene side og en stol til casulaen på den anden side – var sin
egen ministrant. En ministrant var dog oftest til stede, som sad i
‘civil’ på første række og sagde højreministrantens ord; dette var
en stor hjælp, som vi er meget taknemmelige for.

Som det allerede blev beskrevet i januarbladet, har vi i præste-
kredsen over en længere periode arbejdet med enkelte ændrin-
ger i vores sakramentale tekster. Ordet ‘Eder’ er blevet erstattet
med ‘jer’ de steder, hvor det forekom udenfor Menneskevielsens
Handling (f.eks. ved Dåb). I en periode har vi præster også – når
vi internt har holdt Handling – brugt ‘jer’ i stedet for ‘Eder’.
Med passionstidens begyndelse besluttede vi os for – også selv-
om der var enkelte mennesker fra menigheden til stede i denne
lukkede periode – at tage den ‘nye’ form i brug og vi har brugt
den siden. Dette, at den nye form kunne komme ind i det sakra-
mentale sproglegeme i ni uger, inden vi den 21. maj på Kirsti
Himmelfartsdag igen kunne åbne for menigheden, har vi ople-
vet som en ‘skæbnegave’ til os, der skulle lære at bære de nye
ord ind i Menneskevielsens Handlings ordstrøm – og bære de
gamle ord ud. Dette var i første omgang muligt i København, da
vi jo var flere om det. Tanken er, at processen fortsætter således,
at vi, når vi mødes efter sommerferien, kan have en fælles ord-
lyd i hele landet.
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BETRAGTNING · JUNI

SANKTHANS

Hvert forår får vi lov til at deltage i opadstigende udviklinger: 

Åndeligt-sjæleligt oplever vi i påsken gennembruddet fra 
død til liv, ophøjelse og udvidelse til det jordomspændende 
med Kristi Himmelfart og opfyldelse af den guddommelige 
Verdens-ånds varme-virke i pinsen…

Og sanseligt-sjæleligt frydes vi ved jord-naturens rige og 
mangfoldige liv, der udfolder sig i lyset og i varmen…  og alt 
det spirende, grønnende, blomstrende, duftende og frugt-
bærende kan blive til et billede eller en genspejling af, hvad 
vi oplever i forbindelse med det kristne årsløb…

Når denne udvikling til sommersolhverv når sit højeste, kan
noget i os være tilbøjelig til, i nærmest ekstatisk henrykkelse
drømmeagtigt at flyde sammen med Faderguddommens 
alskabende og alkærlige virke i naturen…

Denne vor sjæls sommerdrøm skal vi dog vækkes op af til
Sankt Hans: 

JOHANNES – bæreren af den kosmiske samvittighed – taler 
sit ‘skyldbevidste flammeord’…  og henviser os således til det,
som stadig ligger uforløst og trænger til forvandling blandt 
‘jordens skyldbetyngede, lægedomtrængende menneskesæd’…

Og han peger på HAM, som atter og atter stiger ned fra kos-
miske højder til jordens dyb, for at bringe den guddommelige
Nåde's lys derhen, hvor der endnu er mørkt…

Stephan Frister 

Kassererens Klumme
Nu går underskudsgrafen igen den gale vej! Med udgangen af
april måned har vi et samlet underskud på 112.000 kr., 4.000 kr.
mere end samme tidspunkt sidste år. Noget af årsagen er måske
den nuværende viruskrise – der har jo ikke været indtægter fra
kollekt og deslige i en lang periode – lad os håbe, at tallene ret-
ter sig hen over sommeren.
Men jeg har også en glædelig nyhed at berette om! I november
sidste år blev vi af Skattestyrelsen bedt om at dokumentere og
argumentere for alle de økonomiske transaktioner, vi havde i
regnskabsåret 2018. 
For tre år siden blev der under Kirkeministeriet oprettet et samlet
register over anerkendte trossamfund og med udgangspunkt i
denne registrering har Skattestyrelsen efterfølgende udtaget visse
trossamfund til en gennemgang af blandt andet formål, økonomi,
gavegivere samt anvendelse af modtagne gaver og eventuel fi-
nansiering fra udlandet – og her var Kristensamfundet ét af disse.
I 2016 gennemførte vi som bekendt en total omlægning af vores
økonomi. Præsternes løn- og skatteforhold blev revideret, bestan-
den af biler blev overdraget til præsterne og regnskabsføringen
blev gjort mere overskuelig og ’gennemsigtig’. Alt dette kom os til
gode i forhold til Skattestyrelsens kulegravning af 2018.
Der blev lagt mange kræfter i at levere de data og oversigter, som
Skattestyrelsen ønskede – men ligesom i eventyrene endte alt
godt!
I begyndelsen af maj måned modtog vi en godkendelse af vores
forhold fra Skattestyrelsen, hvilket betyder, at vi stadig kan
anses som et anerkendt trossamfund med ’lovlydig’ aflønning af
præsterne og vores øvrige økonomi – og vi bevarer dermed også
vores mulighed for at modtage gaver og arv uden skattebereg-
ning.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer


