
Advent · Ju le t id

DECEMBER

12 · 20 19

EVANGELIETEKSTER
I adventtiden fra 1. december Luk. 21, 25-36
Julenat, onsdag den 25. december Matt. 1, 18-25
Julemorgen Luk. 2, 1-20
Juledag Joh. 21, 15-25
Juledagene til og med 31. december Joh. 21, 15-25
Nytårsdag, onsdag den 1. januar Prologen fra Joh. evangeliet
Dagene fra 2. til 5. januar 1. Johannesbrev, 1 og 4
Helligtrekonger, mandag den 6. januar Matt. 2, 1-12

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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Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisning på Sankt Knuds Vej 13

Torsdag den 5. december kl 16.00
Torsdag den 12. december, juleafslutning kl 16.00
Lørdag den 11. januar kl 9.50
– til Menneskevielsens Handling, 
brunch og undervisning

Foredrag og Sammenkomster
København

Torsdag den 5. december
Kl 10.00: Evangelielæsning og samtale

ved Troels Lindow; derefter er der
Ministrantmøde
Karen Margrete Lerche-Petersen har ansvaret for
december til og med 22. dec., tlf. 21 47 33 17

Fredag den 6. december
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow – alle er velkomne

Torsdag den 12. og 19. december
Kl 10.00: Evangelielæsning og samtale

ved Troels Lindow;
torsdag den 19. er der tillige 
Rengøring

Søndag den 29. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Julehandling for Børn

Derefter er der kaffe/te/saft og brød og
Fortælling „under juletræet“

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
1. Søndag i advent den 1. december kl 10.00
Søndage kl 10.00
Lørdage kl 10.00
Der er ikke Handling torsdage i december – 
se ‘Foredrag’ og ‘Meddelelser’

Menneskevielsens Handling i juletiden
Julenat, onsdag den 25. december kl 0.00
Julemorgen – – kl 8.00
Juledag – – kl 10.00
Alle dage i De hellige Nætters tid kl 10.00
til Helligtrekonger, mandag den 6. januar kl 10.00

Søndagshandling for Børn – og konfirmander
NB! De deltagende børn og konfirmander bedes møde kl 10.55

Søndag den 8. december kl 11.00
Søndage i december når mindst to børn 
deltager – aftal eventuelt indbyrdes kl 11.00

Julehandling for Børn – og konfirmander
Julehandlingen har en anden ordlyd end Søndagshandlingen 
NB! De deltagende børn og konfirmander bedes møde kl 10.55

Juledag, onsdag den 25. december kl 11.00
Søndag den 29. december kl 11.00
Fortælling i biblioteket 
Se ‘Meddelelser’
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ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 14. december
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Arbejdskreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 15. december
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Derefter: Kaffebord – vi afslutter med oprydning

Handling i juletiden
2. Juledag, torsdag den 26. december
Kl 9.30: Julehandling for Børn

Julehandlingen har en anden ordlyd end 
Søndagshandlingen og holdes kun denne ene gang

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.30: Samtale

Derefter oprydning

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisningen finder sted efter aftale …

Næste præstebesøg i Odense:
11.- 12. januar; 8. - 9. februar; 7. - 8. marts
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Mandag den 30. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Efter en kop kaffe og te:
Udsendelse af Meddelelsesbladet for januar

Nytårsaftens dag, tirsdag den 31. december
Kl 16.00: Nytårsprædiken 

Ved Mette Weinhard

Helligtrekongers dag, mandag den 6. januar
Kl 10.00: Prædiken som optakt til Epifanias

Ved Mette Weinhard

SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fredag den 6. december (Marjattas sal)
Kl 19.30: Adventsfortælling 

ved Mette Weinhard; derefter en kort 
Aftenandagt – Alle er velkomne!

Lørdag den 7. december (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling 

Derefter er der brunch – Alle er velkomne! 

Næste præstebesøg på Marjatta:
Fredag den 31. januar
Lørdag den 1. februar



Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Fredag den 6. og 20. december; 3. januar
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.: 
‘Opstandelsens trin og metamorfoser’

Søndag den 8. december
Kl 12.00: ‘Umiddelbare Udtryk’

Isabella Wallén læser op af sine digte – 
med musikalske indslag ved Stephan Frister
(på shakuhachi/3-strenget kasseguitar)

Mandag den 9. og 23. december; 6. januar
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 29. december
Kl 12.00: Festlig julekomsammen

Med fortælling, digte, med mere…
og selvfølgelig fælles sang

Søndag den 5. januar
Kl 12.15: Hvem var Bernward af Hildesheim?

Det første af to eller tre foredrag om livet og værket
af en spændende personlighed fra 1000 -tallet.
Ved Diane Drake Vincentz

7

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 8. og 22. december kl 10.00
Mandag den 9. og 23. december kl 10.00

Menneskevielsens Handling i juletiden
Julenat, onsdag den 25. december kl 0.00
Julemorgen – – kl 8.00
Juledag – – kl 10.00
Søndag den 29. december kl 10.00
Nytårsdag, onsdag den 1. januar kl 10.00
Søndag den 5. januar kl 10.00
Helligtrekonger, mandag den 6. januar kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 8., 22. og 29. december kl 11.00
Søndag den 5. januar kl 11.00
finder sted når mindst to børn deltager

Julehandling for Børn 
Juledag, onsdag den 25. december kl 11.00
Julehandlingen har en anden ordlyd end 
Søndagshandlingen og holdes kun denne ene gang

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

Søndag den 8. og 22. december; kl 11.00
Søndag den 5. januar kl 11.00

6
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MEDDELELSER
Hele Landet

Bisættelse
Onsdag den 30. oktober om eftermiddagen, døde Franz Georg
Wolf 74 år gammel i sit hjem i Mellerup; han havde modtaget
Den sidste Olie nogle dage forinden. Udsigningen blev holdt
fra hjemmet den 2. november, og tirsdag den 5. november fore-
gik Bisættelsen fra Kristensamfundets kirke i Aarhus. 

Evangelielæsning om torsdagen
På grund af den akutte ministrantmangel, vil der ikke være
Menneskevielsens Handling om torsdagen i december på Sankt
Knuds Vej, men der er mulighed for at deltage i „Evangelielæs-
ning og samtale“ ved Troels Lindow. Vi håber at kunne genop-
tage Menneskevielsens Handling om torsdagen i det nye år.

Der er behov for mange flere ministranter
I Kristensamfundet på Sankt Knuds Vej i København bliver vi –
indtil Jul – desværre nødt til at aflyse den ugentlige Menneske-
vielsens Handling om torsdagen. 

Årsagen er, at vi mangler ministranter. Der er kun ganske få per-
soner, som deler ministrantopgaverne mellem sig, og de magter
ikke længere at klare tre Handlinger om ugen. 

Når denne meddelelse sendes ud til hele landet, er det fordi det
ikke kun er menigheden i København, som lider under mangel
på ministranter. Også i Aarhus, i Odense og på Sydsjælland er
det et problem. 

Således er dette også en opfordring til at melde sig som mini-
strant hos en af præsterne, hvis man har et ønske om at Kri-
stensamfundet fortsat kan virke og udvikle sig i Danmark.  

På Kristensamfundets vegne 
Henning Christiansen 

„Farvores“ og „Littlesilences in Littleboxes“
Den 27. oktober efter Menneskevielse Handling, Søndagshand-
ling for Børn og konfirmationsundervisning, ventede der en stor
oplevelse i Aahus-menigheden, da Stephan Frister afslørede Eva
Kaliens billeder, fortalte om dem, spillede til samt sang to engel-
ske sange, som han først havde oversat for os.

Verner Budde Jensen læste i to omgange fem af sine haikudigte
op, med et mellemspil som Stephan Frister og han havde ind-
øvet. Det blev en stor oplevelse for os alle, og vi var meget berør-
te af den kostelige oplevelse.

På det efterfølgende menighedsmøde blev vi hurtigt enige om,
at den oplevelse af ægte kunst gerne måtte gentages.

Vi takker begge de herrer for deres indsats.

Ea Kaaris, 
en taknemmelig tilskuer og lytter

Kassererens Klumme
Efter to måneder med et faldende underskud har regnskabet –
efter bogføring af oktober måned – igen en nedadgående ret-
ning, idet vores samlede underskud for hele landet nu er oppe
på 82.500 kr., hvor det efter september måned var 69.000 kr.

Forhåbentlig vil den fælles vilje være med til at tænde lys her i
efterårsmørket, så de to sidste bogføringsmåneder af året får et
lidt lysere resultat …

Men helt økonomisk uformående er vi alligevel ikke. Vi har jo
gennem årene sat midler af til en præsteuddannelsesfond – og af
denne fond udbetaler vi her sidst på året 3.500 Euro til Marian-
ne Waglers fortsatte uddannelse i Stuttgart. Det er dejligt at kun-
ne støtte gode formål, selvom driftsregnskabet ser vaklende ud.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer



Vi søger deltagere til en byggekomité
Søndag den 27. oktober var der en gennemgang af byggeplaner-
ne for handicapsikring af adgang til kirken på Sankt Knuds Vej,
hvor blandt andet Olav Skovsted fortalte om de ændringer, der
skal ske i denne forbindelse.

At forberede og gennemføre et sådant byggeprojekt er en stor
opgave, som kræver en fælles arbejdskraft fra mennesker, der vil
være med til at tage ansvar for, at adgangen til kirkerum, toilet-
ter og fællesrum bliver ens for alle.

Virkeligheden er i øjeblikket sådan, at menighedsrådet for Kø-
benhavn ikke vil igangsætte hele denne proces, med mindre der
fra menighedens side viser sig en vilje til gennemførelse af pro-
jektet. – Dette er måske en lidt bastant udmelding, men der er
ikke tilstrækkelige kræfter blandt de mennesker, som til daglig
sørger for de forskellige opgaver omkring vores kirke – og vi vil
gerne sikre os en god opbakning, før vi går videre med den store
byggeopgave.

Der er allerede et enkelt medlem, der har givet tilsagn om at
være med i en byggekomité – det vil være glædeligt, hvis der
melder sig yderligere 4-5 mennesker.

Arbejdet i komitéen vil blandt andet bestå i praktisk planlæg-
ning af processen, møder med håndværkere, kontakt til myn-
digheder og løbende overvågning af arbejdet, efterhånden som
projektet tager form. Der vil også hele tiden være forhold, som
skal gennemarbejdes og besluttes.

Vi håber, at der er nogle, der har mod på at deltage. Man skal jo
også huske på, at involvering i dette arbejde også giver mulig-
hed for at få indflydelse på det endelige resultat!

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i København
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BETRAGTNING · DECEMBER

MARIA…
I tidsrummet mellem undfangelse og fødsel udspiller sig hin vid-
underlige og hemmelighedsfulde proces, hvorigennem et menne-
ske, fra at være åndelig-sjæleligt indeholdt i en omkreds af kosmisk
dimension, fortættes og legemliggøres for den sansbare verden…
og naturen er således indrettet, at den kvindelige organisme af sin
egen livssubstans tilfører det voksende foster alt det, det behøver
for at kunne udvikle sig bedst muligt… et svangerskabsforløb kun-
ne således kaldes for en den kvindelige biologi's meditation…

Derudover vil en ansvarsbevidst vordende mor efter bedste viden
og formåen gøre alt for at gavne denne udvikling… hun vil forsøge
at undgå, hvad der vil kunne skade det kommende barn, og prøve
at dyrke sunde vaner og leve et liv så stressfrit og harmonisk som
muligt, og derved bevidst stille sig ind i og understøtte denne sin
biologiske naturs meditation, indtil det lille barn siger: 
„Her er jeg…” idet det ser verdens lys…

Jordens stilling i forhold til solen og jordnaturens deraf følgende
hviletilstand kan bidrage til, at vi i den indeværende årstid føler os
hensat i en mere meditativ sjæleholdning…, der lægger op til at
rette vore sansers aktivitet indad… og til anende at fornemme,
hvorledes det kvalitativt-substantielle i det svundne – og stadigt
svindende – den ydre naturs liv og lys vil fortættes i vort indre…

Og den anende fornemmelse for dette vordende i os vil kunne 
inspirere os til, hvad vi aktivt og bevidst kan gøre for at fremme
processen… vi vil således begynde at sortere i de indtryk vi mod-
tager udefra… og i hvad der måtte få lov til stemningsmæssigt 
at fylde i sindet…

Vi vil forsøge at holde en stemning af andagt vågen og levende, for
at verdensaltets liv og lys vil kunne sjæleliggøres i os, når mørket 
er tættest og natten tystest… for at verdensguddommens liv og lys
vil kunne fødes som „JEG ER” i sjælens hemmelige julestue…  
se verdens lys… 

Stephan Frister 


