
Ep i fan ia s

JANUAR

1 · 2020

EVANGELIETEKSTER
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
Søndag den 12. januar Matt. 2, 1-12
Søndag den 19. januar Luk. 2, 41-52
Søndag den 26. januar Joh. 2, 1-11
Søndag den 2. februar Joh. 5, 1-18

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…



32

Torsdag den 9., 16., 23. og 30. januar
Kl 10.00: Evangelielæsning og samtale

ved Troels Lindow; se ‘Meddelelser’
Torsdag den 16. er der tillige: Rengøring
Torsdag den 23. er der tillige: Udsendelse af bladet

Fredag den 10. og 24. januar 
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow – alle er velkomne

Lørdag den 11. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling; derefter

Brunch for konfirmanderne og deres forældre 
Derefter: Undervisning

Torsdag den 16. og 30. januar
Kl 19.00: Indblik i Præstevielsens Sakramente

Se ‘Meddelelser’

Lørdag den 18. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling; derefter
Kl 11.00: ‘Fælles medbragt brunch’  
Kl 11.45: Religionsundervisning for voksne:

Skabelsesberetningen
(til ca. kl 14.30)

Torsdag den 23. januar
Kl 19.00 Rudolf Steiner og Kristensamfundet

Foredrag ved Siri Schultze-Florey,
præst i Trondheim og Bergen

Lørdag den 25. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Derefter brunch og
„Menighedens ministrantlørdag“
Temadag om ministrantens rolle
(se ‘Meddelelser’)

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
Dage i De hellige Nætters tid 1.-5.jan. kl 10.00
Helligtrekonger, mandag den 6. januar kl 10.00
Lørdage og søndage kl 10.00
Der er ikke Handling på torsdage i januar  
dog – se ‘Foredrag’ og ‘Meddelelser’

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

Søndage i januar når mindst to børn 
deltager – aftal eventuelt indbyrdes kl 11.00

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisning på Sankt Knuds Vej 13

Lørdag den 11. januar kl 9.50
– til Menneskevielsens Handling, 
brunch og undervisning
Torsdag den 16., 23. og 30. januar kl 16.00
Torsdag den 6. og 27. februar kl 16.00

Foredrag og Sammenkomster
København

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; derefter 
Menneskevielsens Handling
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Nytårsdag, onsdag den 1. januar kl 10.00
Søndag den 5. og 19. januar kl 10.00
Helligtrekonger, mandag den 6. januar kl 10.00
Mandag den 20. januar kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 5. og 19. januar 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 5. og 19. januar kl 11.00

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Fredag den 3. og 17. 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 5. januar
Kl 12.15: Hvem var Bernward af Hildesheim?

Foredrag om livet, værket og betydningen af en
spændende og vigtig personlighed fra 
1000 -tallets middeleuropæiske kirkeliv
Ved Diane Drake Vincentz

…
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fredag den 31. januar (Marjattas sal)
Kl 19.00: Fortælling 

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

Lørdag den 1. februar (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling 

Derefter er der brunch – Alle er velkomne! 

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i februarbladet

ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 11. januar
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 12. januar
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

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

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisningen finder sted efter aftale …

Næste præstebesøg i Odense:
8. - 9. februar; 7. - 8. marts; 4. - 5. april



Evangelielæsning om torsdagen i januar
I januar måned, når de hellige nætters tid er forbi, vil vi på Sankt
Knuds Vej fortsætte med, at der ikke holdes Menneskevielsens
Handling på torsdage.

Erfaringen fra december er, at en samtale om ugens evangelium
har været skattet af de fremmødte, og kaffen og brødet efterføl-
gende har også været højt i kurs.

Vi vil nu gerne en tid lang prøve at holde „kultisk dagsbegyn-
delse“: Kl. 10.00 i kirkerummet bliver evangeliet læst højt og
Fadervor bliver bedt – mens lysene er tændt (præsten har sit
præstetøj på, og en ministrant tænder og slukker lysene). Her er
der mulighed for, at uerfarne ministranter prøver at hjælpe ved
et ritual. Efter dette lille ritual (ca. 10 min.) vil der så være sam-
tale om evangeliet og efterfølgende kaffe. 

Med venlig hilsen
Præsterne 

Behov for mange flere ministranter
I Kristensamfundet på Sankt Knuds Vej i København bliver vi
desværre nødt til at aflyse den ugentlige Menneskevielsens
Handling om torsdagen. Årsagen er, at vi mangler ministranter.
Der er kun ganske få personer, 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
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Søndag den 19. januar
Kl 12.15: Menighedsråds- og menighedsmøde 

Med tilbageblik og fremblik i forbindelse 
med initiativer og projekter

MEDDELELSER
Hele Landet

Barnedåb
Søndag den 8. december 2019 blev Elinor Kristine Jakobsen
døbt i Aarhus. Hun blev født den 5. august 2019 og hendes for-
ældre er Solvej Marie Halfdan Nielsen og Hans Severin Jakob-
sen. 

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
Vi har i disse dage fået besked om, at Marianne Wagler nu er viel-
seskandidat og bliver præsteviet i Stuttgart søndag den 16. fe-
bruar. Mange har haft glæde af at lære Marianne at kende i det
forgangne år og glæder sig med hende og os over denne beslut-
ning. 

Marianne vil forventeligt blive udsendt til en større menighed i
Tyskland. Men her i landet håber vi jo på, at skæbnen en dag vil
føre hendes livsveje til vore himmelstrøg. 

Vi præster forsøger at finde en vej, så vi kan være tilstede ved
vielsen i Stuttgart.

Det vil være en god mulighed for at overvære en præstevielse,
hvis der er nogle, der kunne tænke sig at opleve den. Der vil dog
ikke blive arrangeret fællesrejse.

Mette Weinhard og 
Troels Lindow
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Indblik i præstevielsen i Stuttgart
Torsdag den 16. og 30. Januar kl 19.00, Sankt Knuds Vej:

Den forestående præstevielse i Stuttgart, vil vi gerne bruge som
anledning til at gennemgå teksten til præstevielsen med de men-
nesker fra menigheden, som måtte ønske at få et indblik i denne
del af vores sakramenter. 

Vi er så heldige, at Inger Carlsen i 1969 – da hun kom til Danmark
og oversatte sakramenterne til dansk – også oversatte Præstevi-
elsens Sakramente. Det er denne tekst vi vil gennemgå.

Mette Weinhard 

Håndarbejdsgruppe på Sankt Knuds Vej
Vi vil gerne invitere alle til at være med i en håndarbejdsgruppe,
som kunne mødes en eller et par torsdage om måneden, første
gang i slutningen af januar. Tanken er, at vi kan fremstille ting,
vi kan sælge på de årlige to loppemarkeder på Sankt Knuds Vej
til fordel for Kristensamfundet. Alle idéer er velkomne, og hvis
nogen ligger inde med garnrester i uld og bomuld, er det lige
noget vi kan bruge – på forhånd tak.

Mail eller ring til mig, hvis sådan en håndarbejdsgruppe har
interesse for dig.

Med venlig hilsen

På vegne af menighedsrådet i København
Anne Ottosen

Mail: asottosen@yahoo.dk
Tlf: 60 77 88 51

Kassererens Klumme
Bogføringen halter jo lidt bagud i forhold til udgivelsen af Med-
delelserne – og derfor kan jeg kun her i januar-nummeret beret-
te om, hvordan driftsøkonomien ser ud efter november måned
2019 – og det ser lysere ud end i sidste måned! Det samlede un-
derskud for hele landet er nu nede på 45.000 kr. – næsten en
halvering af underskuddet fra oktober.

Den fælles vilje har således endnu en gang sat sit positive præg
på vores økonomiske situation!

Der kommer ikke flere regnskabstal her i Meddelelserne før
marts-nummeret, hvor det endelige årsregnskab vil blive frem-
lagt – og indtil da vil jeg få samlet alle trådene, få regnskabet
revideret og få det godkendt af landsbestyrelsen.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann, kasserer

Ændring i vore ritualers ordlyd
Allerede for en hel del år siden besluttede vores svenske og nor-
ske kolleger sig for at erstatte det gamle „eder“ og „eders“ som
tiltaleform for anden person i flertal i de ritualer, hvor det var
blevet brugt. Vi i det danske præstekollegium har været lidt
mere tilbageholdende, men ikke principielt afvisende. Efter
overvejelser og forsøg igennem tiden er vi blevet enige om, at
det er det rigtige at gøre også for os i Danmark. 

Vi har således allerede udskiftet „eder“/„eders“ – forsåvidt det
forekom i Dåb, Søndags- og Julehandling for Børn, Konfirma-
tion og Brudevielsen – med „jer“/„jeres“. Med henblik på Men-
neskevielsens Handling er vi ved at afprøve dette ved præster-
nes „interne“ handlinger, og meget tyder på, at den gamle –
efterhånden antikverede – form vil vige til fordel for det i vor tid
almindelige. Dette udgør på ingen måder et substantielt tab i
forhold til den oprindeligt tyske urtekst, hvor det ganske enkelt
og uden alternativ lyder: „euch“/„euer“. 

På præstekollegiets vegne 
Stephan Frister 



Bidrag fra menigheden i København til Pinseildsbogen
Vi har holdt to møder om vores bidrag til bogen og efter gode
samtaler og eftertænksomhed mellem møderne er vi kommet
frem til følgende:

VORES HÅB OG ØNSKE ER, AT

• den åndelige verden til stadighed impulserer Kristensam-
fundet ovenfra

• Kristensamfundet altid vil bestå af levende anskuelser og
begreber og at de altid må stilles i forhold til den virkelig-
hed, vi lever i

• der vil være harmoni i og blandt menighederne, således at
Kristensamfundet kan leve i samklang med verden – i fred

VI VIL I FÆLLESSKAB ARBEJDE FOR, AT

• vi alle – både som enkeltmennesker og som menigheder
kan være med til at stråle Kristensamfundet ud i verden og
bidrage til at forene åndens forskellige veje

• vi til stadighed giver begreberne liv, og at vi bestræber os
på at vedstå os vor kristne tro og livsholdning

• vi danner mangfoldige fællesskaber, der fungerer som for-
skellige – men uundværlige – lemmer på det hele legeme,
Kristensamfundet

• vi har i vores bevidsthed, at forandringer er i orden og er
kærkomne

Pinseildsbogen ligger i vinterdvale her i København og vil i be-
gyndelsen af februar blive bragt videre til Järna.

Gode hilsner
Menigheden i København
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BETRAGTNING · JANUAR

Epifaniastiden…

De Hellige tre Konger erkendte den lysende stjerne på himlen
og fulgte den, til de kom til det hus, som stjernen blev stående
over. Da de gik ind i huset, fandt de der Kristus, som viste sig
gennem det lille barn. I deres hjerters fromhed overbragte de
nu deres gaver til barnet. Åndens erkendelse og sjælens hen-
givelse bliver til ét, da de knæler foran barnet.

En stærkere kraft kan ikke leve i os end åndserkendelse i for-
ening med sjælens fromme hengivelse. Denne kraft i os er en
Kristuskraft, der kan føre os til Kristus selv. Finder vi denne
kraft i os, er den som den kostbareste vin, der varmende breder
sig i vore sjæle og således fører til lægedom. Det er denne pro-
ces evangeliestederne drejer sig om her i epifaniastiden, når vi
hører om de Hellige tre Konger, om den 12-årige Jesus i temp-
let, om Brylluppet til Kana og om en helbredelse.

Beskæftiger vi os inderligt med disse evangeliesteder, vil dybt 
i vore sjæle åndens erkendelse og sjælens hengivelse blive til
en stille, styrkende kraft i vore hjerter.

Troels Lindow 


