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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…



KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
Søndage og lørdage
i juni, juli og august: kl 10.00

Sankthansdag, torsdag den 24. juni kl 10.00

NB! Der er ellers ingen Menneskevielsens Handling 
på øvrige torsdage i juni, juli og august

Søndagshandling for Børn 
NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55
søndage når mindst to børn deltager kl 11.00
(aftal eventuelt indbyrdes).

Konfirmation 2021 
Søndag den 12. september kl 10.00
Undervisning og Konfirmation aftales internt 
med konfirmander og forældre
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EVANGELIETEKSTER I SOMMEREN

Trinitatis
Søndag den 6. juni Joh. 4, 1-26
Søndag den 13. juni Joh. 17
Søndag den 20. juni Paulus Brev til 

Gal. 6, 7-10

Johanni
Sankthansdag, torsdag den 24. juni Tekster om 
Søndag den 27. juni Johannes Døberen
Søndag den 4. juli f.eks:
Søndag den 11. juli Mark. 1, Matt. 3,
Søndag den 18. juli Joh. 1, 19-34 og
Lørdag den 24. juli Joh. 3, 22-26

Trinitatis
Søndag den 25. juli Mark. 8, 27-38
Søndag den 1. august Matt. 7, 1-14
Søndag den 8. august Luk. 15
Søndag den 15. august Luk. 9, 1-17
Søndag den 22. august Luk. 18, 35-43
Søndag den 29. august Mark. 7, 31-37
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Næste præstebesøg på Marjatta
bliver i oktober – oplysninger følger i næste blad …

ODENSE
Tingløkkevej 25

Juni

Lørdag den 19. juni
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde

– se ‘Meddelelser’

Søndag den 20. juni
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
derefter: Kaffe og kage

Kl 11.30: Fri samtale…
derefter oprydning

September

Næste præstebesøg i Odense bliver
lørdag den 4. og søndag den 5. september 
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Foredrag og Sammenkomster
København

Juni

Lørdag den 12. juni
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring 
Gennemgang af ugens evangelium og derefter 
for alle, der har kræfterne – rengøring…

Sankthansdag, torsdag den 24. juni
Kl 10.00: Optakt til Johannestiden

ved Troels Lindow

Juli

Lørdag den 10. juli
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring 
Gennemgang af ugens evangelium og derefter 
for alle, der har kræfterne – rengøring…

August

Der er ingen planlagte foredrag og 
sammenkomster i august
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Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Juni

Fredag den 11. og 25. juni
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Mandag den 14. juni
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Sankthansdag, torsdag den 24. juni
Efter Handling og en kort kaffepause er der
Menighedsudflugt
Oplysninger med detaljer følger via opslag og mail

August

Fredag den 13. og 27. august
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Søndag den 15. august
Kl 12.15: Menighedsmøde efter sommerpausen

Mandag den 16. og 30. august
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

76

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 13. juni kl 10.00
Mandag den 14. juni kl 10.00
Sankthansdag, torsdag den 24. juni kl 10.00
Søndag den 27. juni kl 10.00

Søndag den 15. august kl 10.00
Mandag den 16. august kl 10.00
Søndag den 29. august kl 10.00
Mandag den 30. august kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Finder sted når mindst to børn deltager:
Søndag den 13. og 27. juni kl 11.00
Søndag den 15. og 29. august kl 11.00

Forberedelse til Konfirmation 2022
Undervisningen begynder efter aftale 
i det nye skoleår:

Konfirmanderne møder efter aftale kl 10.00 og/eller 11.00 
til Søndagshandl. og/eller Menneskevielsens Handling –
med efterfølgende undervisning i Bergensgade 



Bisættelse
Onsdag i Den stille Uge, den 31. marts sent på aftenen udån-
dede Ea Randi Ravnsø Kaaris på Århus Universitetshospital i
Skejby. Hun fyldte 80 år den 15. januar.

Udsigningen blev holdt fra hospitalets ceremoni-rum påskelør-
dag den 3. april, og fredag den 9. april blev hun bisat fra Vestre
Kirkegårds store kapel.

Lørdag den 15. maj blev der holdt Mindehandling for Ea med
en efterfølgende sammenkomst, hvor der blev fortalt om hen-
des liv – og delt oplevelser og tanker. På grund af forsamlings-
restriktionerne havde det for mange fra menigheden ikke været
muligt at deltage i hendes bisættelse. Mindeord om Ea Kaaris
vil følge i næste blad.

Bortrejse
Mette Weinhard har ferie fra mandag den 31. maj til fredag den
2. juli. Mette Weinhard deltager i ungdomslejren i Norge fra
onsdag den 7. juli til lørdag den 17. juli – og deltager på stæv-
net på Østersøstævnet på Davide, Gotland fra mandag den 19.
juli til og med lørdag den 31. juli. 

Stephan Frister holder ferie i juli måned og deltager (muligvis)
i sommerstævnet på Gotland fra 19. til 31. juli.

Troels Lindow har ferie fra søndag den 1. august til og med lør-
dag den 28. august.

Landsbestyrelsen holder møde i Odense
Lørdag den 19. juni holder landsbestyrelsen for Kristensam-
fundet bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle
punkter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmed-
lemmerne, senest lørdag den 12. juni.
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MEDDELELSER
Hele Landet

NB! Sakramentale Handlinger såsom Dåb, Bryllup, 
Skriftemål, Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser –
afholdes efter aftale med en af præsterne…

Uddeling af Kommunion i kirkerummet
Igennem 1/2 år er der nu samlet erfaringer fra hele verden, hvad
angår denne afvigelse fra det oprindelige urbillede: at drikke
af den fælles kalk. Syvmandskredsen har samlet disse erfarin-
ger og på den baggrund besluttet, at fra 1. marts 2021 skal vi
enten vende tilbage til den oprindelige form, eller, hvor dette
ikke kan lade sig gøre, give afkald på den fælles Kommunion.

For os her i Danmark betyder dette, at vi foreløbig ikke vil kun-
ne uddele Kommunion i kirkerummet under Menneskevielsens
Handling. 

Hvad vi kan tilbyde er, at man, efter aftale med præsterne, kan
modtage Kommunionen på anden vis.

Præsterne i Kristensamfundet

Dåb
Søndag den 16. maj blev Paprika Aiyana Szöke (født 22. maj
2014) døbt i Aarhus. Hendes forældre er Monika Bærentsen og
Szabolcs David Szöke.

Sølvbryllup i Aarhus
2. Pinsedag den 24. maj blev der i Aahus gentaget Brudevielsens
Sakramente for Jette Rymer og Flemming Thostrup – i anledning
af 25-års jubilæet for deres ægteskab.



Akuttelefon til præsterne
En stor gruppe mennesker i vore menigheder har - helt fra gam-
mel tid – et A5-ark liggende, hvorpå der står, at én af Kristen-
samfundets præster skal kontaktes i tilfælde af alvorlig sygdom
og død. På disse sedler står navn og telefonnummer på den
præst, som dette menighedsmedlem føler sig specielt knyttet til
- mange har på disse sedler navne på præster, som for længst er
gået på pension.

Vi har i præstekredsen overvejet, hvordan vi i fremtiden kan
sikre, at mennesker kan komme i kontakt med os i en livstruen-
de situation på en god måde, og vi er kommet frem til, at vi nu
opretter en akuttelefon med nummeret: 

42 51 06 00
En af os præster vil altid have denne mobiltelefon på sig, og
vedkommende kan så – ved en akut henvendelse fra et medlem
- kontakte den kollega, som vi ved, at dette menneske er speci-
elt knyttet til.

Dette arrangement er også truffet med henblik på fremtiden,
hvor vi har brug for et ’eviggyldigt’ telefonnummer til Kri-
stensamfundet, som er uafhængigt af, hvem der på et givent
tidspunkt er præst i landet.

Det nye akutnummer bliver nu meddelt her i bladet, og det er
tanken, at vi får lavet nogle store visitkort, som mennesker fra
menigheden kan have på sig – i tilfælde af, at de ikke selv er i
stand til at kontakte os på vore normale numre, som selvfølge-
lig stadig er gældende.

I den forbindelse har vi af sparehensyn også valgt at nedlægge
den telefon (33 24 25 17), der ellers har haft sin plads i stueeta-
gen på Sankt Knuds Vej. Telefonen er gennem tiderne mest ble-
vet brugt til udgående opkald, men da de fleste mennesker i
vore dage har mobiltelefon og derfor ikke har behov for at kun-
ne ringe fra denne fastnettelefon, når man er besøgende på
Sankt Knuds Vej, har vi altså nedlagt dette forholdsmæssigt
dyre abonnement.

Varme hilsner
Præstekredsen
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Årsmøder i menighederne i 2021
Der vil være Årsmøde i menighederne på følgende dage:

København: Søndag den 30. maj kl. 11.30
Odense: September – den endelige dato kommer i næste blad

Landsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet i Odense den 3. ok-
tober besluttet, at de mennesker der var på valg til landsbesty-
relsen i 2020 og som har arbejdet videre uden officielt genvalg
– på grund af aflysningen af møderne grundet Corona pande-
mien – springer et år over – og at alle valgperioderne skubbes
et år – ellers er det for kompliceret at holde rede på. Bestyrel-
sen vil dog gerne meddele dette, for at der kan være åbenhed
om beslutningerne.

Synode i København
Der er planlagt præstesynode fra mandag den 30. august til og
med fredag den 3. september – hvis corona-situationen tillader
det.

Konfirmation 2021
Vi har i København seks konfirmander, og det har ikke været
muligt at konfirmere dem i påsketiden på grund af corona-re-
striktionerne. Kristensamfundets internationale ledelse Syv-
mandskredsen har givet grønt lys for, at vi også i år –- i de lan-
de hvor det er nødvendigt – kan konfirmere senere på året: I
København vil det være søndag den 12. september.

Fra Håndarbejdsgruppen – København
Håndarbejdsgruppen holder pause til september, men vi modta-
ger stadig meget gerne garn og stofrester, hvis man har noget til
overs. Det kan i så fald afleveres i Kristensamfundet (efter Hand-
lingen) – eller man kan ringe til Anne Ottesen, tlf. 60 77 88 51.

På gensyn
Håndarbejdsgruppen
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Ungdomslejr i Norge på Olsby gård
Fra torsdag den 8. til lørdag den 17. juli 2021

Trods al den usikkerhed, som Coronapandemien fører med sig,
har vi dog det håb, at det kan blive muligt, at danske og nor-
ske unge kan mødes på Kristensamfundets sommerlejrsted i
Norge.

Det er præsten fra Oslo Daan Ente og Mette Weinhard her fra
Danmark, der – sammen med en gruppe unge, der selv har
været deltagere på lejrene som unge og børn – har ansvaret for
ungdomslejren.

Interesserede kan kontakte 
Mette Weinhard

Østersøstævne på
Sommergården Davide på Gotland 
Lørdag den 24. til fredag den 30. juli 2021

Hovedtema: Helbredelse som nåde (Heilung als Gnade)

Vi i forberedelsesgruppen (fra Danmark Stephan Frister og
Mette Weinhard) håber meget, at det kan lykkes, at vi igen kan
mødes på Davide til sommer – som det også lykkedes sidste
sommer (for en reduceret gruppe) – og vi planlægger foreløbig
at mødes til sommer, i håbet om at Coronapandemien slipper sit
tag i vore samfund og fællesskaber til juli. Der vil blive lagt fly-
ers ud i menighederne og på hjemmesiden – og interesserede
kan henvende sig til 

Mette Weinhard
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Kassererens Klumme
Nu er årsregnskabet for 2020 blevet revideret og godkendt af
vores interne revisor, Jakob Laursen. Jacob syntes, at gaven fra
‘Foreningen til støtte af et antroposofisk hospital’ på de godt og vel
150.000 kr. burde være mere synlig i driftsregnskabet, og den er
nu sat på som en indtægt i året – men er derefter blevet henlagt
til vi begynder arbejdet med at handicapsikre kirken i Køben-
havn. Årets resultat er således uændret, og derfor offentliggør
vi ikke det reviderede regnskab i denne udgave af Meddelel-
serne.

På årsmøderne vil jeg dog have det reviderede regnskab med
mig til omdeling og gennemgang.

Fire måneder af 2021 er bogført på nuværende tidspunkt, og
underskuddet for hele landet ligger på 74.000 kr. Det er jo et
nedslående tal – men se lige her:

Underskud pr. 30. april

2018 45.000 kr.
2019 120.000 kr.
2020 112.000 kr.
2021 74.000 kr.

Det har altså set værre ud i tidligere år – så lad os alle have opti-
mismen i behold og måske se, om ikke vores personlige bidrag
til Kristensamfundet skulle rundes lidt op!

Mange bække små kan jo tilsammen gøre en stor forskel. For
eksempel har salget fra den københavnske håndarbejdsgruppe
i de forgangne tolv måneder indbragt et beløb svarende til den
samlede årlige el-udgift på Sankt Knuds Vej – det er da et resul-
tat, der kan mærkes!

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
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BETRAGTNING

"FORANDRER JERES SIND"

På jordens nordlige halvkugle når solen sin højeste stand på himlen
nu, hvor det er sommer. Vi oplever solen i sin stærkeste kraft, gen-
nem dens lys og varme i sommerens forløb.

Fra den 24. juni og godt 4 uger frem fejrer vi i Kristensamfundet
Johannes Døberen. Det gør vi i den tid der hedder Johannestiden.
Johannes Døberen prædikede for dem der kom til ham: "Forandre
jeres sind".

For Johannes Døberen vidste, at himlens rige var nær, at Kristus nu
skulle komme til den jordiske verden og tage bolig i et menneske,
tage bolig i Jesus. Netop derfor skulle menneskene forandre deres
sind, for at optage himlens rige, for at optage Kristus i sig. Det er dét
Johannestiden skal huske os på.

Den sidste højtid før Johannestiden er Pinse. Her kommer Ånden til
os, erkendelsens Ånd, gennem hvilken vi kan komme til indsigt af
den åndelige/guddommelige verden, der ligger til grund for den
jordiske-fysiske verden.

Bliver vi berørt af Åndens erkendelseslys i vore hjerter, vil vi ud fra
dette kunne forandre vores sind og kunne optage Kristus i os. Da vil
vi i os kunne opleve, hvordan vort indre lys vokser sig stærkere,
mens lyset i den ydre verden igen er i aftagen.

Troels Lindow 

Gaver til Kristensamfundet
Vi får ind imellem henvendelser om, på hvilke måder man kan
give økonomisk støtte til Kristensamfundet og hvilke skattereg-
ler, der gælder for sådanne gaver. 

Der er to muligheder: 

Løbende gaver (Gavebrevsordning)
Man kan indgå aftale med Kristensamfundet om, at man binder
sig til at betale et fast beløb hvert år i 10 år. Vi har blanketter lig-
gende, hvis man ønsker at indgå en sådan ordning. Her skal
angives navn, adresse og cpr-nr. på gavegiveren, det aftalte
beløb pr. år (eller %-del af den personlige indkomst), ikrafttræ-
delsesdatoen samt underskrift. Desuden underskriver en
repræsentant for Kristensamfundet, som oftest én af præsterne.
Blanketten udfyldes i to eksemplarer – ét til gavegiveren og ét,
der opbevares i Kristensamfundet.

Man får et fradrag for det årlige gavebeløb på højst 15 procent
af den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv net-
tokapitalindkomst. Man kan dog altid få fradrag på op til 15.000
kr. uanset størrelsen af indkomsten. Beløbet kommer automa-
tisk med på forskuds- og årsopgørelse.

Almindelige gaver
Man kan få fradrag for gaver til Kristensamfundet, hvor man
selv hen over tid tager stilling til gavebeløbets størrelse uden
nogen indgået, bindende aftale. Man kan højst få et samlet fra-
drag for alle gaver til velgørende formål på 17.000 kr. i 2021.
Man får automatisk sit fradrag, hvis man har oplyst cpr-nr. til
Kristensamfundet.


