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ORD TIL ÅRSTIDEN … 

Kristensamfundet i Danmark har i disse dage levet i et halvt år
med de indskrænkninger, som corona-pandemien ude i verden
og her i vort land har påført os, men vi har nu mulighed for at
dele Kommunion ud på en sådan måde, at vi overholder statens
hygiejnekrav og samtidig har en form, som kan forsvares ud
fra et sakramentalt synspunkt.

Der vil kunne komme variationer i, hvordan Kommunionen bli-
ver uddelt – men vi er meget opmærksomme på at overholde
reglerne.

Vore kirkerum er nu også sådan indrettede, at afstandskravet
for siddende indendøre er overholdt – ingen behøver at blive
hjemme – der er god plads i rummene.

Bladet kom i sommer for tre måneder på een gang, og vil i frem-
tiden følge højtiderne på en sådan måde, at dette nummer
strækker sig frem til advent – og til advent vil der komme et
blad, som indeholder programmet for advent, jul, helligtrekon-
ger og trinitatistiden – frem til passion. På den måde vil der
komme meddelelser fire gange om året.

Vi vil oprette en telefonliste for de mennesker, som ikke modta-
ger e-mail, så vi kan meddele kortfristede forandringer i pro-
grammet telefonisk til dem – eller sende besked ud elektronisk.
Corona betyder, at vi må være parate til at følge samfundsud-
viklingen med kort varsel og det må vi kunne meddele til
menigheden.

Tiden er til at tænke over mange rutiner, som vi har – og spør-
ge os selv om, hvordan vi vil – og kan – handle i fremtiden.

Vi glæder os over, at vi her i efteråret har mulighed for at gen-
optage de studie- og arbejdsgrupper, der måtte aflyses i foråret. 

Og vi glæder os til at kunne samles i disse grupper igen.

På præsternes vegne
Mette Weinhard
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EVANGELIETEKSTER I EFTERÅRET

Søndag den 6. september Luk. 10, 1-20
Søndag den 13. september Luk. 17, 5-37
Søndag den 20. september Matt. 6, 19-34
Søndag den 27. september Luk. 7, 1-17
Mikaelsdag, tirsdag den 29. september Matt. 22, 1-14

Søndag den 4. oktober Joh.Åb. 12
Søndag den 11. oktober Joh. Åb. 19, 11-16
Søndag den 18. oktober Efeser Br. 6, 10-19
Søndag den 25. oktober Joh. Åb. 1, 9-20

Søndag den 1. november Joh. Åb. 1, 1-9
Søndag den 8. november Joh. Åb. 10, 1-11
Søndag den 15. november Joh. Åb. 7, 9-12
Søndag den 22. november Joh. Åb. 21, 9-27
1. Søndag i advent, den 29. november Luk. 21, 25-36

2. Søndag i advent den 6. december Luk. 21, 25-36
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Foredrag og Sammenkomster
København

September

Torsdag den 3. september 
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes  

‘Julestuen’ forberedes 
– se ‘Meddelelser’

Fredag den 4. og 18. september 
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– alle er velkomne

Søndag den 6. og lørdag den 12. september
Kl 12.00: Oplæg og samtale om de sproglige fornyelser 

i Menneskevielsens Handling, 
– som er blevet implementeret i løbet af foråret 

Søndag den  13. september 
Kl 12.00: Hjælpende hænder til havearbejde

Efter fælles kaffebord går vi i gang 
– se ‘Meddelelser’

Torsdag den 24. september
Kl 11.30: Efter en kop kaffe er der

Kristendom og rengøring 
for alle, der har kræfterne…

Mikaelsdag, tirsdag den 29. september
Kl 10.00: Optakt til Mikaeli

Ved Mette Weinhard; derefter:
Menneskevielsens Handling
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
Søndage i september; oktober; november; kl 10.00

NB! – dog I K K E søndag den 27. september (Konfirmation) 
NB! – sommertid er slut søndag den 25. oktober

Torsdage*) og lørdage kl 10.00

Mikaelsdag, tirsdag den 29. september kl 10.00

1. Søndag i advent den 29. november kl 10.00

*) Menneskevielsens Handling på tysk:

Torsdagene den 17. september, 22. oktober
og 26. november – se ‘Meddelelser’

Konfirmation
Søndag den 27. september kl 10.00
Konfirmanderne er:

Angelica Josephine Alsbæk
Anna Gry Ingefred Brinck Billig
Karl Ludvig Madsen 
Liv My Aamand Uddin

NB! På grund af forsamlingsbegrænsningerne er 
Konfirmationen forbeholdt familie og pårørende

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

Søndage når mindst to børn deltager kl 11.00
(aftal eventuelt indbyrdes).

NB! – dog ikke søndag den 27. september 
på grund af Konfirmation



Torsdag den 29. oktober
Kl 11.30: Efter en kop kaffe er der

Kristendom og rengøring 
for alle, der har kræfterne…

November

Søndag den 1. november (efter brunch)
Kl 11.30: ‘Østersøen og dens folkeslag set i 

antroposofiens lys’
Gerhard Ertlmaier, som er præst i Kristensam-
fundet i Hamburg – og hovedansvarlig for 
arbejdet i Rusland – holder et foredrag om, 
hvordan disse perspektiver finder deres udtryk 
i Kristensamfundets arbejde på Gotlands østkyst –
på ‘Sommergården Davide’. 
Foredraget vil blive holdt på tysk 
– og løbende oversat.

Torsdag den 5. november 
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes  

‘Julestuen’ forberedes 
– se ‘Meddelelser’

Fredag den 6. og 20. november
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– alle er velkomne
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Oktober

Torsdag den 1. oktober 
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes  

‘Julestuen’ forberedes  
– se ‘Meddelelser’

Torsdag den 1. og 15. oktober 
Kl 19.30 Oplæg om Kommunionen i 

Menneskevielsens Handling
Samtale og tanker om sygdom – og den sundhed, 
der udgår fra Kalken

Lørdag den 3. oktober
Kl 12.00: Hjælpende hænder til havearbejde

Efter fælles kaffebord, går vi i gang 
– se ‘Meddelelser’

Fredag den 9. og 23. oktober
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– alle er velkomne

Lørdag den 10. oktober
Kl 11.30: Ministrantmøde

Lørdag den 17. oktober, kl. 11.30 -14.30
Kl 11.30: ‘Religionsundervisning’ for voksne

Efter  frokost med ‘fælles medbragt mad’ har vi
først et oplæg om:
Skabelsesberetningen i Det gamle Testamente
Derefter: Kunstnerisk øvelse – vi maler eller tegner
– Samtale om dagens tema

25. oktober (sommertid er slut)
Kl 11.00: Kan vi forene vores kræfter?

Havearbejde ved rosenbedet i forhaven
– se ‘Meddelelser

6



SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Oktober 

Fredag den 23. oktober (Marjattas sal)
Kl 19.00: Mikaels-fortælling

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

Lørdag den 24. oktober (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch – Alle er velkomne!

November 

Fredag den 4. december (Marjattas sal)
Kl 19.00: Advents-fortælling

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

Lørdag den 5. december (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch – Alle er velkomne!

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i næste blad …
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Søndag den 8. november (efter brunch)
Kl 11.30: Vi mindes årets afdøde – 

Vi taler om døden som en proces  – og om 
sakramenterne, som følger mennesket til 
–  og over – den gyldne bro:
Det kan være skriftemålet, sygekommunionen 
og Den sidste Olie; og efter at døden er 
indtrådt: Udsigning og Bisættelse eller 
Begravelse, og til sidst: 
Menneskevielsens Handling 
(Mindehandling) for de afdøde.

Lørdag den 14. november
Kl 11.30: Ministrantmøde

Torsdag den 19. november
Kl 11.30: Efter en kop kaffe er der

Kristendom og rengøring 
for alle, der har kræfterne…

Lørdag den 21. november kl 11.30 - 14.30
Kl 11.30: ‘Religionsundervisning for voksne’

Efter frokost med ‘fælles medbragt mad’ 
har vi et oplæg om: 
Skabelsesberetningen i Det gamle Testamente
Derefter: Kunstnerisk øvelse – vi maler eller tegner
– Samtale om dagens tema

1. Søndag i advent den 29. november 
Kl 10.00: Optakt til advent

ved Troels Lindow; derefter
Menneskevielsens Handling



Lørdag den 31. oktober
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

November

Søndag den 1. november
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Fri samtale; derefter oprydning

Lørdag den 28. november
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 29. november
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Fri samtale; derefter oprydning

11

ODENSE
Tingløkkevej 25

September

Lørdag den 5. september
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 6. september
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling 
Kl 11.00: Fri samtale; derefter oprydning

Oktober

Lørdag den 3. oktober
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Forberedelse af søndagens Konfirmation 

Med Troels Lindow og konfirmanden; derefter:
Øvning med ministranterne

Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde 

Søndag den 4. oktober
Kl 10.00: Konfirmation

Konfirmanden er:
David Nissen 

Efter Konfirmationen er der: 
Kaffepause og oprydning
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 13. og 27. september kl 10.00
Mandag den 14. og 28. september kl 10.00
Mikaelsdag, tirsdag den 29. september kl 10.00

Lørdag den 10. oktober Kl 10.00:
Mindehandling for Christian Kaaris

Søndag den 11.*)  og 25. oktober kl 10.00
NB! Sommertid er slut 25. oktober

Mandag den 12. og 26. oktober kl 10.00

Søndag den 8. og 22. november kl 10.00
Mandag den 9. og 23. november kl 10.00

Konfirmation 
*)Søndag den 11. oktober kl 10.00
Konfirmanderne er:

Annika Bager Witthoff
Silje Bager Witthoff
Noah Isak Foldager Goodwin

Søndagshandling for Børn 
Finder sted når mindst to børn deltager:
Søndag den 13. og 27 september kl 11.00
Søndag den 25. oktober kl 11.00
Søndag den 8. og 29. november kl 11.00
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Forberedelse til Konfirmation 2020
Konfirmanderne mødes til Søndagshandling for Børn og
efterfølgende undervisning i Kristensamfundets lokaler: 
Søndag den 13. og 27. september kl 11.00

NB! Lørdag den 10. oktober kl 11.00:
er sidste forberedelsestime med Mette Weinhard

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

September 

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

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

Mandag den 14. og 28. september
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 27. september
Kl 12.15: ‘Perlespor’

Isabela Wallén læser op af sine nye digte; 
med korte musikalske indslag ved Stephan Frister

Mikaelsdag, tirsdag den 29. september
Kl 11.45: „ …som vogter foran vielsesofferet…“

En kort betragtning ud fra højtidens tidebøn
ved Stephan Frister
Der er samtale og sang bagefter
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Oktober

Fredag den 9. og 23. oktober
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Mandag den 12. og 26. oktober
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 25. oktober
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister
Entré: frivilligt bidrag
– se ‘Meddelelser’

November

Fredag den 6. og 20. november
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Søndag den 8. november
Kl 12.15: Menighedsmøde

Begyndende med en kort mindestund for årets
afdøde
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MEDDELELSER
Hele Landet

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

Barnedåb 
Søndag den 16. august blev Mathilde Amina Linares Jørgensen
(født 5. dec. 2018) døbt i Århus. Hun er datter af Michelle Pascal
Linares.

Bisættelse 
Inge Vibeke („Ingse“) Iversen sov den 6. august stille ind i sit
hjem i Højbjerg.

To dage forinden havde hun fået Den Sidste Olie. Hun blev 92 år
gammel. Udsigning og Bisættelse blev holdt under ét fra Vestre
Kirkegårds store kapel mandag den 10. august. 

Mandag den 9. og 23. november
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 22. november
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister
Entré: frivilligt bidrag
– se ‘Meddelelser’
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Dødsfald
Onsdag den 29. juli, tidligt om morgenen, døde Ejler Bugge 70
år gammel i Vejle. Ejler Bugge blev født den 31. januar 1950 i
København, og havde glade ungdomsår på Marjatta – hvor han
også mødte sit livs kærlighed, Lise. Ejler blev uddannet land-
mand på Fyn, da han brændte for det biodynamiske – han kom
dog til at arbejde med skovbrug det meste af sit voksne arbejds-
liv i Vejle, hvor også hans børn gik på Steiner Skolen. Steiner
Skolen var et vigtig anliggende for ham, og han lagde i en år-
række sine kræfter i dens bestyrelse; også det antroposofiske
arbejde havde hans store, trofaste interesse.

Gennem sin ungdomsven Eirikur Planfeld, fik han et positivt
forhold til Kristensamfundets sakramenter og ønskede derfor at
blive fulgt over tærskelen på den måde, som det er muligt i Kri-
stensamfundet.

Ejler Bugge blev bisat fra den store sal på Steiner Skolen i Vejle,
tirsdag den 4. august.

Mette Weinhard

Hvis der sker pludselige ændringer i vores aktiviteter …
I disse tider, hvor der hurtigt kan ske ændringer med hensyn
til forsamlingsantal med mere – vil vi gerne kunne nå ud til
alle med aktuelle oplysninger – især nu, hvor Meddelelserne
udkommer hver 3. måned.

Hvis I har et ønske om at følge med i ændringer, nye eller
aflyste arrangementer og ikke er med på vores e-mail-liste, vil
vi gerne bede om jeres mobilnummer, således at vi kan sende
en sms til jer. 

Vi beder om, at mobilnummeret sendes til Mette Weinhard
(vedr. Sjælland) –  og til Stephan Frister (vedr. Fyn og Jylland).

Med venlig hilsen
Kristensamfundet

Landsbestyrelsens møde
Lørdag den 3. oktober holder landsbestyrelsen for Kristensam-
fundet bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle
punkter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmedlem-
merne, senest lørdag den 26. september.

Menneskevielsens Handling på tysk, København
Som det kan læses i programmet, har vi taget Menneskevielsens
Handling om torsdagen op igen efter en længere pause.

Enkelte mennesker i menigheden har ønsket at høre Handlingen
på originalsproget en gang imellem – nu hvor en del er udfor-
drede med den nye danske ordlyd – og dertil har vi afsat én
torsdag om måneden kl 10.00 – frem til advent:

Torsdag den 17. september; 
Torsdag den 22. oktober; 
Torsdag den 26. november. 

Handlingen på tysk vil blive holdt af Mette Weinhard, og der er
modige ministranter, der gerne vil prøve kræfter med det tyske.

Efter en kop kaffe vil der være mulighed for at samtale om en-
kelte tekststeder i Handlingen – og belyse dem ud fra de to
sprogs muligheder.

Revideret udgave af Kristus-året
I 2004 udgav Kristensamfundet første gang Inger Carlsens bog
om Kristus-året. Bogen er senere blevet udgivet i et nyt oplag,
men før sin død i 2019 nåede Inger Carlsen at foretage en større
revision af bogen.

Vi har arbejdet videre med denne reviderede tekst og illustrati-
oner, og om føje tid vil en ny udgave med titlen: ’Kristus-året og
Jordens Åndedrag’ være at finde på bogbordene.



Vi er sikre på, at dette bliver en smuk løsning – og den vil blive
endnu smukkere af, at vi i fællesskab har været med til at føre
den ud i livet.

I må meget gerne kontakte Lisa Bratlann, hvis I vil deltage, så
vi kan få et overblik over de fælles kræfter. Alle er velkomne –
også selvom man måske ikke har overskud til at være med i
hele forløbet.

Haven på Sankt Knuds Vej trænger til hjælpende hænder
Vi planlægger følgende to datoer: 

Søndag den 13. september og 
lørdag den 3. oktober. 

Ca. kl. 12.00 – efter fælles kaffebord – går vi i gang med fjer-
nelse af ukrudt, beskæring mm. Lige meget om du kan hjælpe
én time, to eller tre, er du hjerteligt velkommen.  

Kontakt Tove Bech 20 46 84 30 / 59 65 45 99, 
tovebech@tovebech.dk 

Så kan vi aftale hvilken dag, dine hænder kan gøre 
stor nytte. 

NB: En ’tilkaldeliste’ til havearbejde er under opbygning. 
Vil du stå på den, er du velkommen til at kontakte mig. 

Hen ad vejen kan der opstå et akut behov for hjælp til havear-
bejde – også til tungere gravearbejde, bortkørsel af jord mm. 
I en sådan situation vil det være dejligt, om jeg kunne ringe
rundt til jer på ’tilkaldelisten’. Kan du ikke den pågældende
dag, siger du blot nej tak. 

En anden gang er dit svar måske et JA.

Tove Bech

19

Kan vi forene vores kræfter?
Som I alle ved – og mange af jer har set ved selvsyn – så er vores
stakit omkring forhaven på Sankt Knuds Vej i en sørgelig for-
fatning – eller rettere sagt, var i en sørgelig forfatning.

Først fjernede vi de dele af stakittet, som nærmest var faldet af
af sig selv, hvorefter der mødte os en delvist tandløst smil, når
vi gik forbi! Derefter er resten af stakittet blevet taget væk, såle-
des at der nu kun står træstolperne tilbage. Desuden er der
grønne hænder, som har luget grundigt ud mellem roserne!

Vi har jo fået en smuk gave fra den antroposofiske fond til et nyt
stakit, men da vi gerne vil have en omkransning af rosenbedet,
der er så vedligeholdelsesfri som muligt, ville det blive alt for
bekosteligt med et egentligt stakit.

I stedet vil vi nu forbedre den smalle jordkant rundt om hele
forhaven og  her plante en masse kønne, hårdføre lavendler. De
vil stå smukt mod de mange roser og samtidig give den for-
nødne afskærmning af bedet.

Hvis vi selv lægger vores fysiske kræfter i dette arbejde, kan vi
få opgaven løst inden for rammerne af den gave, vi har fået – og
der kan desuden være penge nok til at få repareret indgangs-
lågen til selve gårdhaven. Den trænger voldsomt også!

Derfor vil vi gerne invitere til en fælles arbejdsdag søndag den 25.
oktober efter Menneskevielsens Handling.

Dagens arbejde vil bestå i følgende:

• Opgravning af de resterende træstolper

• Opgravning af stokroserne

• Rensning, planering og forbedring af jorden i den ’rille’,
hvor lavendlerne skal sættes

• Plantning af lavendler

Muldjorden og lavendlerne vil selvfølgelig være til rådighed på
arbejdsdagen, og vi skal nok sørge for, at der er mad og drikke
til arbejdsholdet.
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Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab
Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab skal være hoved-
overskriften over en række foredrags-arrangementer der
holdes i Kristensamfundet i Århus. Dette er metamorfosen af
det oprindeligt planlagte Kristi Himmelfartstævne, hvor der
skulle blive forsøgt at kaste lys over f.eks. spørgsmålet om,
hvordan den sakramentale kultus og den kultiske kommunion
forholder sig til det, som i antroposofien kan blive betegnet
som „omvendt kultus“, „kosmisk kultus“, „åndelig kommu-
nion“, og hvordan de nævnte „ting“ og mennesket relaterer til
hverandre. 

‘Bevægelsen til religiøs fornyelse’ har snart eksisteret i 100 år
(1922), og vi vil i den forbindelse på ny forsøge at bevidstgøre
os de dimensioner af denne „væsentlige del af de nye myste-
rier“ (Rudolf Steiner), der går ud over kun personlige me-
ninger og/eller behov. 

Foredragene (med mulighed for samtale) holdes – hvis muligt
– én gang om måneden, begyndende den 25. oktober, og jeg
vil forsøge via rundmail at præcisere temaet fra gang til gang.

Stephan Frister 
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Det nordiske regionsråd
Vi kom så godt i gang … men så lukkedes de fysiske rammer for
rådets virke ned i igen, netop som vi havde fået grundlagt vores
nordiske regionsråd.

Vi skulle have haft et møde i maj måned, som blev aflyst og da
synoden i København her i august måned også måtte aflyses,
har vi ikke haft fysisk kontakt med hinanden i næsten et år.

I denne periode er der også sket det, at den norske og den fin-
ske lægmandsrepræsentant i rådet har måttet nedlægge deres
hverv. Tilbage er så præsterne fra de nordiske lande, den sven-
ske repræsentant samt mig selv. Der er desuden en ildsjæl fra
Norge, som gerne vil træde i stedet for det nu afgåede medlem.

For at få regionsrådet til at træde aktivt i karakter, kræves der et
fællesskab, der har muligheden og viljen til at gøre det – og vi
skal først og fremmest have dette fællesskab til at føle sig som
en arbejdende enhed. Det er for mig at se vores nærmest lig-
gende opgave.

Men det hele bider sig jo lidt i halen. Vi har ikke nået at få
udbredt kendskabet til rådet i de nordiske lande og derfor kan
det jo også være svært for menighedsrepræsentanter rundt om-
kring at gå aktivt ind i et arbejde, som de næsten ikke ved eksi-
sterer! Derfor er kommunikationen med de nordiske menighe-
der også en opgave, som vi skal have løst.

Men modet og håbet er intakt! Den stemning og gode vilje, som
bredte sig over forsamlingen, da vi grundlagde rådet, skal nok
bringe os videre – og i alle tilfælde har vi et formelt nedsat regi-
onsråd, som giver de nordiske lande en stemme over for Foun-
dation, ledelsen i Tyskland, samt koordinatorkredsen, selvom
den sidstnævnte også ligger ganske stille i øjeblikket!

Lisa Bratlann
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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
omkostningerne ved byggeriet.

Så efter sommerferien går vi ind i den fase, hvor vi skal hente
tilbud fra entrepenører og danne en egentlig „bygge- og til-
synsgruppe“ af mennesker fra menigheden, der har lidt for-
stand på byggeri og/eller penge. 

Hvis du har et sådant kendskab og har lyst til at støtte Kri-
stensamfundet i denne vigtige sag, vil vi meget gerne høre fra
dig; du kan gerne henvende dig til Mette Weinhard.

Julestue i december
Hvis alt går vel, afholder vi ‘julestue’ den 12. december kl 11.30 -
16.00 – efter Menneskevielsens Handling. Der vil være inspira-
tion til julegaverne (arbejder fra håndarbejdsgruppen, bøger
etc.). Der er også mulighed for kaffe og kage.

Med hilsen fra 
håndarbejdsgruppen
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Kassererens Klumme
Den månedlige regnskabsopfølgning siden den sidste udgave
af Meddelelserne har været ret ensartet – det samlede under-
skud i de forgangne måneder har ligget i omegnen af 80.000 kr.,
dog med en lille forbedring for juli måned, hvor det samlede
underskud er 68.000 kr.

Dette underskud er dog mindre end i foråret, hvor beløbet var
oppe på 112.000 kr., så lidt bedre økonomiske tilstande har som-
meren altså bragt.

I denne klumme vil jeg dog langt hellere fokusere på en gave på
150.000 kr., som Kristensamfundet i Danmark har modtaget!

Bestyrelsen for ’Foreningen til fremme af et antroposofisk inspi-
reret hospital’ har for nogle uger siden valgt at indstille sine
bestræbelser på at få etableret et antroposofisk hospital i Dan-
mark. Foreningen vil dog fortsat bestå, men vil koncentrere ar-
bejdet på andre fronter.

I den forbindelse fik jeg i midten af juli en opringning fra Hele-
ne Spurr (medlem af bestyrelsen), som fortalte, at foreningen
havde besluttet at skænke sine økonomiske midler til os. 

Mette Weinhard og jeg mødtes derfor med bestyrelsen den 23.
juli i Merkur, hvor bestyrelsen fik nedlagt deres konto og fik
overført beløbet til Kristensamfundet. Bagefter gav vi kaffe og
brød i køkkenet på Sankt Knuds Vej – og prøvede her efter bed-
ste evne at udtrykke vores dybe taknemmelighed og glæde
over den smukke gestus.

I første omgang er beløbet sat ind på den konto, der rummer
Kristensamfundets fælles midler – og på det kommende besty-
relsesmøde skal vi så i fællesskab finde ud af, hvorledes vi skal
anvende denne store sum penge – en dejlig bestyrelsesopgave!

Venlig hilsen

Lisa Bratlann
Kasserer
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Internationalt musikermøde
Det internationale musikermøde i Kristensamfundet fandt i år
sted i Stuttgart fra den 31. juli til den 4. august. Der var i alt ca.
60 deltagende, deraf også mange fra Holland og enkelte fra Bel-
gien og Frankrig. Dog, ud over mig kom ingen fra Skandinavi-
en.

Imponerende var det at opleve mangfoldigheden blandt Kri-
stensamfundets musikere. Der findes nogle som mig, som vil
fremme den meditative, spirituelle stemning i Menneskeviel-
seshandlingen, andre vil mere tale til det bevidste i mennesket
for at give en opvækkende impuls, nogle vil også forandre
hørevaner med nogle rimelig avancerede kompositioner. Dertil
kan man have delte meninger, men for min del kan jeg sige, –
og det med glæde, fordi jeg bor tæt på en folkekirke – at jeg i
den sammenhæng har opdaget, hvor harmonisk dog kirkeklok-
ker kan klinge.

En sang, som kræver, at man lidt forlader vante baner, vedhæf-
ter jeg til denne beretning. Det ville være dejligt, hvis vi kunne
komme til at prøve den på et passende tidspunkt.

Min idé om at skabe et netværk blandt musikerne i Kristen-
samfundet via en hjemmeside fandt også en del interesse, og
det arbejder jeg videre med. Så bliver det på et tidspunkt måske
muligt en gang imellem at invitere musikere fra andre lande til
Danmark.

Johannes Weinhard
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Ud fra denne kraft kan vi finde sammen i menigheder,
fordi det der bliver givet os, er fælles for os alle. 

Fra Johannestiden og de sidste ca. fem måneder af kirke-
året kræves der nu en større indre sjælens aktivitet af en-
hver af os. Allerede i tidebønnen til Johannestiden hører
vi, at fra vore sjæle strømmer en fromt-hengiven, hjerte-
varm tak til Faderen. Det er altså fra os der nu udgår no-
get. Det der nu skal brænde i vore hjerter er Johannes’
flammeord for at føre os til Kristus. 

I Mikaeltiden er det vore sjæleøjne der skal skue Mikael,
der er Menneskegudens ansigt. Gennem vort indre
sjælsarbejde vil vi nu møde modstandskræfterne og her
vil vi opleve Mikael som vores forkæmper. Vi vil kunne nå
frem til at opleve Mikaels alvor, som i sidste ende vil føre
os til Kristi lys.

I kirkeårets sidste måned, november, hvor vi i tidebønnen
igen hører om Treenigheden er temaet døden. Her mindes
vi årets afdøde og i den ydre verden dør naturen omkring
os. Kristus gik gennem døden og opstandelsen. Også vi er
nødt til at opleve dødens kræfter for at kunne følge Kri-
stus. Gør vi det, kan vi med forstærkede sjælskræfter gå
ind i det nye kirkeår.

Troels Lindow

BETRAGTNING

En Betragtning til kirkeåret ud fra 
korte udpluk i tidebønnerne

Som året i den ydre verden er inddelt efter naturens gang
gennem årstiderne, er kirkeåret inddelt efter vore sjæles
gang gennem højtiderne. Dette kommer til udtryk i tide-
bønnerne til Menneskevielsens Handling. 

Kirkeåret begynder med advent og her hører vi i tidebøn-
nen, at vi har mulighed for at opleve Fadergrundens rå-
den i vore sjælegrunde. Til jul føler vore sjæle det helende
skaberord nærme sig og vi får opfordringen til at erkende,
at Kristus er kommet til syne i jordens rige. I epifanias-
tiden hører vi om stjernen, som i os skal føje hjertes varme
til åndens lys. 

Kommer vi frem til passionstiden er vores hjertes sted
tomt, fordi vi har mistet Ånden som vækker os. I den stille
uge brænder vore hjertes sted og vi hører i tidebønnen om
håbets grav. Når det så bliver påske er vore hjerter fulde af
jublende, lægende kraft. Til himmelfart skuer vi med hjer-
tes synskraft, hvorledes – gennem Kristus – himmelværen
og jordens væren flettes ind i hinanden. Ti dage senere bli-
ver det så pinse, Her sender Kristus ind i vore sjæle Fader-
grundens Ånd. 

I de trinitariske tider hører vi om Faderen Gud, Sønnen
Gud og den Helende Gud: Ånden. Ud fra disse tre strøm-
mer højtidernes kraft. I korte udpluk har vi her hvad vi i
vore sjæle oplever frem til Johannestiden.

Tiden fra advent og frem til Johannes er ca. syv måneder. 
I disse syv måneder er det Kristi råden ind i vore sjæle og
det som bliver givet os ud fra den guddommelige verden. 


