
TRINITATIS ·MIKAELI

TRINITATIS

September · Oktober · November

2021

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
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · FYN OG JYLLAND:
MERKUR · 8401  17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv hvad der gives bidrag til)

AKUTTELEFON · FOR HELE LANDET 42 51 06 00

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 i september, oktober, november kl 10.00
– dog ikke søndag 12. sept. (Konfirmation)
Torsdage*) og lørdage kl 10.00
Mikaelsdag, onsdag den 29. september kl 10.00

NB! Søndag den 31. oktober er sommertid slut!

*) Menneskevielsens Handling på tysk:
Torsdage kl 10.00:
9. september (Trinitatis); 
14. oktober (Mikaeli);
25. november (Trinitatis). 

Konfirmation 2021 
Søndag den 12. september kl 10.00
Se ‘Meddelelser’
Følgende børn bliver konfirmeret:

Emil Vadsholt Granau
Jacob Storm Bjerregaard Helweg-Mikkelsen
Frederik Ljungbeck-Strandfelt 
Jasper Hermann Thuv Norden
Emil Davidsen Nørregaard
Samuel Noah Watzenig Randsøe
Marius Neiegaard Theilgaard

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

Trinitatis
Søndag den 5. september Luk. 10,  1 - 20
Søndag den 12. september Luk. 17,  5 -37
Søndag den 19. september Matt. 6,  19 -34
Søndag den 26. september Luk. 7, 1-17

Mikaeli
Mikaelsdag, onsdag den 29. september Matt. 22,  1-14
Søndag den 3. oktober Matt. 22,  1-14
Søndag den 10. oktober Joh. Åb.,  12
Søndag den 17. oktober Joh. Åb.,  19,  11-16
Søndag den 24. oktober Efeser Br., 6,  10 -19

Trinitatis
Søndag den 31. oktober – vintertid Joh.Åb.  1, 1-29
Søndag den 7. november Joh.Åb.  10, 1-11
Søndag den 14. november Joh.Åb.  7, 9 -17
Søndag den 21. november Joh.Åb.  21, 9 -27

Advent
1. Søndag i advent, den 28. november Luk. 21,  25 -35
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Oktober

Torsdag den 7. oktober
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes…

Fredag den 8. og 29. oktober
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow
– alle er velkomne

Onsdag den 13. oktober
Kl 19.00: Orienteringsaften om Konfirmation i 2022 

For alle forældre og unge, der ønsker 
information om Kristensamfundets 
Konfirmation i 2022. Vi mødes i 
Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13
Ved Mette Weinhard

Torsdag den 14. oktober
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…

Lørdag den 16. oktober
Kl 11.30: Livet med Menneskevielsens Handling

… samtaler om stort og småt
Alle er velkomne! Se ‘Meddelelser’

Søndag den 17. oktober
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab
Foredrag ved Stephan Frister 
- Se ‘Meddelelser’

Lørdag den 23. oktober
Kl 11.30: Efter Menneskevielsens Handling 

– og efter en kop kaffe/te:
Religionsundervisning for voksne
se ‘Meddelelser’
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Foredrag og Sammenkomster
København

September
Torsdag den 9. september
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…

Torsdag den 16. september
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes…

Fredag den 17. september
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow
– alle er velkomne

Søndag den 19. september
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te:

Vi ser på begyndelsen af Menneskevielsens 
Handling – til og med Trosbekendelsen

Lørdag den 25. september
Kl 11.30: Efter Menneskevielsens Handling 

– og efter en kop kaffe/te:
Religionsundervisning for voksne
Se under ‘Meddelelser’

Mikaelsdag, onsdag den 29. september
Kl 10.00: Prædiken som optakt til Mikaeltiden

ved Troels Lindow; derefter:
Menneskevielsens Handling
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Oktober 

Fredag den 29. oktober (Marjattas sal)
Kl 19.00: Mikaelsfortælling

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

Lørdag den 30. oktober (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch …
Alle er velkomne!

December

Fredag den 10. december (Marjattas sal)
Kl 19.00: Adventsfortælling

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

Lørdag den 11. 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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November

Torsdag den 4. november
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…

Søndag den 7. november
Efter en kop kaffe/te:
Udflugt til Roskilde Domkirke

Kl 13.00: Vi mødes ved domkirken 
Transport, tilmeldelse, mm. – se ‘Meddelelser’

Torsdag den 11. november
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes…

Fredag den 12. og 26. november
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow
– alle er velkomne

Lørdag den 13. november
Kl 11.30: Livet med Menneskevielsens Handling

… samtaler om stort og småt
Alle er velkomne! 
Se ‘Meddelelser’

Søndag den 21. november
Efter Menneskevielsens Handling 
– og efter en kop kaffe/te:

Kl ca 12.00:Vi mindes årets afdøde
Efter en optakt er der samtale om døden 
og vi mindes derefter årets afdøde 
ved en kultisk afslutning



ODENSE
Tingløkkevej 25

September

Lørdag den 4. september
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 5. september
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: Menighedens årsmøde
derefter oprydning

Konfirmationsforberedelse 2022:
Efter aftale 

Oktober

Lørdag den 2. oktober
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde

– se ‘Meddelelser’
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Søndag den 3. oktober
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

Konfirmationsforberedelse 2022: 
Efter aftale 

November

Lørdag den 13. november
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 14. november
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

Konfirmationsforberedelse 2022:
Efter aftale 

Næste præstebesøg i Odense 
Meddeles i næste blad …
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Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

September

Fredag den 10. og 24. 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.: 
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Mandag den 13. og 27. september
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 26. september
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister - se ‘Meddelelser’
Entré: Frivilligt bidrag

Oktober

Søndag den 10. oktober
Kl 12.15: „…og former sin hånd til vink…“

Kort betragtning til tidebønnen; 
derefter mulighed for samtale og fælles sang

Mandag den 11. og 25. oktober
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannes Evangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“- ordene
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 12. september kl 10.00
Mandag den 13. september kl 10.00
Søndag den 26. september kl 10.00
Mandag den 27. september kl 10.00
Mikaelsdag, onsdag den 29. september kl 10.00

Søndag den 10. oktober kl 10.00
Mandag den 11. oktober kl 10.00
Søndag den 24. oktober kl 10.00
Mandag den 25. oktober kl 10.00

Søndag den 7. november kl 10.00
Mandag den 8. november kl 10.00
Søndag den 21. november kl 10.00
Mandag den 22. november kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Finder sted når mindst to børn deltager:
Søndag den 12. og 26. september kl 11.00
Søndag den 10. og 24. oktober kl 11.00
Søndag den 7. og 21. november kl 11.00

Forberedelse til Konfirmation 2022
Undervisningen begynder: 
Konfirmanderne møder kl 11.00 
til Søndagshandling for Børn i 
Kristensamfundets kirke, Bergensgade 14 
– og efterfølgende undervisning: 
Søndagene 12. og 26. september; 
10. og 24. oktober; 7. og 21. november.



Fredag den 8. og 22. 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.: 
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Søndag den 24. oktober
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister - se ‘Meddelelser’
Entré: Frivilligt bidrag

November

Fredag den 5. og 19. 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.: 
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Søndag den 7. november
Kl 12.15: Mindestund for det forløbne års afdøde

Derefter:
Menighedsrådsmøde

Mandag den 8. og 22. november
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 21. november
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister - se ‘Meddelelser’
Entré: Frivilligt bidrag
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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…

Dåb
Lørdag den 3. juli blev Selma Elinora døbt i København. Hun er
datter af Pia og Andreas Baadsmand Bing.

Tirsdag den 6. juli blev konfirmanden Samuel Noah Watzenig
Randsøe døbt i København. Han er søn af Maria Cecilia Lind-
roos Watzenig og Nicolai Randsøe.

Bisættelse
Mandag den 7. juni udåndede Birgit Lund Holt, 86 år gammel,
i sit hjem i Skanderborg. Udsigningen fandt sted fra hjemmet
torsdag den 10. juni, og Bisættelsen foregik fra Kristensamfun-
dets kirke i Aarhus lørdag den 12. juni.

Torsdag den 1. juli døde Flemming Distler på plejehjemmet
Madsbjerg i Aarhus. Han havde den 3. juni modtaget Den sid-
ste Olie, da han selv mærkede, at livet gik mod sin afslutning.

Flemming Distler lå i åben kiste i Kristensamfundets bårerum i
Bergensgade frem til udsigningen søndag den 4. juli om efter-
middagen. Bisættelsen fandt sted i Bergensgade torsdag den 8.,
og Menneskevielsens Handling for afdøde (Mindehandling)
fandt sted lørdag den 10. juli – ligeledes i Bergensgade.

Synode
Der er planlagt præstesynode København fra mandag den 30.
august til og med fredag den 3. september – hvis corona-situa-
tionen tillader det.
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Hvad beskæftiger vores menighedsråd sig med…
I Aarhus og København er menighedsrådene efterhånden ved at
have etableret sig. I Odense er der af forskellige årsager endnu ikke
kommet rigtig gang i arbejdet – men det skal nok ske.

Menighedsrådet i Aarhus: Som medlem af landsbestyrelsen, blev
jeg medlem af det allerførste menighedsråd i Aarhus. Her har vi
valgt, at de allerfleste drøftelser og beslutninger foregår sammen
med resten af menigheden til menighedsmøderne, og da jeg ikke er
kasserer eller noget, har jeg ikke en særlig defineret opgave; det er
mere i retning af at være lidt vågen. 

Være opmærksom på for eks. hvilke emner der er brug for at blive
sat på dagsordenen og taget op; om alle og enhver har det godt
med det, de nu varetager, eller der er brug for et skift; bidrage til at
finde nye måder at gøre ting på, hvis der er behov for det, og be-
stemt også være klar til at føre tingene ud i praksis alt efter evne, så
det tjener menigheden bedst muligt. Der ligger også en opgave i at
få hele denne form for menighedsarbejde til at passe ind i landsbe-
styrelsens funktion, og til de regler og bestemmelser, der skal over-
holdes. Den opgave føler jeg mig også særlig forpligtiget til i kraft af
min post.

Kærlig hilsen · Lisbet Jensen

Menighedsrådet i København: Vi ser det som vores opgave at sik-
re den daglige gang i huset, have et vågent øje på vedligehol-
delsesopgaver ude og inde samt være igangsætter af fælles akti-
viteter i menigheden.

Vi tænker også på de ændringer, der i den kommende periode vil
ske i præstekollegiet i Danmark. Her vil vi gerne bidrage til at styr-
ke menighedsfællesskabet, således at vi for eksempel kan afholde
temaaftener, foredrag og lignende uden at vi nødvendigvis skal
have en præst med.

Menighedsrådet består af fem mennesker: Mette Weinhard (for-
mand); Troels Lindow; Anne Ottosen; Henning Christiansen og
Lisa Bratlann. Vi holder månedlige møder, hvorfra der slås et resu-
mé op på vores opslagstavle i forhuset på Sankt Knuds Vej.

Gode hilsner · Menighedsrådet i København 
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Konfirmation i København, men…
Kære menighed i København –
Vi kan nu glæde os over, at vore konfirmander kan blive kon-
firmerede samlet søndag den 12. september, idet regeringen nu
har ophævet afstandskravet for menigheden i kirkerum – men
det betyder desværre for menigheden her, at I må give afkald på
at deltage i Konfirmationen i år, da kirken vil være fyldt med
nære familiemedlemmer. 

Varme hilsner, Mette Weinhard 

Landsbestyrelsen holder møde i Odense
Lørdag den 2. oktober holder landsbestyrelsen for Kristensam-
fundet bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle
punkter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmed-
lemmerne, senest lørdag den 25. september.

Religionsundervisning for voksne
I løbet af de gange  vi mødes her i efteråret, vil vi nok blive fær-
dige med betragtningerne til skabelsesberetningen, som vi fin-
der i Det gamle Testamente. Derefter vil vi følge de videre for-
løb i testamentet. 

Lørdag den 25. september vil der kun være den indholdsmæs-
sige del og eventuelt en samtale herom bagefter. Den kunstne-
riske del vil ikke finde sted denne dag. 

Håndarbejdsgruppen – København
Håndarbejdsgruppen mødes første gang efter sommeren tors-
dag den 16. september; vi modtager stadig meget gerne garn og
stofrester, hvis man har noget til overs – det kan i så fald afle-
veres i Kristensamfundet (efter Handlingen) – eller man kan
ringe til Anne Ottesen, tlf. 60 77 88 51.

På gensyn
Håndarbejdsgruppen



Til minde om Flemming Distler

Oh sprog!
Du hørbargjorte verden!
Oh eurythmie!
Du synliggjorte sprog!
Oh verden!
Du formblevne eurythmie!

Dette digt, som Flemming Distler skabte i sin tid som lærer på
Rudolf Steiner skolen i Aarhus, siger det meste, der er at sige
om mennesket, underviseren og den goetheanistiske billed-
og sprogforsker, som han var.

Flemming blev født den 11. august 1930 på Østerbro i Køben-
havn men voksede op i Valby, hvor hans forældre boede resten
af deres liv. Han viste allerede som barn interesse for de emner,
som han skulle fordybe sig i i sit voksenliv. 

Flemming beherskede mange sprog og lærte som 14-årig alle-
rede spansk og spillede som barn violin – et instrument, som
han skulle supplere med flere andre instrumenter igennem li-
vet.

Det er igennem sin faster Berta Madsen i Aarhus, at han som 25-
årig får idéen til at blive Rudolf Steiner lærer i den skole i Aar-
hus, som hans faster var en af de drivende kræfter til at grund-
lægge.

I Dornach møder Flemming Edda, og de bliver et par – og de
tager til København for først at lære en velfungerende Steiner-
skole at kende i Vidarskolen. Året efter, i efteråret 1957, drager
de til Aarhus, hvor Flemming får en 1. klasse, og Holger Melle-
rup overtager en allerede påbegyndt klasse.

Edda og Flemming får en søn, som døbes i Kristensamfundet,
idet Johannes Hemleben kommer fra Hamburg til Aarhus for
at døbe Magnus; Holger Mellerup bliver gudfar. 

Deres anden søn Thomas døbes i Bremen under et besøg hos
Flemmings svigerforældre – og deres yngste, datteren Jutta, dø-
bes i Aarhus af Karl Engquist, der var lenker og som kom fra Sve-
rige. 
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Udflugt til Roskilde Domkirke søndag den 7. november
Efter en kop kaffe kører vi til Roskilde hvor Bertil Jarcobi, som
er jurist i Robbertfondens bestyrelse, har givet tilsagn om at
lave en privat omvisning for os i kirken – hvis historie han er en
stor kender af, og hvor han ofte laver rundvisninger.

Vi mødes med Bertil Jacobi ved kirken kl 13.00.

Vi forsøger at arrangere samkørsel fra Sankt Knuds vej 13, og
det er derfor nødvendigt, at de, der er interesserede i at deltage
i udflugten, tilmelder sig hos Mette Weinhard – senest søndag den
31. oktober. 

Det er selvfølgelig også muligt selv at tage offentlig transport –
men vi vil alligevel  gerne vide, hvor mange der kommer.

Mvh. Mette Weinhard 

Som ringe i vandet …
Hen over det sene forår og sommer føles det, som om der på
Sankt Knuds Vej er blevet kastet nogle småsten – måske i fugle-
badet. I hvert fald har der bredt sig ringe i vandet i form af
oprydning, gulvmaling i kælderrum, lugning og etablering af
lavendelbed omkring roserne i forhaven. Det ene initiativ er
fulgt efter det andet, og vi vil gerne sige tusind tak til de men-
nesker, der har bidraget til denne opfriskning af hus og have
omkring vores kirke.

Vi har stadig et stort oprydnings- og udsmidningsarbejde, der
venter – og hvis ringene kunne brede sig yderligere ved, at en
lille gruppe mennesker sætter sig sammen og i fællesskab laver
en plan for dette arbejde, vil vi kunne nå langt. 

Dem, der er interesserede i at deltage – afpasset tid og kræfter –
må meget gerne tage fat i Lisa Bratlann (kontaktoplysninger på
bagsiden af Meddelelserne), så vil vi arrangere et første plan-
lægningsmøde. Men fremfor alt: tak for alt det, der indtil nu er
blevet udført!

Gode hilsner
Menighedsrådet i København
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Livet med Menneskevielsens Handling
… samtaler om stort og småt
De ændringer, der blev gennemført med ordlyden i Menneske-
vielsens Handling i Passionstiden foråret 2020, har medført en
øget vågenhed hos mange mennesker i menigheden. Mange
facetter af det, vi hører og oplever, er blevet vendt. Der er jo
intet, der er rigtigt og intet forkert, men det giver en god inspi-
ration at høre andres oplevelser.

Med det i tankerne vil vi gerne påbegynde en samtalerække,
hvor vi sammen kan betragte de forskellige elementer i Hand-
lingen og i fællesskab kan danne billeder, der nærmer sig de
urbilleder, som ligger til grund for Handlingen.

Hver samtaleaften vil blive indledt med et oplæg, hvorom den
fælles samtale kan tage sit udspring. Datoerne kan ses i kalen-
deren for den københavnske menighed andetsteds i bladet.

Akuttelefon til præsterne
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 den på-
gældende person i nød – kontakte den kollega, som vi ved, at
dette menneske er specielt knyttet til.

Dette arrangement er også truffet med henblik på fremtiden,
hvor vi har brug for et ‘eviggyldigt’ telefonnummer til Kristen-
samfundet, som er uafhængigt af, hvem der på et givent tids-
punkt er præst i landet. Nummeret står nu på bagsiden af bla-
det.

Varme hilsner
Præstekredsen
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På den måde har Edda og Flemming Distler været med til at ska-
be grobund for Kristensamfundet i Aarhus, da nu deres børn
blev konfirmerede i Kristensamfundet. 

Sønnen Magnus rejste en gang om måneden fra Aarhus til Kø-
benhavn for at få konfirmationsundervisning af Inger Carlsen –
og han boede så hos bedsteforældrene i Valby – samme forhold
gjorde sig gældende, da Thomas skulle konfirmeres. Da deres
yngste skulle konfirmeres, var det da kommet så vidt i Aarhus,
at Inger Carlsen rejste én gang om måneden til Aarhus og un-
derviste større grupper af børn.

Flemming forskede i sprog i hele sit voksne liv, og hans vigtig-
ste sprogforskning var at få de norske stavkirkers billedsprog til
at fortælle ham deres hemmeligheder – og om disse udgav han
siden en bog, udviklet og formet i fællesskab med livsledsage-
ren og livsvennen Edda.

Mette Weinhard

Det nordiske regionsråd
Nogle tænker måske en gang imellem på, hvorfor vi ikke skri-
ver noget om, hvordan det går med det nordiske regionsråd –
og der er kun ét svar på dette:

Rådet står ganske stille og har gjort det i mere end halvandet år!
Vi kom så fint fra start med en god portion enthusiasme og vir-
kelyst – og så kom corona’en!

Når vores regionsråd skal drives i gang, er det vigtigt at kom-
me ud og møde menneskene og fortælle om, hvorfor vi grund-
lagde rådet. Det betyder, at vi håber i den kommende tid at kun-
ne få møder med menighedsrådene i de nordiske lande, således
at der kan blive skabt den gnist, der skal til for at få pladserne i
rådet besat.

Men rådet eksisterer altså stadig – og håber på skabende kræf-
ter fra nær og fjern.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
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Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab
Her til efteråret for et århundrede siden holdt Rudolf Steiner i
Dornach det første teologkursus, og året efter kunne ‘Bevægelse
for religiøs fornyelse’ – "grundlagt af åndelige væsener på det
åndelige plan" – påbegynde sit virke på jorden.

Sammen med de involverede personligheder og deres ædle be-
gejstring: at kunne transformere åndserkendelsesindhold til
kultisk religiøs praksis – regnede Rudolf Steiner til "...et af mit
livs festlige højdepunkter. "

Det er med henblik på 100-året for Menneskevielseshandlingens
og de andre fornyede sakramenters indstiftelse, at vi i Århus
under overskriften "Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab"
fortsætter med foredragsarrangementer, hvor vi på ny vil se på
de dimensioner af det religiøse, som peger ud over det kun per-
sonlige og hen mod større og dybere sammenhænge i verden og
i mennesket .

I den forbindelse vil der også blive forsøgt at kaste lys over, hvor-
dan det, som i antroposofien betegnes som "kosmisk kultus",
"åndelig kommunion", "omvendt kultus" mm. – og den sakra-
mentale kultus og den kultiske kommunion – relaterer til hinan-
den og til mennesket.

Foredragene i Århus vil finde sted den 26. sept. , 24. okt. og 21.
nov.

Foredraget "Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab" den 17.
oktober i København vil forsøge at give et komprimeret indblik
i denne tematik med ellers mange facetter og nuancer .

Jeg glæder mig til det fælles arbejde,

mange varme hilsener
Stephan Frister
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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.
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BETRAGTNING

HØST OG EFTERÅR

I sommervarmen kan vi opleve den svale skygge under en
stor trækrone eller vi søger ly for en af de mange sommer-
byger, der altid rammer os i vores sommer. 

Når efteråret nærmer sig, forvandles disse store trækroner 
af grønt til en symfoni af gule, orange og rødbrune farvetoner
– kronerne flammer op og bladene falder som "fornyende
aske" til jorden – "dødskræfterne" tager over i naturen – og
frugternes frøkærner, der bærer fremtidskræfterne i deres
indre, hviler nu i jordens skød…

Og vi mennesker – ja, vi kan ikke finde ly og skygge under
kronerne –  men går vi ud en stjerneklar aften og kigger op –
kan vi, dér hvor kronen før skyggede, se lige ind i himmelen
og opdage, at døden også giver blikket frit indsyn i det, der
før var skjult for vore øjne – af det nære og livsvigtige. 

Stjernekræfternes indvirkning her på jorden – på vore vilkår
og relationer – kan vi begynde at ane, når livet i den ydre
natur i denne tid trækker sig tilbage – og mange livsforhold
kan ofte ses i et klarere lys: Hans lys i vort dagslys…

Mette Weinhard

Kassererens Klumme
Det kan nogle gange være svært at iklæde det samme budskab
forskellige formuleringer – så her efter bogføring af juli måned
vil jeg blot tørt konstatere, at landsunderskuddet på driften er
støt stigende og nu ligger på 95.000 kr.

Men viljen til fortsat at sikre Kristensamfundets fysiske eksi-
stens i Danmark er der! I snart mange år har vi her om somme-
ren haft et markant underskud, men efterhånden som den jor-
diske indånding begynder at virke, og vi mennesker mere og
mere får inderligt fat i os selv, stiger også bevidstheden om Kri-
stensamfundets fremtid … og årene er indtil nu altid blevet run-
det af med balance i økonomien.

Tænker bestyrelsen mon også på den økonomiske fremtid? Det
kan jeg forsikre om, at den gør. Mange idéer og forslag bliver
vendt på vores møder, men da de kommende halvandet år brin-
ger store ændringer – ikke mindst i præstesituationen – vil vi
afvente de økonomiske konsekvenser af disse ændringer, før vi
griber til mere konkret handling. 

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer

Bortrejse
Mette Weinhard er på ferie fra mandag den 13. september til
mandag den 11. oktober. Da jeg på grund af min mors dødsfald
i påsken måtte bruge min ferie i juni til at rydde op i dødsboet,
har jeg nu ferie i efteråret. M.W.


