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FEBRUAR

2 · 2020

EVANGELIETEKSTER
Søndag den 2. februar Joh. 5, 1-18
Søndag den 9. februar Matt. 20, 1-16
Søndag den 16. februar Luk. 8, 1-18
Søndag den 23. februar Luk. 18, 18 - 34

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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Fredag den 7. og 21. februar 
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow – alle er velkomne

Lørdag den 22. februar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Derefter brunch 
Om musik til Menneskevielsens Handling 
Med oplæg ved Johannes Weinhard
se ‘Meddelelser’

Søndag den 23. februar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Efter en kop kaffe, te og brød er der
Udsendelse af Meddelelsesbladet for marts

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:
13.-14. marts

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
Lørdage og søndage kl 10.00
Der er ikke Handling på torsdage i februar  
dog – se ‘Foredrag’ og ‘Meddelelser’

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

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

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisning på Sankt Knuds Vej 13

Torsdag den 6. og 27. februar kl 16.00

Foredrag og Sammenkomster
København

Lørdag den 1. februar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling; derefter 

Ministrantmøde

Torsdag den 6., 13., 20. og 27. februar
Kl 10.00: Evangelielæsning i kirken – og samtale

derefter kaffe/te – se ‘Meddelelser’
Torsdag den 20. er der tillige: Rengøring
Torsdag den 27. er der tillige: Håndarbejdsgruppe
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Søndagshandling for Børn 
Søndag den 2. og 16. februar 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 2. og 16. februar kl 11.00

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Mandag den 3. og 17. februar
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Fredag den 14. og 28. februar
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.: 
‘Det femte Evangelium’ af Rudolf Steiner

Søndag den 1. marts
Kl 11.15: Hvem var Bernward af Hildesheim? II

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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ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 8. februar
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde

Se ‘Meddelelser’

Søndag den 9. februar
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:
7.- 8. marts; 4. - 5. april

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Lørdag den 1. februar kl 10.00
Mindehandling for Eirikur Planfelt
Søndag den 2. og 16. februar kl 10.00
Mandag den 3. og 17. februar kl 10.00



Evangelielæsning om torsdagen i februar
Vi fortsætter med at holde „kultisk dagsbegyndelse“ på torsda-
ge i februar kl. 10.00 i kirkerummet (i stedet for Menneskeviel-
sen Handling). Evangeliet bliver læst højt og Fadervor bliver
bedt, mens lysene på alteret 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 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 der kun er 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
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MEDDELELSER
Hele Landet

Barnedåb
Søndag den 19. januar blev konfirmanden Liv My Aamand
Uddin døbt i København. Hun er datter af Kristina Aamand
Høgsholt og Asif Uddin.

Bisættelse
Lørdag den 4. januar døde Eirikur Planfelt i sit hjem i Skander-
borg; han ville være fyldt 77 år i juli måned. Udsigning og Bisæt-
telse foregik under ét lørdag den 11. januar fra Kristensamfun-
dets kirke i Aarhus. Der vil der blive holdt Mindehandling for
ham lørdag den 1. februar kl 10.00. 

Landsbestyrelsens møde
Lørdag den 8. februar holder landsbestyrelsen for Kristensam-
fundet bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle
punkter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmedlem-
merne, senest lørdag den 1. februar.

Om musikken til Menneskevielsens Handling
Lørdag den 22. februar vil Johannes Weinhard fortælle om sine
tanker om, og erfaringer med, at spille musik til Menneskeviel-
sens Handling – som autodidakt akkordeon-spiller – i håbet om
at opmuntre andre til at vove springet til at spille til Kristen-
samfundets sakramenter.
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Marianne Waglers præstevielse
Vores praktikant fra præsteseminariet i Stuttgart i 2018/2019 –
bliver som bekendt viet til præst den 16. februar. I den anledning
vil vi gerne fra menighederne i Danmark kunne give hende en
gave, og hvis du/I ønsker at bidrage til at glæde Marianne Wag-
ler på denne betydningsfulde dag, vil et bidrag til vores konto
8401 1709676 være kærkomment. Der kan selvfølgelig også
indbetales pr. MobilePay på enten 

43515 (Sjælland) eller 34473 (Jylland og Fyn). 
Indbetalingen bedes mærket med ’Marianne’. 

Vi forestiller os, at Marianne med pengegaven kan købe en lille,
god kuffert til sine præsteklæder, når hun er på farten. 

Med gode hilsner 
Lisa Bratlann & Henning Christiansen

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 30. januar – og 27. februar. 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

Kristensamfundets Østersø-sommerstævne på 
Sommergården Davide på Gotland

Fra lørdag den 25. til fredag den 31 juli…
Siden sommeren 2015 har mennesker fra landene omkring
Østersøen mødtes i den svenske skærgård for at samles om det
vi har tilfælles trods forskellighederne – Menneskevielsens
Handling – og der er blevet holdt Handling på finsk, estisk,
svensk, litauisk, russisk, tysk og dansk. Forrige år var også en
hollandsk præst tilstede, så vi hørte også Handlingen på hol-
landsk. Da vi er mange mennesker og Sigunekapellet kun rum-
mer 60 mennesker er der to gange Handling om morgenen, både
klokken 7.30 og klokken 9.00.

Om formiddagen er der arbejdsgrupper på lejrgården og efter-
middagene er helliget udflugter i området, hvor Gotland gem-
mer på smukke kirker og naturoplevelser; derudover er der sang
og dans.

Dette års program vil komme til at ligge fremme i menigheder-
ne i løbet af foråret, og vi forsøger at lægge det på hjemmesiden,
så snart det er parat. 

På kollegiets vegne 
Mette Weinhard

Bortrejse
Troels Lindow er bortrejst for at overvære præstevielsen i Stutt-
gart fra fra søndag den 9. til mandag den 17. februar.



Kassererens Klumme
Endnu en gang sidder jeg midt i årsregnskabet. Det er næsten
som at bladre sin kalender igennem for det forgangne år: 

Samtaler med medlemmer og venner af Kristensamfundet, som
er resulteret i ekstra gavebidrag, de afsatte midler til et nyt sta-
kit til forhaven på Sankt Knuds Vej, skænket af Antroposofisk
Fond (i parentes bemærket har vi valgt at koble det nye stakit
sammen med det kommende renoveringsprojekt, der skal gøre
kirken handicapvenlig), vores fælles bidrag til Marianne Wag-
lers sidste uddannelsesperiode – Marianne vies jo til præst den
16. februar – og gaven fra Robbert Fonden, som har givet os et
godt økonomisk fundament at bygge vores nordiske regionsråd
på.

Alle disse positive og imødekommende hændelser opvejer helt
den lidt nervepirrende fornemmelse, som jeg også sidder med:
Vil vores driftsregnskab balancere – bare nogenlunde?

Svaret på dette må I vente med at få til næste udgave af Medde-
lelserne …

Venlig hilsen
Lisa Bratlann, kasserer
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BETRAGTNING · FEBRUAR

Advent-, jule- og helligtrekongertiden ligger nu allerede bag os 
i Kirkeåret – hvor vi i den mørkeste tid kunne glæde os over
lysets fødsel ind i julenatten. Foran os ligger passion, påske,
himmelfart og pinse, hvor døden og døds-overvindelsen træder
i forgrunden.

Alle disse højtider har det tilfælles, at de strækker sig over uger
– og inviterer os ind i en fordybelsesproces med hvert sit tema –
som musikstykker med helt forskellige toneklange. Men der fin-
des også de såkaldte festløse tider, trinitatistiderne; dem findes
der fire af – den første mellem helligtrekonger og passion, den
næste mellem pinse og sankthans – så kommer der én mellem
sankthans- og Mikaelfesten, og til slut én mellem Mikaeli og 
det nye kirkeårs begyndelse med advent.

Disse fire trinitatistider kan vi opleve som en efterklang og en
optakt til den næste festtid – en tid hvor det oplevede kan synke
ned i sjælen, og berede vejen til den næste festtid – nogle gange
som en pause der klinger i et musikstykke – til andre tider som
pausen mellem to satser i et større musikværk, hvor der både er
andante- og allegrosatser.

Når vi agter på disse overgange – begynder at opleve hele års-
løbet som et sammenhængende musikstykke – så begynder vi
stille at opleve variationerne i det liv, som er Hans liv – som
Han lever i årsløbet, og som har en så gennemgribende betyd-
ning for vort liv.

Mette Weinhard


