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EVANGELIETEKSTER
Søndag den 3. november Joh.Åb. 1, 9 -20
Søndag den 10. november Joh.Åb. 14, 1-5
Søndag den 17. november Joh.Åb. 14, 14 -20
Søndag den 24. november Joh.Åb. 21, 9 -27

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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Lørdag den 2. november
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Efter en kop kaffe er der
Bidrag til Pinseilds-bogen…
se ‘Meddelelser’

Torsdag den 7. november
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Efter en kop kaffe er der
Gennemgang af ugens evangelium
Og for dem der har kræfterne:
Rengøring

Lørdag den 9. november
Kl 11.00: Ministrantmøde

Fredag den 15. november kl 17.00 til 
søndag den 17. november kl 14.30:

Konfirmand-weekend på Sankt Knuds Vej
for konfirmander fra hele landet

Torsdag den 21. november
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Efter en kop kaffe og te:
Udsendelse af Meddelelsesbladet for november

Kl 19.30: Aften angående døden og vore afdøde

Lørdag den 23. november
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling; derefter

‘Fælles brunch’ (dvs. medbring venligst bidrag)
Kl 11.45: Religionsundervisning for voksne:

Skabelsesberetningen; derefter pause 
Kl 12.45: Noget kunstnerisk; derefter: 

Kaffe- og te-pause; samtale og tilbageblik 
Ca 14.15: Kultisk afslutning

Torsdag den 28. november
Kl 19.00: Rudolf Steiners Tregreningstanke

Foredrag ven Søren Rønhede, historiker

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
Søndage kl 10.00
Torsdage og lørdage kl 10.00

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

Søndag den 3. november kl 11.00
Søndage i november når mindst to børn 
deltager – aftal eventuelt indbyrdes kl 11.00
Søndag den 8. december kl 11.00

Barnedåb
Søndag den 24. november kl 12.00
Anna Gry Rasmussen Braga bliver døbt; 
hun er datter af Karla Aurelia Rasmussen 
Braga.

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisning på Sankt Knuds Vej 13:

Torsdag den 31. oktober og 7. november kl 16.00
NB! Fredag den 15. november kl 17.00

til søndag den 17. nov. kl 14.30:
Konfirmand-weekend på Sankt Knuds Vej
for konfirmanderne 2020 – fra hele landet.

Foredrag og Sammenkomster
København

Fredag den 1. og 22. november
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow – alle er velkomne
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 10. og 24. november kl 10.00
Mandag den 11. og 25. november kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 10. og 24. november 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 10. og 24. november kl 11.00
NB! Konfirmations-weekend i København 

fra fredag den 15. nov. kl 18.00 til søndag 
den 17. nov. ved middagstid. 

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Fredag den 8. og 22. november
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.: 
Skinlegeme og opstandelseslegeme

Søndag den 10. november
Kl 12.00: „ … til dagen, som ingen nat formørker …“

Mindestund for årets afdøde

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

Johannes Evangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“-ordene 
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Næste præstebesøg på Marjatta:
6.- 7. december

ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 2. november
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Arbejdskreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 3. november
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

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

Forberedelse til Konfirmation 2020
Undervisningen finder sted efter aftale …
NB! Konfirmations-weekend i København fra 

fredag den 15. nov. kl 18.00 til søndag den 
17. nov. ved middagstid. 

Næste præstebesøg i Odense:
14.-15. december; 26. december (2. juledag)



Nordisk musikermøde
For nogle måneder siden fik jeg invitation til at være med til for-
beredelsen af et nordisk musikermøde i Kristensamfundet, som
skal finde sted næste forår. Da der helst skulle være en musiker
fra alle de nordiske lande med til forberedelsen, kunne jeg ikke
så godt sige nej. Der findes for tiden ikke så mange, som er opta-
get af musikken til Menneskevielseshandlingen. 

I en række år har jeg heller ikke haft mulighed for at spille til
Handlingen - der var andre forpligtelser, der gjorde det svært
eller umuligt. Men disse forpligtelser er forsvundet, den ene
efter den anden, siden jeg blev pensioneret. Nu vil jeg fremover
spille en gang om måneden både i Aarhus og København.

Jeg har gjort den erfaring, at det er meget givende at spille til
Menneskevielseshandlingen. Givende for min egen musikalske
udvikling, idet jeg oplever at have et socialt ansvar ved at spille
under Handlingen. Der er ikke nogen, der kigger på musikeren,
heller ingen applauderer, som når man står på en scene. Men
alligevel er man i en levende dialog med menigheden og præ-
sten. Man oplever den meditative stemning og bidrager til den.
Bagefter får man ofte at vide af menneskene, hvor dejligt og
hjælpsomt det var. 

Det er erfaringer, jeg gerne vil dele med andre. Derfor vil jeg her-
med gøre lidt reklame for at spille i Kristensamfundet. Især for
unge mennesker, som vil noget med musikken, kunne det være
en fremragende erfaring. Andre, som spiller derhjemme og til
egen fornøjelse, men gerne vil udvide sine musikalske mulighe-
der, finder her nye idéer og muligheder, og man betræder en vej
som fører én til en ny musikalsk udvikling. Naturligvis aftaler
man de sange, som skal ledsage Handlingen, ellers er man rime-
lig fri til selv at finde den musik, man vil bidrage med og den
måde man vil spille den på, så det bliver et konstruktivt bidrag.  

Der findes heller intet krav om, hvilket instrument man spiller.
Det er heller ikke vigtigt, på hvilket musikalsk niveau man spil-
ler. En kort og simpel improvisation kan være meget bedre end
nogle komplicerede kantater og fugaer. 
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MEDDELELSER
Hele Landet

Barnedåb
Søndag den 12. september blev Rose Vilja Anker Bjerregaard
døbt i Kristensamfundet på Sankt Knuds Vej 13. Hun er datter
af Maria Lærke Bjerregaard.
Søndag den 13. oktober blev Victoria Berghild Øder Nielsen
døbt. Hun er datter af Sofie Øder Rasmussen og Kristian 
Nielsen.

Et bidrag til Pinseilds-bogen fra Aarhus
Da vi her i Aarhus den 1. september sad sammen for at finde ud
af, hvad vi mon kunne skrive ind i ‘vandrebogen’, sagde Verner
– vores "hofpoet": –  „jeg har også gjort mig nogle tanker…“
Der blev helt stille, efter at han havde læst op, hvad han havde
skrevet…  og alle var spontant enige om, at det var dét, der
skulle komme med i bogen fra Aarhus. 
Og dét vil vi hermed dele med alle jer, der læser bladet her… 

Himmelske toner
Livets svære dansetrin

Længsel tillid tro

Evig samtale
Møder mennesker og ånd

Tæt på stjernerne

Bevidsthedssubstans
Mulighederne blomstrer

Vandrer i frihed

Verner Budde Jensen
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En anden måde at bidrage på…
Vi har i menighedsrådet for København talt om, at vi eventuelt
kunne have et bord stående, enten i garderoben under kirken
eller i forhuset, hvorfra vi kunne sælge frembringelser, som men-
nesker i menigheden har tilvejebragt.

Det kunne være god marmelade, strikting, alfer og lys-skåle á la
Marianne eller andre hjemmegjorte ting. Måske skulle vi genop-
live de håndarbejdsdage, som Marianne igangsatte, da hun var
praktikant hos os?

På denne måde kan man jo som menneske knyttet til Kristen-
samfundet også bidrage til at påvirke vores økonomi i positiv ret-
ning!

Skriv gerne et par ord til undertegnede, hvis I synes om idéen –
der sker først noget, når der er nogen, der vil være med til at sæt-
te handling bag ordene …

Med venlige hilsner
Lisa Bratlann

Bortrejse
Mette Weinhard er bortrejst til Hamborg og Lübeck fra mandag
den 4. november til og med onsdag den 6. november.
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Hvis der er nogle mennesker i København og Aarhus, som vil
mødes for at snakke med hinanden om musikken, måske aftale
noget, man kan spille sammen, planlægge, øve lidt sammen, eller
synge sammen…, vil det være fint. Jeg ville gerne være med til
sådanne møder både i Aarhus og København. Man skal vide,
hvor i Handlingen man kan spille, men der er ikke krav om at
være medlem af Kristensamfundet. Derfor synes jeg, man skul-
le give denne tekst videre, hvis man kender nogen, som spiller
et instrument og kunne have gavn eller glæde af at udfolde sig i
kirken.

Dem, der har lyst at være med, kan henvende sig til en af præ-
sterne eller til mig på tlf. 28 59 06 29.

Ja, og så vil det give mening - også for de danske menigheder –
med et Nordisk Musikermøde!

Johannes Weinhard

Bidrag til Pinseilds-bogen
I slutningen af august havde vi det første møde her i Københav-
ner-menigheden om vores visioner og ønsker for Kristensamfun-
det, som vi gerne vil skrive ind i den bog, der i øjeblikket er på
Pinseildsvandring. Bogen ligger lige nu til gennemsyn i køkkenet
på Sankt Knuds Vej (som det sidste i bogen er Aarhus-menighe-
dens bidrag skrevet ind).

Vi nedskrev på mødet i august de udsagn, der kom fra deltager-
ne – og nu vil vi gerne invitere til endnu et samtalemøde, hvor vi
kan sammenfatte vores ønsker for Kristensamfundets virke i de
kommende år. Måske er der også nye tanker, som vi skal have
med?

Vi holder samtalemøde lørdag den 2. november efter Menneskeviel-
sens Handling og håber, at mange har lyst til at deltage.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann



Kassererens Klumme
En glædelig nyhed: vores samlede driftsunderskud er efter 3.
kvartal af 2019 mindsket med endnu 8.000 kr., så det røde tal nu
viser 69.000 kr. Den gode tendens holder stadig!

Landsbestyrelsen har lige holdt møde, og som ved de seneste to
møder afsluttede vi også dette med at tale om Kristensamfun-
dets økonomi på lidt langt sigt. Der opstod en meget givende og
inspireret samtale, hvor vi i fællesskab fik sat nogle flere ord på
de opsamlede temaer, som jeg tidligere har berettet om – og hvor
nye vinkler blev belyst.

Vi skal dog i bestyrelsen blive mere konkrete, førend jeg refere-
rer disse temaer specifikt – men forhåbentlig kan vi efter næste
møde beskrive nogle ledestjerner for vores fælles bestræbelse for
at sikre en stabil økonomi.

Vi skal også have i vores bevidsthed, at det ikke kun er i Kri-
stensamfundet i Danmark, at økonomien er trængt. I rigtig man-
ge lande har flere af menighedernes økonomi trange kår. For
eksempel i Sverige er der meget brug for en ekstra præst, men
pengene til et livsgrundlag for endnu en præst er der ikke. 

Måske kan det nordiske regionsråd bidrage til at vi i et fælles-
skab, der går ud over egne landegrænser, kan arbejde sammen
og støtte hinanden.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer
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BETRAGTNING ·NOVEMBER

„Helliget vorde dit navn“ – hedder det gådefuldt i Fader Vor,
hver gang vi fejrer Menneskevielsens Handling – og denne gåde
lever vi med gennem året – gennem livet. 

Hvordan gør vi det – helliggør Hans navn i vore liv?

Som vi kan samle blomster om sommeren, kan vi samle på steder
i den ‘hellige skrift’, hvor vi får fortalt lidt om navnet. Adam får
lov til at give dyrene navne i paradisets have i Guds nærvær.
Moses lærer sin Guds navn at kende i den brændende tornebusk
som „jeg er den, Jeg er“. Zakarias hører sin søns navn, når han
gør tjeneste som præst i templets allerinderste, og Josef drømmer,
at han skal kalde sin søn Jesus.

I Johannes Åbenbarings 19. kapitel, møder vi Kristus som den
hvide ridder til hest. Han har et navn skrevet på sin klædning og
på sin lænd, som kun Han selv kan læse og udtale: 

„Konge over Konger, Herre over Herrer“.

Dét at have et navn og at kunne give navn – er en helt særlig
evne, som hører med til at være en „Jeg-bærer“.

Når vi i Menneskevielsens Handling „forener os i Hans navn“,
begynder vi at skabe den virkelighed her på jorden, hvor Hans
navn kan være helliget, hvor Hans rige kan komme, og hvor 
Hans vilje kan ske – også her på Jorden.

Mette Weinhard


