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ORD TIL ÅRSTIDEN … 

At finde styrke
Vi lever stadig alle i begrænsningernes tid på grund af COVID-19.
Det betyder for os i Kristensamfundet, at vi hele tiden må være op-
mærksomme på de restriktioner eller ophævelse af samme, som vi
får fra Kirkeministeriet. Da vi som Kristensamfund er en del af det
samfund vi lever og virker i, følger vi selvfølgelig også de regler,
der er i dette samfund, da vi ellers ville sætte os ud over det sam-
fund som vi er sat til at virke i. Det betyder at vi hele tiden må være
indstillet på, at der er ting, der kan forandre sig. Så vi lever stadigt
i en udfordringens og tålmodighedens tid.

Det der her kan give os indre styrke er for eksempel at deltage i
Menneskevielsens Handling, at læse i Evangelierne og at fordybe
sig i bøn eller meditation. Således har vi en mulighed for at mod-
virke den coronaangst, som kan opstå i os. 

Måtte også den smukke tid vi går ind i med Advent, Jul og Epifa-
nias være med til at styrke os  …

På præsternes vegne

Troels Lindow

Om plads i kirkerummet i julen
Til menigheden i København/Sjælland …

Vi oplever en tilbageholdenhed i forhold til fremmøde i kirken
i denne tid. Der er dog stadig plads nok til dem, der kommer –
og skulle nogen komme forgæves og dørlukkeren måtte vurde-
re, at der ikke kan være flere i kirkerummet – vil det altid være
muligt at blive lukket ind i forhuset – måske til en stille stund
med en kop kaffe/te; det er jo også altid muligt at bede præster-
ne om Kommunion i hjemmet. 

Med venlig hilsen, præsterne i København
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EVANGELIETEKSTER I VINTERTIDEN

Advent
1. Søndag i advent, den 29. november Luk. 21, 25-36
2. Søndag i advent den 6. december Luk. 21, 25-36
3. Søndag i advent den 13. december Luk. 1, 26-38
4. Søndag i advent den 20. december Luk. 1, 39-56

Juletid
Julenat, fredag den  25. december Matt. 1, 1-24
Julemorgen, Luk. 2, 1-20
Juledag, Joh. 21, 15-25
2. Juledag, lørdag den 26. december, og 
frem – til og med torsdag den 31. dec. Joh. 21, 15-25
Nytårsdag, fredag den 1. januar 2021 Prolog. til Joh.evang.
Lørdag den 2. januar og frem 1. Joh.Br. 1, 1-10 
– til og med tirsdag den 5. januar    } 1. Joh.Br. 4, 7-16

Epifanias
Helligtrekongersdag den 6. jan. Matt. 2, 1-12
Søndag den 10. januar Matt. 2, 1-12
Søndag den 17. januar Luk. 2,41-52
Søndag den 24. januar Joh. 2, 1-12
Søndag den 31. januar Joh. 5, 1-18

Trinitatis
Søndag den 7. februar Matt. 20, 1-16
Søndag den 14. februar Luk. 8, 1-18
Søndag den 21. februar Luk. 18, 18-34
Søndag den 28. februar Matt. 4, 1-11
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Foredrag og Sammenkomster
København

November

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

ved Troels Lindow; derefter
Menneskevielsens Handling

December

Fredag den 4. december 
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– alle er velkomne

Torsdag den 10. december 
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes  

Lørdag den 12. december
´Julestue´– er desværre aflyst
(se ´Meddelelser’)

Torsdag den 17. december
Kl 11.30: Efter en kop kaffe er der

Kristendom og rengøring 
for alle, der har kræfterne…

Lørdag den  19. december, kl. 11.30-14.30
Kl 11.30: Religionsundervisning for voksne

Efter  frokost med ‘fælles medbragt mad’:
Skabelsesberetningen i Det gamle Testamente
Derefter: Kunstnerisk øvelse:
Vi maler eller tegner; vi slutter med
samtale om dagens tema
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling
1. Søndag i Advent, den 29. november kl 10.00

Søndage i december, januar og februar: kl 10.00
Torsdage*) og lørdage: kl 10.00

Julenat, fredag den 25.december kl 0.00
Julemorgen, fredag den 25.december kl 8.00
Juledag, fredag den 25. december kl 10.00
Alle dage i De hellige Nætters tid kl 10.00

Helligtrekonger, onsdag den 6. januar kl 10.00
NB! Lørdag den 9. januar (Vinterstævne) kl 9.00

1. Søndag i Epifanias den 10. januar kl 10.00

1. Søndag i Trinitatis den 7. februar kl 10.00

*) Menneskevielsens Handling på tysk:
Torsdage: 24. december kl 10.00
31. december kl 8.00; 21. januar og 
25. februar kl 10.00 – Se ‘Meddelelser’

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

Julehandling for børn og konfirmander
Juledag, fredag den 25. december kl 11.00
Tirsdag den 29. december kl 11.00
Derefter: Julefortælling ved juletræet
(Se Meddelelser)



Torsdag den 21. januar
Kl 19.30: Nadverens substanser – brød og vin

Foredrag ved Siri Schultze-Florey,
præst i Bergen, Norge

Lørdag den 30. januar kl 11.30-ca. 14.00
Kl 11.30: ‘Religionsundervisning’ for voksne

Efter  frokost med ‘fælles medbragt mad’:
Skabelsesberetningen i Det gamle Testamente
Derefter: Kunstnerisk øvelse:
Vi maler eller tegner; vi slutter med
samtale om dagens tema

Februar

Fredag den 5. og 19. februar
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– alle er velkomne

Torsdag den 11. februar
Kl 11.30: Efter en kop kaffe er der

Kristendom og rengøring 
for alle, der har kræfterne…

Lørdag den 27. februar kl 11.30 -14.00
Kl 11.30: ‘Religionsundervisning for voksne’

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

Søndag den 28. februar
Efter Menneskevielsens Handling  
– og en kop kaffe er der 
Årsmøde for menigheden i København
Alle er velkomne! - se ‘Meddelelser’
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Januar 2021

Helligtrekongersdag, onsdag den 6. januar
Kl 10.00: Optakt til Epifanias

ved Mette Weinhard; derefter 
Menneskevielsens Handling

Fredag den 8. og lørdag den 9. januar
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
Hvordan bliver mennesket kosmisk –
og hvordan bliver kosmos menneskeligt
Se ‘Meddelelser’ – tilmelding, program, m.m.

Fredag den 15. januar
Kl 19.30: Arbejdskreds om Paulus’ Brev til Romerne

ved Troels Lindow 
– Alle er velkomne
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Juleaftens dag, torsdag den 24. december
Kl 15.00: Julefortælling for store og små 

– og Juleandagt
Ved Mette Weinhard

Tirsdag den 29. december
Efter Menneskevielsens Handling og 
Julehandlingen for Børn/konfirmander er der 
Fortælling ‘under juletræet’
For små og store – alle er velkomne!
Se ‘Meddelelser’

Nytårsaftens dag, torsdag den 31. december
Kl 15.00: Nytårsprædiken 

og læsning af kirkeårets tide- og mellembønner
– se ‘Meddelelser’



ODENSE
Tingløkkevej 25

November

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

1. Søndag i advent 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

December

Onsdag den 2. december
Kl 19.30: På Rudolf Steiner Skolen i Odense:

Juleforedrag ved Stephan Frister
Arrangement ved Antroposofisk Selskab, 
Odense

2. Juledag, lørdag den 26. december 
Kl 9.30:: Julehandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.30: Fri samtale; derefter oprydning
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

December 

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!

Ferbruar

Fredag den 5. februar (Marjattas sal)
Kl 19.00: Helligtrekonger-fortælling

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

Lørdag den 6. februar (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch – Alle er velkomne!

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i næste blad …



AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 6. og 20. december kl 10.00
Mandag den 7. og 21. december kl 10.00
Julenat, fredag den 25. december kl 0.00
Julemorgen, fredag den 25. december kl 8.00
Juledag, fredag den 25. december kl 10.00
Søndag den 27. december kl 10.00

Nytårsdag, fredag den 1. januar kl 10.00
Søndag den 3. januar kl 10.00
Helligtrekonger, onsdag den 6. januar kl 10.00
Søndag den 10. og 24. januar kl 10.00
Mandag den 11. og 25. januar kl 10.00

Søndag den 7. og 21. februar k 10.00
Mandag den 8. og 22. februar kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Finder sted når mindst to børn deltager:
Søndag den 29. november kl 11.00
Søndag den 6. og 20. december kl 11.00
Fredag den 25. dec .(Julehandling f. Børn) kl 10.00
Søndag den 27. december kl 10.00
Søndag den 3., 10. og 24. januar. kl 11.00
Søndag den 7. og 21. februar kl 11.00

Forberedelse til Konfirmation 2021
Konfirmanderne mødes efter aftale kl 10.00/11.00 til 
Søndagshandling/Menneskevielsens Handling – og 
efterfølgende undervisning i Kristensamfundets lokaler: 

Søndag den 6. og 20. december kl 11.00
Søndag den 10. og 24. januar kl 11.00
Søndag den 7. og 21. februar kl 11.00
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Januar

Lørdag den 16. januar
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 17. januar
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

Februar

Lørdag den 13. februar
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 13.00: Landsbestyrelsen holder møde 

Søndag den 14. februar
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
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Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

December 

Fredag den 4. og 18. december
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 7. og 21. december
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

Søndag den 20. december
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

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

Søndag den 27. december
Kl 12.00: ‘Legenden om julerosen’

Efter Selma Lagerlöf; fortalt af Eva Bølling …
Med fællessang

Januar

Fredag den 8. og 22. januar
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
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Søndag den 10. januar
Kl 12.15: Menighedsmøde i det nye år

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

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

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

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

Februar

fredag den 5. og 19. februar
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 8. og 22. februar
Kl 11.45: Formiddagskreds 

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

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

Foredrag med mulighed for samtale
ved Stephan Frister
Entré: frivilligt bidrag
– se ‘Meddelelser’
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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 om-
kostningerne ved byggeriet. Vi er nu gået ind i den fase, hvor vi
er ved at få tilbud fra forskellige entreprenører og kan danne en
egentlig „bygge- og tilsynsgruppe“ af mennesker fra menighe-
den, der har lidt forstand på byggeri og/eller penge. 

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

Til Minde …
Erik Nielsen modtog den 1. september Den sidste Olie i sit hjem
på Dragebjerggård og døde ligeledes i hjemmet den 11. septem-
ber. Han lå i åben kiste i hjemmet til den 13. september. 

Erik Nielsen blev bisat torsdag den 17. september fra Kregme
Kirke (i folkekirkens regi), som han gennem sit liv i lokalmiljøet
havde knyttet bånd til. Han er siden blevet urnenedsat på ejen-
dommen Dragebjerggård – med udsigt over Arresø.  

Erik Nielsen har haft stor betydning for Kristensamfundet i Dan-
mark. I sine unge år var Erik en trofast ministrant, og i mange
år var han vores eksterne revisor og rådgiver i økonomiske
anliggender – og det er således Dan Lerche-Petersens åndsnær-
værelse og Erik Nielsens viden om love og økonomi, vi i dag
kan takke for, at Kristensamfundet kunne være med til, at en
gruppe mennesker, der var knyttet til Kristensamfundet, kunne
købe huset på Sankt Knuds Vej nr 11.

Erik Nielsen var knyttet til det biodynamiske landbrug og var
med-initiativtager til – og medstifter af Trionbanken – og den-
nes direktør frem til dens fusion med Merkurbanken. 

Mette Weinhard
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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…

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

Kære Allesammen –
Marianne Wagler sender de varmeste julehilsener til alle dem,
som hun kender her i landet! Marianne er udsendt til menighe-
den i Stuttgart Möhringen – hvor hun nu arbejder som præst;
hun har virket dér siden sin Præstevielse i dette forår. 

Vi glæder os over, at hun holder kontakten med os…

Forventet bortrejse
I forbindelde med Præstevielse i Berlin, er Mette Weinhard
bortrejst fra onsdag den 17. til tirsdag den 23. februar 
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Landsbestyrelsens møde
Kære Medlemmer og venner af Kristensamfundet 

Det første landsbestyrelsesmøde i Kristensamfundet i 2021 
finder sted i Odense lørdag den 13. februar.

Vi vil i bestyrelsen gerne opfordre de, som har et anliggende –
som de gerne vil have, at bestyrelsen skal have kendskab til
og/eller skal tage stilling til – til at sende disse spørgsmål eller
formulere tankerne skriftligt til bestyrelsen. Det vil derefter
komme med på dagsordenen som ‘indkomne forslag´; spørgs-
mål og tanker kan sendes til Mette Weinhard. 

Når der udsendes officiel indkaldelse til bestyrelsesmødet, vil
disse ‘indkomne forslag’ være med, således at de på forhånd er
kendte af bestyrelsesmedlemmerne, som dermed kan være godt
forberedte til mødet.

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

København Søndag den 28. februar kl. 11.30
Aarhus Søndag den 7. marts kl. 12.15
Odense Søndag den 21. marts kl. 11.30

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
– pga. aflysningen af møderne grundet Corona pandemien –
springer et år over – og at alle valgperioderne skubbes et år –
ellers er det for kompliceret at holde rede på. Bestyrelsen vil
dog gerne meddele dette, for at der kan være åbenhed om be-
slutningerne. 

Troels Lindow ønskede på præstesiden at give formandsstafet-
ten videre – så denne nu varetages af Mette Weinhard fra og
med den 3. oktober 2020.
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Til Minde …
Tove Christensen modtog den sidste olie den 15. september og
døde torsdag den 17. september på det aflastningshjem, hvor
hun med sin mand Ib havde boet den sidste måned af sit liv.
Udsigningen fandt sted fra det lille kapel på Vestre Kirkegaard
den 21. september og Bisættelsen den 23. september fra det sto-
re kapel samme sted.

Tove Christensen var ikke i den forstand knyttet til Kristensam-
fundet – men hun og Ib havde oplevet, hvordan kære venner
blev bisat hos os – og det ønskede de også skulle være deres
„jord-afsked“. 

Tove var født og opvokset i København og kom først som foræl-
der i legestuen på Rathsacksvej i forbindelse med Rudolf Stei-
ners pædagogiske impuls – senere som forælder på Vidarskolen
– og hurtigt gjorde hendes evner som sekretær og bogholder
hende til forretningsfører, først for Vidarskolen og sidenhen på
Sydskolen i Aarhus – hvortil Ib og Tove flyttede med deres børn,
da Holger Mellerup blev lærer dér. I deres hjem i Fåborggade 8
drev de også det bogsalg, der senere blev til Audonicons bog-
salg. 

Tove brændte for den pædagogiske og den sociale antroposofi-
ske impuls, og hun skrev i en "menneskealder" alle de vidnes-
byrd, som lærerne skrev i hånden, rent på skrivemaskine – og
vidste således i fortrolighed det vigtigste om skolens elever og
udviste i generationer den dybeste diskretion.  

Mette Weinhard
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Julestuen den 12. december må desværre aflyses
Med de stramninger i COVID-19-restriktionerne, som er gæl-
dende for tiden, har vi besluttet at aflyse vores planlagte JULE-
STUE på Sankt Knuds Vej. I stedet vil der i adventstiden være
et lille salgsbord i kælderen/garderoben med julebag, håndar-
bejder og andet godt. Betaling via MobilePay bedes mærket
‘JUL’. Når vi – forhåbentlig i det tidlige forår – igen må være fle-
re mennesker samlet, vil vi lave et arrangement til erstatning for
det, som vi nu desværre aflyser. Mødes skal vi!

Med hilsen fra
Håndarbejdsgruppen

Nytårsprædiken, Kbh.
Fredag den 31. december kl 15.00, vil vi – i lighed med sidste år
– holde en nytårsprædiken, hvor vi efterfølgende læser hele
årets tide- og mellembønner – og samtidig viser casula´erne til
de respektive årstider. Nytårsprædiken  ved Troels Lindow

Menneskevielsens Handling på tysk, Kbh.
Som det kan læses i programmet, har vi taget Menneskevielsens
Handling om torsdagen op igen efter en længere pause. Enkel-
te mennesker i menigheden har ønsket at høre Handlingen på
originalsproget en gang imellem – nu hvor en del er udfordrede
med den nye danske ordlyd:

Torsdag den 24. december kl 10.00;
Torsdag den 31. december kl 8.00; 
Torsdag den 21. januar kl 10.00
Torsdag den 25. februar kl 10.00. 

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.
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Julefortælling ‘under træet’, Kbh.
Tirsdag den 29. december kl 11.00 er der Julehandling for Børn
/konfirmander. Dette arangement er for konfirmander og andre
børn, der ikke kan deltage i Julehandlingen for børn den 25.
december. Efter julehandlingen den 29. december vil der være
lidt kaffe, te, saft og småkager i forhuset, og efterfølgende vil vi
tænde lysene på juletræet, som vil stå i vores stue i De hellige
Nætters tid – og høre julefortællingen – som er både for små og
store – Mette Weinhard fortæller.

‘Kristus-Året’
Nu ligger den reviderede udgave af Kristus-året endelig på bog-
bordene.

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 i lang tid med denne reviderede tekst og de illu-
strationer, der er en del af bogen. Vi har haft en del tekniske pro-
blemer med illustrationerne, og slutresultatet er ikke helt blevet,
som vi gerne ville have det, da farverne på illustrationerne ikke
er gengivet helt, som de var tænkt – men det er altså det kom-
promis, vi har indgået med os selv for at holde trykkeomkost-
ningerne nede og dermed også kunne sælge bogen til en over-
kommelig pris.

Den nye udgave har titlen: ’Kristus-året og jordens åndedrag’.
Bogen koster 100 kr. – og kan som sagt findes på bogbordene i
Aarhus, Odense og København. Hvis der er nogen, der ikke har
mulighed for selv at købe bogen i forbindelse med Menneske-
vielsens Handling, kan vi også sende bogen. Den kan bestilles
hos Lisa Bratlann (se kontaktoplysninger på bagsiden af Med-
delelsesbladet). Skal bogen sendes, skal der lægges porto til
bogens pris, som så kommer op på 140 kr.  

Venlig hilsen
Udgivelsesredaktionen



Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab – Aarhus
Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab skal være hoved-
overskriften på en række foredrags-arrangementer der holdes i
Kristensamfundet i Århus. 

Dette er metamorfosen af det oprindeligt planlagte Kristi Him-
melfartstævne, 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 antroposo-
fien kan blive betegnet som „omvendt kultus“, „kosmisk kul-
tus“, „åndelig kommunion“, og hvordan de nævnte forhold og
mennesket relaterer til hverandre. 

‘Bevægelse for religiøs fornyelse’ har snart eksisteret i 100 år
(1922), og vi vil i den forbindelse på ny forsøge at blive bevid-
ste om de dimensioner af denne „væsentlige del af de nye my-
sterier“ (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, og jeg vil forsøge via rundmail at præci-
sere temaet fra gang til gang.

Stephan Frister 

Østersøstævne –
Sommergården Davide på Gotland 
Lørdag den 24. juli til fredag den 30. juli vil der i lighed med de
foregående år igen i 2021 blive holdt sommerstævne på Gotland
for folkeslagene omkring Østersøen. Stævnet i 2020 bar præg af
Corona-pandemien – og dog kunne 50 mennesker træffes og
opbygge en "sommermenighed" som opleves stærkt af alle, som
knytter sig til impulsen – og som intensiverer sig fra år til år.
Selve temaet for sommeren 2021 er i skrivende stund ikke fast-
lagt, da vi gerne vil mødes fysisk for at planlægge stævnet.

I næste blad vil der være mere om sommerstævnets indhold –
og praktiske informationer om tilmelding og pris. 
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Kristensamfundets Nordiske Ungdomslejr
Sommerlejr for unge mellem 14 og 18 år på Olsby gård – 
Kristensamfundets sommergård i Norge, ved Mjösa.

Sommerlejren finder sted fra torsdag den 8. juli til lørdag den
17. juli, hvor unge fra Kristensamfundet i hele Norden er invi-
terede, og det er altid spændende at se, hvem der kommer. Der
er en fast norsk medhjælpergruppe af unge, der selv har været
på lejr som unge og som gerne vil være med til, at nye unge
også kan "knytte venskabsbånd" på tværs af de nordiske lande-
grænser. Ofte bliver der talt engelsk, hvis der er finner med – vi
har også haft to nykonfirmerede irske piger med, der gennem
Camphill havde hørt, at vi havde ungdomslejr i Norge og ger-
ne ville deltage.

Dagene går med interessegrupper: sport, morgensamling og
aftensamling med "lejrbålssange"; om aftenen vil der også være
en gennemgående fortælling – enten en spændende eller epoke-
gørende biografi – eller en af de store mytiske fortællinger.

Der er mange traditioner omkring bålaftener ved søen: X-faktor
– uden konkurrence – hvor forskellige unge spiller og synger
eller laver sketches.

Mette Weinhard deltager som præst her fra Danmark og inter-
esserede kan henvende sig til hende.

Lidt om Konfirmanderne, Kbh.
Årets seks konfirmander i København bliver undervist på Mi-
chael skolen en gang om ugen om torsdagen, da de alle er ele-
ver dér – for at undgå, at de i denne corona-tid skal med den
kollektive trafik. 

De vil komme til Søndagshandling for Børn flere gange inden
jul – og til Menneskevielsens Handling efter jul. Terminerne for
disse dage bliver kommunikeret mellem forældrene og mig.
Denne information er her i bladet, for at alle kan glæde sig over,
at vi har seks konfirmander i København i år. 

Mette Weinhard  



menighedsråd til et fælles møde, hvor vi kan få knyttet de første
forbindelser på tværs af landene.

Rådet samles endnu en gang til et videomøde i februar 2021 og
derefter håber vi, at vi fysisk kan mødes med de nordiske
præster ved synoden i marts 2021, som er planlagt til at finde
sted i København.

Og så lige til sidst: Hvis der er nogle i vores egne menigheder,
der godt kunne tænke sig at være en del af rådets arbejde, så
står døren åben – og man vil blive budt indenfor med et stort
velkommen!

Lisa Bratlann

En lille status på vores lavendelbeplantning på 
Sankt Knuds Vej
Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag – og ej heller bli-
ver vores lavendelbeplantning rundt om rosenbedet færdig
sådan lige med det første!

Vi var en lille (faktisk en meget lille) gruppe mennesker, som
den 25. oktober begyndte på arbejdet. Vi har fået gravet de sto-
re stokroser op og har fået forbedret jorden i en del af den ’ren-
de’, hvor lavendlerne skal plantes. Plantesagkyndige har rådet
os til først at sætte lavendlerne i det tidlige forår, så det venter
vi på!

Tiden indtil da vil vi bruge på at få jordforbedringen færdig – og
vi vil også gennemgrave jorden i selve bedet med roserne og fjer-
ne noget af det overskydende jordlag. Vi tænker på at sætte et
pænt bunddække her, så ukrudtet ikke får så gode betingelser.

På et tidspunkt får vi brug for at få kørt jord væk – det skal vi
nemlig selv aflevere på genbrugspladsen – og vi håber derfor, at
der er et venligt menneske med adgang til en bil med trailer,
som vil være behjælpelig med denne opgave.
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Nyt fra det nordiske regionsråd
Den 20. oktober var vores regionsråd samlet til et videomøde.
Det er jo overhovedet ikke det samme som at være fysisk sam-
men til et møde, men det var rigtig godt at have de forskellige
deltageres ansigter på pc-skærmen og at kunne mødes via en
sådan nødløsning. Det er et helt år siden, vi sidst var samlet i
København og vi indledte mødet med en beretning fra hvert
enkelt land om, hvordan det seneste år er forløbet.

Alle de nordiske lande har selvfølgelig været påvirket af CO-
VID-19-situationen – Sverige mindst. Her har man i hele for-
løbet kunnet afholde Menneskevielsens Handling med fuld
adgang for menighederne – men de menigheder, der ikke har
en fastboende præst, har dog ikke kunnet få besøg førend her
på det sidste.

Norge har været ramt kraftigt af COVID-19 og samarbejdet har
derfor været vanskeligt. Der bliver først nu igen holdt Menne-
skevielsens Handling, men man kan mærke, at nogle menig-
hedsmedlemmer stadig er tilbageholdende med at komme.

I marts måned modtog man to nyviede præster i Finland, som
nu er på vej ind i deres præstevirke. Denne proces har selvføl-
gelig været vanskeliggjort af virus-situationen, men alle er for-
trøstningsfulde.

I Vilnius skulle man her i oktober måned have fejret grundlæg-
gelsen af den første menighed i Lithauen. Denne grundlæggel-
sesfest er dog blevet udskudt på ubestemt tid, da man gerne vil
have mange forskellige udenlandske gæster med – hvilket jo
ikke er muligt med de nuværende rejserestriktioner.

Det er ikke kun i Danmark, at det ikke står godt til med økonomi-
en. Der er nedgang i indtægterne over en bred kam og selvom
man for eksempel i Sverige håber at få en ny præst inden for en
overskuelig periode, kan man samtidig se frem til et underskud
i driftsøkonomien, når der kommer yderligere en præsteafløn-
ning til.

På mødet talte vi desuden om, hvordan vi kan få udbredt kend-
skabet til regionsrådet. Alle var enige om, at vi skal fortælle om
rådet og dets arbejde alle steder, hvor det er relevant, og som en
fremtidig opgave vil vi forsøge at få samlet alle de nordiske



Antroposofisk Selskabs Vinterstævne 
Fredag den 8. januar – lørdag den 9. januar 2021  
Kristensamfundet, Sankt Knuds vej 13,  1903 Frederiksberg

Hvordan bliver mennesket kosmisk –
og hvordan bliver kosmos menneskeligt?

Overskriften beskriver den store gensidige igangværende vejr-
trækning mellem menneske og kosmos, beskrevet på side 21 i
Rudolf Steiner: Menneskevæsen, menneskeskæbne og verdens-
udvikling, 6 foredrag i Kristiania/Oslo 16/5 - 21/5 1923, Jupi-
ter forlag (- kan købes på dansk på Audonicons Bogsalg. Findes
også som lydbog. – Vi vil arbejde med de to første foredrag). 

Hensigten er som altid, at medlemmer og bestyrelse mødes til
denne tematik. Dog er det denne gang særlig vigtig, at vi til-
melder os senest den 15. december – se nedenfor – sådan, at vi
kan overholde de restriktioner, der gælder vedr. Covid på det
pågældende tidspunkt. Der er denne gang risiko for, at alle, der
ønsker det, af den grund ikke kan deltage. (forkortet, red.) 

Tilmelding og stævnegebyr
Stævnet henvender sig både til medlemmer 
og interesserede.
Stævnegebyret er 900 kr.
Medlemmer af Antroposofisk Selskab – og Kristensamfun-
det: 450 kr. Priserne er inkl. mad/kaffe/te.

Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto
i Merkur 8401 100 12 07. Mærk betalingen med 

’Vinterstævne’ og navn på deltager. 
Skriv, hvis særlige behov mht. mad. 

Bemærk at seneste tilmeldingsdato er 15. december!
Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 
(Daniel Håkanson) eller 8627 6060 (Selskabets sekretariat), 
Voldbyvej 38, 8464 Galten; mail:sekretariat@antroposofi.dk 
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Fredag den 8. januar 2021
19.00 -  19.15 Musik til tematikken

Jakob Bønløkke

19.15 -  20.00 Menneskets kosmostilblivelse, kosmos` 
mennesketilblivelse
Daniel Håkanson

20.00 -  20.45 Hvordan bliver mennesket kosmisk?
Ellen Thuesen

Lørdag den 9. januar 2021
9.00 - 10.00 Mulighed for deltagelse i 

Menneskevielsens Handling

10.00 - 10.30 Kaffe med rundstykke

10.30 - 11.30 Hvordan bliver kosmos menneskeligt?
Niels Henrik Nielsen

11.30 - 12.15 Grupper 1: Du vælger gruppe, der bearbejder
emner knyttet til tematikken.
Jakob Bønløkke, Kirsten Larsen,
Emnerne præsenteres på stævnet. 
Kirsten Foged, Tina N Hansen 

12.15 - 13.45 Frokost

13.45 - 14.30 Eurytmi. Den store vejrtrækning
Elisabeth Halkier-Nielsen

14.30 - 15.15 Grupper 2: Fortsat gruppearbejde

15.15 - 15.45 Kaffe med kage

15.45 - 17.00 Samtale fra grupper og afslutning
Alle, Kirsten Larsen
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BETRAGTNING TIL JULETIDEN

Fra Juledøgnet og frem til den 5. januar, bliver de ni engle-
hierarkier anråbt i Menneskevielsens Handling i mellem-
bønnen mellem Offeret og Forvandlingen – lige inden den 
"stille røgelse". Vi kan fornemme hvorledes himmelen, der
åbner sig i den hellige nat, står åben i disse 12 hellige nætter
– og at Kristus gennem det nyfødte Ånds-ord – skabende
"synger" sammen med disse englevæsner, som sammen med
Ham væver vore skæbnetråde for det kommende år – som
gyldne tråde, der forbinder mennesker i Hans væsen; gyldne
tråde – ikke lænker.

Vi kan som mennesker istemme denne "skæbnesang" i 
Menneskevielsens Handling, som vi fejrer hver dag i denne
tid; dér kan vi væve vort menneskebidrag til – at jord og
himmel føjer sig sammen for en kort stund. Vi, som kan
være samlede i kirkerummets fred – kan inderligt tage alle
dem, som ikke har mulighed for at være fysisk tilstede, 
med i vore tanker – og således være medskabende til den
"julefreds-substans", der skal komme til alle, som er af god
vilje – som der står på alteret i denne juletid.

Glædelig juletid 
Mette Weinhard

Kassererens Klumme
Man kan godt mærke, at vi er kommet ind i de mørke måneder,
hvor de lyse timer på dagen er sparsomme. Mørket har des-
værre også lagt sig over vores økonomi, hvor hele landets un-
derskud nu ligger på 105.000 kr. Men lyspunkterne er der jo sta-
dig – især omkring hvert månedsskift, hvor alle de trofaste
bidrag lyser op på Jylland/Fyns og Sjællands gavekonti og
giver fortrøstning om, at vi ved fælles hjælp nok skal komme
igennem endnu et års drift.

Som jeg skrev sidst, ville vi på landsbestyrelsens møde den 3.
oktober tale om, hvordan vi kan gøre bedst mulig brug af den
modtagne pengegave på 150.000 kr.

Vi står jo overfor en større byggeopgave på Sankt Knuds Vej
med handicapsikring af kirken, og vi besluttede, at vi gerne vil
have pengegaven i baghånden, når vi skal tale financiering af
denne ombygning. Derfor vil pengene blive stående på Kri-
stensamfundets fælles konto, indtil vi kender det økonomiske
omfang af byggeriet og dermed ved, hvor mange penge vi selv
skal lægge i projektet. Det bliver jo et større puslespil, hvor der
formodentlig – og forhåbentlig – også bliver bidraget med nog-
le fondsmidler. Endnu et lyspunkt! Tænk, at det overhovedet er
muligt for os at kunne realisere denne længe ønskede handi-
capsikring af kirken!

Venlig hilsen

Lisa Bratlann. Kasserer


