KRISTENSAMFUNDET
SJÆLLAND · KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C
Præst:
Mette Weinhard 3331 4341
Præst:

Troels Lindow

3323 3326

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen

bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com
bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30
troels.lindow@mail.dk
2147 3317

FYN · JYLLAND · AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N
Præst:
Mette Weinhard 3331 4341

AKUTTELEFON · FOR

HELE LANDET:

bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

4251 0600

INFORMATION
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · SJÆLLAND OG KØBENHAVN:
MERKUR · 8401 11 02 37 7 · MOBILEPAY 43 515 (angiv hvad der gives bidrag til)
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · FYN OG JYLLAND:
MERKUR · 8401 17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv hvad der gives bidrag til)
Lisa Bratlann 4040 5910 lisabratlann@gmail.com
KASSERER:
BLADET (via e-mail): Henning Christiansen
h.christiansen@hotmail.dk
HJEMMESIDE: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · www.kristensamfundet.dk
SAKRAMENTALE HANDLINGER såsom Dåb, Bryllup, Skriftemål,
Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser – afholdes efter aftale
med en af præsterne…
KRISTENSAMFUNDETS KULTISKE HANDLINGER, foredrag og sammenkomster er åbne for alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag
skabes gennem frivillige bidrag…

ADVENT · J UL
H ELLIGE

NÆTTERS

December
1 2 · 2022

TID

EVANGELIETEKSTER
December 2022
Advent
1. Søndag i advent den 27. november
2. Søndag den 4. december
se Luk. 21, 25 - 36 i nov.bladet
3. Søndag den 11. december
4. Søndag i advent den 18. december

Luk. 21, 25 -36
Luk. 21, 25 -36
Luk 1, 26 - 38
Luk 1, 26 - 38

Jul og Hellige nætters Tid
Julenat, søndag den 25. december
Julemorgen
– · –
Juledag
– · –
Juledagene incl. fredag den 31. dec.
Nytårsdag, søndag den 1. januar 2023
Dagene 2. til 5. januar

Matt. 1, 17- 25
Luk. 2, 1- 20
Joh. 21, 15 - 25
Joh. 21, 15 - 25
Prolog til Joh.evang.
1. Joh.Br. kap. 1 og 4

Kære medlemmer og venner
af Kristensamfundet i Danmark
Med dette decemberblad udsendes for sidste gang evangeliestederne for hver søndag i året.
Det er vores plan at samle disse tekster og udgive dem i en lille
bog, hvor netop alle de tekststeder er samlede, som hører til kirkeårets gang. Bogen vil blive udvidet med flere tekstuddrag fra
Det ny Testamente.
Decemberbladet indeholder teksten, der læses i de "tre julehandlinger" – midnat, tidlig morgen og højlys dag. Symbolsk
begynder det med det første evangelium i Det ny Testamente
ved midnat – så følger fødselsberetningen fra Lukasevangeliet
kl. 08.00 og det hele afsluttes med slutningen af Johannesevangeliet kl. 10.00. Evangeliet – Ordet – fødes i julenatten og dagen,
der følger, og vi følger dets vej i bevidstheden.
Mette Weinhard

Epifanias
Helligtrekongers dag,
fredag den 6. januar 2023

Matt. 2, 1 -12

*
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Foredrag og Sammenkomster · København

Menneskevielsens Handling

NB!

1. Søndag i advent den 27. november

kl 10.00

Lørdage og søndage i december*)

kl 10.00

Julenat, søndag den 25. december
Julemorgen, søndag den 25. december
Juledag, søndag den 25. december
Hver dag i De hellige Nætters Tid –
Incl. torsdag den 5. januar

kl 0.00
kl 8.00
kl 10.00
kl 10.00

Helligtrekonger, fredag den 6. januar
Lørdag den 7. januar (Vinterstævne)

kl 10.00
kl 9.00

*) Norsk præstebesøg:

Kristine Høiland vil i december være to gange
i København: 3.- 4. og 24.- 27. dec. – og dermed
aflaste Troels Lindow, der er alene i København
en stor del af tiden (Mette Weinhard er
i Aarhus og Odense over julen og nytåret).

Søndagshandling for Børn

Onsdag den 30. november
Kl 19.30: Denken ist gefärlich – At tænke er farligt
– Die Sprache der Gedanken in der Welt
der Imagination (med dansk oversættelse)
Ved Gerhard Ertlmaier, emeriteret præst i Hamburg
Søndag den 18. december
Kl 11.30: Menighed og konfirmander mødes…
Vi vil hygge os sammen med konfirmanderne
– med kaffe, te, varm saft og æbleskiver!
Helligtrekongers dag, fredag den 6. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 19.00: Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
Se ‘Meddelelser’ (tilmeldelse!)
Lørdag den 7. januar
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling
Kl 10.00: Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
Se ‘Meddelelser’ (tilmeldelse!)

Fremblik

NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55
Søndage når mindst to børn deltager
Julehandling for Børn:
Juledag, søndag den 25. december
(aftal eventuelt indbyrdes)

kl 11.00

Mindehandling: Lørdag den 14. januar
for Hans Erik Deckert

kl 11.00

Konfirmationsundervisning
Undervisningstimer på Sankt Knuds Vej
Torsdag den 15. december
Søndag den 18. december
– Efter Handlingen er der æbleskiver
og varm saft …
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kl 16.30
kl 10.00
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SYDSJÆLLAND
Marjatta · Tappernøje
Fremblik
Planlagte datoer 2023: 20. og 21. januar;
3. og 4. marts; 28. og 29. april; 9. og 10. maj

Mandag den 26 . december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Julehandling for Børn
finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes.
Kl 11.30: Fælles julebord med medbragt mad
Fredag den 30. december
Kl 15.00: Nytårsprædiken
Med gennemgang af alle årets tidebønner

ODENSE
Tingløkkevej 25
Fredag den 9. december på Tingløkkevej
Kl 16.30: Vi bygger alteret op
Kl 17.30: Vi drikker kaffe og spiser medbragt mad
Kl 18.00: Studiekreds om Johannesevangeliet
Kl 19.30: Afsluttende aftenandagt
Lørdag den 10. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn/Konfirmander
finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes
derefter: Kaffe og kage
Kl 12.00: Studiekreds om Trosbekendelsen…

Lørdag den 31. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Vi drikker kaffe og spiser medbragt madpakke
Og vi rydder op …

Fremblik
Tingløkkehus er reserveret i 2023:
3.- 4. februar (Helligtrekongers tidebøn)
24. og 25 februar; 17. -18. marts;
21.-22. april; 19. - 20. maj; 2.- 3. juni

Fredag den 23. december på Tingløkkevej
Der træffes aftaler med Monique van der Made
(der er ikke præstebesøg)
Kl 16.30: Vi bygger alteret op
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AARHUS
Bergensgade 14
Fredag den 2. december
Kl 11.00: Fredagsmøde
Reng./vedligeholdelse – og efter en frokostpause:
Samtale om skiftende teologiske/spirituelle emner:
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner
Søndag den 4. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn
Finder sted når mindst to børn deltager
Derefter kaffe og medbragt mad
Kl 11.45: Vi øver sange i ca. en halv time – derefter
Erling Kvåle beretter om afrikanske
skabelsesmyter og -legender –
med oplæsning ved Lisbet og Steen Jensen
Mandag den 5. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Derefter kaffe og medbragt mad
Kl 11.45: Formiddagskreds
Studiegruppe om Johannesevangeliet…
Fredag den 23. december
Kl 11.00: Fredagsmøde
Reng./vedligeholdelse – og efter en frokostpause:
Samtale om skiftende teologiske/spirituelle emner:
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner
Lørdag den 24. december
kl 15.00: Julestund for store og små
med Julefortælling
ved Mette Weinhard, derefter
‘Lille juleandagt’ – slutter senest kl 16.00
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Julenat, søndag den den 25. december
Kl 0.00: Menneskevielsens Handling
Julemorgen søndag den 25. december
Kl 8.00: Menneskevielsens Handling
Juledag søndag den 25. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Julehandling for Børn
Finder sted når mindst to børn deltager
Onsdag den 28. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Lørdag den 31. december
Kl 15.00: Nytårsprædiken
Med læsning af alle årets tidebønner
Søndag den 1. januar 2023
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn
F
inder sted når mindst to børn deltager
Lørdag den 28. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
– Mindehandling for Thorbjørn Dahl

Fremblik
Præstebesøg i Aarhus 2023:
Tors. den 26. til tirs. den 31. januar (epifanias)
Søn. den 26. og man. den 27. februar
Lør. den 11. til ons. den 15. marts (passion)
Ons. den 5. til ons. den 12. april (påske)
(Konfirmation søndag den 10. april)
Søn. den 7. og man. den 8. maj
Lør. den 13. til tors. den 18. maj (Kristi himmelfart)
Søn. den 4. og man. den 5. juni
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2. - 8. december . . . . . . . . . . . . . . Aarhus
9. - 10. december . . . . . . . . . . . . . . Odense
11. - 19. december . . . . . . . . . . . . . . København
20. - 25. december . . . . . . . . . . . . . . Arhus
26. december . . . . . . . . . . . . . . Odense
27. - 29. december . . . . . . . . . . . . . . Aarhus
30. - 31. december kl 12.00 . . . . . . . . Odense
31. dec. kl 15.00 - 2. januar . . . . . Aarhus
3. januar . . . . . . . . . . . . . . . . København
I ovenstående periode kan Mette W. kun kontaktes via
akuttelefonen, når hun er i Aarhus, Odense eller Sydsjælland.
Telefontid og tlf. 3331 4341 – kun når Mette er i København.

Kære fredags-evangeliekreds i København
Evangeliekredsen i København, som i vinterhalvåret har mødtes hver anden fredag aften og har arbejdet med Paulus-brevene, er sat i bero for en tid – da Troels Lindow ønsker at indskrænke sine arbejdsopgaver og videregive kredsen til mig –
hvilket jeg ser frem til med glæde!
Jeg har bare brug for lidt tid til at få de nye gøremål ind i en rytme, så jeg kan overskue, hvad jeg kan påtage mig og i hvilken
form – så kære "Evangelie-læselystne": Væbn jer med lidt tålmodighed – så vil der komme en invitation her i bladet til at
genoptage arbejdet.

MELLEM

MARIA

ELISABETH

a Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt
fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en
jomfru der var trolovet med en mand, som hed Josef og var af
Davids hus og slægt. Jomfruens navn var Maria.
Englen kom til hende og sagde: „Vær hilset du benådede,
Herren selv er dig nær, velsignet være du blandt alle kvinder!”
Maria var forfærdet, var grebet af ordet. Hvordan skulle
hun forstå den hilsen? Da talte englen til hende: „Frygt ikke,
Maria. Guds ånd vender sig til dig fuld af nåde. Se, du vil
modtage legemets frugt og føde en søn. Ham skal du give navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste Guds søn.
Gud Herren vil give ham hans fader Davids trone, og han
skal være konge over Jakobs hus til evig tid og hans rige uden
ende”.
Da talte Maria til englen: „Hvordan er det muligt? Jeg ved
jo ikke af nogen mand”.
Og englen svarede: „Den hellige Ånd skal komme over
dig; den højeste guddomskraft vil overskygge dig og det hellige væsen du skal føde, vil blive kaldt Guds søn. Og se, Elisabeth, din slægtning, har undfanget en søn på trods af hendes
alder. Hun er nu i sjette måned, skønt det siges at hun er
ufrugtbar. Thi intet ord tales i den guddommelige verden,
som ikke har kraft til at blive til virkelighed i den jordiske verden.”
Da sagde Maria: „Se, jeg er Herrens tjenerinde, måtte dit
ord nå til opfyldelse gennem mig.”
Og englen forlod hende.

D

Mette Weinhard
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ADVENT

Tid og sted: Mette Weinhards ‘hjemsted’ i måneden

MØDET

DECEMBER
LUK. 1, 26 -38

MEDDELELSER
Hele Landet

JOSEF

alt er der således fjorten slægtled fra Abraham til David og
fjorten slægtled fra David til det babylonske fangenskab,
og fra det babylonske fangenskab indtil Kristus fjorten slægtled.
Jesu Kristi fødsel skete på følgende måde: Da Maria, hans
moder, var trolovet med Josef, viste det sig, at hun var svanger
ved Helligånden, før de var sig bevidst at have været sammen.
Men Josef, hendes mand, som søgte at leve retfærdigt, ville
ikke bringe skam over hende og overvejede at skille sig fra
hende i stilhed.
Mens han grundede over dette, se, da åbenbarede Herrens
engel sig for ham i en drøm og sagde: „Josef, Davids søn, frygt
ikke for at tage Maria til dig som din hustru, for det, som er
blevet til i hende er af Den hellige Ånd. Hun skal føde en søn,
og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra
dets synder”.
Alt dette skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren havde talt gennem profeten: „Se, en jomfru skal blive
frugtsommelig og føde en søn, og han skal kaldes Immanuel,
hvilket betyder: Gud med os”.
Da nu Josef vågnede op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde pålagt ham og hjemførte hende som sin
hustru. Og han erkendte hende ikke, førend hun havde født
en søn. Og han gav ham navnet Jesus.

I
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FORKYNDELSEN

FOR HYRDERNE

en det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser
Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Dette
var den første indskrivning som skete, mens Quirinius var
landshøvding i Syrien. Og alle gik for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog fra Galilæa fra byen Nazaret til
Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af
Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig.
Og det skete, mens de var der, at tiden var inde, til at hun
skulle føde og hun fødte sin søn, den førstefødte, svøbte ham
og lagde ham i en krybbe, for der var ikke rum for dem i herberget.
Og der var hyrder i samme egn, som lå ude på marken og
holdt nattevagt over deres hjord. Og, se, en Herrens engel stod
for dem og Herrens åbenbaringsglans lyste om dem og de blev
forfærdede. Men englen sagde til dem: „Frygt ikke, thi se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som skal vederfares alle folkeslag.
I dag er jer en frelser født i Davids by: Kristus, Herren. Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt, liggende i en
krybbe. Og i det samme var der omkring englen himmelske
hærskarer, som lovpriste Gud og sagde: „Åbenbaret være Gud
i højderne og fred på jorden for de mennesker, som er af god
vilje”.
Og det skete, da englen havde forladt dem og var vendt
tilbage til himlen, at hyrderne talte til hverandre: Lad os gå
til Betlehem og se dette, som er hændt, som Herren har
kundgjort os. – De skyndte sig, og kom og fandt både Maria
og Josef tillige med barnet, som lå i krybben. Da de havde set
det, udbredte de ordet, som var blevet sagt til dem om dette

M
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JULEMORGEN

FORKYNDELSE FOR

DECEMBER
LUK. 2, 1-20

JULENAT
DECEMBER
MATT. 1, 1 7- 25

ENGLENS

PETRUS’

OPGAVE OG

JOHANNES’

a de nu havde holdt måltid med hinanden, taler Jesus til
Simon Peter: „Simon, Johannes søn, elsker du mig højere end de andre?” Peter svarede: „Ja herre, du ved at jeg har dig
kær. Jesus siger til ham: „Græs mine lam”. Og for anden gang
siger han til ham: „Simon, Johannes søn, elsker du mig?” Peter
svarer: „Ja herre, du ved at jeg har dig kær”. Jesus siger til ham:
„Vær hyrde for mine får”. Derefter spurgte han ham for tredje gang: „Simon, Johannes søn, har du mig kær”? Da blev
Peter bedrøvet, at han for tredje gang spurgte: Har du mig
kær? Og han svarede: „Ja herre, alt ser du, og så ved du også,
at jeg har dig kær”. Jesus siger til ham: „Græs min hjord; sandelig, sandelig siger jeg dig: I dine unge år bandt du op om dig
og gik, hvorhen du selv ville. Men på dine gamle dage skal du
strække dine hænder ud, og en anden skal komme og binde
op om dig og føre dig til et sted, hvorhen du ikke selv vil”.
Dette sagde han for at tilkendegive med hvilken død, han
engang skulle åbenbare Gud. Og da han havde sagt dette, siger
han: „Følg mig”.

D

DECEMBER
JOH. 21, 15-25

OPGAVE
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JULEDAG

Da Peter vender sig om, ser han den discipel gå bagved
dem, som Jesus elskede. Det var ham, som havde ligget op til
hans bryst ved nadveren og havde spurgt: ”Herre, hvem er det,
der forråder dig?” Da nu Peter ser ham, siger han til Jesus:
”Herre, hvordan skal det gå ham?” Jesus siger til ham: ”Om jeg
vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad angår det så dig?
Følg du mig!”
Derved kom det ord ud blandt vennerne: Denne discipel
dør ikke. Men Jesus havde ikke sagt til ham: Han dør ikke,
men: ”Om jeg vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad angår
det dig?”
Han er den discipel, som vidner om dette og har skrevet
dette. Og vi erkender, at hans vidnesbyrd er sandt.
Der er også meget andet, som Jesus har gjort, men skulle
det skrives ned alt sammen, mener jeg, at ikke hele verden ville kunne rumme de bøger, som da måtte skrives.

DECEMBERG
JOH. 21, 15- 25

JULEDAG

barn. Og alle som hørte det, undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem; men Maria bevarede alle disse ord og
bevægede dem i sit hjerte.
Hyrderne vendte tilbage, lovede og priste Gud for alt,
hvad de havde hørt og set, således som det var blevet sagt til
dem.
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begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet
var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til
ved det og uden ved det bliv intet til af det, som er.
I det var liv og livet var menneskenes lys. Og lyset skinnede i mørket, men mørket begreb det ikke.
Der kom et menneske, udsendt fra Gud, hans navn var
Johannes. Han kom som vidnesbyrd for at vidne om lyset, for
at alle skulle tro ved ham. Han var ikke lyset, men skulle vidne om lyset. Det sande lys, som oplyser hvert menneske, skulle komme til verden; det var i verden og verden blev til ved
det, men verden erkendte det ikke.
Til det enkelte menneske kom det, men det enkelte menneske tog ikke imod det. Men de, som tog imod det, dem gav
det åbenbaringskraft til at blive som Guds børn.
De, som tror på hans navn, er ikke født af blod, ikke af
kødets vilje og ikke af menneskevilje, men af Gud.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så dets
åbenbaringslys; en åbenbaring, som den enbårne Søn har den
fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Johannes vidner om ham og råber: „Denne var det, om
hvem jeg sagde: Han som kommer efter mig, er kommet til
verden før mig, for han var til, før jeg blev til, af hans fylde har
vi alle modtaget nåde over nåde.
For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er
opstået ved Jesus Kristus.
Gud har ingen skuet med øjnene indtil nu. Den enbårne
Søn, som er i Verdensfaderens indre, er blevet føreren i denne
skuen.“

et, vi altså har set og hørt, forkynder vi for jer, for at I
må have fællesskab med os; og vort fællesskab med
Faderen og med Hans søn, Jesus Kristus. Og nu skriver vi
dette, for at vor glæde kan være fuldkommen.
Dette er budskabet, som vi har hørt fra Ham og vi forkynder for jer: Gud er lys og der er intet mørke i Ham.
Hvis vi siger, at vi har fællesskab med Ham og dog lever i
mørke, lever vi i løgnen og handler ikke sandt. Men hvis vi
lever i lyset, som Han Lever i lyset, har vi sandt fællesskab med
hinanden – og Hans søn Jesu Kristi blod renser os fra al synd.
Hvis vi siger, at vi ingen synd har, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os. Men hvis vi bekender vore synder og vedkender os dem, er Han trofast og retfærdig og tilgiver os dem
og renser os fra alt, hvad der er urent i os. Hvis vi siger, at vi
ikke har syndet, gør vi Ham til løgner, og Hans ord kan ikke
leve i os.

I
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D

JULETID

LIVETS ORD

JANUAR
1. JOH. BREV, KAP. 1

NYTÅR · JULETID
JANUAR
JOH. 1, 1 - 18

PROLOGEN
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JULETID

GUDS

OG MENNESKERS

KÆRLIGHED

som er omfattede af den guddommelige kærlighed, lad os
møde hverandre i kærlighed, thi kærligheden er af Gud,
og enhver der elsker, er udgået fra Gud og erkender Gud. Den,
der ikke elsker, har ikke erkendt Gud. Thi Gud er kærlighed.
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret blandt os, at
Gud sendte sin enbårne Søn til verden, for at vi gennem ham
skal finde det sande liv. Dette er kærlighedens væsen: Ikke at
vi har elsket Gud, men at han har elsket os og har sendt sin
Søn for at sone vore synder.
I, som er elskede, når Gud har elsket os således, er vi skyldige at elske hverandre. Ingen har nogensinde skuet Gud, men
elsker vi hverandre, forbliver Gud i os, og hans kærlighed i os
er vort væsens fuldendelse. Deraf erkender vi, at vi er i ham
og han i os. At han har givet os af sin Ånd.
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Til Minde
Thorbjørn Dahl, født den 7. maj 1966 og død den 14. oktober
2022, blev bisat fra Vestre Kirkegårds store kapel i Aarhus fredag den 4. november 2022.
Thorbjørn var det tredje barn i en søskendeflok på syv. Hans far,
Torben Dahl, var medicinstuderende i de første år af hans barndom, mens hans mor Annie Sveigaard var hjemmegående, med
en baggrund som syerske. Faren ernærende familien med
FADL-vagter ved siden af studiet – siden som læge.
Thorbjørn blev født i Bissensgade midt i Aarhus. Kort tid efter
flyttede familien til Marselis Boulevard, og som søskendeflokken voksede, flyttede familien til huset på Kamillevej i Risskov
og siden – for at rumme alle syv børn – til gården i Saxild.
Thorbjørn gik på Rudolf Steiner skolen på Strandvejen i Aarhus
i alle tolv år fra 1973 - 1985. I hans skoletid blev hans forældre
skilt.
Thorbjørn blev efter endt skolegang soldat i Jydske Dragonregiment i Holstebro. Da han var 28 år gammel, mødte han
kvinden i sit liv, Berit, som da var 25 år gammel. Hurtigt flyttede Berit ind i lejligheden hos Thorbjørns mor, hvor Thorbjørn
havde fast base, når han havde fri fra militæret.
Efter et halvt år – i 1995 – flyttede Berit og Thorbjørn alene til
Jens Baggesens Vej, hvor Astrid – deres første barn – blev født
1. oktober 1996. Sigrid fulgte i april 98.
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Den 23. maj 1998 mistede Berit og Thorbjørn Astrid. Da var
Sigrid bare en måned gammel. Det umistelige måtte de opleve.
Den 18. februar 1999 giftede Berit og Thorbjørn sig – og den 2.
maj fødtes Sidsel, og lyset bredte sig i familien ved hendes ankomst.
Thorbjørns kontrakt med militæret muliggjorde, at han kunne
få løn under uddannelse, og efter at han havde forbedret sine
muligheder for at blive optaget på studiet ved at gå på Aarhus
Daghøjskole, kunne han begynde at læse til lærer. Idehistorie
havde været Thorbjørns første valg. Dette at forfølge idéernes
og tankernes historie og stille spørgsmål ved – ja alting – lå
Thorbjørns hjerte nær.
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Thorbjørn blev skolelærer, og siden blev han også leder på Tranbjerg Skole, Strandskolen i Risskov og afsluttede sin ledelseskarriere som leder på Rundhøjskolen i Holme. Thorbjørn tilhørte de ældste i sin søskendeflok, og der strålede en sund og
naturlig autoritet fra ham. I militæret udviklede han dette karaktertræk, og han var en god leder. Disse evner – og evnen til
at stille spørgsmål og undre sig over stort set alle ting i livet –
gjorde Thorbjørn til en elsket og skattet skolelærer, ven og kollega.
Thorbjørn døde af et hjertestop den 14. oktober i Tyskland –
under en hjemmeværnsøvelse med både Hjemmeværnet og tyske reservister. Øvelsen var en årlig tilbagevendende konkurrence – Herbst Bivuak, med en opgavemarch på tid med forskellige militære færdigheder. Disse mennesker stod også hans
hjerte nær.
Gennem hele sit voksne liv var dog rollen som far og ægtefælle
det, som betød mest for Thorbjørn, og han fulgte med glæde og
interesse sine pigers udvikling. For sine søskende var han en
klog og trofast ven.

‘Menighedsandagt’ på Sankt Knuds Vej
Fremover holdes der jo ikke Menneskevielsens Handling i København om torsdagen – men der kan gerne foregå forskellige
aktiviteter: Håndarbejdsgruppe, kristendom og rengøring, samtalegruppe og andet…
Torsdage med aktiviteter kunne indledes med en menighedsandagt, således som vi har prøvet det et par gange i den første
halvdel af året. En ‘torsdagsansvarlig’ kunne forberede, hvem
der i givet fald kunne være ‘oplæser’ ved menighedsandagten
og alle er velkomne til at være den, der i kirkerummet læser
evangelieteksten, trosbekendelsen og til sidst Fader Vor.
Har du lyst og mod på denne opgave – og for eksempel lave en
lille kalender, som vi kan offentliggøre i ‘Meddelelser’ – så henvend dig gerne til én i menighedsrådet.
Med venlig hilsen
Mette Weinhard, Troels Lindow, Anne Ottesen,
Henning Christiansen og Lisa Bratlann

Menneskevielsens Handling for afdøde (Mindehandling) vil
blive holdt i Bergensgade 14 i Aarhus – lørdag den 3. december
kl. 10.00.

Desværre ingen julestue i år!
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne…
Antroposofisk Selskab afholder det årlige vinterstævne i Kristensamfundets lokaler i København den 6. og 7. januar 2023.
Medlemmer af Kristensamfundet kan deltage til gunstig pris på
lige fod med medlemmer af Antroposofisk Selskab.
Se program, tilmeldelse og pris her i bladet.

Der har desværre ikke været nok kræfter i menigheden i København til at få arrangeret en julestue, som vi ellers har haft i tankerne.
Der vil dog være en mindre håndarbejdsbod i garderoben i kirkehuset, hvor man har mulighed for at købe lidt lunt til vinteren og samtidig støtte Kristensamfundet.
Med venlig hilsen
Håndarbejdsgruppen

Mette Weinhard
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Nyt fra Kristensamfundets nordiske regionsråd
Nordisk møde i København
Den 3. og 4. november havde regionsrådet møde i København.
Vi har i de forgangne måneder haft et par video-møder, men der
er gået næsten et år, siden vi sidst fysisk har været sammen.
Et af de vigtige mødepunkter var, hvordan vi får vores regionsråd funderet som en juridisk enhed. Som grundlag for denne
opgave er det nødvendigt, at vi har nogle helt klare og transparente vedtægter – og vi tager nu fat på at revidere de vedtægter,
som vi udarbejdede i forbindelse med grundlæggelsen i 2019.
Vi havde også vores kommunikationsveje på dagsordenen.
Hvis vi vil udbrede kendskabet til regionsrådet, skal mødereferater og øvrige informationer kunne flyde frit gennem Norden
– og vi fik klarlagt de første rutiner for, hvordan sådant materiale kan nå helt ud til de enkelte menigheder, til alle de nordiske
præster og til vores lenker.
Vi havde inviteret Fritjof Winkelmann med til mødet. Fritjof har
nu været præst i Helsinki i et par år, men har tidligere arbejdet
som advokat og har nu stillet sig til rådighed for at få regionsrådets offentlige status i orden.
Fritjof bliver formodentlig nyt, fast medlem i regionsrådet, og
han pegede desuden med sin jurist-baggrund på områder, hvor
vi endnu ikke har klare retningslinjer – og gav god inspiration
til, hvordan vi kan forbedre os!
Dette er blot nogle af mødets emner – når referatet fra mødet er
godkendt af regionsrådet, vil det komme til at ligge i menighederne til gennemlæsning.

Der udspandt sig gode og givende samtaler på mødet og jeg var
utrolig glad for at opleve de tanker og idéer, der rører sig i det
svenske Kristensamfund. „Hvorfor slår vi ikke alle bidrag fra
de enkelte menigheder sammen i én nordisk pulje, og derefter
fordeler de fælles midler efter behovet i menighederne, så nogle menigheder ikke har for meget og nogle for lidt?“. Dette
spørgsmål blev rejst på mødet – og er for mig et eksempel på, at
der tænkes utraditionelt og i Steiners sociale tregrenings ånd
rundt omkring i menighederne. Det er måske ikke et løsningsforslag på den økonomiske situation i Norden, som kan tages i
brug hverken i dag eller i morgen – men det er da en kilde til
inspiration, som i én eller anden forstand kan være et fremtidskim, som vi kan bære med os i vores tanker …

Møde med ’paraply-organisationen’ for
Kristensamfundet i Finland – SKÜ
I slutningen af november er jeg inviteret til dette møde i Helsinki, hvor jeg også skal præsentere regionsrådet – det glæder
jeg mig meget til, og jeg skal nok give en beskrivelse af mødet i
næste nummer af Meddelelserne. Ikke mindst er jeg spændt på,
hvorledes vi formår at kommunikere rent sprogligt. Jeg ved, at
ketchup hedder ketsuppi på finsk, men det kommer jeg vist
ikke langt med på et sådant møde!
Venlig hilsen
Lisa Bratlann

Møde med repræsentanter for de svenske menigheder
Som formand for regionsrådet var jeg i midten af oktober inviteret til Järna i Sverige, hvor der blev afholdt et ansvarsmøde
med deltagelse fra alle de svenske menigheder. Jeg var inviteret
til at fortælle om visionerne for regionsrådet og dets placering i
det internationale Kristensamfund.
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Antroposofisk Selskabs Vinterstævne, januar 2023
Fredag den 6., kl 19.00 og lørdag den 7., kl 9.00
Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13
1903 Frederiksberg C

Modstandens betydning i antroposofiens udvikling,
100 år efter branden af det første Goetheanum 1922-2023
Vor kultur er et resultat af menneskehedens arbejde. Vi kan ofte
se, at adskillige tilsyneladende mislykkede forsøg går forud for
det nye. Men disse forsøg kan være en forudsætning for det
nye. Vi må dog holde øje med forvandlingen – er der kim, som
er helt nødvendige for en fremtidig udvikling – eller er der tale
om en blindgyde?
Vi retter vores opmærksomhed på, at det er 100 år siden det
første Goetheanum brændte 1922/23. Hvad betød branden for
antroposofiens udvikling i løbet af 1900-talet – og i dag?
(Verdenshistorien i antroposofisk belysning, GA 233).
(uddrag af indbydelsen – red.)

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

Fredag den 6. januar 2023
19.00:

Velkomsthilsen

19.15:

Det første Goetheanum illustreret med lysbilleder
Morten Gunge

Lørdag den 7. januar 2023
9.00:
10.00:

Kaffe med rundstykke

10.30:

Hvad må vi gøre anderledes?
Niels Henrik Nielsen
(Der vil være to muligheder for samtale med korte
indledninger fra bestyrelsen)

11.30:

Samtale 1:
Modstandens og brandens betydning
for antroposofien
Tina N Hansen, Kirsten Foged

12.15:

Frokost

13.45:

Eurytmi
Elisabeth Halkier-Nielsen

14.15:

Samtale 2:
Brandens betydning for ny udformning af
Antroposofisk Selskab
Ellen Thuesen, Kirsten Larsen

15.00:

Kaffe med kage

15.30:

Afsluttende samtale
Alle

16.30:

Olav Åsteson
Kirsten Larsen

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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Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling
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Kassererens Klumme

BETRAGTNING · DECEMBER

Kan man kalde 2.000 kr. et overskud efter bogføring i oktober
måned? Eller blot, at der er balance mellem indtægter og udgifter? Jeg vælger det første!
Hvis erfaringerne fra de tidligere år også holder stik denne
gang, vil mange medlemmer og venner i december give deres
årlige gave, og så har vi lov til at håbe, at vi ved årsskiftet ikke
kommer til at balancere på en knivsæg, men kan gå det nye år i
møde med et plus i vores driftsregnskab.
I Kristensamfundets nordiske regionsråd – som jeg fortæller om
andetsteds her i bladet – er det nu lykkedes at samle regnskaber
fra Finland, Sverige, Norge og Danmark. Vi har endnu ikke
fundet en fælles måde at opstille vores regnskaber, så de kan i
øjeblikket ikke helt sammenlignes – men fælles for alle er, at
driftsøkonomien vakler i hele Norden.
Det får os dog ikke til at ryste på hænderne. Kristensamfundet
er netop gået ind i sit 2. århundrede, og nye tider og udviklinger venter os – i fællesskab.
Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer

Tanker til Advent
Vi lever på planeten jorden og her finder vi materiens verden.
Overalt omkring os ser vi materie: I planterne, i træerne i
dyrernes og i vore fysiske legemer ser vi materie. Ja selv stjernerne på himlen, solen og månen tænker vi på, som på den ene
eller anden måde at bestå af materie. Materiens verden er den
virkelige verden for os.
Ville vi pludselig opleve, at al materie kun er en tom skal, som
i virkeligheden er et dødt udryk for en tilværelsesform, der går
langt ud over vor fatteevne, ville dette nok ryste os. Og dog er
det sådan, at al værens grundlag ikke er materie, men den
guddommelig/åndelige verden, fra hvilken den jord og den
himmel vi kender, er udgået.
I Adventtiden begynder denne verden at trænge sig på i vore
sjælegrunde. For det der skabte verden, vil nu igen komme
til verden. Dette er det levende Guds Ord! Dette levende Guds
Ord nærmer sig os i Adventtiden. Dette levende Guds Ord
ér den skabende virkelighed, som ligger til grund for alt som er.
Også vi som mennesker er udgået fra det. Og i os vil det nu
komme til verden.
Måtte vi anende fornemme det levende Guds Ord i os, da kan
det i sandhed blive jul!
Troels Lindow
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