
KRISTENSAMFUNDET

SJÆLLAND · KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg  C

Præst: Mette Weinhard 3331 4341 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

Præst: Troels Lindow 3323 3326 bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30
troels.lindow@mail.dk

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen  2147 3317

FYN · JYLLAND · AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

Præst: Mette Weinhard 3331 4341 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

AKUTTELEFON · FOR HELE LANDET: 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)

KASSERER: Lisa Bratlann 4040 5910 lisabratlann@gmail.com
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 sammen-
komster er åbne for alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag
skabes gennem frivillige bidrag…

TRIN ITAS

MIKAELI

September
9 · 2022



ORD TIL TIDEN…

Præstesituationen i landet – september 2022
Afskeden i Sankt Hans-tiden med Stephan Frister indleder en ny
periode i Kristensamfundet i Danmark, og den får indflydelse
på livet i vore menigheder i hele landet. 

Vi har stået i tæt kontakt med vores lenker (leder) Gisela Thrie-
mer om, hvordan vi bedst kunne tilrettelægge arbejdet for alle
vore fire menigheder i landet. Længe så det ud til, at Aarhus og
Fyn ville kunne få et præstebesøg hver sjette uge og Marjatta
fem gange om året. Men på den nordiske præstesynode i juni på
Olsbygaard  i Norge tilbød den norske præstekreds deres hjælp
til Kristensamfundet i Danmark. En norsk kollega er parat til at
komme til København cirka hver sjette uge og aflaste Troels
Lindow. Denne gestus er desuden ledsaget af, at  Kristensam-
fundet i Norge vil bære den økonomiske byrde af dette arrange-
ment. Andetsteds her i Meddelelserne kan I læse det brev, som
Gisela Thriemer har skrevet til de danske menigheder efter
synoden i Norge. 

Tilbuddet fra Norge betyder, at præstebesøgene i Aarhus og
Odense kan øges til cirka hver tredie uge. De ekstra datoer, som
kommer til at ligge mellem dem, der allerede er blevet annonce-
ret i sommerudgaven af Meddelelserne, vil blive bekendtgjort, så
snart de ligger fast. Menneskevielsens Handling om torsdagen i
København vil i fremtiden falde bort med virkning fra septem-
ber 2022. Præstebesøgene på Marjatta fortsætter som planlagt. 

Da Troels Lindow ophører med at holde bisættelser og begravel-
ser, dåb og  bryllup,  skal alle i fremtiden henvende sig til Mette
Weinhard med sådanne ønsker. Troels Lindow vil dog stå til rå-
dighed for Den sidste Olie og Udsigninger, når Mette Weinhard
befinder sig et andet sted i landet eller kortvarigt er i udlandet.
(Se også Giesela Thriemers brev side 9)

Med venlig hilsen
Mette Weinhard
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EVANGELIETEKSTER
September 2022

Trinitatis 
Søndag den 4. september Luk. 10, 1-20 (7)
Søndag den 11. september Luk. 17, 11-19 (8)
Søndag den 18. september Matt. 6, 19-34 (9)
Søndag den 25. september Luk. 7, 11-17 (10)

Mikaeli 
Mikaels dag, torsdag 29. september Matt. 22, 1-14

*
Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
Med udgivelsestidspunktet for dette blad begynder en ny
æra i Kristensamfundets liv i Danmark – med en aktiv
præst, der dækker hele landet, og en præst med reduceret
virke – samtidig med at vi fejrer grundlæggelsen af Kri-
stensamfundet i 1922 – for hundrede år siden i Dornach.

Hvordan fejrer vi det? 
Ja! vi mødes her i Danmark – dem der kan – i København
på selve dagen den 16. september, hvor Menneskevielsens
Handling blev holdt i sin helhed første gang for 100 år
siden. Situationen byder også op til, at mennesker her i
landet, der har overvejet, om de skulle blive præster –
henvender sig til os præster eller til deltidspræstesemina-
riet i Hamburg.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard 
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Søndage  og lørdage i september kl 10.00

NB! Fredag den 16. september kl 9.00
(se: 100-Året for Kristensamfundet i 
København under ‘Meddelelser’)

NB! Der er ikke Menneskevielsens Handling 
på torsdage (se ‘Meddelelser’) – dog:

Mikaels dag, torsdag den 29. september kl 10.00

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

Søndage når mindst to børn deltager kl 11.00
(aftal eventuelt indbyrdes)

Konfirmation 16. april 2023  
Første undervisningstime på Sankt Knuds Vej

Torsdag den 1. september kl 16.30
Derefter på torsdage:
15. og 29. september; 13. og 27. oktober kl 16.30
10., 17. og 24. november; 15. december kl 16.30

NB! Forældremøde: Tors. den 10. november kl 19.30 
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fremblik
Årstidsfortælling og Menneskevielsens Handling
Planlagte datoer i 2022 :

28. og 29. oktober; 16. og 17. december

Planlagte datoer i 2023:
20. og 21. januar; 3. og 4. marts; 
28. og 29. april; 9. og 10. maj

5

Foredrag og Sammenkomster
København

Torsdag den 1. september
Kl 10.30: Håndarbejdsgruppen mødes

Alle interesserede er velkomne 
– Se ‘Meddelelser’

Fredag den 16. september – kl 9.00 -16.15
100-året for Kristensamfundets 
grundlæggelse 
Vi markerer den første Menneskevielsens 
Handling, holdt af Friedrich Rittelmeyer 
i Goetheanum på netop denne dato 
for hundrede år siden.
Angående programmet på Sankt Knuds Vej 13: 
Se ‘Meddelelser’
Alle er hjerteligt velkomne! 

Torsdag den 29. september
Kl 10.00: Optakt til Mikaeli

Derefter: Menneskevielsens Handling
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ODENSE
Tingløkkevej 25

Tiderne for Menneskevielsens Handling i Odense er rykket fra 
søndag til lørdag fremover, for at få arbejdet i landet til at gå op.

Første besøg efter sommerpausen er:

Fredag den 9. september - NB kl 16.00!
Vi bygger alteret op 

Kl 18.00: Vi nyder lidt medbragt aftensmad
Kl 19.00: Samtale om arbejdet i Odense fremover…

Ønsker til temaer/oplæg for samtaler

Lørdag den 10. september
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes
derefter: Kaffe og kage og
Velkomst til vore konfirmander

Kl 12.00: Fri samtale
På vores første møde vil vi tale om formen 
for besøgene i fremtiden – og erfaringen 
med at mødes lørdage.
Derefter oprydning …

Fremblik
Præstebesøg i Odense 2022:
21.-22. oktober;  

9.-10. december;  23.-26. december

Præstebesøg i Odense 2023:
3.-4. februar;  17.-18. marts;
19.-20. maj;  23.-24. juni. 

Konfirmation: 23. april…
(stedet oplyses senere)

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 4. september (trinitatis) kl 10.00
Mandag den 5. september kl 10.00

Søndag den 2. oktober (mikaeli) kl 10.00
Mandag den 3. oktober kl 10.00

Søndagshandling for Børn
Finder sted når mindst to børn deltager
Søndag den 4. september kl 11.00
Søndag den 2. oktober kl 11.00

Konfirmationsforberedelse til 2023
Børn der ønsker at blive konfirmerede i 2023 
bedes tilmeldt hos Mette Weinhard, tlf: 3331 4341
eller mette.weinhard@gmail.com
se også ‘Meddelelser’ i bladet

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

September/Oktober
Fredag den 2. og 30. 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



MEDDELELSER
Hele Landet

Kære medlemmer og venner 
af Kristensamfundet i Danmark
(Skrevet den 23. juni 2022)

I de kommende Johanni-dage tager Stephan Frister afsked med
menigheden i Aarhus.

I mere end 18 år har Stephan trofast været med til at bære arbej-
det i Danmark. Nu afsluttes hans virke, da han – efter eget
ønske – igen ønsker at leve i Tyskland for også at være i nærhe-
den af sine børn. Han kommer til at bo i omegnen af Marburg.
Han er fritstillet og kan i enkelte tilfælde vikariere i Tyskland.

Med hjertelig tak for alle årene tager vi nu afsked med Stephan
i den nordiske region og ønsker ham af hjertet alt godt.

På den nordiske synode på Olsby i den forgangne uge har vi
overvejet og taget stilling til den aktuelt nye situation i Dan-
mark.

Mette Weinhard vil fortsat virke i København, men er nu af Kri-
stensamfundets ledelse blevet pålagt at videreføre arbejdet i
Aarhus og Odense, således at den kultiske strøm regelmæssigt
kan flyde videre.

For at dette kan lade sig gøre, har Kristine Høiland fra Oslo ind-
vilget i at komme regelmæssigt til København.

Troels Lindow vil også efter sin 70-års fødselsdag stå hjælpende
til rådighed, alt efter hvordan hans kræfter rækker.

På den måde håber vi, at vi med forenede kræfter trods denne
menneskeligt svære situation kan få livet i Kristensamfundet i
Danmark til at udvikle sig godt.

Med de bedste ønsker, jeres 

Gisela Thriemer
Lenker for den nordiske region
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Søndag den 4. september og 2. oktober
Kl 11.45: Menighedsmøde

Tilbageblik – og fremblik på efteråret

Mandag den 5. september og 3. oktober
Kl 11.00: Formiddagskreds

Vi vælger sammen et tema ved det første møde
efter sommeren

Fremblik
Præstebesøg i Aarhus 2022
Tors. den 13. til ons. den 19. oktober (mikaeli)
Lør. aften den 3. til ons. den 7. december (advent)
Ons. den 21. til søn. den 25. december (jul)

Præstebesøg i Aarhus 2023
Tors. den 26. til tirs. den 31. januar (epifanias)
Lør. den 11. til ons. den 15. marts (passion)
Ons. den 5. til ons. den 12. april (påske)
(Konfirmation søndag den 10. april)
Lør. den 13. til tors. den 18. maj (Kristi himmelfart)
Lør. aften den 24. til ons. den 28. juni (sankthans)



Kære Alle – Stor Tak ! 
Efter lidt sommerferie og en vidunderlig stævneuge på Gotland
begyndte jeg for alvor og med fuld kraft at forberede min flyt-
ning til Tyskland, som er nært forestående nu .

Med glæde og taknemmelighed ser jeg tilbage på de sidste mø-
der med menighederne i Odense og Aarhus inden sommerpau-
sen, som jo havde karakter af afskedsfester og for Aarhus' ved-
kommende endog varede i tre dage.

Jeg vil fra hjertet sige tak for de mange rørende og varmende ord,
som jeg i den forbindelse fik lov til at høre og læse fra såvel repræ-
sentanter af bestyrelsen og menighedsrådene som også enkelt-
personer… Tak for alle de digte, fortællinger, sange og musikal-
ske indslag, som bidrog til at højne festerne… til Århus kom der
sågar en spillemand rejsende fra Marjatta, og der blev danset… 

Hjertelig tak for de små og store gaver jeg modtog: Bøger…, en
hjemmestrikket trøje…, lyse sten, der skal vise mig vejen hjem til
Odense, når jeg færdes i den mørke tyske skov… for blot at næv-
ne nogle af dem…

Tusind tak for de pengebeløb, som hemmelige indsamlingsaktio-
ner i både Odense og på landsplan resulterede i og havnede på
min konto… Jeg havde på efterspørgsel egentlig kun ønsket mig
at få betalt en ny talar, da den gamle er temmelig opslidt efter
snart 33 år som præst… at jeg så skulle få i sække og poser…, og
en ny talar oveni…  Stor Tak…!

Sidst men ikke mindst vil jeg udtrykke min taknemmelighed
over de utallige øjeblikke, hvor det – i samarbejdet med mine kol-
legaer, med bestyrelsen og menighedsrådene, i samtale- og stu-
diekredse i menighederne og ved de sakramentale handlinger –
har været os forundt igennem alle årene at føle nærværet af den
ånd, som vi vil tjene… dyrebare øjeblikke, der forbinder os med
verdens hjerte… og med hinanden…

så længe vi lever…  så længe vort hjerte slår… 
og længere endnu…

Med de bedste tanker og ønsker for fremtiden,

Tak…! Farvel…! På gensyn…!   

Stephan Frister
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Derefter udpegede Herren halvfjerds andre og sendte dem
i forvejen to og to til hver en by og hvert et sted, hvor

han selv ville komme hen. Og han sagde til dem: „Høsten er
stor, men arbejderne er få. Bed høstens herre om at sende
arbejdere ud til sin høst. Drag afsted! Se, jeg sender jer som
lam midt iblandt ulve. Tag ikke pung, rejsetaske eller sko
med; I skal heller ikke pleje venskab med nogen, så længe I
er undervejs. Men kommer I ind i et hus, så sig først: Fred
være med dette hus! Og hvis der er en fredens søn der, vil
jeres fred hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbage
til jer. Bliv i det samme hus og spis og drik, hvad de har, for
en arbejder er sin løn værd. I skal ikke gå fra hus til hus.

Hvis I kommer til en by, hvor de tager imod jer, skal i
spise, hvad de sætter frem til jer, helbrede de syge, og sige til
dem: Guds rige er kommet nær. Men hvis I kommer til en
by, hvor de ikke tager imod jer, skal I gå ud på gaderne og
sige: Endog det støv, som fra jeres by har samlet sig på vore
fødder, ryster vi af, men dette skal I erkende, at Guds rige er
nær. Jeg siger jer: Det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag
end en sådan by.

Ve dig Korazin, ve dig Betsajda! Hvis der i Tyrus og
Sidon havde virket en sådan kraft som hos jer, havde de for
længst siddet i sæk og aske og havde ændret deres sind. Men
Tyrus og Sidon vil det gå tåleligere end jer. Og du Kaperna-
um, som blev ophøjet til himlen, du skal fornedres til helve-
de. Den som hører jer, hører mig, og den som foragter jer,
foragter mig; men den som foragter mig, foragter ham, som
sendte mig”.



HELBREDELSEN AF DE TI SPEDALSKE (8)

Mens han var på vej til Jerusalem og drog midt igennem
Samaria og Galilæa, mødte han ved en landsby ti spe-

dalske mænd, som blev stående langt fra ham og råbte: „Jesus
Mester, forbarm dig over os”! Da så han på dem og sagde til
dem: „Gå hen og vis jer for præsterne”!

Og det skete, mens de var undervejs, at de blev rensede.
Men der var en iblandt dem, som – da han så, at han var ble-
vet helbredt, vendte om, priste Gud med høj røst, kastede sig
ned for hans fødder og takkede ham.

Det var en samaritaner. Jesus svarede: „Er ikke ti blevet
renset? Hvor er de ni? Var der ingen, der var beredt til at ven-
de tilbage for at prise Gud – uden denne fremmede”?

Og han sagde til ham: „Stå op og gå den vej, som er din:
Dit hjertes synskraft har helbredt dig”.
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Og de halvfjerds vendte glade tilbage og sagde: „Herre,
selv de onde ånder er os lydige i dit navn”. Han sagde til dem:
„Jeg så Satan falde ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har
givet jer fuldmagt til at vandre på slanger og skorpioner og
over al fjendens kraft, og intet skal kunne skade jer. Dog glæd
jer ikke over, at ånderne er jer lydige, men glæd jer over at
jeres sande væsen er i himmelens rige”.
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SKATTE PÅ JORDEN – SKATTE I HIMMELEN (9)

„Iskal ikke samle jer skatte på jorden, hvor møl og rust 
fortærer og hvor tyve bryder ind og stjæler. Saml hellere

skatte i himlen, som hverken møl eller rust fortærer og som
tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, vil også dit
hjerte være.

Øjet er legemets lys; er dit øje rent, bliver hele dit legeme
lyst; men er dit øje urent, bliver hele dit legeme mørkt. Er lyset
i dig således blevet mørke, hvor stort bliver da mørket!

Ingen kan tjene to herrer; for enten vil han hade den ene
og elske den anden, eller han vil holde sig til den ene og forag-
te den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvad
I skal spise og hvad I skal drikke, heller ikke for jeres legeme,
hvad I skal klæde jer med. Er livet ikke mere end maden og
legemet mere end klæderne?

Se til himlenes fugle: De sår ikke, de høster ikke, de samler
ikke i lade, og jeres himmelske Fader føder dem alligevel. Er
ikke I meget mere end de? Og hvem af jer formår med sine
bekymringer at lægge en alen til sin vækst? Og hvorfor er I
bekymrede for klæderne? Se liljerne på marken, hvordan de
vokser: De arbejder ikke og spinder ikke; men jeg siger jer: End
ikke Salomon i al sin herlighed var klædt som en af dem.

Når Gud således klæder græsset på marken, som står i dag,
og i morgen kastes i ovnen, skulle han da ikke meget mere klæ-
de jer, I lidet troende? Derfor giv slip på bekymringerne, og sig
ikke: Hvad skal vi spise? Hvad skal vi drikke? Hvad skal vi klæ-
de os i? Thi alt dette stræber de efter, som er blevet fremmede
for Gud. Jeres Fader i himlen ved, at I behøver alt dette.

Stræb frem for alt efter det indre rige; efter dets orden og
indhold, så skal alt andet gives jer i tilgift.

I skal således ikke bekymre jer for dagen i morgen, for
morgendagen vil selv bringe det, der er nødvendigt. Det er til-
strækkeligt, at hver dag har sin egen plage.”
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YNGLINGEN FRA NAIN (10)

Og det skete i den følgende tid, at han drog til en by,
som hed Nain og hans disciple og en stor skare menne-

sker gik med ham. Og da han nærmede sig byens port, se, da
blev en død båret ud, som var sin moders eneste søn, og hun
var enke. Da nu Herren så hende, ynkedes han inderligt over
hende og talte til hende: „Græd ikke”. Og han trådte hen og
rørte ved båren og de, som bar ham, blev stående og han sag-
de: „Du yngling, jeg siger dig: Stå op”. Da rettede den døde sig
op og begyndte at tale. Og han gav ham til hans moder.

Alle blev grebne af frygt (ærefrygt) og de priste Gud og
sagde: „en stor profet er opstået blandt os og Gud har besøgt
sit folk. Dette ord om ham bredte sig over hele Judæa og i alle
omliggende egne.
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AkutTelefonen
Når Mette Weinhard opholder sig i Aarhus eller på Fyn vil tele-
fonnummeret 3331 4341 være omstillet, indtil vi har fundet en
permanent løsning på den landsdækkende telefoni – det vil
også være muligt at opnå kontakt via akuttelefonen, hvis der er
behov for det.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard

En personlig tak i anledning af gaverne til 
min runde fødselsdag i foråret

Fra menighedere i Danmark er der strømmet en meget generøs
sum sammen, som jeg fik overrakt ved en festlig brunch i
København – den sum vil blive omsat i "kulturelle oplevelser" i
fremtiden og den er jeg meget taknemmelig for – En hjertelig
tak til alle som har betænkt mig i anledning af denne milepæl.

Med venlig hilsen 
Mette Weinhard

Om min egen situation
Efter den lungebetændelse jeg havde i maj måned, har jeg måt-
te erkende, at jeg ikke længere har de kræfter, jeg har haft. Der-
for har jeg nu måtte reducere min aktivitet som præst og vil
fremover kun stå til rådighed for at celebrere Menneskevielsens
Handling.

De andre sakramenter: Dåb, Konfirmation, Skriftemål, Brudevi-
elsens Sakramente ser jeg mig ikke længere i stand til at gen-
nemføre. Den Sidste Olie – kun når Mette ikke er her. Også den
Evangeliekreds jeg har haft glæde af at lede gennem 17 år, må
jeg desværre opgive.

Med venlig hilsen
Troels Lindow
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KONGESØNNENS BRYLLUP

Jesus svarede og talte i lignelse til dem: „Himlenes rige er at
ligne med en konge, som gjorde bryllup for sin søn. Og han

sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til bryllups-
festlighederne, men de ville ikke komme.

Derpå sendte han andre tjenere ud og sagde: „Sig til de
indbudte: Se, jeg har beredt et måltid, mine okser og fede-
kvæget er slagtet og alt er rede; kom til bryllup.”

Men de brød sig ikke om det og gik deres vej: Den ene ud
på den mark, der tilhørte ham, en anden til sin forretning; og
de øvrige greb hans tjenere, mishandlede og dræbte dem.

Da blev kongen vred, sendte sine hære ud og slog disse
mordere ihjel og satte ild på deres by. Derefter siger han til
sine tjenere: „Brylluppet er beredt, men de indbudte var det
ikke værd. Gå derfor ud, hvor vejene mødes, og byd til bryl-
lup så mange som I finder.”

Disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de
fandt, både onde og gode og bryllupssalen blev fuld af gæster.

Da gik kongen ind for at se gæsterne, og han så et men-
neske, som ikke var iført bryllupsklædning. Og han siger til
ham: „Min ven, hvordan er du kommet ind her uden at have
bryllupsklædning på?” Men han tav.

Da sagde kongen til tjenerne. „Bind ham på fødder og
hænder og kast ham ud i mørket udenfor, hvor der er gråd og
tænders skæren. Thi mange er kaldede, men kun få viser sig at
kunne udvælges””.
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Barnedåb
Søndag den 12. juni blev Patricia Alfrida Barrett døbt i Århus.
Hun er født den 10. marts 2020 og er datter af Amalie Schelde
og Michael Leonard Barrett.

Søndag den 26. juni blev Sigfred Kristoffer Jacobsen døbt i Århus
– tre dage efter hans 1-års fødselsdag. Hans forældre er Solvej
Marie Halfdan Nielsen og Hans Severin Jacobsen.

Bryllup
Pinsedag søndag den 5. juni modtog Signe Ravn Bratlann og
Rune Ravn Bratlann Brudevielsens Sakramente i kirken på
Sankt Knuds vej 13.

Da bryllupsfesten blev holdt i haven og hele menigheden var
indbudt blev det til en "rigtig" pinsefest i menigheden – også
det at bryllupsvidnerne var valgt i menighedens kreds gjorde
denne fest til noget fremtidigt.

Bisættelse og Mindeord
Ove Christian Frankel, født den 16. juli 1942, modtog efter eget
ønske sygekommunion og den sidste olie mandag den 8. august
i sit hjem i Liseleje. Ove døde på hospice efter kort tids sygdom
fredag den 12. august. Udsigningen fandt sted mandag den 15.
august på Sankt Knuds Vej og selve bisættelsen samme sted
torsdag den 18. august.

Ove Frankel blev født på Vesterbrogade i København som det
syvende barn i en sammenbragt søskendeflok, hvor han var
den eneste søn og syv år yngre end sin nærmeste søster. Foræl-
drene var også ældre, da Ove blev født.

Ove gik i katolsk skole og gymnasium. Han konverterede som
18-årig til katolicismen sammen med sin ældre søster og samti-
digt tog de deres moders familienavn. Ove valgte derefter en
jesuitter-skole i Tyskland, hvor han gik på skolens præstelinje. 

To år senere var han tilbage i Danmark og begyndte at læse me-
dicin. Ove stiftede familie som 21-årig. Han og hans første
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hustru fik tre børn, inden at han som 26-årig valgte at forsørge
sin familie ved at sælge medicin. Hurtigt blev han ansvarlig for
det firma, han arbejdede i i Danmark og var det i en længere
årrække. Gennem en medarbejder i medicinalfirmaet, som hav-
de sine børn i Rudolf Steiner skolen i Aarhus, blev han opmærk-
som på denne skole og den livsfilosofi, der lå bag. 

Oves skolesøgende børn kommer på Vidar skolen, og Ove
springer hurtigt – på opfordring af Kirsten Brandt – ind som
vikar på skolen. 

Over en årrække vokser Ove Frankel ind i antroposofien, bli-
ver Rudolf Steiner lærer og underviser i kunst, kunstbetragt-
ning og smedning. I sin pensionsalder opretter han institutio-
nen ’Udviklingskunst’, hvor han gennemfører kunstbetragt-
ningsrejser og giver kurser. Ove var en skattet underviser og
foredragsholder på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og
lærerdeltidsuddannelsen Sophia-seminariet på Vidarskolen. 

Han har holdt en lang række foredrag i Antroposofisk Selskab
og her fandt han forbindelsen mellem kunst, videnskab og reli-
gion, som han tidligere i livet søgte forgæves. I 2004 modtog
Ove og hans anden ægtefælle, Lisbeth, Brudevielsens Sakra-
mente i Kristensamfundet. 

Mette Weinhard

Bortrejse
Mette Weinhard er bortrejst fra søndag den 18. til lørdag den
24. september til fejring af grundlæggelsen af Kristenamfundet
for hundrede år siden.

Dette vil ske i Dornach, hvor det hele begyndte – ved en inter-
national præstesynode – Troels Lindow vil i denne periode
have akuttelefonen.
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Om konfirmationerne i foråret 2023
Opgaven med at undervise og forberede konfirmanderne i Jyl-
land og på Fyn er nu videregivet til mig. Interesserede kan hen-
vende sig med en mail på mette.weinhard@gmail.com – eller tage
telefonisk kontakt med mig på 33 31 43 41 – og efterlade navn og
telefonnummer, hvis jeg ikke er ved telefonen.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard

Torsdagene i København
Da Menneskevielsens Handling på torsdage nu falder bort, er
menighedsrådet i gang med at udforme ideer til, hvordan
torsdags-aktiviteterne kan fortsætte (håndarbejde og rengøring)
–  dette vil blive beskrevet i oktobernummeret.

Evangeliekredsen, hveranden fredag aften i vinterhalvåret, har
Troels Lindow ønsket at afgive – også den vil finde en form at
fortsætte i – som også vil blive beskrevet i oktobernummeret.

Mette Weinhard

Håndarbejdsgruppen, Sankt Knuds Vej
Torsdag den 1. september genoptager håndarbejdsgruppen sine
møder med henblik på at forberede julebasaren. Vi mødes den
første torsdag i hver måned kl. 10.30. Alle er velkomne.

Med mange hilsner
Håndarbejdsgruppen
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Program for fejring af 100-året 
for Kristensamfundets grundlæggelse –

på Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C

Fredag den 16. september

9.00 – 10.00 Menneskevielsens Handling
10.00 – 11.00 Brunch

Vi siger goddag til hinanden og spiser en god
brunch

11.00 – 12.15 Kristensamfundets grundlæggelse
Mette Weinhard byder velkommen og fortæller
om de første tider …

12.15 – 13.00 En mindre kaffepause
13.00 – 13.45 Kristensamfundets fysiske organisme i

verden i dag
Lisa Bratlann giver et overblik over Kristen-
samfundets organisation og fysiske ståsted i
dag

13.45 – 15.00 Det store kaffe-/kagebord
Bordet vil være fyldt med gode, søde sager – og
måske er der nogle, der har noget på hjerte om
Kristensamfundets virke fremover …

15.00 – 15.45 Menneskets biografi og Kristensam-
fundets sakramenter
Troels Lindow holder foredrag

16.00 – 16.15 Kultisk afslutning … og tak for i dag

Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til Sankt Knuds Vej denne
dag. Det vil være godt, hvis man melder sin ankomst via en mail
eller en sms til Lisa Bratlann (kontaktoplysninger på bagsiden),
senest den 14. september.
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Mikaeltid
Påsken fejrer vi, når dagene bliver længere end nætterne, og 
når månen har været fuld – og derefter skal det også blive søn-
dag – søndagen efter palmesøndag og hele passionsugen, som
vi jo også i Kristensamfundet fejrer hver dag, hvis vi kan…

Hver dag i denne uge befrier Kristus en ‘planetsfære’  for men-
neskeheden, så åndsmennesket står som en gave til os menne-
sker, og som – fornyet igen og igen hvert år – flyder til os her 
på jorden…

Mikaelfesten ligger cirka en uge efter efterårsjævndøgn – dag
og nat bliver lige lange – og så tager mørket over i forhold til
dagslyset. Nu kommer der en uge, hvor vi hver især er opfor-
drede til at tænde det indre lys, som Kristus i passionsugen har
vundet til os, og gennem døden har forvandlet for os, så vi nu
kan tage denne gave op – og individualisere den, så vi kan blive
stridsmænd i forvandlingen af vor egen lavere natur – og igen
og igen kan bede om hans lys i vort dagslys.  

Mette Weinhard 

Kassererens Klumme
På trods af den glædelige modtagelse af en arv i begyndelsen af
2022, hvilket gav os et flot startgrundlag for driften med et
resultat på 121.000 kr. – og på trods af et kærkomment legat fra
Helgefonden i juli måned på 15.000 kr., står vi ved udgangen af
juli 22 med et underskud på 15.000 kr.

Vi har i første halvår haft en markant nedgang i gaver og
bidrag, og da vores udgifter stadig er de samme, er faldet på
driften jo logisk nok, men det er en bekymrende nedgang, når
vi holder os Kristensamfundets økonomiske ve og vel for øje.

I løbet af efteråret vil vores udgifter blive mindre, idet Stephan
Frister jo ikke længere er fungerende præst i Danmark. – Men
hvis nedgangen i gaver og bidrag fortsætter som i første halvår,
er det uvist, om vi kan nå at rette det røde tal til et sort, når vi
afslutter 2022.

Vi taber dog ikke modet – men arbejder ufortrødent videre på
at sikre Kristensamfundets fysiske tilstedeværelse i Danmark.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer
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Bibliotekar på Sankt Knuds Vej
Vores trofaste bibliotekar Inger Maria Cause har bedt om at bli-
ve afløst i sit utrættelige virke i vores bibliotek over en meget
lang årrække. Vi søger nu en person, som kunne tænke sig at
løfte arven efter Inger Maria. Vi vil samtidig benytte lejligheden
til at takke hende for den store og uvurderlige indsats, som hun
har ydet for Kristensamfundet. Så –

TUSIND TAK

Fra alle os "bog-lånere"


