
KRISTENSAMFUNDET

SJÆLLAND · KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg  C

Præst: Mette Weinhard 33 31 43 41 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

Præst: Troels Lindow 33 23 33 26 bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30
troels.lindow@mail.dk

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen  21 47 33 17
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FYN OG JYLLAND ·AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

Præst: Stephan Frister 86 10 19 99 bedst 8.00 -10.30
st.frister@gmail.com

KRISTENSAMFUNDETS KONTO · FYN OG JYLLAND:
MERKUR · 8401  17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv hvad der gives bidrag til)

AKUTTELEFON · FOR HELE LANDET: 42 51 06 00

INFORMATION

KASSERER: Lisa Bratlann 40 40 59 10 lisabratlann@gmail.com
BLADET (via e-mail): Henning Christiansen h.christiansen@hotmail.dk
HJEMMESIDE:  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · www.kristensamfundet.dk

Kristensamfundets Kultiske Handlinger, foredrag 
og sammenkomster er åbne for alle. 
Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes 
gennem frivillige bidrag…
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Søndage i maj kl 10.00
Torsdage og lørdage kl 10.00
Kristi Himmelfart, torsdag den 26. maj 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).

Foredrag og Sammenkomster
København

Torsdag den 5. maj
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen holder møde

Alle interesserede er velkomne

Lørdag den 7. maj
Kl 10-14: Loppemarked på Sankt Knuds Vej

Se ‘Meddelelser’

Fredag den 13. maj
Kl 19.30: Arbejdskreds om 

Paulus’ 1. Brev til Korintherne
ved Troels Lindow – alle er velkomne

Torsdag den 19. maj
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring 
Om ugens evangelium og derefter: 
Rengøring
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EVANGELIETEKSTER
April 2022

Påske- og Kristi Himmelfartstid
Søndag den 1. maj Joh. 10, 1-18
Søndag den 8. maj Joh. 15, 1-27
Søndag den 15. maj Joh. 16, 1-23
Søndag den 22. maj Joh. 14, 1-22
Kristi Himmelfart, torsdag 26. maj Joh. 16, 24-33
Søndag den 29. maj Joh. 16, 24-33 

*

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
Det er et hjerteanliggende at gøre de evangeligetek-
ster, som læses i Menneskevielsens Handling, tilgæn-
gelige for mennesker, som ikke kan komme i kirke og
høre dem. 

Det er også vigtigt at betone, at enhver af os præster
er helt frie til at bruge den oversættelse, som hun eller
han synes dækker det indhold bedst, som evangelie-
stykket indeholder.  

I dette blad vil I nogle steder også se valgmuligheder
i ordlyden, hvor for eksempel ordene ‘hjertets vished’
også nogle steder kan bruges for ‘troens kraft’.

Med venlig hilsen 
Præstekredsen
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fredag den 13. maj  (Marjattas sal)
Kl 19.30: Forårsfortælling

ved Mette Weinhard; derefter en kort 
Aftenandagt – alle er velkomne!

Lørdag den 14. maj  (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch – alle er velkomne!

ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 21. maj (på Steinerskolen i Lindved)
Kl 9.00: Opbygning af alteret
Kl 10.30: Kaffe og frokost
Kl 11.00: ‘Fra barndom til ungdom’ 

Indføring i konfirmationssakramentet –
med konfirmanderne, gudforældre, 
bedsteforældre, menighed og hvem 
der ellers måtte være interesserede 
ved Mette Weinhard

Konfirmation og Menneskevielsens Handling 
(På Steinerskolen i Lindved)
Søndag den 22. maj kl 10.00

Kommunionen gives kun til 
konfirmanderne på denne dag

Følgende børn bliver konfirmeret
Clara Marie Rymer Kubel
Dagmar Sophie Bang Bredvig

Derefter kaffe og kage – og oprydning …

Konfirmationsforberedelse til 2023
Børn der skal konfirmeres i 2023 bedes tilmeldt hos 
Mette Weinhard, tlf: 33 31 43 41 eller 
mette.weinhard@gmail.com
se ‘Meddelelser’

Næste præstebesøg i Odense
Sidste gang før sommerferien bliver 
18. og 19. juni.

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Lørdag den 30. april kl 10.00

Mindehandling for Bodil Lewis
Søndag den 1. maj: Se Konfirmation
Søndag den 15. og 29. maj kl 10.00
Mandag den 2., 16. og 30. maj kl 10.00
Kristi Himmelfart, torsdag den 26. maj kl 10.00

Konfirmation og Menneskevielsens Handling
Søndag den 1. maj kl 10.00 

Kommunionen gives kun til 
konfirmanderne på denne dag

Følgende børn bliver konfirmeret:
Aimo Elias Helge Dimon Hansen
Sigurd Daval-Markussen



Søndag den 1. maj
Kl 12.15. Menighedsmøde

Sammen med Mette Weinhard vil vi drøfte, 
hvad der bevæger os i forhold til menighedens 
fremtidsperspektiv

Mandag den 2., 16. og 30. maj
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannesevangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“- ordene

Fredag den 13. og 27. maj
Kl 11.00: Fredagsmøde

Vi sysler med rengøring og vedligeholdelse
Efter en kaffe-spisepause – 
er der samtale om p.t.: 
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Søndag den 15. maj
Kl 12.15. Åndserkendelse og 

Sakramentalt fællesskab
– den ‘indre kirke’ og den ‘ydre kirke’ –
Foredrag med mulighed for samtale
Ved Stephan Frister
Entre: Frivilligt bidrag
Se ‘Meddelelser’

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj
Kl ca 12: Menighedsudflugt

til Galten Kirke og levefællesskabet Hertha
Se ‘Meddelelser’

Fremblik
Fredag den 24. til søndag den 26. juni

Sankthansfest og afsked i Aarhus
Vi tager afsked med Stephan Frister med manér
Tilmeldelse, pris og program – 
se ‘Meddelelser’
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Søndagshandling for Børn 
Søndag den 15. og 29. maj kl 11.00
Søndagshandlingen finder sted, når mindst 
to børn deltager…

Forberedelse til Konfirmation 2022
NB! Lørdag den 30. april kl 11.00

Sidste forberedelsestime for dette 
års konfirmander:

Mette Weinhard vil fortælle om 
Konfirmationens forløb og indhold.
Forældre, gudforældre, bedsteforældre –
og andre interesserede er inviteret med 
– alle er velkomne.

Konfirmationsforberedelse til 2023
Børn der ønsker at blive konfirmerede i 2023 
bedes tilmeldt hos Mette Weinhard, tlf: 33 31 43 41
eller mette.weinhard@gmail.com
se ‘Meddelelser’

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

Lørdag den 30. april
Kl 11.00: Fra barndom til ungdom

Indføring i konfirmationssakramentet 
– som led i konfirmandernes sidste forberedelse.
For forældre, gudforældre, bedsteforældre 
– og alle, der er interesserede…
ved Mette Weinhard
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MEDDELELSER
Hele Landet

NB! Sakramentale Handlinger såsom Dåb, Bryllup, 
Skriftemål, Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser
– afholdes efter aftale med en af præsterne…

Bisættelse
Tirsdag den 15. marts døde Britta Loehr i sit hjem i Sorø. Hun
blev bisat den 26. marts fra Sankt Peders Kapel i Slagelse, hvor
også udsigningen fandt sted.

Dåb
Søndag den 27. marts blev Elias Skjold Larsen døbt i Køben-
havn. Han er søn af Femke Blom og Mathias Skjold Larsen.

2. Påskedag, mandag den 18. april blev Sigurd Daval-Markus-
sen døbt i Aarhus. Han er søn af Amalie Jonasdatter; han bli-
ver konfirmeret 1. maj.

Fredag den 22. april blev tre konfirmander døbt i København:
Silja Frøkjær Hagedorn-Olsen, Lukas Christoffer Thuv Norden
og Lake Mevi Axen.

Bortrejse
Mette Weinhard er bortrejst fra 29. april til 5. maj i forbindelse
med Konfirmationen i Aarhus.
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IDDEN GODE HYRDE

„Sandheden siger jeg jer: Den, som ikke kommer ind i fåre-
folden gennem døren, er en tyv og en røver. Den, som

kommer ind gennem døren er fårenes hyrde. For ham åbner
dørvogteren og fårene hører hans stemme og han kalder fåre-
ne, som er hans egne, ved navn og fører dem ud. Når han har
ført alle ud, går han foran dem og fårene følger ham, for de
kender hans stemme. En fremmed følger de ikke, men flygter
for ham, for den fremmedes stemme kender de ikke”.

Denne lignelse sagde Jesus til dem, men de forstod ikke,
hvad han sagde. Jesus sagde til dem på ny: „Sandelig siger jeg
jer: Jeg er døren til fårene. Alle, som er kommet før mig er tyve
og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren, den
som går ind gennem mig, skal blive helbredt: Han skal gå ind
og gå ud og finde næring. Tyven kommer kun for at stjæle,
dræbe og ødelægge. Jeg er kommet for at de skal have livet, ja
overflod af liv.

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for
fårene. Lejesvenden, som ikke er hyrde og som ikke har egne
får, ser ulven komme, lader fårene i stikken og flygter – og ulven
røver dem og splitter dem ad – for han er lejesvend og bekym-
rer sig ikke om fårene.

Jeg er den gode hyrde og jeg erkender mine og mine
erkender mig, ligesom Faderen erkender mig og jeg erkender
Faderen. Jeg sætter mit liv til for fårene. Også andre får har
jeg, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg føre og de
skal høre min stemme og der skal blive én hjort, én hyrde.

Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg giver mit liv hen for
engang at vinde det igen. Ingen kan tage det fra mig, men jeg
giver det hen ud fra mig selv. Jeg har fuldmagt til at give det
hen og fuldmagt til at vinde det igen. Dette er åndsmålet, som
jeg har modtaget fra min Fader“.



11

M
A

J·
2 

JO
H
.1

5,
1-

27
PÅ

SK
ET

ID

10

PÅ
SK

ET
ID

M
A

J·
2 

JO
H
.1

5,
1-

27
JEG ER DET SANDE VINTRÆ

„Jeg er det sande vintræ, min Fader er vingårdsmesteren.
Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, tager han væk

og hver som bærer frugt, renser han, så at den i fremtiden skal
bære rigere frugt.

I har allerede gennemgået lutringen ved ordets kraft, som
jeg har talt til jer. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Således som gre-
nene ikke kan frembringe frugt af egen kraft, når de ikke bli-
ver på vintræet, således kan heller ikke I virke, når I ikke ved-
bliver at være forbundet med mit væsen i jer.

Jeg er vintræet, I er grenene; den som vedbliver at være
forbundet med mig, i ham vil jeg virke og han skal bære rig
frugt, thi uden mig kan I intet gøre. Om én ikke vedbliver at
være forbundet med mit Jeg, vil han være udenfor som en
gren, der visner og kastes væk; man samler dem, kaster dem i
ilden og brænder dem. Når I vedbliver at være forbundet med
mig, og mine ord forbliver hos jer, da vil I kunne bede om,
hvad som helst I vil, og det skal blive jer til del. Derved bliver
Faderen åbenbar, at I bærer rige frugter og således bliver mine
disciple. Som Faderen elsker mig, således elsker jeg jer. Bliv i
kærligheden, som strømmer ud af mig. Når I holder jer til
åndsmålene, som jeg har givet jer, så forbliver I i min kærlig-
hed. Alt dette har jeg talt til jer, så at min glæde skal være i jer
og jeres glæde finde sin opfyldelse.

Dette er mit åndsmål, at I skal elske hverandre, ligesom
jeg har elsket jer. En større kærlighed kan ingen have end at
sætte sit liv til for sine venner. Mine venner er I, når I virker i
den ånd, som jeg har vist jer.

Jeg vil ikke længere kalde jer tjenere, for tjeneren ved ikke,
hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har
hørt fra min Fader, har jeg kundgjort for jer. Ikke I har udvalgt

mig, men jeg har udvalgt jer og belivet jeres højere væsen. Jeg
har givet jer kraft til – når I forlader jorden – at bevare jeres
livsfrugter. Og jeg vil sætte mig ind for, at Faderen skal give jer
hvad som helst, I beder om i mit navn. Dette er mit åndsmål,
som jeg giver jer, at I skal elske hverandre.

Når verden hader jer, så vid, at den har hadet mig før jer.
Hvis I var af verden, ville verden have jer kær som sine egne.
Nu er I ikke af verden, men jeg har valgt jer ud af verden, der-
for hader verden jer. I skal mindes ordet, som jeg talte til jer:
En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil
de også forfølge jer. Har de bevaret mit ord, vil de også beva-
re jeres. Men alt dette vil de gøre mod jer på grund af mit
navn, fordi de ikke kender den, som har sendt mig.

Hvis jeg ikke var kommet og havde talt til dem, var de
uden skyld. Nu kan de ikke unddrage sig deres skyld. Den,
som hader mig, hader også min Fader. Havde jeg gjort alle dis-
se gerninger blandt dem, som ingen anden har gjort, havde de
ingen skyld. Men nu har de set dem og hader mig og min
Fader. Lovens ord skulle gå i opfyldelse: De hader mig uden
grund.

Når trøsteren kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen,
sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal den vidne om
mig.

Også I skal vidne, for siden urbegyndelsen var I forbun-
det med mig.”



I skal ikke se mig mere og endnu en stund og I skal se mig? Og
dette: Jeg går til Faderen.” Og de talte videre: „En liden stund?
Vi forstår ikke, hvad han siger. ”

Da mærkede Jesus, at de ville spørge og han sagde til dem:
„Derfor overvejer I med hinanden, fordi jeg sagde: En liden
stund og I skal ikke se mig, og atter en stund og I skal se mig
igen. Sandheden siger jeg jer: I skal græde og klage, men ver-
den skal glæde sig. I skal fyldes af sorg, men jeres sorg skal bli-
ve til glæde.

Når kvinden føder, har hun smerter at bære, for hendes
time er kommet. Men når hun har født barnet, glemmer hun
det svære af glæde over, at et menneske er kommet til verden.
Også I sørger nu; men jeg vil gense jer og jeres hjerter skal
glæde sig og jeres glæde skal ingen tage fra jer. På den dag skal
I ikke spørge mig om noget.

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I om noget i mit
navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget
i mit navn, bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkom-
men”.
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IDJEG GÅR TIL FADEREN

„Alle disse ord har jeg talt til jer, så at I ikke skal miste 
ligevægten. De vil udstøde jer af deres fællesskab, ja,

der skal komme tider, hvor enhver, som dræber jer, vil mene
at gøre Gud en tjeneste med det. Sådan vil de handle mod jer,
fordi de ikke har erkendt hverken Faderen eller mit Jeg.

Alle disse ord har jeg talt til jer, så at I – når tiden engang
er inde – skal kunne erindre, at jeg har sagt jer det.

Alle disse ord talte jeg ikke i begyndelsen, så længe jeg var
hos jer. Men nu går jeg hen (bort) til Ham, som sendte mig,
og ingen af jer vil spørge mig, hvor går du hen? Men nu, da jeg
har sagt jer alt dette, har sorgen fyldt jeres hjerte.

Jeg siger jer sandheden: Det er godt for jer, at jeg går bort;
for hvis jeg ikke går bort, kan trøsteren heller ikke komme til
jer. Og når han kommer, vil han vække verdens bevidsthed
om syndens væsen og om den store afgørelse. Bevidstheden
om synden – som er, at de ikke har tillid til mit væsen i dem.
Om retfærdigheden, som opfyldes, ved at jeg går til Faderen,
så I ikke kan se mig med øjnene. Om den store afgørelse, som
består i, at dommen er fældet over denne verdens fyrste.

Meget har jeg endnu at sige jer, men I kan ikke bære det
nu. Men når den kommer – sandhedens ånd – vil den lede
jeres veje til sandheden. Ikke ud af sig selv vil den tale, men
hvad den hører, vil den udtale (åbenbare), og den vil forkyn-
de kommende skæbner. Denne er det, som skal åbenbare mig
(mit Jeg), for den skal tage af mit væsen og forkynde ud af det.
Alt hvad faderen har, er mit; derfor siger jeg, at den skal tage
af mit væsen og forkynde det for jer.

Endnu en lille stund og I skal ikke mere se mig og atter en
liden stund, da skal I se mig”. Da sagde nogle af disciplene til
hinanden: „Hvad betyder dette, at han siger til os: En stund og
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gennem alle tidskredse – sandhedens ånd. Den kan verden
ikke optage, for den ser den ikke og kan ikke erkende den, thi
den hører til jer, og i jer skal den virke. Jeg vil ikke lade jer ale-
ne som forældreløse, jeg vender tilbage til jer.

En kort tid og verden ser mig ikke mere. Men I skal se
mig; thi mit Jeg lever og I skal leve.

På den dag skal I erkende, at jeg er i Faderen – I er i mig
– jeg er i jer. Den, som kender mine åndsmål og åbenbarer
dem i sit virke, er den som elsker mig i virkelighed. Den, som
elsker mig virkeligt, ham skal min Fader elske. Ham vil jeg
omhylle med min kærlighed og jeg vil bo i ham som en lysen-
de skikkelse”.
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IDJEG ER VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

„Jeres hjerte skal ikke blive svagt; byg på den kraft, som
fører jer til den Faderlige verdensgrund og til mig. I min

Faders hus er der mange boliger; hvis det ikke var således,
hvordan kunne jeg da sige til jer, at jeg går hen og bereder jer
et sted. Og når jeg er gået hen og har beredt jer stedet, vil jeg
komme igen og tage jer til mig, at også I kan finde et sted at
virke, hvor jeg virker. Og der hvor jeg går hen – Jegets vej –
den kender I”.

Thomas siger til ham: „Herre, vi ved ikke, hvor du går
hen; hvordan skal vi vide vejen?” Jesus siger til ham: „Jeg er
vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til Faderen uden
gennem mig. Hvis I har erkendt mig, ville I også kende min
Fader. Fra nu af kender I ham, for nu har I skuet ham”.

Phillip siger til ham: „Herre, vis os Faderen, det er os nok”.
Jesus siger til ham: „Så lang tid var jeg hos jer, Phillip, men du
har ikke erkendt mig. Den som ser mig, ser også Faderen.
Hvor kan du sige: Vis os Faderen. Du tror ikke, at jeg er i
Faderen og Faderen i mig. De ord, jeg taler, taler jeg ikke af
mig selv; Faderen, som er ubrydeligt forbundet med mig,
fuldbringer sit værk i dem. Byg på kraften, som er i mig, thi
jeg er i Faderen og Faderen i mig; hvis I ikke formår det, så hav
blot tillid til mine gerninger.

Sandheden siger jeg jer: Den som bygger på mit væsen i
sig, skal også fuldbringe de gerninger, som jeg gør og skal også
fuldbringe endnu større gerninger, for jeg går hen for at for-
ene mit væsen med Faderens verden. Og hvad I beder om i mit
navn, det vil jeg gøre, så at Faderen bliver åbenbaret ved Søn-
nen. Når I beder om noget i mit navn, vil jeg fuldbringe det.

Når I elsker mig og holder jer til mine åndsmål, så vil jeg
bede Faderen sende jer en anden trøster, som bliver hos jer
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Om Konfirmationerne 2023
Kære forældre til børn der skal konfirmeres i Aarhus, Odense,
Vejle, Skanderborg og Silkeborg i foråret 2023.

Da Stephan Fristers skæbneveje i denne sommer 2022 fører ham
tilbage til Tyskland, bliver opgaven med at undervise og forbe-
rede konfirmanderne i Jylland og på Fyn videregivet til mig.
Interesserede kan henvende sig til mig med en mail på met-
te.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.

En tommelfingerregel for konfirmationsalderen er, at konfir-
manden gerne skal fylde 14 år inden pinse, det år konfirmatio-
nen finder sted. Der kan dog ses individuelt på dette, hvis et
barn gerne vil følge klassekammerater.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard

Loppemarked på Sankt Knuds Vej
Lørdag den 7. maj klokken 10 -14 afholder vejene omkring Sankt
Knuds Vej det halvårligt tilbagevendende loppemarked – og
denne gang vil vi deltage med lopper fra garage og kælder!

Vi har brug for en masse mennesker, som vil være med til at
bære ting ud, arrangere vores loppestand og deltage i salget i de
timer, markedet varer. Måske kunne vi også sælge kaffe og
kage, hvis der er kræfter og overskud til det.

Beløbet, der kommer ind ved loppemarkedet, går ubeskåret til
Kristensamfundet.

Vi vil gerne holde et lille indledningsmøde nogle dage før selve
loppemarkedet, hvor vi kan aftale slagets gang – og derfor har
vi brug for hurtig tilbagemelding fra dem, der har lyst til at
være med.

Elisabeth Heimbürger og Lisa Bratlann 
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KRISTI HIMMELFART

„Sandheden siger jeg jer: Når I beder Faderen om noget i
mit navn, skal han give jer det. Hidtil har I ikke bedt om

noget i mit navn. Bed, så skal I få, så at jeres glæde skal blive
fuldkommen.

Alt dette har jeg talt til jer i billeder, men der skal komme
en tid, hvor jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men med
ordet selv vil jeg forkynde Faderen. På denne dag først skal I
bede i mit navn og jeg vil ikke mere bede Faderen for jer.
Faderen selv vil skænke jer sin kærlighed, fordi I har elsket
mig og haft hjertets vished for (har troet), at jeg er udgået fra
Faderen. Jeg udgik fra Faderen og er kommet til verden; nu
forlader jeg sansernes verden og går ind i Faderens”.

Da sagde hans disciple til ham: „Nu er det åbenbart, at du
taler til os med ordet, ikke mere i billeder. Nu har vi erkendt,
at alle ting om dig er åbenbare – og ingen behøver at spørge
dig. Derfor har vi hjertets vished for (tror vi), at du er udgået
fra Gud”.

Jesus svarede dem: „Mærker I min kraft i jeres hjerter? Se,
der skal komme tider og de er allerede kommet, hvor I skal
være spredt i hver sin egentilværelse og lade mig alene. Men
jeg er ikke alene, thi Faderen er uløseligt forbundet med mig.

Alle disse ord har jeg talt til jer, så at I skal finde freden i
mig. I verden er I angst (betrængte), men fat mod – jeg har
overvundet verden.”



„Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab“
„Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab“ skulle være titel
og tema for et Kristi Himmelfartstævne i 2020, hvor vi med hen-
blik på det forestående 100-år for Kristensamfundets grundlæg-
gelse ville se på, hvilke forhold og impulser der førte til grund-
læggelsen i 1922. Stævnet kunne ikke gennemføres på grund af
corona-restriktioner; temaet fik istedet lov til at udfolde sig lidt
mere igennem rækken af månedlige foredragsarrangementer,
som blev afholdt i Århus med det oprindelige stævnetema som
hovedoverskrift. Vi kunne se på, hvordan åndsvidenskab og
åndsvidenskabelig menneskekundskab omtaler vigtigheden af
det religiøse – ikke KUN for mennesket – hvordan Rudolf Stei-
ner påpegede, at „ånden har brug for former“ og at ånden atter
måtte drage ind i de religiøse former.

Der blev forsøgt kastet lys over, hvordan ‘kosmisk kultus’ ,
‘omvendt kultus’ og ‘åndelig kommunion’, ‘den sande kommu-
nion’ forholder sig til den sakramentale kultus og dens kommu-
nion.

Vi har beskæftiget os med, hvordan bevægelsen for religiøs for-
nyelse skulle blive til en „…væsentlig del af de nye mysterier“,
og har i den forbindelse blandt andet haft fokus på det sakra-
mentalt-sociale miljø og dets processer som højere væseners mu-
lighed for at være til STEDE… højere væseners mulighed for le-
gemliggørelse…

Projektet „Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab“ er nu
ved at blive afrundet. Søndag den 20. marts var det „Det alment
sakramentale og de rituelle sakramenter“, som stod i centrum af
vore betragtninger.

De næste – og sidste – to gange skal hovedtemaet være: Den
‘indre kirke’ og den ‘ydre kirke’ ( søn. 15. maj ) og: Den religiøs-
kultiske bevægelse og Michael (søn. 12. juni).

Mange gode hilsener,
Stephan Frister

18

Hvordan skal vi fejre 
Kristensamfundets 100-års grundlæggelse?
Vi har afsat den 16. og 17. september 2022 i København til en fej-
ring af 100-året. Den 16. september 1922 celebrerede Friedrich
Rittelmeyer Menneskevielsens Handling for første gang i sin
helhed i Goetheanum, og det er lykkedes at få præsternes ka-
lendere til at passe således, at vi kan samles netop på denne dag
– og dagen efter, hvis vi får sammensat et program, der dækker
to dage. 

Tanken er, så mange mennesker som muligt fra hele landet kan
samles i København til denne festligholdelse.

Men hermed er den foreløbige plan også udtømt! 

Vi har brug for snarest at få dannet en planlægningsgruppe,
som kan sætte rammer og indhold for de to dage. Det vil være
dejligt, hvis der er nogle fra de enkelte menigheder, som har lyst
og kræfter til at kunne virkeliggøre fejringen af denne begiven-
hed.

Interesserede kan tage kontakt til undertegnede – og jo flere,
der vil være med til planlægningen, jo bedre, så hold jer ende-
lig ikke tilbage!

Lisa Bratlann

(kontaktoplysninger på bagsiden 
af Meddelelserne)
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Afskeds- og Sankthansfest i Aarhus 24. til 26. juni
Da Stephan Frister til sommer afslutter sin tid som præst her
hos os i Aarhus, vil vi gerne tage afsked med manér – nemlig
ved at feste i tre dage, med foredrag, Menneskevielsens Hand-
ling, fortælling, musik, m.m. Vi håber, mange har lyst til at
være med. 

Foreløbig oversigt over festens indhold med ca. tidspunkter:

Fredag den 24. og lørdag den 25. juni
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.30: Frokost – derefter oprydning/opvask

Sankthansbetragtning
Festligt program med digtoplæsning, musik, 

sang, fortælling, dans …
Kl 18.00: Aftensmad – derefter oprydning/opvask 

Festligt program      
Kl 20.30: Kultisk afslutning

Søndag den 26. juni
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.30: Frokost – derefter oprydning/opvask

Festlig afslutning med 
takke- og afskedstaler og lignende

NB! Det er nødvendigt med tilmelding til måltiderne, 
75 kr pr. måltid. Der vil være kaffe og kage i løbet af
dagen. Alt det praktiske omkring måltiderne – 
og andet – hjælper vi hinanden med.

Tilmelding
Man tilmelder sig med en sms til Lisbet Jensen: 40 47 53 23
– med deltagelse 75 kr pr. måltid. Senest den 10. juni.

PS: Det festlige program er ikke færdigt tilrettelagt, og hvis
nogen har lyst til at bidrage med noget, vil det være fint. Det
kan man meddele på samme ovenstående nummer.

Til allersidst hjælper vi igen hinanden med oprydning!
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Kristensamfundets nordiske regionsråd
Er der mon stadig noget, der hedder det nordiske regionsråd,
kunne nogle måske være foranlediget til at tænke. Men med
denne lille status vil jeg gerne bekræfte, at rådet eksisterer, men
ikke har været så synligt eller handlekraftigt, som vi godt kun-
ne have tænkt os!

Med som så meget andet har covid-19 virkelig været en hin-
dring for arbejdet. Da rådet gerne skal fungere i samklang med
de nordiske præster og vores lenker, Gisela Thriemer, er det
vores udgangspunkt at holde møder i rådet i forbindelse med
de halvårlige synoder i den nordiske præstekreds – men det
har i meget lang tid ikke kunnet lade sig gøre.

Lige nu ser vi frem til at kunne mødes i Olsby i Norge i midten
af juni. Her skal vi blandt andet gennemgå vores vedtægter for
at se, om der er brug for tilretninger, og vi skal tage stilling til,
hvor og hvordan vi får gjort rådet til en fysisk ’juridisk person’,
som for eksempel kan ansøge offentlige instanser om midler til
afholdelse af tværnordiske arrangementer, have en bankkonto
og andre formelle ting.

Vores mål er i første omgang at udbrede kendskabet til regi-
onsrådet og få knyttet menighedstråde på tværs af vores re-
spektive lande – for eksempel ved at afholde nordiske dage,
hvor musik, temagrupper, foredrag og forskellige kunstneriske
aktiviteter kan lægge grunden til et fremtidigt nordisk samar-
bejde inden for Kristensamfundet.

Dvalen har varet længe nok, synes vi – og vi håber, at det kim,
som så længe har ligget gemt i mulden, nu også kan spire leve-
dygtigt frem i takt med foråret og sommeren.

Lisa Bratlann
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Kristi Himmelfartsudflugt den 26. maj – Aarhus
Dette års menighedsudflugt har Tyge Germundsson taget initi-
ativ til: 

Efter Menneskevielseshandlingen og kirkekaffe/frokost vil vi i
private biler køre til Galten Kirke og dér se det unikke gyldne
alter af Peter Brandes.

Derfra kører vi videre til Herskind, hvor vi kan få kaffe og kage
i Hertha levefælleskabets café og vi får lov til at se den kunst-
neriske udsmykning, som den britiske helsepædagog og billed-
kunstner David Newbatt har skabt i en af bo-gruppernes byg-
ninger.

Kassererens Klumme
Den gode tendens fra februar måned holder sig – efter bog-
føring af marts har vi nu et overskud på godt og vel 140.000 kr.

Vi har desuden fået lovning fra Helge Fonden på 15.000 kr. i
legat. Disse penge er endnu ikke nået til vores konto, men det
er jo også dejligt at have noget godt i vente …

I vores overskud ligger der også en kærkommen fondsgave fra
Robbert Fonden, som skal bruges til et sæt kultiske klæder til
Mette Weinhard, som hun kan have hængende i Aarhus, så der
ikke skal pakkes den store kuffert, når Mette rejser rundt i lan-
det. Disse klæder er endnu ikke på plads og vil selvfølgelig ned-
bringe overskuddet – men til gengæld bidrager denne fondsga-
ve til at lette Mettes fremtidige hverdag, så det er én af de gode
udgifter! 

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer
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BETRAGTNING · MAJ

”Og jeg vil bo i ham som en lysende skikkelse”
Johannes 14 

I præstevielsen lyder der – lige efter at vielseskandidaten har
modtaget stolaen og krydset denne over sit bryst – en dåbsbefa-
ling om at samle ”døbende” – alle, der søger ham – ved alteret.

Himmelfarten, som er så gådefuld en kristen højtid, er forud-
sætningen for denne opgave – Kristus opgiver efter de 40 dage
sin lysende legemsskikkelse, og ”sår” sig selv ind i jordens
omkreds – så han kan være allesteds nærværende på jorden –
og herre over himmelkræfterne på jorden -  og siden verdens
første Himmelfart kan vi høre Kristus i Jer, Kristus i os, Kristus
i vort dagslys, og vi kan, idet vi søger denne kraft i os og andre,
søge dåbens dybere mysterium – som virker videre mellem
mennesker. 

I vore menigheder døber vi børn og unge. Konfirmanderne
lærer sidst i deres undervisning, op til konfirmationen, at træk-
ke ”De tre Kors” under Menneskevielsens Handling; at søge
ligevægten mellem oppe og nede, ude og inde med en fysisk
gestus, er det første skridt på en lang vej, hvor enhver af os
søger ligevægtspunktet, det punkt hvor ”det andet menneske”
træder os i møde i en ”lysende skikkelse”.

Mette Weinhard


