
HELLIGTREKONGER

EPIFANIAS

Januar
1 · 2022

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
KRISTENSAMFUNDETS KONTO · SJÆLLAND OG KØBENHAVN: 
MERKUR · 8401  11 02 37 7 · MOBILEPAY 43 515 (angiv hvad der gives bidrag til)

FYN OG JYLLAND ·AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

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

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
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Kristensamfundets Kultiske Handlinger, foredrag 
og sammenkomster er åbne for alle. 
Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes 
gennem frivillige bidrag…

VI TILPASSER OS

MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINIER

I FORHOLD TIL CORONA…



KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
De hellige Nætters tid, 1- 5. januar kl 10.00
Helligtrekonger, torsdag den 6. januar kl 10.00
Søndage i januar kl 10.00
Torsdage og lørdage 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

December 2021
Nytårsaftens dag, fredag den 31. december
Kl 15.00: Nytårsprædiken

– og læsning af kirkeårets 
tide- og mellembønner

3

EVANGELIETEKSTER
Januar 2022

Juletid
Nytårsdag, lørdag den 1. januar Prolog til Joh.Evang.
Dagene 2. til 5. januar 1. Joh.Brev kap. 1 og 4

Epifanias
Helligtrekonger, torsdag den 6. januar Matt. 2, 1-12
Søndag den 9. januar Matt. 2, 1-12
Søndag den 16. januar Luk. 2, 41-52
Søndag den 23. januar Joh. 2, 1-11
Søndag den 30. januar Joh. 5, 1-16

*
Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
I dette blad vil man finde månedens evangliesteder på
de midterste sider; det er de evangelier som læses i
Menneskevielsens Handling i de fire uger, som bladets
kalender strækker sig over.

Det har længe været et ønske – både hos os præster og
hos mennesker fra menigheden, som kender disse evan-
geliesteder – at få den oversættelse vi bruger i Handlin-
gen. Derfor har vi nu besluttet at skrive nogle af tekster-
ne i bladet – og sådan, at de eventuelt kan tages ud og
samles i løbet af året.

Med venlig hilsen 
Præstekredsen
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Januar 2022
Fredag den 21. januar  (Marjattas sal)
Kl 19.30: Vinterfortælling

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

Lørdag den 22. januar  (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch …
Alle er velkomne!

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i næste blad …

54

Januar 2022
Torsdag den 6. januar
Kl 10.00: Prediken som optakt til 

Helligtrekongertiden
Derefter Menneskevielsens handling

Fredag den 7. og lørdag den 8. januar
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
er aflyst

Fredag den 14. og 28. januar
Kl 19.30: Arbejdskreds om 

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

Torsdag den 20. januar
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring 
Gennemgang af ugens evangelium 
og derefter – for alle, der har kræfterne 
– rengøring…

Søndag den 23. januar;  20. februar;
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te:

Gennemgang af 
Menneskevielsens Handling
Oplæg og samtale

Søndag den 30. januar
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te:

„En kongelig historie om 
en bryllupsdragt“
Søren Toft fortæller…

Fremblik 
Søndag den 6. marts
Kl 11.30: Årsmøde i København



AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
NB! Mandag den 27. december kl 10.00

Nytårsdag, lørdag den 1. januar 2022 kl 10.00
Søndag den 2., 9.  og 23. januar kl 10.00
Helligtrekongers dag, torsdag den 6. januar kl 10.00
Mandag den 10. og  24. januar kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 2., 9. og 23. januar kl 10.00
Finder sted når mindst to børn deltager…

Forberedelse til Konfirmation 2022
Søndag den 9. og 23. januar kl 11.00
Konfirmanderne møder til Søndagshandl.
for Børn i Kristensamfundets kirke, 
Bergensgade 14 – og efterfølgende undervisning

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

December 2021
Mandag den 27. december
Kl 11.45: „Julerosen“

Vi samles ved juletræet, hvor vi synger sammen 
og lytter til Selma Lagerlöfs juleeventyr,
fortalt af Eva Bølling 

76

ODENSE
Tingløkkevej 25

Januar 2022
Lørdag den 15. januar
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Søndag den 16. januar
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
derefter: Kaffe og kage

Kl 11.30: Fri samtale …
derefter oprydning

Konfirmationsforberedelse 2022
Efter aftale… 

Næste præstebesøg i Odense
12.-13. februar; 12.-13. marts; 9 -10 april;

Fremblik 
Søndag den 13. marts er der
Årsmøde i Odense
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SDE HELLIGE TRE KONGER I BETLEHEM

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes dage,
skete det, at De vise Konger fra Østerland kom til Jeru-

salem og spurgte: Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set
hans stjerne i østen og er kommet for at tilbede ham.

Da kong Herodes hørte dette, blev han forfærdet og hele
Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste-
præsterne og folkets skriftkloge og søgte hos dem at erfare
hvor Kristus skulle fødes. Og de svarede ham:”I Betlehem i
Judæa. Thi således står der skrevet ved profeten:
Du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste
blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal
være hyrde for mit folk, Israel. ”

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og
forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.
Og han sendte dem til Betlehem og sagde:” Gå hen og spørg
jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig
besked for at også jeg kan komme og tilbede det. ”

Da de havde hørt kongens ord, begav de sig på vej og se,
stjernen som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod
stille over det sted hvor barnet var. Ved synet af stjernen våg-
nede en stor og hellig glæde i dem.

Og de gik ind i huset og så barnet med Maria, dets moder,
og faldt ned for det og tilbad det, og de åbnede for deres skat-
te og frembar deres gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Men i en drøm blev de advaret mod at vende tilbage til
Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Januar 2022
Søndag den 2. januar
Kl 11.45: Sociallivets mysterium

Oplæg som inspiration til samtale
ved Diane Drake Vincentz – se ‘Meddelelser’

Torsdag den 6. januar
Kl 11.45: Menighedsmøde

Tilbageblik og aktuelt –
ideér og initiativer for fremtiden

Fredag den 7. og 21. 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

Søndag den 9. januar
Kl 12.15: Grønlandske sagn og myter

ved Erling Kvåle Jensen, – se ‘Meddelelser’

Mandag den 10. og 24. januar
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannesevangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“- ordene

Søndag den 23. januar
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

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

Fremblik 
Søndag den 20. februar er der
Årsmøde i Aarhus

8
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DEN 12-ÅRIGE JESUS I TEMPLET

Hans forældre gik hvert år op til Jerusalem til påskefesten.
Da han var blevet 12 år gammel, gik de, som det var

skik, til højtiden og da festdagene var omme, vendte de tilba-
ge, men drengen Jesus blev i Jerusalem uden at hans forældre
lagde mærke til det. De troede, at han var i rejsefølget, kom en
dagsrejse frem og søgte ham blandt slægtninge og venner.
Men da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem og
søgte ham dér.

Og det skete på den tredje dag. Da fandt de ham i templet,
siddende midt iblandt lærerne. Han lyttede til dem og spurg-
te dem ud, og alle som hørte ham var fulde af undren over
hans forståelse og svar. Og da de så ham, blev de forskrække-
de og hans mor sagde til ham: „Barn, hvorfor har du gjort det-
te mod os? Se, din fader og jeg har søgt dig med smerte“. Og
han sagde til dem:

„Hvordan kan det være, at I har søgt mig? Vidste I ikke at
jeg må være der, hvor min fader er“? Men de forstod ikke,
hvad han sagde til dem. Og han drog bort med dem, kom igen
til Nazaret og fulgte dem lydigt.

Men hans moder gemte alle disse ord i sit hjerte og Jesus
voksede i visdom, modenhed og ynde, så det var synligt for
Gud og mennesker.

BRYLLUPPET I KANA

På den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa og Jesu
moder var med. Også Jesus og hans disciple var indbudt

til brylluppet. Da vinen slap op, siger Jesu mor til ham: „De
har ingen vin”. Jesus svarede hende:

„Hvad væver der mellem dig og mig, kvinde? Min time er
endnu ikke kommet”. Da siger hans mor til tjenerne: „Hvad
han siger jer, skal I gøre”.

Nu stod der efter jødernes renselsesskik seks vandkar af
sten, som hver rummede to eller tre spande. Jesus siger til
dem:

„Fyld karrene med vand”, og de fyldte dem til randen.
Så siger han til dem: ”Øs nu og bring det til hovmesteren”. Og
de bragte ham det. Men da hovmesteren smagte på vandet
som var blevet vin og ikke vidste, hvorfra det kom – tjenerne
vidste det, de som havde øst vandet – kaldte han på brud-
gommen og sagde til ham:

„Hvert menneske sætter først den gode vin frem, og når
gæsterne er blevet berusede, den ringere; du har gemt den
gode vin indtil nu”.

Dette er det første tegn, Jesus fuldbragte, og det skete i
Kana i Galilæa, og det åbenbarede hans væsens strålekraft.

Og hjertets vished (troen) vågnede i hans disciple.



MEDDELELSER
Hele Landet

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

Barnedåb
Søndag den 14. november blev Bjørn Johannes Helmer Binds-
lev døbt i Odense. Han blev født den 2. maj , og hans forældre
er Pil Elisa Bindslev og Carl Michael Helmer.

Bisættelse
Hanne Lykke Beuchert Rix udåndede i sit hjem i Beder søndag
den 12. september; hun blev 55 år .

Hun havde modtaget Den sidste Olie den 24. august. Udsig-
ningen blev holdt torsdag den 16. september fra hjemmet og
dagen derpå fulgte Bisættelsen fra Kristensamfundets kirke i
Århus. Vi beklager den sene meddelelse (Red.).

Lørdag den 11. december om eftermiddagen døde Per Novi
Rønnow Petersen 84 år gammel på hospitalet i Randers.

Hans Udsigning og Bisættelse foregik under ét fra Kristensam-
fundets kirke i Århus fredag den 17. december. 

Aflyst…
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne – som skulle finde sted
fredag den 7. og lørdag den 8. januar i Kristensamfundet,
Sankt Knuds vej 13 – er desværre aflyst.

1312
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DEN LAMME VED BETHESDA DAM

Derefter holdt jøderne en af deres fester og Jesus drog op til
Jerusalem. Der ligger i Jerusalem ved fåreporten en dam,

på hebraisk kaldet Bethesda, som havde fem søjlegange. Der lå
der en stor skare syge mennesker: Blinde, lamme og visne, som
ventede på at vandet skulle komme i bevægelse. Thi på visse
tider fór en Herrens engel ned i dammen og bragte vandet i
bevægelse. Den som – efter at vandet var kommet i bevægelse
– først steg ned i det, blev helbredt, hvilken sygdom han end
led af.

Nu var der en mand som havde haft sin sygdom i 38 år. Da
Jesus så ham ligge der og erkendte, at han allerede havde lang
tid bag sig, siger Han til ham: „Vil du være rask“? Den syge sva-
rede ham: „Herre, jeg har ikke nogen til at bringe mig ned i
dammen, når vandet kommer i bevægelse; når jeg kommer
derhen, stiger en anden ned før mig”. Jesus siger til ham: „Stå
op, tag dit leje og gå”. Og straks blev manden helbredt, tog sit
leje og gik.

Det var sabbat den dag og jøderne sagde til ham, som var
blevet helbredt: „Det er sabbat, det er ikke tilladt at bære en
båre”, han svarede dem: „Den som helbredte mig sagde til mig:
tag dit leje og gå”. De spurgte ham: „hvem er det menneske
som sagde til dig: tag dit leje og gå”? Men han, som var blevet
helbredt vidste ikke, hvem det var; for Jesus var gået væk
blandt de mange mennesker.

Siden finder Jesus ham i templet og siger til ham; „Se, du
er blevet helbredt, synd ikke mere, at ikke noget værre skal ske
dig”.

Da gik manden hen og fortalte jøderne, at det var Jesus,
som havde helbredt ham. Derfor forfulgte jøderne Jesus, fordi
Han havde gjort dette på en sabbat.



Kære Medlemmer og venner af Kristensamfundet
Det år vi nu går ind i – 2022 – er for Kristensamfundet i verden
et særligt år – det er hundrede år siden, at Kristensamfundet
grundlagdes med vielsen af de første 45 præster i Goetheanum i
Dornach midt i september 1922.

Det kommer til at blive fejret og markeret, både lokalt i landene
og internationalt med et stort pinsestævne i Dortmund. Under
stævnet i Dortmund forventes der også at finde præstevielser
sted.

Planlægningen af dette pinsestævne har stået på i flere år, og det
er en meget engageret gruppe, som står bag dette arrangement.
Hvis nogen ønsker at deltage i dette pinsestævne, kan de hen-
vende sig til Mette Weinhard.

Der vil også finde en international præstesynode (sammen-
komst) sted i Dornach fra den 19 .- 23. september 2022, hvor en
eller to af præsterne forventes at deltage.

Inden coronatiden havde vi i menighederne her i Danmark en
bog "på besøg", hvor visionerne for fremtidens Kristensamfund
blev skrevet ned, og som en stafet bragt videre fra menighed til
menighed. Denne bog "strandede" lidt i tidens coronafokus i me-
nighederne et sted i Europa – men et gennemgående ønske hos
mange mennesker blev tydeligt, og det var at samle frugtbare
visioner for fremtiden – mere end at fejre os selv bagudrettet.

Her i Danmark håber vi at kunne samle menighederne til en
landsdækkende fejring i fællesskab, ved et møde den 16. - 17.
september i København. Et møde, hvor både vi præster, men
også forskellige mennesker fra menighederne, i små indlæg ser
på Kristensamfundet, både i "bakspejlet" og i "krystalkuglen"
og hvor vi forsøger sammen at skabe et billede af Kristensam-
fundet i Danmark i 2022.

Der vil i de følgende blade komme flere konkrete oplysninger
om de arrangementer, der vil finde sted i forbindelse med fej-
ringen af 100 -året for grundlæggelsen.

Med venlig hilsen
Mette weinhard

14 15

Grøndlandske sagn og myter, Aarhus
Erling Kvåle Jensen har taget initiativ til dette arrangement,
som vil finde sted søndag den 9. januar kl. 12.15. 

Han skriver:

"Knud Rasmussen, født 1879, er nok den person, der har haft
størst betydning for forbindelsen mellem Grønland og Syddan-
mark.

Han fik studentereksamen i Danmark og levede derefter som
polarforsker og kom meget tæt på den helt oprindelige grøn-
landske kultur.

Han var enormt populær, hvor han kom frem, og det fortælles,
at en gammel morlille kun holdt sig i live for at opleve endnu
en dans med charmøren Knud Rasmussen.

Men lige så meget, som han kunne være i centrum som humør-
spreder – lige så meget evnede han at kortlægge polarlandet og
lytte til de grønlandske fortællinger. Han har samlet en mæng-
de myter, som er redigeret af Jørgen Riel.

Lisbet og Steen læser op og danner rammen omkring det, jeg
fortæller så ordret som muligt – for at der kan opstå en stem-
ning af en anden verden. 

Kom og lyt til stemmen af en ældgammel truet kultur og dens
værdier.

Med venlig hilsen,
Erling Kvåle Jensen"



Samtalerækken om ’Livet med 
Menneskevielsens Handling’ – en status…
Her i det forløbne efterår har der to gange været samtaler – med
oplæg – om livet med Handlingen.

Første gang lagde Mette Weinhard begrebet ’Faderen’ ind i
kredsen af fremmødte, og der udviklede sig en god udveksling
af forståelsen af dette begreb og den centrale stilling, som begre-
bet har i Handlingen.

I november berettede et menighedsmedlem om sin egen forhol-
den sig til deltagelse i Handlingen, og også her kom der gode
bidrag fra kredsen – egne erfaringer og kommentarer til op-
lægget.

Vi vil meget gerne fortsætte denne givende samtalerække – næ-
ste møde om dette vil blive sat i kalenderen i februar måned –
og hvis nogen i menigheden vil tage tråden op og komme med et
kort oplæg om et emne i relation til Handlingen, vil det blive mod-
taget med glæde.

I givet fald kan man rette henvendelse til Mette Weinhard.

Julestuen på Sankt Knuds Vej
Vi vil gerne sige en stor tak for den meget velgennemførte Jule-
stue den 5. december. Først og fremmest til håndarbejdsgrup-
pen, som var drivkraften bag arrangementet, men også til alle,
der bidrog med praktiske hænder, både hvad angår smukke
juleting til salgsbordet, kagebagning, opstilling og oprydning. –
Lidt sagte lyrespil fik vi med også.

Men også stor tak til alle, der besøgte julestuen og sørgede for,
at der var god gang i salget. Alt i alt fik vi 6.500 kr. ind til Kri-
stensamfundet denne dag – et kærkomment bidrag til den ellers
slunkne kasse.

Med venlig hilsen
Præsterne i København 

1716

Sociallivets mysterium, Aarhus 
Kosmiske kræfter, som er virksomme i naturen, kan først kom-
me til udfoldelse i sociallivets interaktioner og udformning, når
sløret, der ligger over disse kræfter, bliver løftet. Disse kosmi-
ske kræfter er allerede lagt ind i menneskers hjerte og søger for-
løsning gennem jegets indsigt og handling.

Tre-grenings ur-tankerne, som Rudolf Steiner har beskrevet
dem, virker forvandlende og baner vejen for samfundets nuti-
dige fornyelse.

Oplægget af Diane Drake Vincentz (søndag den 2. januar kl.
11.45), giver indblik i nuværende initiativer og aktiviteter til
realisering af disse impulser som indledning til yderligere ar-
rangementer.

Stephan Frister 

Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab, Aarhus
Det er med henblik på 100-året for Menneskevielseshandlingens
og de andre fornyede sakramenters indstiftelse, at vi i Aarhus
under overskriften "Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab"
fortsætter med foredragsarrangementer, hvor vi på ny vil se på
de dimensioner af det religiøse, som peger ud over det kun per-
sonlige og hen mod større og dybere sammenhænge i verden og
i mennesket .

I den forbindelse var/er vi ved at se på det alkymistiske i Men-
neskevielseshandlingen og vil i det videre forløb rette blikket på
yderligere elementer, som gør kultusfælleskabet til "…en væ-
sentlig del af de nye mysterier" (R.St.). Vi vil beskæftige os med
den sakramental-sociale proces som den æteriske Kristus' klæd-
ning eller legeme… Vi vil prøve at få en idé om, hvordan den
religiøs-kultiske bevægelse vil kunne udvikle sig til "…en Mika-
els inkarnation" (R.St.).

Jeg glæder mig til det fælles arbejde…!

Med de bedste hilsener
Stephan Frister
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BETRAGTNING TIL EIFANIAS

Tilsynekomst
Når vi overværer Menneskevielsens Handling, ser vi alle 
hen mod alteret. Vores blik er vendt mod det, der foregår
dér. At vi vender vores blik mod noget, betyder, at det vi
vender vores blik imod, har vores fulde opmærksomhed. 

Og ved Menneskevielsens Handling er det netop alt dét, der
foregår ved alteret og de ord, vi hører. At følge med i alt det-
te, fordrer af os en stærk indre aktivitet, en aktivitet som
strømmer fra os og hen til alteret. En sjælens og åndens akti-
vitet er det!

Men fra alteret stråler også os noget i møde; gennem det vi
hører og ser og på anden måde sanser. Og det som stråler os
i møde, er et stykke himmel, som viser sig her i den jordiske
verden. For alt hvad der foregår ved alteret, er det fysiske
billede på noget, der samtidig sker i den åndelige/guddom-
melige verden. 

Det er på denne himmel, at Kristus i epifaniastiden viser sig
som en stjerne! Hans lys stråler os i møde fra alteret og Hans
lys optager vi i vore sjæle, netop gennem den aktivitet der
udgår fra os mod alteret. 

Ser vi mod alteret i epifaniastiden med vor indre sjælekraft,
kan vi fra alteret modtage den strålende Kristusstjerne, der
kan blive en ledestjerne for os i vort liv, og i det videre kir-
keår.

Troels Lindow

Kassererens Klumme
Nu er november måned bogført – og vi har hentet omkring
35.000 kr. ind på vores underskud, som dog stadig ligger i den
tunge ende, nemlig på 90.000 kr.

December måned har i årenes løb været en måned, hvor mange
mennesker med gavebrevsordning plejer at indbetale det årlige
beløb, som er aftalt i gavebrevet – og man kunne i sit stille sind
håbe, at det også kommer til at forholde sig sådan her i decem-
ber 2021. 

Så snart vi har rundet årsskiftet, går jeg i gang med at udarbej-
de årsregnskabet. Dette bliver offentliggjort her i Meddelelser-
nes marts-udgave og jeg vil også gennemgå det på de tre kom-
mende årsmøder. Som jeg skrev sidste gang, vil 2021 være det
sidste år, hvor vi har separat bogføring for Jylland/Fyn og Sjæl-
land. I det nye år samler vi økonomien i én bogføring, hvilket
også vil give et mere simpelt – og måske også et mere forståe-
ligt – årsregnskab.

Venlig hilsen

Lisa Bratlann
Kasserer

Menneskemøder på Gotland
Igen i sommeren 2022 – fra lørdag den 23. juli til fredag den 30.
juli – vil vi holde Østersøstævne på Kristensamfundets som-
mergård Davide på Gotlands østkyst. 

Programmet bliver fastlagt og senere lagt ud i menighederne –
denne meddelelse gives blot, så man kan planlægge sine som-
meraktiviteter så tidligt som muligt. 

For nærmere information kan man henvende sig til
Stephan Frister eller Mette Weinhard


