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ORD TIL ÅRSTIDEN…

EVANGELIETEKSTER
Juni · juli · august 2022

Om ‘vejen’ i evangelierne

Pinse
Pinsedag, søndag den 5. juni
2. Pinsedag, mandag den 6. juni
3. Pinsedag, tirsdag den 7. juni

Joh. 14, 23 -31
Joh. 14, 23 -31
Joh. 14, 23 -31

I dette sommerblad er de midterste sider helliget evangelierne. Sankthans-tidens evangeliesteder er alle sådanne, der
beskriver Johannes Døberens virke og væsen.

Joh. 3, 1-8
Joh. 3, 1-8
Joh. 4, 1-26

Rudolf Steiner har ikke angivet bestemte evangeliesteder for
disse fire søndage – det har han til gengæld for de efterfølgende ti uger frem til Sankt Mikael. Som vi mennesker fik
skænket Kristi gerninger hen over foråret – er det nu, det individuelle menneske er kaldet til at arbejde på forvandlingen af
sit eget væsen – begyndende med Markus 8, hvor Peter
bekender sig til Kristus,

Trinitatis
Onsdag den 8. juni
Søndag den 12. juni
Søndag den 19. juni

Johanni
Sankthansdag, fredag den 24. juni
Søndag den 26. juni
Søndag den 3. juli
Søndag den 10. juli
Søndag den 17. juli

Mark. 1, 1-15
Mark. 1, 1-15
Matt. 11, 2-15
Matt. 17, 9-13
Joh. 3, 22-36

Med hans hjælp kan mennesket begynde at skabe sit eget væsen i hans billede

*

Trinitatis
Søndag den 24. juli
Søndag den 31. juli
Søndag den 7. august
Søndag den 14. august
Søndag den 21. august
Søndag den 28. august

Mark. 8, 27-38
Matt. 7, 1-14
Luk. 15, 11-23
Luk 9, 1-17
Luk 18, 35 - 43
Mark. 7, 31-37

*

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
i Danmark
På årsmøderne i Odense og Aarhus blev det beskrevet, hvordan det er tænkt, at menighederne kan få regelmæssige besøg
af en præst i fremtiden fra begyndelsen af september 2022.
Dette beskrives nu udførligt her i bladet, da der jo er mange
mennesker, der har et hjerte for Kristensamfundet i Danmark
– og som af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage i årsmøderne.
På de følgende sider vil I finde datoerne for besøg i Aarhus
og Odense – besøgene er lagt i en ca. 6-ugers rytme med ca.
4 dage i hver by. Da udlejeren af Tingløkkehuset i Odense
skal have datoer langt ude i fremtiden, er det muligt allerede
i dette sommernummer af bladet 2022 at bekendtgøre terminerne frem til Sankthans 2023. Dette betyder, at besøgene i
Odense er lagt helt fast. Det betyder også, at der muligvis vil
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kunne opstå muligheder for Menneskevielsens Handling i
Aarhus udover det her fastlagte – og meddelt med kortere
varsel, da vi jo altid har kirkerummet til rådighed i Aarhus. I
skrivende stund kan der endnu ikke siges noget om dette –
men præsterne vil være til synode i Norge midt i juni, hvor vi
mødes med vores lenker Gisela Thiemer, og hvor præstesituationen i Danmark også er på dagsordenen. Marjatta vil også
fremover få besøg fem-seks gange om året.

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13
Menneskevielsens Handling

Vi har den store lykke at Troels Lindow, der ønsker at blive
emeriteret fra sit fyldte 70. år i slutningen af februar 2023 –
fremover er parat til at holde Menneskevielsens Handling i
København – også udover sit fyldte 70. år – så længe han har
kræfter til det.
Jeg vil gerne på disse sider gentage, at vi jo håber på snarligt
at få en ny kollega her i landet – men hvem og hvornår står
stadig skrevet i stjernerne – så vi har oprettet akuttelefonen
netop for at mennesker i nød kan få kontakt med os, hvor vi
end befinder os – ingen skal holde sig tilbage med ønsker om
besøg – hverken på Sjælland, Fyn eller i Jylland. Der er afsat
tid til, at jeg kan besøge mennesker, som ikke mere selv kan
komme til Handling – og mellem besøgene i Jylland og på
Fyn er der også taget højde for, at vi til enhver tid vil være
parate til at give Den sidste Olie til trængende – og som måtte ønske bisættelse efter Kristensamfundets ritual på dansk.
Med venlig hilsen
Mette Weinhard

Pinsedag, søndag den 5. juni
2. Pinsedag, mandag den 6. juni
3. Pinsedag, tirsdag den 7. juni

kl 10.00
kl 10.00
kl 10.00

Lørdage og søndage i juni
Sankthansdag, fredag den 24. juni
Lørdage og søndage i juli*) og august

kl 10.00
kl 10.00

*)Menneskevielsens Handling på tysk:
Lørdag/søndag den 23. og 24. juli
kl 10.00
Lørdag/søndag den 30. og 31. juli
kl 10.00
I juni, juli og august er der ikke
Menneskevielses Handling om torsdagen

Søndagshandling for Børn
NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55
Pinsedag, søndag den 5. juni
– med Hrabanus Maurus’ pinsehymne
Søndage når mindst to børn deltager
(aftal eventuelt indbyrdes).

kl 11.00
kl 11.00

Konfirmation 16. april 2023
Første undervisningstime på Sankt Knuds Vej
Torsdag den 18. august
kl 16.30
Derefter på torsdage:
1., 15. og 29. september; 13. og 27. oktober kl 16.30
10., 17. og 24. november; 15. december
kl 16.30
NB!
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Forældremøde: 10. november
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kl 19.30

Foredrag og Sammenkomster
København
Lørdag den 11. juni
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der
Kristendom og rengøring
Om ugens evangelium – og derefter:
Rengøring
Sankthansdag, fredag den 24. juni
Kl 10.00: Optakt til Johanni
derefter: Menneskevielsens Handling
Lørdag den 16. juli
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der
Kristendom og rengøring
Om ugens evangelium – og derefter:
Rengøring
Torsdag den 1. september
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes
Alle interesserede er velkomne
Se ‘Meddelelser’

ODENSE
Tingløkkevej 25
Lørdag den 18. juni
Kl 9.00: Vi bygger alteret op
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet
Kl 14.00: Kristensamfundet i Danmarks
landsbestyrelse holder møde
Se ‘Meddelelser’
Søndag den 19. juni
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: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab
Den “omvendte kultus“ og den sakramentale
kultus i forhold til hinanden og til mennesket
Foredrag ved Stephan Frister
– og mulighed for samtale…
Derefter oprydning og et ‘far vel’

Fremblik

SYDSJÆLLAND
Marjatta · Tappernøje
Fremblik
Årstids-fortælling og Menneskevielsens Handling
Planlagte datoer i 2022 -2023:
28. og 29. oktober; 16. og 17. december
20. og 21. januar; 3. og 4. marts;
28. og 29. april; 9. og 10. maj
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Præstebesøg i Odense 2022:
9.-10. september; 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)

7

AARHUS
Bergensgade 14
Menneskevielsens Handling
Pinsedag, søndag den 5. juni
2. Pinsedag, mandag den 6. juni
3. Pinsedag, tirsdag den 7. juni
Søndag den 12. juni
Mandag den 13. juni
Sommerfest i Aarhus
Sankthansdag, fredag den 24. juni
Lørdag den 25. juni
Søndag den 26. juni

kl
kl
kl
kl
kl

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

kl 10.00
kl 10.00
kl 10.00

Søndagshandling for Børn
Pinsedag, søndag den 5. juni
– med Hrabanus Maurus’ pinsehymne
Søndag den 12. og 26. juni
Søndagshandlingen finder sted, når mindst
to børn deltager…

kl 11.00
kl 11.00

Forventes: Søndag den 12. og 26. juni

kl 11.30

Barnedåb

Foredrag og Sammenkomster
Aarhus
Søndag den 29. maj
Kl 12.00 Menighedsmøde
Aktuelle projekter såsom sommerfest mm.,
impulser og initiativer til aktiviteter i menighedsregi for tiderne efter sommerferien
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Mandag den 30. maj og 13. juni
Kl 11.45: Formiddagskreds
Johannesevangeliet med særlig fokus på
„Jeg er“- ordene
NB!
Uden præst den 13. juni, da S.F. er bortrejst
til præstesynode i Norge
Pinsedag, søndag den 5. juni
Kl 12.00 „Ild er jeg kommen at kaste på jorden…“
(Luk. 12, 49)
Betragtning til pinse ved Stephan Frister
– og lidt fællessang
2. Pinsedag, mandag den 6. juni
Kl 12.00 Russiske noveller
Litterær matiné, tilrettelagt af
Erling Kvåle Jensen
Se ‘Meddelelser’
Fredag den 10. juni (og evt. torsdag den 23.?)
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 12. juni
Kl 12.15. Åndserkendelse og
Sakramentalt fællesskab
– én impuls i to udformninger
– den religiøs-kultiske fornyelsesbevægelse
som ‘en Michaels inkarnation’ (Rudolf Steiner)
Foredrag med mulighed for samtale
Ved Stephan Frister
Entre: Frivilligt bidrag
Se ‘Meddelelser’
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Og Stephan Fristers ‘far vel ‘…
Fra fredag den 24. juni om formiddagen frem til
Søndag den 26. juni om eftermiddagen
– se også ‘Meddelelser’ (side 28):
Fredag den 24. juni
Kl 12.15: Sommerens naturprocesser
og Johannes Døber
Betragtning ved Stephan Frister
Lørdag den 25. juni
Kl 12.15: Johannes Døber og menneskesjælen
Betragtning ved Stephan Frister
ALLE er velkomne!

Fremblik

„D

JUNI · 1
JOH. 14, 23- 31

Præstebesøg i Aarhus 2022
Tors. den 1. til ons. den 7. september (trinitatis)
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)

en som elsker mig i sandhed, åbenbarer min ånd. Faderen vil elske ham og vi skal komme til ham og hos ham
berede et evigt tilholdssted. Den, som ikke elsker mig, kan heller ikke åbenbare min ånd. Thi ordet, som I har hørt, er ikke
af mig; det udgår fra Faderen, som har sendt mig.
Alt dette har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer.
Men talsmanden, Den hellige Ånd, som Faderen vil sende i
mit navn, skal lære jer alt, I behøver, og i jeres indre vække alt,
hvad jeg nogensinde har talt.
Freden skænker jeg jer, den fred, som er i mig, giver jeg
jer. Jeg giver jer den ikke på samme måde, som verden giver.
„Jeres hjerte skal ikke blive svagt og ikke frygte”. I har hørt, at
jeg sagde til jer: Nu går jeg bort og kommer dog til jer. Hvis I
elskede mig i sandhed, ville I juble over, at jeg går bort til
Faderen. Thi Faderen er mægtigere, end jeg er. Og nu har jeg
sagt jer det, før det sker, for at I – når det sker, kan bevare sjælens sikkerhed.
Der er ikke mere meget, jeg vil sige jer. For nu kommer
denne verdens uretmæssige fyrste; dog, i mit væsen har han
ingen andel og har intet krav på mig. Men verden skal gennemskue, at jeg elsker Faderen, og at jeg handler i Faderens
ånd, som det er pålagt mig. Gør det samme, så kan vi roligt
forlade dette sted”.

PINSE

PINSE -TALSMANDEN

Sommerfest til Sankthans
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NIKODEMUS

er var blandt farisæerne en mand ved navn Nikodemus,
en af jødernes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten
og sagde: „Mester, vi ved, at du som lærer er kommet fra Gud,
thi ingen kan gøre de tegn du gør, uden at Gud er med ham.”
Jesus svarede og sagde til ham: „Ja, så er det: Jeg siger dig:
Ingen kan se Guds rige, som ikke er født ovenfra.” Nikodemus
siger til ham: „Hvorledes kan et menneske fødes, når det er gammelt? Kan det måske indgå i moders liv og fødes for anden gang?”
Jesus svarede: „Så er det: Jeg siger dig: Ingen kan komme
ind i Guds rige uden at blive født af vand og ånd. Hvad der er
født af kød, er kød, og hvad der er født af ånd, er ånd. Du skal
ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes ovenfra.
Vinden blæser, hvor den vil, du hører dens susen, men du ved
ikke, hvorfra den kommer og hvor den farer hen; sådan er det
med enhver, som er født af ånden.”
Nikodemus svarede og sagde til ham: „Hvordan kan det
ske?” Jesus svarede og sagde til ham: „Du er lærer i Israel og
forstår ikke dette? Sandheden siger jeg dig: Hvad vi ved, taler
vi om, og hvad vi ser, vidner vi om. Men I vil ikke tage imod
vort vidnesbyrd. Når jeg taler om jordiske ting, og I ikke tror
mig, hvorledes skulle I da tro, når jeg taler om himmelske ting.
Ingen er steget op til himlen, uden han som er steget ned fra
himlen: Menneskesønnen.
Og som Moses engang oprejste slangen i ørkenen, sådan
må Menneskesønnen oprejses, for at enhver, som tror på ham,
skal have tidløst liv.
Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den
enbårne, at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men
have tidløst liv.
Gud sendte ikke sin søn til verden for at han skulle dømme verden, men for at verden skulle reddes gennem ham.”

D
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DEN

SAMARITANSKE KVINDE VED BRØNDEN

a nu Herren erkendte, at farisæerne havde hørt, at Jesus
gjorde flere til disciple og døbte flere end Johannes –
dog var det ikke Jesus selv, der døbte, men hans disciple –
forlod han Judæa, drog igen til Galilæa og måtte rejse igennem Samaria. Da kom han til en by i Samaria ved navn Sykar,
nær ved det stykke land, som Jacob havde givet sin søn Josef.
Nær ved dette sted lå Jacobsbrønden. Jesus var træt af rejsen
og satte sig ved brønden. Det var i den sjette time.
Da kommer en samaritansk kvinde for at øse vand. Jesus
siger til hende: „Giv mig noget at drikke”. For hans disciple
var gået ind til byen for at købe brød. Den samaritanske kvinde siger til ham: „Hvorledes kan du, en jøde, bede mig, som
er en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” For jøderne
omgås ikke med samaritanerne. Jesus svarede og siger til
hende: „Hvis du vidste om Guds gaver og hvem det er, som
siger til dig: Giv mig noget at drikke, ville du bede ham og
han ville give dig levende vand”.
Hun siger til ham: „Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvorfra har du levende vand? Er du mægtigere end
vor fader Jacob, som gav os denne brønd? Han selv har drukket af den og alle hans sønner og alt hans kvæg”.
Jesus svarede og siger til hende: „Enhver som drikker af
dette vand, vil blive tørstig igen, men den som drikker af det
vand, jeg giver ham, skal i alle æoner ikke tørste. Det vand,
jeg giver ham, skal blive et kildevæld til tidløst liv”.
Da sagde kvinden til ham: „Herre, giv mig af dette vand,
så jeg ikke mere skal tørste og gå herud for at øse vand”.
Han siger til hende: „Gå og kald på din mand og kom så
igen”. Kvinden svarer: „Jeg har ingen Mand”. Jesus siger til

D
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TRINITATIS

MED

JUNI · 3
JOH. 4, 1 - 26

TRINITATIS
1-8
JUNI · 2
JOH . 3,

MØDET

D

JOHANNI

ette er begyndelsen til Jesu Kristi, Guds søns evangelium:
Som der står skrevet hos profeten Esaias:
„Se, jeg sender min engel for dit åsyn, han skal berede dig
vejen; hør røsten, som råber i sjælens ensomhed: Bered vejen
for sjælens hersker, gør hans stier jævne”.
Således fremstod Johannes Døberen i ørkenen og forkyndte dåben til sindets forvandling og syndens erkendelse.
Og hele Jerusalem drog ud til ham og lod sig døbe af ham i
Jordanfloden og bekendte deres synder.
Johannes bar en klædning af kamelhår, et læderbælte om
livet og hans næring var frugter og vild honning. Og han forkyndte og sagde: „Efter mig kommer en, som er stærkere end
jeg, hvis skotvinge jeg ikke er værdig til at bukke mig og løse.
Jeg har døbt jer med vand, han skal døbe jer med den hellige
ånd”.
Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa
og blev døbt af Johannes i Jordanfloden og straks, da han steg
op af vandet, skuede han, hvorledes himlen åbnede sig og
Guds ånd sænkede sig ned over ham i en dues skikkelse. Og
der lød en røst fra himlene:
„Du er min søn, den elskede. I dag har jeg undfanget dig”.
Straks derefter drives han af ånden ud i ørkenen, og han
var i ørkenen fyrretyve dage og han fristedes af Satan; og han
levede iblandt de vilde dyr, men englene tjente ham.

JUNI · 4
MARK. 1, 1- 15

hende: „Du har ret, når du siger, at du ingen mand har! Fem
havde du, og der talte du sandt”.
Da siger kvinden til ham: „Herre, jeg ser at du er en profet. Vore fædre tilbad på dette bjerg og I siger, at i Jerusalem
er stedet, hvor man skal tilbede Gud”.
Jesus siger: „Kvinde, tro mig; den tid kommer, hvor I
hverken på dette bjerg eller i Jerusalem skal tilbede Faderen.
I tilbeder den, I ikke kender; vi tilbeder den vi kender og ved,
at verdens helbredelse udgår fra jødefolket. Den tid skal komme – ja, den er allerede inde, hvor de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. Ja, Faderen selv længes efter
at blive tilbedt på denne måde. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed”.
Da siger kvinden til ham: „Jeg ved, at Messias skal komme, som skal kaldes Kristus. Når han kommer, vil han lære
os alt dette”.
Jesus siger til hende: „Det er mig, jeg som taler med dig”.

DÅB

JUNI · 3
JOH. 4, 1 - 26

TRINITATIS

JESU

14

15

en da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger,
sendte han sine disciple for at spørge ham: „Er du den,
som kommer, eller skal vi vente en anden?” Jesus svarede og
sagde til dem: „Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og
ser: Blinde bliver seende, lamme går, spedalske renset, døve
hører; de døde opvækkes og evangeliet forkyndes for de fattige – de ringe stillede. Og salig er den, som ikke tager anstød
af mit Jeg-væsen”.
Da de gik bort, begynder Jesus at tale til folket om Johannes: „Hvorfor gik I ud i ørkenen? For at se et siv, som vajer
hid og did i vinden? Nej, hvorfor gik I ud? For at se et menneske klædt i bløde klæder? Se, de som går i yppige klæder,
finder I i kongernes slotte. Nej, hvorfor gik I ud? For at se en
profet! Ja, jeg siger jer, han er mere end en profet. Han er den,
som skriften taler om: Se jeg sender min engel foran dig; han
skal berede vejen for dig.
Sandelig siger jeg jer: Blandt alle, som er født af kvinder,
er der ingen, som er større end Johannes Døberen, og dog er
det mindste af væsnerne i himlenes rige større end han.
Siden Johannes Døberens dage og fra nu af skal himlenes
rige findes gennes viljen. De, som anspænder deres vilje, kan
gribe det. Profeternes og lovens bøger har haft gyldighed indtil Johannes. Og hvis I vil gå ind på det: Han er Elias, som
skulle komme igen!
Den som har øren, han høre”!

M
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ELIAS/JOHANNES
a de steg ned fra bjerget, bød Jesus dem: „Fortæl ingen,
hvad I har skuet, indtil Menneskesønnen er opstået fra
døden”.
Og disciplene spurgte ham: „Hvad mener de skriftkloge,
når de siger, at Elias først må komme igen?”
Han svarede: „Elias kommer for vist og forbereder alt. Jeg
siger jer: Elias er allerede kommet, og menneskene har ikke
erkendt ham, men gjort uret imod ham. Sådan kommer også
Menneskesønnen til at lide meget ved dem”.
Da forstod disciplene, at han talte om Johannes Døber.

D

JOHANNI

I FÆNGSLET

JULI · 2
MATT. 17, 9- 13

JOHANNI
JULI · 1
MATT. 11, 2- 15

JOHANNES
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PETRUS’

BEKENDELSE

(1)

erefter drog Jesus og hans disciple til Judæa, dér var han
sammen med dem og døbte. Men også Johannes døbte
i Ainon, nær Salim, for der var meget vand, og menneskene
kom og lod sig døbe, for Johannes var endnu ikke kastet i
fængsel.
Da rejste der sig en strid mellem Johannes’ disciple og
jøderne om den indre vej. Og de kom til Johannes og sagde til
ham: Mester, den som var hos dig på den anden side af Jordan, ham du vidnede om, se, han døber og alle kommer til
ham. Johannes svarede og sagde: „Mennesket kan slet intet
tage, uden at det bliver givet ham fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er sendt forud for
ham. Den som har bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, som står og hører på ham, glæder sig meget over
brudgommens røst. I dag er denne glæde blevet virkelighed.
Han skal vokse, jeg skal aftage. Den, som kommer ovenfra, er over alle. Den, som er af jorden, hans væsen er opstået
af det jordiske og hans tale er jordbunden. Den, som kommer
fra himlen, er ophøjet over alle. Og det han har set og hørt,
vidner han om; men ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den
som dog tager imod hans vidnesbyrd, besegler, at Gud er
sandhed. Thi den, som Gud har udsendt, taler Guds ord og
Gud giver ikke efter menneskemål.
Faderen elsker Sønnen og har givet alle ting i hans hånd.
Den, som tror på Sønnens kraft i sig, har det tidløse liv. Den,
som ikke tror på Sønnekraften i sig, skal ikke skue livets verden, men den guddommelige verdens vrede forbliver over
ham.

esus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea
Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple, og sagde til
dem: „Hvem siger folk, at jeg er”? De svarede ham og sagde:
„Johannes døberen, andre siger: Elias; og andre: En af profeterne”. Han spurgte dem: „Men hvem siger I, at jeg er”? Peter
svarede og siger til Ham: „Du er Kristus”! Og han forbød dem
strengt at sige dette om ham til nogen.
Så begyndte han at lære dem, at Menneskesønnen skulle
lide meget og vrages af de ældste og ypperstepræsterne og de
skriftkloge og dræbes, men opstå på den tredje dag. Og han
talte frit ud om dette. Da tog Peter ham til side og begyndte at
modsige (irettesætte) ham. Men han vendte sig om, og så på
sine disciple, truede ad Peter og sagde: „Vig bag (bort fra) mig,
Satan”! Thi du sanser ikke, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er”.
Og han tilkaldte folkeskaren tillige med disciplene og sagde til dem: „Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig
selv og tage sit kors op og følge mig!
Thi den, som holder fast på sin sjæl, skal miste den, og
den, som giver sin sjæl hen for min og evangeliets skyld, skal
frelse den. Thi hvad gavner det et menneske, at han vinder
hele verden, men tager skade på sin sjæl? Thi hvad kan et
menneske give i løsepenge for sin sjæl?
Den, som skammer sig ved mig og mine ord, i denne vantro og syndige slægt, ham skal også Menneskesønnen skamme
sig ved, når han kommer i sin Faders herlighed med de hellige engle”.
Og han sagde til dem: „Sandelig siger jeg jer: Der er nogle af dem, der står her, som ikke skal smage døden, før end de
ser Gudsriget komme i kraft”.
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TRINITATIS

VEN’

JULI · 4
MARK. 8, 27- 38

JOHANNI
JULI · 3
JOH. 3, 22- 36

JOHANNES ‘BRUDGOMMENS

(2)

DEN

øm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom,
I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det
mål, I måler med, med det skal I selv måles.
Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i
dit eget øje bliver du ikke var? Eller kan du sige til din broder:
Lad mig tage splinten ud af dit øje; og se, der sidder en bjælke i dit eget øje, hykler! Tag først bjælken ud af dit eget øje, så
kan du se klart til at tage splinten ud af din broders øje.
Giv ikke hunde det hellige og kast ikke perler for svin, for
at de ikke skal træde dem ned med fødderne og vende sig om
og sønderrive jer.
Bed, så skal der gives jer, søg så skal I finde; bank på, så
skal der blive lukket op for jer. Thi enhver som beder, får – og
den som søger, finder – og for den, som banker på, skal der
lukkes op. Eller er der nogen blandt jer, som vil give sin søn en
sten, når han beder om brød, eller give ham en slange, når han
beder ham om en fisk? Når nu I, som er onde, forstår at give
jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil ikke jeres Fader,
som er i himlene, give gode gaver til dem, som beder ham.
Alt hvad I vil, at menneskene skal gøre for jer, det samme
skal I gøre mod dem; det er indholdet af loven og profeterne.
Så gå da ind ad den snævre port; thi vid er den port og
bred den vej, som fører til fortabelsen og mange er de, som
går ad den. Og snæver er den port og trang den vej, som fører
til livet og få er de, som finder den”.

„D
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FORTABTE SØN

(3)

t menneske havde to sønner. Den yngste af dem sagde til
sin fader: „Fader giv mig den del af formuen, der tilkommer mig”. Og han delte ejendommen mellem dem. Få dage
efter samlede den yngste søn alt sit og drog til et fjernt land.
Der ødte han sin formue bort i et udsvævende liv. Men da han
havde sat alt til, blev der svær hungersnød i dette land og han
begyndte at lide nød. Så gik han hen og holdt sig til hos landets borgere, som sendte ham ud på marken for at vogte svin.
Han ville gerne stille sin sult med det foder, som svinene fik,
men ingen gav ham noget.
Da gik han i sig selv og sagde: „Hvor mange daglejere
hjemme hos min fader har ikke fuldt op af mad? Og jeg er ved
at sulte ihjel. Jeg vil stå op og gå til min fader og sige til ham:
Fader! Jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg er ikke længere værdig at kaldes din søn; lad mig gå som daglejer hos
dig!” Og han stod op og allerede på lang afstand så faderen
ham og havde medlidenhed med ham, løb ham i møde og
faldt ham om halsen og kyssede ham. Da sagde sønnen til
ham: „Fader, jeg har syndet mod himlen og over for dig, jeg er
ikke værdig til at kaldes din søn”. Men faderen sagde til sine
tjenere: „Skynd jer at bringe den bedste festdragt og giv ham
den på og sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne; hent fedekalven, slagt den og lad os spise og være glade, thi denne min søn var død og er vendt tilbage til livet. Han
var fortabt og er fundet igen”. Og de begyndte glædesfesten.
Imens var den ældste søn ude på marken. Da han vendte
hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, kaldte
på en af tjenerne og spurgte, hvad der var på færde. Denne
sagde: „Din broder er kommet og din fader har slagtet fede-

E
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I ØJET

AUGUST · 1
LUK. 15, 11 -23

TRINITATIS
JULI·5
MATT. 7, 1- 14

BJÆLKEN
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(4)

an kaldte de tolv sammen og gav dem magt over de onde
ånder og fuldmagt til at helbrede sygdomme og sendte
dem ud for at forkynde Guds rige og bringe lægedom, og han
sagde til dem: „Tag ikke noget med på vejen, hverken stav eller
taske, brød eller penge, ej heller to kjortler. Når I kommer ind
i et hus, så bliv der, indtil I drager videre fra stedet. Og hvis der
er mennesker, som ikke tager imod jer, så gå bort fra deres by
og ryst støvet af jeres fødder som tegn på, at de ikke ville have
samkvem med jer”.
Så drog de ud og vandrede gennem landsbyerne, forkyndte evangeliet og helbredte de syge overalt, hvor de kom
frem.
Da landsfyrsten Herodes hørte om alt dette som skete,
vidste han ikke, hvad han skulle tænke, for nogle sagde:
„Johannes er opstået fra de døde;” andre: „Elias har vist sig”;
atter andre: „En af de gamle profeter er opstået”. Og Herodes
sagde: „Johannes har jeg ladet halshugge, hvem er nu han,
som jeg har hørt alt dette om?” Og han håbede at komme til
at se ham.
Da apostlene vendte tilbage, fortalte de ham om alt, hvad
de havde udrettet. Da tog han dem til sig og trak sig tilbage til
en by ved navn Bethsaida for at være alene med dem.
Men menneskene fik det at vide og fulgte ham. Og han
tog imod dem, fortalte dem om Guds rige og helbredte alle,
der trængte til lægedom. Og dagen begyndte at hælde.
Da kom de tolv til ham og sagde: „Lad menneskene gå, så
de kan nå landsbyerne og gårdene her omkring og finde husly
og mad, for vi er her på et ensomt sted”. Men han sagde til
dem: „Nu tilkommer det jer at give dem noget at spise”. De

H
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TRINITATIS

AF DE TOLV

AUGUST · 2
LUK. 9, 1-17

kalven, fordi han har fået ham hjem i god behold. Da blev han
vred og ville ikke gå ind.
Men faderen gik ud til ham. Men han svarede og sagde til
sin fader: „Se, så mange år har jeg tjent dig og aldrig overtrådt
dine bud. Aldrig har du givet mig et kid, så jeg kunne feste
sammen med mine venner. Men da denne din søn kom, som
har ødslet din ejendom bort sammen med skøger, slagter du
fedekalven til ære for ham”.
Da sagde han til ham: „Mit barn, du er altid hos mig og
alt mit er dit. Nu skal vi juble og glæde os: thi denne din broder var død og er vendt tilbage til livet; han var fortabt og er
fundet igen”.

AUGUST · 1
LUK. 15, 11 - 23

TRINITATIS

UDSENDELSEN

D

TRINITATIS

et skete, da han nærmede sig Jeriko, at der sad en blind
ved vejen og tiggede. Da han hørte folkeskaren nærme
sig, spurgte han, hvad det var, og de berettede for ham, at Jesus
fra Nazaret var ved at drage forbi. Og han råbte højt: „Jesus,
du Davids døn, forbarm dig over mig”.
De som gik forrest, truede ad ham og ville, at han skulle
tie. Men han råbte så meget højere: „Du Davids søn, forbarm
dig over mig”.
Da holdt Jesus inde og lod ham føre til sig, og da han stod
foran ham, spurgte han ham: „Hvad vil du, at jeg skal gøre for
dig?” Han svarede ham: „Herre, at jeg får lov til at se”. Og Jesus
sagde til ham: „Bliv seende, din tro (dit hjertes synskraft) har
helbredt dig!”
I det øjeblik blev han seende, fulgte ham og åbenbarede
således det guddommelige virke.
Og alle så det og lovpriste Gud.

AUGUST · 3
LUK. 18, 35 - 43

svarede: „Vi har ikke mere end fem brød og to fisk, hvis vi da
ikke skal gå hen og købe mad til alle”. For der var henved fem
tusinde mand. Da sagde han til disciplene: „Få dem til at sætte sig i grupper på omkring halvtreds i hver”. Da tog han de
fem brød og de to fisk, så op til himlen, takkede og brød dem
og gav dem til disciplene, for at de skulle give dem til menneskene.
Og de spiste, og de blev alle mættede. Og man samlede,
hvad der blev tilovers: Tolv kurve fulde.

AUGUST · 2
LUK. 9, 1-17

TRINITATIS

HELBREDELSEN AF DEN BLINDE VED JERIKO (5)
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TRINITATIS

HELBREDELSEN

AF DEN DØVSTUMME

(6)

esus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon
til Galilæas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til
ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad
ham om at lægge hånden på ham.
Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i
hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op til
himlen, sukkede og sagde til ham: „Effata”! – det betyder: „Luk dig op”! Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd,
der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt (ret).
Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han
forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: „Han har gjort alting vel.
Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale”.

J

MEDDELELSER
Hele Landet
NB!

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

Dåb
Søndag den 15. maj blev Karen Sofie Halfdan-Haug døbt i Aarhus. Hun er født den 21. november 2021; hun er datter af Rosa
Halfdan-Nielsen og Sebastian Haug-Nielsen

Landsbestyrelsens møde i Odense
Lørdag den 18. juni holder landsbestyrelsen for Kristensamfundet bestyrelsesmøde på Tingløkkevej i Odense. Eventuelle
punkter til dagsordenen bedes givet til et af bestyrelsesmedlemmerne, senest fredag den 10. juni.

Om Konfirmationerne 2023
Kære forældre til børn der skal konfirmeres i Aarhus, Odense,
Vejle, Skanderborg og Silkeborg i foråret 2023.

AUGUST · 4
MARK. 7, 31 -37

Da Stephan Fristers skæbneveje i denne sommer 2022 fører ham
tilbage til Tyskland, bliver opgaven med at undervise og forberede konfirmanderne i Jylland og på Fyn videregivet til mig.
Interesserede kan henvende sig til mig 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.
En tommelfingerregel for konfirmationsalderen er, at konfirmanden gerne skal fylde 14 år inden pinse, det år konfirmationen finder sted. Der kan dog ses individuelt på dette, hvis et
barn gerne vil følge klassekammerater.
Med venlig hilsen
Mette Weinhard
26
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Afskeds- og Sankthansfest i Aarhus 24. til 26. juni

Ideer til kulturelle indslag er velkomne, Aarhus

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 Handling, fortælling, musik, m.m. Eller man kan deltage lige så kort
eller lang tid – og til de enkelte dele man ønsker. Vi håber, mange har lyst til at være med.

Kære Alle – hvis der er nogen, der har noget de gerne vil bidrage med af kulturelle indslag til Sankthansfesten fredag den 24.
og lørdag 25. juni, er man hjertelig velkommen!

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
Kl 12.15: Sankthansbetragtninger – se side 10
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 11.00: Søndagshandling for Børn
Kl 11.30: Barnedåb
Kl 12.00: Frokost – derefter oprydning/opvask
Festlig afslutning
med takke- og afskedstaler og lignende…
NB!

Tilmelding gælder kun for måltiderne: 75 kr pr.
måltid. Eller man er velkommen til at medbringe
egen mad. Der vil være kaffe og kage for ALLE
i løbet af dagen. Alt det praktiske omkring måltiderne – og andet – hjælper vi hinanden med.

Tilmelding

Giv besked til Diane Vincentz med, hvad det er I bidrager med
– senest 10. juni på mail: diane@abr-denmark.com
Venlig hilsen
Steen Jensen

Russiske noveller
jeg var i Leningrad og Moskva under Sovjetvældet uden at
komme i kontakt med russerne. Men i litteraturen har jeg oplevet, at en lille flig af det, man kalder den russiske folkesjæl, er
blevet løftet. Det kunne være spændende, om vi sammen kunne foretage en rejse i den nyere russiske litteratur. Ind i dette
lands særegne hemmeligheder.
Det, der skete i året før og efter den 22. partikongresi efteråret
1961, var et prægtigt tøbrud.
Der var et kæmpepublikum så parat til at begejstres, at det tit
skete, at en ung digter i løbet af et par måneder blev forvandlet fra en ukendt debutant til en stjerne, der måtte forsvare sig
mod autografjægerne.
Jeg har planlagt, at et uddrag af noveller af digtere fra mellemkrigstiden bliver læst op. Og jeg kitter det sammen med uddrag
fra den enorme skat af mere klassisk litteratur,
Bagefter bliver der mulighed for at komme med bidrag fra
salen.
Hilsen Erling Kvåle

Man tilmelder sig måltiderne med en sms til
Lisbet Jensen: 40 47 53 23 – med deltagelse for
75 kr pr. måltid: Senest den 10. juni.
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Hvordan skal vi fejre
Kristensamfundets 100-års grundlæggelse?
Vi har afsat den 16. og 17. september 2022 i København til en fejring 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 kalendere 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 begivenhed.
Interesserede kan tage kontakt til undertegnede – og jo flere,
der vil være med til planlægningen, jo bedre, så hold jer endelig ikke tilbage!
Lisa Bratlann
(kontaktoplysninger på bagsiden
af Meddelelserne)

En nyskabelse i den københavnske menighed
I begyndelsen af maj måned var der en torsdag, hvor Menneskevielsens Handling måtte aflyses med kun en enkelt dags
varsel på grund af sygdom.
Vi var dog syv-otte mennesker, som alligevel mødte op, og nogle af os havde – uafhængigt af hinanden – haft den tanke, at vi
alligevel kunne samles i kirkerummet til en menighedsandagt
uden præst.
Mette Weinhard har et par gange i den forløbne tid skitseret,
hvordan en sådan andagtsstund kunne forløbe, og med dette i
tankerne begav vi os ind i kirkerummet.
Vi tændte lys i en høj stage på gulvet nedenfor alteret. Én fra
ministrantgruppen – ikke omklædt – stillede sig her – vendt
mod den fremmødte menighed – og havde ugens evangelium
og trosbekendelsen med sig. Først læste hun ugens evangelium,
og dernæst sagde vi i kor trosbekendelsen og afsluttede med
Fader Vor. Efter et par minutters fordybet stilhed blev lysene
slukket, og vi forlod kirkerummet.
Selvom det var første gang, vi prøvede at gennemføre en sådan
andagt, virkede det ganske naturligt og rigtigt og vi følte alle, at
vi havde bidraget til den rytme, som Menneskevielsens Handling udgør her i København.
Solen skinnede varmt og intenst, da vi igen stod ude i gårdhaven.
Lisa Bratlann

Håndarbejdsgruppen, Sankt Knuds Vej
Torsdag den 1. september genoptager håndarbejdsgruppen sine
møder med henblik på at forberede julebasaren. Vi vil gerne
have flere med i gruppen og vi mødes den første torsdag i hver
måned. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i møderne,
men laver nørklerier derhjemme, så modtager vi det gerne til
basaren.
Med mange hilsner
Håndarbejdsgruppen
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„Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab“

Kære venner og medlemmer af Kristensamfundet

Under et foredrag i Berlin (20. februar 1917) kom Rudolf Steiner
med en „… mellembemærkning, som er vigtig…“.

Som det var nævnt i Kassererens Klumme i sidste nummer af
bladet, har en øremærket donation fra Robbert-fonden gjort det
muligt at anskaffe et ekstra sæt præsteklæder til mig, som kan
være permanent i Aarhus, og det er jeg meget taknemmelig for.

Og det er denne mellembemærkning, som var startskuddet til
de udviklinger og bestræbelser, der førte til Kristensamfundets
grundlæggelse 5 1/2 år senere.
‘Mellembemærkningen’ går ud på, at åndsvidenskaben hverken vil eller kan erstatte det religiøse liv – snarere er den egnet
til at fordybe eller inspirere til et sådant. Og at et religiøst miljø
– „bare det har dybde nok“ – vil kunne impulsere sjælen til at
stræbe efter åndserkendelse.
Erkendelsesbevægelsen og den kultiske bevægelse kan således
berige, befrugte hinanden… ja føre til og supplere hinanden,
når der – fremfor blandet sammen eller polariseret – bliver skelnet, differentieret og forbundet på en sund måde.
„Begge bevægelser tjener Michael…“, „er ét…“ i Mikaels væsen, betonede Rudolf Steiner overfor de første præster og – i sit
sidste kursus for dem – opfordrede til at gøre den religiøse fornyelsesbevægelse til „…en Mikaels inkarnation“.
Foredraget søndag den 12. juni i Aarhus vil have fokus på dette tema og de dermed forbundne spørgsmål og være det sidste
i projektet ‘Åndserkendelse og sakramentalt fælleskab’
Mange gode hilsener,
Stephan Frister

Da vi også har fået gennemgået beholdningen af gamle præsteklæder, viser det sig, at Inger Carlsens efterladte præstetøj passer mig, hvis ærmerne bliver lagt lidt ned. En del af det er ikke
mere slidt, end at det kan komme til Odense, og på den måde
er det bare enkelte dele som sko og hat, som skal flyttes rundt i
landet.
På den måde kan jeg i realiteten have et sæt klæder i både
København, Aarhus og Odense og dermed få den bevægelsesfrihed, som jeg forventer at få brug for.
Med venlig hilsen
Mette Weinhard

Kære Stephan …
Da der nok er mange fra den københavnske menighed, som
ikke har mulighed for at komme til festlighederne i anledning
af din danske afsked, skal du her – sort på hvidt – have en stor
tak fra os alle i Københavnsområdet.
En stor tak for de mange år, du har virket som præst her i Danmark og har beriget os med dit nærvær. En tak for Menneskevielsens Handling, dine prædikener, dine foredrag og dine betragtninger i Meddelelserne.
Vi kommer til at savne dig – men har også en forhåbning om at
se dig igen, når der opstår behov for din tilstedeværelse.
Vi ønsker, at milde vinde må smyge sig omkring dig i dit kommende liv i Tyskland.
De bedste hilsner fra
Menigheden i København
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Kassererens Klumme

BETRAGTNING

Lige nu har vi et overskud på driften af Kristensamfundet på
111.000 kr. – dog stadig inklusiv beløbet for kultiske klæder til
Mette Weinhard.
Nedgangen i overskuddet i forhold til sidste måned skyldes jo
den generelle situation, vi lever med, nemlig at vi har flere
udgifter end indtægter. Men da vi jo fik gode arvepenge i januar måned, har vi noget at tære på.
Men vi bør alle være bevidste om at bidrage til, at driften balancerer – så det kan ikke gentages ofte nok: Alle bidrag er velkomne – små som store.
Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer

Bortrejse/ferie
Mette Weinhard er bortrejst til synode i Norge på Olsbygaard
fra søndag den 12. juni til og med fredag den 17. juni
M.W. har ferie fra mandag den 27. juni til mandag den 18. juli.
Fra tirsdag den 19. juli deltager hun i pastoralmedicinsk kursus på Gotland og efterfølgende i Østersøstævnet på Sommergården Davide – frem til søndag den 31 juli.
Troels Lindow holder ferie fra fredag den 22. juli til onsdag den
31. august (den 23., 24. og 30., 31. juli er der Handling på tysk).
Stephan Frister er bortrejst til synode i Norge fra søndag den
12. juni til torsdag den 16. juni.
Stephan Fristers ansvar som præst for menigheden i Aarhus og
filialmenigheden i Odense slutter med Handlingerne den 26.
juni. Al henvendelse angående præstelige handlinger bedes
derefter rettet til Troels Lindow frem til 21. juli; mellem 22. juli
og 1. august bedes men ringe på Akuttelefonen: 42 51 06 00.

Pinse Klang…
En af de mest skelsættende begivenheder i musikkens udviklingshistorie var opdagelsen af tolvtonekompositionen i begyndelsen af det 20. århundrede.
Ud fra den opfattelse, at alle skalaens tolv toner var ligeværdige og derfor skulle være ligeberettigede i det musikalske forløb, blev der brudt med traditionelle kompositionsmønstre.
Ikke længere skulle en tone dominere et musikstykke, have det
første og sidste ord og derved være bestemmende for de øvrige toners værdi og funktion. Hver enkelt tone fik først lov til at
klinge på ny, når de elleve andre hver var kommet til sin ret.
Denne fremgangsmåde resulterede i en klar udfordring af det
musikalske publikums indgroede hørevaner: Her var der intet
at nynne med på… uforudsigelige intervalspring, spændingsrig klangtekstur uden harmonigaranti… kun lejlighedsvise,
ligesom tilfældige glimt af afspændende velklang… på ny, uhørt
anderledes vis gjorde det musikalske kosmos sig bemærket…
pirrende, opstyrrende, vækkende…

Mon lignende kompositionsprincipper har været på spil i pinsen…? Tolv mennesker – med hver sit særegne, fuldtud berettigede, umiddelbart oplevende forhold til Kristi væsen – dannende et spændingsfelt sig imellem, som kunne gøre det ud for
klangbund til åndssfærens mangfoldighed og modsætningsfylde – oversvævet og gennemstrejfet af en højere, hidtil ukendt
harmoni… den vækkende pinsetone… helligåndens gribende
brusen… en ny social tonekunsts spæde begyndelse, allerede
indeholdende sin fuldendelse… dengang i Jerusalem…
Og i dag…? og her…? Ja, vi er langt fra at mestre den nye stilart. Men at øve os i fremtidsmusik må pinsedagene inspirere os
til. Modet til selvstændigt at udvikle holdninger, uden at støtte sig til ydre autoriteter, respekt, interesse og forståelse for den
næstes anskuelser og intentioner, vil få os til at miste frygten
for de spændinger og gnidninger, der alene kan hidkalde den
samklang som tåler og rummer også det dissonante… den sande harmoni… pinseklangen…
Stephan Frister
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