
KRISTENSAMFUNDET

SJÆLLAND · KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg  C

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

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

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen  2147 3317

FYN · JYLLAND · AARHUS
Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

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

AKUTTELEFON · FOR HELE LANDET: 4251 0600 

INFORMATION

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

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

KASSERER: Lisa Bratlann 4040 5910 lisabratlann@gmail.com
BLADET (via e-mail): Henning Christiansen h.christiansen@hotmail.dk
HJEMMESIDE:  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · www.kristensamfundet.dk

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

KRISTENSAMFUNDETS KULTISKE HANDLINGER, foredrag og sammen-
komster er åbne for alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag
skabes gennem frivillige bidrag…

TRIN ITATIS
ADVENT

November
1 1 · 2022



Det blev også den første store internationale synode efter coro-
napandemien – under pandemien samledes så mange som kun-
ne – men det var jo langt fra alle – så det blev for mange af os et
glædeligt gensyn med skattede kollegaer.

Programmet bød på alvorstunge foredrag og beretninger fra
hele verden. I Goetheanums store sal blev der onsdag afholdt en
stor fest, hvor alle som ville, kunne deltage i det festlige program
med eurytmi og festtale af vores i 2021 nytiltrådte Erzoberlenker
Joâo Torunsky. 

En uforglemmelig fest – og en uge, hvor også Dornach viste sig
fra sin bedste side med høj og klar blå septemberhimmel. 

Med venlig hilsen 
Mette Weinhard 

KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Søndage og lørdage i november kl 10.00

NB! Torsdag den 3. november kl 10.00
Der er ikke Menneskevielsens Handling 
på øvrige torsdage

NB! Lørdag den 5. november kl 10.00
Mindehandling for Niels Kristen Stokholm

1. Søndag i advent den 27. november 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)
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EVANGELIETEKSTER
Oktober 2022

Trinitatis 
1) Søndag den 6. november Joh. Åb. 7, 9-17
2) Søndag den 13. november Joh. Åb. 10, 1-11
3) Søndag den 20. november Joh. Åb. 21, 9-27

Advent
4) 1. Søndag i advent den 27. nov. Luk. 21, 25-36

*
Kære medlemmer og venner 

af Kristensamfundet i Danmark
I ugen fra den 19. til den 23. september samlede der sig i Dor-
nach i Schweiz 320 præster fra Kristensamfundet i hele verden
for at fejre, at Kristensamfundet blev grundlagt netop dér –  i det
første Goetheanums sydsal den 16. september 1922.

Det skete ved, at Friedrich Rittelmeyer for første gang fejrede
Menneskevielsens Handling i sin helhed, som færdigviet præst,
og samtidigt færdigviede han de 12 første efterfølgende kolle-
gaer. Senere den samme dag viede den nyviede Emil Bock yder-
ligere 12 præster. Således blev den 16. september dagen, hvor de
første 25 præster blev viede. Dagen efter viedes de resterende 20,
og den 18. september holdes Menneskevielsens Handling om
morgenen – for første gang som vi kender den uden præsteviel-
sen og for første gang af en kvinde, Gertrud Spörri, der da var
27 år gammel og en af de syv ledende skikkelser i præstekred-
sen.

I Dornach samledes vi i Schreinerei – som er den bygning, hvor
Rudolf Steiner havde sit værksted, og hvor der i dag er en min-
destue i et af de små rum – der er også en stor sal, hvor vi alle
320 kunne være. Der blev der holdt Menneskevielsens Handling
hver morgen med os alle i præstetøj – hvilket også kræver en del
logistik – bare det, at alt præstetøjet hænger på bøjler, når det
ikke bliver brugt og kan blive strøget ved ankomsten…
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Konfirmation 16. april 2023  
Undervisningstimer på Sankt Knuds Vej på torsdage:

10., 17. og 24. november  og 15. december kl 16.30
NB! Forældremøde: Torsdag 10. november kl 19.30

Foredrag og Sammenkomster · København
Lørdag den 12. november
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring

Torsdag den 17. november
Kl 10.30: Håndarbejdsgruppen mødes

Søndag den 27. november
Kl 10.00: Optakt til advent

Derefter: Menneskevielsens Handling

Onsdag den 30. november
Kl 19.30: Denken ist gefärlich – At tænke er farligt 

– Die Sprache der Gedanken in der Welt 
der Imagination (med dansk oversættelse)
Ved Gerhard Ertlmaier, emeriteret præst i Hamburg

Fremblik
Norsk præstebesøg: 10.-11. dec. og 22.-27. dec.
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne: 
6. -7. januar 2023 – se ‘Meddelelser’

SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fremblik
Planlagte datoer 2022: 16. og 17. december
Planlagte datoer 2023: 20. og 21. januar; 
3. og 4. marts; 28. og 29. april; 9. og 10. maj
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ODENSE
Tingløkkevej 25

Fremblik
Tingløkkehus er reserveret i 2022:
9. -10. december;  23.-26. december 
Tingløkkehus er reserveret i 2023:
3.- 4. februar;  17. -18. marts; 
19. -20. maj;  23.-24. juni 

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling 
Lørdag den 12. november kl 10.00

Mindehandling (på tysk)
Søndag den 13. november kl 10.00

Evt. Søndagshandling for Børn kl 11.00
(når mindst to børn deltager)

Mandag den 14. november kl 10.00

Foredrag og Sammenkomster · AARHUS
Fredag den 11. november
Kl 11.00: Fredagsmøde

Reng./vedligeholdelse – og efter en  frokostpause:
Samtale om skiftende teologiske/spirituelle emner:
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Søndag den 13. november
Kl 11.45: Vi øver sange i ca. en halv time – derefter

Vi mindes vore afdøde
– efterfulgt af en lille andagt

Mandag den 14. november
Kl 11.45: Formiddagskreds

Vi arbejder med Johannesevangeliet…
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Derefter skuede jeg, og jeg så en stor skare, som ingen kun-
ne tælle, af alle racer og stammer og folkeslag og tunge-

mål, stående foran tronen og foran lammet; de var iført lange
hvide klæder og havde palmegrene i hænderne; og de råbte
med høj røst og sagde:

„Helbredende virke ske gennem vor Gud,
som sidder på tronen og gennem lammet.“

Og alle engle stod i kreds omkring tronen, og de ældste og de
fire dyr faldt ned foran tronen på deres ansigt, tilbad Gud og
sagde:

„Amen ja, så er det. Lov og ære og visdom og tak og pris
og kraft og styrke tilkommer vor Gud fra tidskreds til tids-
kreds. Ja, så er det!“ Og en af de ældste svarede og sagde til
mig:

„Hvem er det, som er klædt i hvide klæder og hvor er de
kommet fra?“ Og jeg svarede ham: „Herre, du ved det!“ Og
han svarede mig:

„Det er dem, som er kommet fra den store trængsel, og de
har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod.
Derfor står de foran lammets trone og tjener ham dag og nat
i hans helligdom; og den som sidder på tronen, skal slå et telt
over dem. De skal ikke mere sulte og ikke tørste mere, ej hel-
ler skal nogen sol eller ild brænde dem. For lammet i tronens
midte skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde. Ja,
Gud selv skal tørre alle deres tårer af deres øjne.“

Fremblik
Præstebesøg i Aarhus 2022 :
Lør. aften den 3. til ons. den 7. december (advent)
– Menneskevielsens Handling:

Søndag den 4. og mandag den 5. december
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)

MEDDELELSER
Hele Landet

Kære fredags-evangeliekreds i København
Evangeliekredsen i  København, som i vinterhalvåret har mød-
tes hver anden fredag aften og har arbejdet med Paulus-breve-
ne, er sat i bero for en tid – da Troels Lindow ønsker at ind-
skrænke sine arbejdsopgaver og videregive kredsen til mig –
hvilket jeg ser frem til med glæde!

Jeg har bare brug for lidt tid til at få de nye gøremål ind i en ryt-
me, så jeg kan overskue, hvad jeg kan påtage mig og i hvilken
form – så kære "Evangelie-læselystne": Væbn jer med lidt tål-
modighed – så vil der komme en invitation her i bladet til at
genoptage arbejdet.

Mette Weinhard 

Nordisk regionsmøde
Kristensamfundets nordiske regionsråd holder møde i Køben-
havn den 3. og 4. november.
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DET NY JERUSALEM

Og en af de syv engle, som har de sidste syv skåle fyldt med
de sidste syv plager, kom til mig og sagde: „Kom, så skal

jeg vise dig bruden, lammets hustru.”
Og han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg og

lod mig se, hvordan den hellige stad Jerusalem sænkede sig
ned, udgående fra Guds væsen, indhyllet i Guds åbenbarings-
glans.

Den funklede som den kosteligste ædelsten, som krystal-
len jaspis. Dens mur var mægtig og høj med tolv porte og ved
portene stod tolv engle og navne stod skrevet over portene:
Navnene på Israels børns tolv stammer.

Mod solopgangen tre porte, mod midnat tre porte, mod
middag tre porte, mod solnedgangen tre porte (øst, nord, syd,
vest).

Og stadens mur havde tolv grundstene og på dem stod
tolv navne: Navnene på lammets tolv apostle.

Og han, som talte med mig, havde en gylden målestok for
at måle staden og dens porte og dens mure. Og staden er byg-
get i en firkant, hvis længde er så lang som bredden. Og han
målte staden med målestokken til tolv tusinde stadier og
længden og bredden og højden var ens. Og han målte dens
mure til hundrede og fireogfyrre alen – menneskets mål; det
er som englenes mål.

Dens fundament var af jaspis og staden var af purt guld,
gennemsigtigt som krystal, og murenes grundsten var smyk-
ket med ædelsten:

Den første med jaspis, den anden med safir, den tredje
med kalcedon, den fjerde med smaragd, den femte med sar-
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Jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en
sky og med regnbuen om sit hoved. Dens ansigt var som

solen og dens ben som ildsøjler, og den havde en lille åben
bogrulle i hånden. Den stillede sig med det højre ben på havet
og det venstre på land og råbte med høj røst, som en løve brø-
ler, og da den råbte, lod de syv tordener deres røst høre. Og da
de syv tordener talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra
himlen sige:

„Sæt segl for det, de syv tordener har sagt og skriv det ikke
ned.” Og englen, som jeg havde set på havet og på land, løfte-
de sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i
evighedernes evigheder, ham som har skabt himlen og alt i
den og jorden og alt på den og havet og alt i det:

„Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse
og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som
han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne.”

Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter tale
til mig og sige:

„Gå hen og modtag den åbne bogrulle af den engels
hånd, som står på havet og på land”. Jeg gik hen til englen og
bad den give mig bogen, og den sagde til mig:

„Tag den og spis den! Den vil være bitter i din mave, men
i din mund vil den være sød som honning”. Jeg modtog bogen
af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som
honning, men da jeg slugte den, var den bitter i min mave. Og
der blev sagt til mig: „Du skal igen profetere om mange folk
og folkeslag, tungemål og konger.”
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donyx, den sjette med sarder, den syvende med krysolit, den
ottende med beryl, den niende med topas, den tiende med
krysopras, den ellevte med hyacint, den tolvte med ametyst.

Og de tolv porte var tolv perler. Hver port én perle. Og en
bred gade af purt guld, klart som glas. Et tempel så jeg ikke
derinde, thi Herren, Gud den almægtige, er dens tempel og
lammet.

Og byen har ikke sol og måne til at lyse. For gudsåbenba-
ringens lys oplyser den, og dens lysestage er lammet.

I dette lys skal alverdens folkeslag færdes og jordens kon-
ger skal bringe deres åndsskat. Og dens porte skal aldrig luk-
kes, og natten skal ikke være mere.

Og man skal bringe alle verdens åbenbaringsskatte og alle
folkeslags åndsskatte til staden.

Og intet skal komme ind, som ikke er åndeliggjort, som
unddrager sig fællesskabet, som vil forblive i løgnens magt,
men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog.
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OLIEBJERGS-APOKALYPSEN

„Der vil være tegn ved sol, måne og stjerner. På jorden vil
folkeslagene opleve trængsler og hverken vide ud eller

ind, når havet og dets bølger trænger sig på. Menneskene skal
miste fodfæstet i sig selv i frygt og forundring over det, som
bryder ind over jordens kreds. For selv himlenes kræfter skal
rokkes. Da vil de se Menneskesønnen som kommer, der hvor
skyerne er, i sin åbenbarings kraft og glans. Når dette begyn-
der at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, thi befrielsens
time er nær.”

Og han fortalte dem en lignelse: „Se figentræet og alle de
andre træer. Når deres knopper springer ud, ser I det og er-
kender ud fra jer selv, at sommeren er nær. Således skal I, når
I ser alt dette ske, erkende, at Guds rige nærmer sig. Sandelig
siger jeg jer: Den nulevende menneskehed skal ikke forgå, før
alt dette bliver fuld virkelighed. Himmel og jord skal forgå,
men mine ord forgår ikke.

Så vogt jer for overfloden i mad og drikke, at jeres hjerter
ikke skal blive træge, og vogt jer for bekymringerne om de
ydre livsfornødenheder, at verdensdagens lys ikke skal komme
uforberedt over jer som en kvælende løkke. Thi den skal kom-
me for alle, som bor på hele jorden.

Vær nu vågne i ånden i hvert øjeblik! Og bed! At I må
kunne kæmpe jer ud af alt det, som skal ske, og bestå for Men-
neskesønnen”.
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‘Menighedsandagt’ på Sankt Knuds Vej 
Fremover holdes der jo ikke Menneskevielsens Handling i Kø-
benhavn om torsdagen – men der kan gerne foregå forskellige
aktiviteter: Håndarbejdsgruppe, kristendom og rengøring, sam-
talegruppe og andet… 

Torsdagens aktiviteter kunne indledes med en menighedsan-
dagt, således som vi har prøvet det et par gange i den første
halvdel af året. En ‘torsdagsansvarlig’ kunne forberede, hvem
der i givet fald kunne være ‘oplæser’ ved menighedsandagten
og alle er velkomne til at være den, der i kirkerummet læser
ugens evangelietekst, trosbekendelsen og til sidst Fader Vor. 

Har du lyst og mod på denne opgave – og for eksempel lave en
lille kalender, som vi kan offentliggøre i ‘Meddelelser’ – så hen-
vend dig gerne til én i menighedsrådet.

Med venlig hilsen

Mette Weinhard, Troels Lindow, Anne Ottesen, 
Henning Christiansen og Lisa Bratlann

Vi vil så gerne kunne låne bøger ud, men …
Vi mangler stadig en ny bibliotekar, som kan tage over efter
Inger Maria Causse’s årelange varetagelse af vores bogsamling.

Det er nødvendigt, at der er et menneske, der har overblik over,
hvilke bøger vi har og hvilke, der er er i cirkulation hos med-
lemmer og venner – og vi kan blive nødt til midlertidigt at hol-
de inde med vores åbne udlån, indtil vi atter har en bibliotekar
på Sankt Knuds Vej.

Derfor vil vi stå med åbne arme, hvis nogen gerne vil påtage sig
dette hverv.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i København

13

Fejringen af 100-året på Sankt Knuds Vej
Fredag den 16. september havde vi en dejlig dag i København,
hvor der var deltagere fra alle vores fire menigheder.

Vi begyndte med Menneskevielsens Handling, som nu kan
række 100 år tilbage i tiden. Vi var mange, der havde en stem-
ning i os af, at det var en ganske særlig oplevelse at være en del
af denne strøm, som vi var sammen om.

Derefter spiste vi en god brunch, hvor mange mennesker, der
ikke så ofte ser hinanden, kunne være sammen over et fælles
måltid.

Der var planlagt 3 foredrag – og Mette Weinhard lagde ud med
en meget stemningsfuld beskrivelse af den proces, der lå til
grund for, at Menneskevielsens Handling kunne blive til i dage-
ne omkring den 16. september 1922 på Goetheanum, og hvor
også de første præster blev viede. 

Lisa Bratlann gav et overblik over Kristensamfundets interna-
tionale udbredelse i dag og fortalte også om den organisation,
som gennem årene har dannet sig. Lisa fortalte også om vores
nordiske regionsråd, som i 2019 påbegyndte sin inkarnations-
proces, men som først nu kan begynde sit virke i det små.

Og så blev der drukket kaffe og spist kage(r)! 

Troels Lindow holdt til sidst et foredrag, som havde to fokus-
punkter: Dels de hændelser og begivenheder, der førte frem til,
at Kristensamfundet kunne grundlægges og dels samspillet
mellem menneskets biografi og Kristensamfundets sakramen-
ter i evolution og involution.

Da vi om eftermiddagen samledes til kultisk afslutning, lå der
en andagtsfuld og mættet stemning i kirkerummet, og vi sagde
farvel til hinanden med smil i både øjne og hjerter.

Lisa Bratlann
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BETRAGTNING · NOVEMBER

Efterår …
Roserne i forhaven på Sankt Knuds Vej 13 blomstrer og blom-
strer – ofre langt ind i december – det gør de, fordi vi "stresser"
dem ved at "nippe" de afblomstrede hoveder af. På den måde
forhindrer vi dem i at danne frugt og følge naturens alminde-
lige årstidsløb – vi forlænger blomstringstiden – og har smukke,
duftende blomster på alteret – til glæde for alle os, som tilbrin-
ger stunder i kirkerummet. 

Når vi griber ind i naturen, skaber vi kultur – også vor "menne-
skenatur" kalder på, at vi går i gang med at kultivere den – vi
blomstrer ikke af os selv og danner frugter – vi må aktivt kulti-
vere vort væsen – for at skabe de karakteregenskaber i vort
væsen, som kan vokse.

Hermed forsøger vi at vække vore idealer til live i vort eget
væsen og dermed være medskaberer af Mennesket i mennesket
i os selv – og af og til kan vi have det held at møde mennesker,
der har en sjælden farve skønhed og "duft" i deres væsen – og
som som spreder glæde og forundring hos os, der møder dem. 

God November! 

Mette Weinhard 

Kassererens Klumme – Vi holder skansen!
Overskuddet efter bogføring af september måned er det samme
som efter august – nemlig små 18.000 kr. 

Vi går nu ind i perioden med kun to præstelønninger, hvilket
gerne skulle bedre økonomien yderligere. Der er dog i øjeblik-
ket nogle ret store udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen
af de to lejligheder i Bergensgade samt en utæthed omkring et
loftvindue i kirkerummet samme steds – men det er da glæde-
ligt, at vi kan få lavet disse opgaver uden helt at slå bunden ud
af økonomien. 

Venlig hilsen
Lisa Bratlann, Kasserer

Fremblik
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne, januar 2023 
Fredag den 6., kl 19.00 – og lørdag den 7., kl 9.00 - ca 18.00:
Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C:

Modstandens betydning i antroposofiens udvikling, 100 år
efter branden af det første Goetheanum 1922-2023
Vi retter vores opmærksomhed på, at det er 100 år siden det
første Goetheanum brændte 1922/23. Hvad betød branden for
antroposofiens udvikling i løbet af 1900-talet – og i dag? (Ver-
denshistorien i antroposofisk belysning, GA 233).

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Stævnegebyr 900 kr. Medlemmer 450 kr. Prisen er inkl. mad/
kaffe/te. Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto i Merkur
8401 100 12 07. Mærk betalingen med ’Vinterstævne’ og ‘navn’
på deltager. Skriv, hvis særlige behov mht. mad.
Bemærk at seneste tilmeldingsdato er 15. december!
Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 (Daniel Håkanson)
eller 8627 6060 (Selskabets sekretariat), Voldbyvej 38, 8464 Galten,
mail:sekretariat@antroposofi.dk 
(Uddrag af indbydelsen –  program følger i dec.bladet (red.)).
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