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Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes 
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Søn- og helligdage i december kl 10.00
Torsdage og lørdage kl 10.00
– dog lørdag den 8. januar kl 9.00

Menneskevielsens Handling i juletiden
Julenat, lørdag den 25. december kl 0.00
Julemorgen – · – kl 8.00
Juledag – · – kl 10.00
Alle dage i De hellige Nætters tid kl 10.00
til Helligtrekonger, torsdag den 6. januar kl 10.00

NB! Lørdag den 8. januar (pga. Vinterstævne) kl 9.00

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

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

Julehandling for Børn/konfirmander
Julehandlingen har en anden ordlyd end søndagshandlingen

NB! De deltagende børn og konfirmander 
bedes møde kl 10.55
Juledag, lørdag den 25. december kl 11.00
Onsdag den 29. december kl 11.00
Derefter: Julefortælling i biblioteket
Se ‘Meddelelser’

3

EVANGELIETEKSTER
December 2021

Adventtid
Fra 1. Søndag den 28. november Luk. 21,  25 -36

Juletid
Julenat, lørdag den 25. december Matt. 1, 1-25
Julemorgen – · – Luk. 2, 1-20
Juledag – · – Joh. 21, 15-25
Juledagene til fredag den 31. dec. Joh. 21, 15-25
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

*
Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
Vi har nu siden coronanedlukningen levet med, at vores
meddelelsesblad udkom 4 gange om året. Det er en erfa-
ring, som vi i landsbestyrelsen nu har evalueret på – og vi
er kommet frem til – med dette decembernummer – at
bladet igen udkommer månedligt – dog med et dobbelt
sommernummer i perioden, hvor præsterne afvikler som-
merferie.

Det har vist sig, at vi bliver for ubevægelige i forhold til
at oprette arrangementer med kortere tids varsel. På den
anden side har vi også lært, at det er godt – i det omfang
det er muligt – at kunne se længere frem i tiden mht. de
arrangementer, som vi allerede kender dato og tid på.

Med venlig hilsen 
Præstekredsen
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Onsdag den 29. december
Kl 11.45 Julefortælling ‘under træet’...

Efter Menneskevielsens Handling og 
Julehandlingen er der  – for store og små:
kaffe, te, saft og småkager – julelys på træet 
og Mette Weinhard fortæller…
Se ‘Meddelelser

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

– og læsning af kirkeårets tide- og mellembønner
– Se ‘Meddelelser

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

Helligtrekongertiden
Derefter Menneskevielsens Handling

Fredag den 7. Januar
Kl 19.00: Antroposofisk Selskabs Vinterstævne:

Det store Åndedrag – hvordan virker det 
kosmiske på jorden og det menneskelige 
i kosmos?
Se ‘Meddelelser’ – tilmelding, pris, program, m.m.

Lørdag den 8. Januar
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling; derefter 

Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
Det store Åndedrag…
Se ‘Meddelelser’ – tilmelding, pris, program, m.m.
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Foredrag og Sammenkomster
København

November
1. Søndag i advent den 28. november
Kl 10.00: Prædiken som optakt til adventtiden

Derefter:
Menneskevielsens Handling

December
Torsdag den 2. december
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen mødes…

Søndag den 5. december
Efter Menneskevielsens Handling:

Kl 11.00: JULESTUE
Se ‘Meddelelser’

Torsdag den 9. december
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 12. december;  23. januar;  20. februar;
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te:

Gennemgang af 
Menneskevielsens Handling
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AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 5. og 19. december kl 10.00
Mandag den 6. og 20. december kl 10.00

Menneskevielsens Handling i juletiden
Julenat, lørdag den 25. december kl 0.00
Julemorgen – · – kl 8.00
Juledag – · – kl 10.00

Nytårsdag, lørdag den 1. januar 2022 kl 10.00
Søndag den 2. januar kl 10.00
Helligtrekongers dag, torsdag den 6. januar kl 10.00
Søndag den 9. januar kl 10.00

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 5. december kl 11.00
Søndag den 19. december kl 11.00
Finder sted når mindst to børn deltager…

Julehandling for Børn 
Søndag den 25. december kl 11.00
Julehandlingen har en anden ordlyd end 
Søndagshandlingen.
Finder sted når mindst to børn deltager…

Forberedelse til Konfirmation 2022
Søndag den 5. og 19. december kl 11.00
Konfirmanderne møder til Søndagshandl.
for Børn i Kristensamfundets kirke, 
Bergensgade 14 – og efterfølgende undervisning
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

December
Fredag den 10. december (Marjattas sal)
Kl 19.00: Adventsfortælling

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

Lørdag den 11. december (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

derefter er der brunch …
Alle er velkomne!

Næste præstebesøg på Marjatta:
Oplyses i næste blad …

ODENSE
Tingløkkevej 25

December
Dato for strygning, opbygning og forberedelse 
af rummet sker efter særskilt aftale…

2. Juledag, søndag den 26. december
Kl 9.30: Julehandling 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

Næste præstebesøg i Odense:
15.-16. januar; 12.-13. februar; 12.-13. marts;



MEDDELELSER
Hele Landet

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

Bisættelse
Jane Mary Brewer, født i London den 28. august 1946, døde i
sit hjem på Amager natten til tirsdag den 14. september 2021. 

Udsigning og Bisættelse fandt sted under ét den 23. september
fra Sankt Knuds Vej.

Se side 10 vedrørende akut telefon · Klip,  fold og gem i f.eks. pung
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Foredrag og Sammenkomster
Aarhus

December

Fredag den 3. og 17. december
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

Mandag den 6. og 20. december
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannesevangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“- ordene

Søndag den 19. december
Kl 12.15: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab

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

Januar 2022

Søndag den 2. januar
Kl 12.15: Sociallivets mysterium

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

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

ved Erling Kvåle Jensen, – se ‘Meddelelser’
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Julestue – Håndarbejdsgruppen/Sankt Knuds Vej
Søndag den 5. december efter Handling: kl 11.00-16.00 er der
JULESTUE – dvs. Café med kaffe/kage – boder med håndar-
bejdsnørklerier – bogsalg mm. – og hyggeligt samvær.

Vi glæder os – på gensyn
Håndarbejdsgruppen

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
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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 2022,
kl. 12.15), giver indblik i nuværende initiativer og aktiviteter til
realisering af disse impulser som indledning til yderligere
arrangementer.

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 Århus
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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Akuttelefon til præsterne
Vi har nu oprettet en akuttelefon med nummeret: 

42 51 06 00
På omstående side har vi trykt en lille blanket, som man kan
klippe ud/folde og have i sin pung/taske, hvis man ønsker
det. Her fremgår akut-nummeret også. 

Akuttelefonen vil altid være hos en af præsterne, og denne vil
– så hurtigt som muligt – ringe tilbage, hvis det ikke er muligt
at besvare opkaldet, når det kommer. Præsten vil derefter
kontakte den kollega, der er præst i det pågældende område.

Dette arrangement er også truffet med henblik på fremti-
den, hvor vi har brug for et ‘eviggyldigt’ telefonnummer til
Kristensamfundet, som er uafhængigt af, hvem der på et
givent tidspunkt er præst i landet. 

Varme hilsner · Præstekredsen, dec.2021



Rent økonomisk vil vi jo gerne betragte Kristensamfundet som
en helhed, hvor alle bidrager til det fælles bedste, om man så
bor i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Derfor vil vi i 2022 overgå
til en fælles bogføring og regnskabsaflæggelse, således at vi
også i vores økonomiske dokumentation styrker opfattelsen af
at være én enhed.

Venlig hilsen

Lisa Bratlann
Kasserer

Julefortælling ‘under træet’, Kbh.
Tirsdag den 29. december kl 11.00 er der Julehandling for børn
og konfirmander. Dette arangement er især for konfirmander
og andre børn, der ikke kan deltage i Julehandlingen den 25.
december. Efter julehandlingen den 29. december vil der være
lidt kaffe, te, saft og småkager i forhuset; efterfølgende vil vi
tænde lysene på juletræet, som vil stå i vores stue i De hellige
Nætters tid – og høre julefortællingen – som er både for små og
store – Mette Weinhard fortæller…

Nytårsprædiken, Kbh.
Fredag den 31. december kl 15.00, vil vi – i lighed med sidste år
– holde en nytårsprædiken, hvor vi efterfølgende læser hele
årets tide- og mellembønner – og samtidig viser casula’erne til
de respektive årstider. 
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Kassererens Klumme
I min sidste klumme skrev jeg ret optimistisk om, at vores
driftsregnskab i de sidste år har balanceret på trods af større
underskud på driften i årets løb.

Denne balance tvivler vi på at kunne nå ved afslutningen af
2021, da det sidst bogførte underskud nu ligger på 125.000 kr.

Ydermere begynder vi nu at få problemer med vores likviditet,
altså de kontante midler, som vi har til rådighed på vores drifts-
konti – og som vi bruger til at betale vores regninger med, når
det indkomne gavebeløb ikke dækker udgifterne. Dette gælder
især den sjællandske drift, som bærer størstedelen af vores
underskud.  

De indkomne gavebeløb daler lidt efter lidt, og hvis denne
tendens fortsætter, vil vi på et tidspunkt i 2022 kunne stå i den
situation, at Kristensamfundets ’husholdningspung’ er tom – i
hvert fald for det sjællandske regnskab.

Vi har selvfølgelig stadig økonomiske midler i form af den fæl-
les pengepulje, som vi i årenes løb har fået i form af arv, øre-
mærkede gaver og lignende. Men sådanne penge ønsker vi ikke
at lade indgå i den almindelige drift, da de gerne skulle anven-
des i forbindelse med større udgifter eller investeringer, som vi
bliver nødt til at gennemføre.

Vi har selvfølgelig behandlet denne økonomiske situation i
landsbestyrelsen – og har måttet se den åbenlyse kendsgerning
i øjnene, at vi på landsplan ikke har økonomi til i fremtiden at
have tre aktive, lønnede præster i Kristensamfundet, så længe
de tørre tal ser ud, som de gør nu.

Det betyder med andre ord, at vi ikke kan skabe et økonomisk
levegrundlag for en ny præst, når Stephan Frister forlader os i
midten af 2022. 

Hvordan situationen kommer til at se ud, når Troels Lindow i
begyndelsen af 2023 går på pension, tør vi ikke udtale os om på
nuværende tidspunkt, men i landsbestyrelsen følger vi selvføl-
gelig vores økonomi på tæt hold, så vi løbende sætter tæring
efter næring.
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Gaver til Kristensamfundet
Vi får ind imellem henvendelser om, på hvilke måder man kan
give økonomisk støtte til Kristensamfundet og hvilke skattereg-
ler, der gælder for sådanne gaver. 

Der er to muligheder: 

Løbende gaver (Gavebrevsordning)
Man kan indgå aftale med Kristensamfundet om, at man binder
sig til at betale et fast beløb hvert år i 10 år. Vi har blanketter lig-
gende, hvis man ønsker at indgå en sådan ordning. Her skal
angives navn, adresse og cpr-nr. på gavegiveren, det aftalte
beløb pr. år (eller %-del af den personlige indkomst), ikrafttræ-
delsesdatoen samt underskrift. Desuden underskriver en
repræsentant for Kristensamfundet, som oftest én af præsterne.
Blanketten udfyldes i to eksemplarer – ét til gavegiveren og ét,
der opbevares i Kristensamfundet.

Man får et fradrag for det årlige gavebeløb på højst 15 procent
af den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv net-
tokapitalindkomst. Man kan dog altid få fradrag på op til 15.000
kr. uanset størrelsen af indkomsten. Beløbet kommer automa-
tisk med på forskuds- og årsopgørelse.

Almindelige gaver
Man kan få fradrag for gaver til Kristensamfundet, hvor man
selv hen over tid tager stilling til gavebeløbets størrelse uden
nogen indgået, bindende aftale. Man kan højst få et samlet fra-
drag for alle gaver til velgørende formål på 17.000 kr. i 2021.
Man får automatisk sit fradrag, hvis man har oplyst cpr-nr. til
Kristensamfundet.
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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 "



Fredag den 7. januar 2022
19.00:  Musik

Jakob Bønløkke

19.15: Kosmos har brug for mennesket!  
Daniel Håkanson

20.00: Det kosmiske aspekt i dramatiske tider? 
Ellen Thuesen

20.45: Valg af grupper. Slut

Lørdag den 8. januar 2022
9.00: Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling

10.00:  Kaffe med rundstykke

10.30: Tænkningen og kærlighedens betydning for kosmos
Niels Henrik Nielsen

11.30: Grupper/1: Du vælger 1 af 4 grupper, der bearbejder
emner knyttet til temaet. 
Emner præsenteres på stævnet. 
Jacob Bønløkke, Kirsten Larsen,
Kirsten Foged, Tina N Hansen

12.15:  Frokost

13.45: Eurytmi
Elisabeth Halkier-Nielsen

14.30: Grupper/2: Fortsat arbejde i grupperne

15.15:  Kaffe med kage

15.45: Samtale fra grupper og afslutning
Alle, Kirsten Larsen

16:30 Slut
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Antroposofisk Selskabs Vinterstævne 
Fredag den 7. og lørdag den 8. januar 2022 – 
Kristensamfundet, Sankt Knuds vej 13,  1903 Frederiksberg

Det store åndedrag – hvordan virker det kosmiske på jorden
og det menneskelige i kosmos?

Vor kultur beskriver ofte – fra et materialistisk synspunkt – det
menneskelige på jorden og det kosmiske i kosmos. Overskriften
beskriver, at vi også har brug for det stik modsatte – den store
gensidige igangværende åndelige vejrtrækning mellem menne-
ske og kosmos, beskrevet på s. 21 i Rudolf Steiner: Menneske-
væsen, menneskeskæbne og verdensudvikling, 6. foredrag i Kristia-
nia/Oslo 16.5 - 21.5, 1923, Jupiter forlag. Vi vil arbejde med de to
første foredrag som inspiration.

Hensigten er som altid, at medlemmer og bestyrelse mødes til
denne tematik. Tidens alvorlige tegn peger ikke mindst på beho-
vet for en spirituel kultur. Med erfaring fra vore tidligere vinter-
møder er vi overbeviste om, at det er muligt netop i denne vin-
tertid at drøfte også svære emner på en fælleskabsdannende
varm måde. Dog er det denne gang særlig vigtigt, at vi overhol-
der seneste tillmeldingsdato 15. december! Der er risiko for, at
ikke alle, der ønsker det, kan deltage. Her følger tilmeldings-
tidspunkt med indbetalt stævnegebyr. (uddrag, red.)
Hjertelig velkommen
Daniel Håkanson

Tilmelding og stævnegebyr
Stævnet henvender sig til medlemmer og interesserede.
Stævnegebyret er 900 kr. Medlemmer af 
Antroposofisk Selskab og Kristensamfundet: 450 kr. 
Priserne er inkl. mad og 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 
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Nyt fra det nordiske regionsråd
Den 18. og 19. november havde vi for første gang i to år et regi-
onsrådsmøde her i København.

Lige i øjeblikket består vores regionsråd af 5 præster og 3 medar-
bejdere (lægmænd) fra de nordiske lande.

Coronasituationen har – som en uventet gevinst - givet regions-
rådet en modningsperiode, som viste sig tydeligt her ved
mødet. Hvor vi nok alle havde en forventning om, at vi mere
eller mindre skulle begynde forfra, så fik vi i stedet en fælles
oplevelse af, at de kim, som har ligget i dvale, faktisk havde fået
små spirer.

Vi fik på mødet 

• fastlagt en god kommunikationsplan mellem rådet og præ-
ster/menigheder i vores respektive lande

• planlagt begyndelsen til et samarbejde med vores lenker,
Gisela Thriemer

• lagt retningslinjer på plads for den nordiske centralkasse,
som rådet nu har ansvaret for

• opfordret de enkelte lande til at forberede et ordinært valg
af medlemmer til regionsrådet, så vi i august 2022 kan gen-
nemføre dette valg, som skulle være afholdt i august 2021,
men som coronasituationen umuliggjorde

• lavet en målsætning om, at Lisa Bratlann (som formand for
rådet) tager rundt til de enkelte lande og møder ledelserne
af Kristensamfundene, således at vi også ad den vej kan
udbrede kendskabet til rådet og dets arbejde.

Rådet mødes igen i forbindelse med den kommende præstesy-
node i Järna i februar 2022, hvor vi dels vil holde møde med
præstekredsen og vores lenker og dels holde et ordinært møde i
selve regionsrådet.

Vi forlod alle mødet her i København med en følelse af, at regi-
onsrådet har foretaget endnu et skridt i sin inkarnationsproces,
og at rådets engel har været med os – selv når vi lå i dvale.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
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BETRAGTNING TIL ADVENT

Solvognens stråleskin
Solvognen fra Trundholm Mose… et både fascinerende og gåde-
fuldt ydre vidnesbyrd om en fjern fortids åndskultur…
Den lader ane, hvordan en tidligere menneskehed så op til solen 
som til hjertet af en levende og livskabende kosmisk guddom… den
minder om en tidsalder, hvor såning og vækst, modning og høst og
fødsel og død blev oplevet som selve den evige solguddoms livs-
rytmer… en tid, hvor menneskenes liv lignede en lys drøm, indhyl-
let og gennemskinnet af et gyldenvarmt pulserende skær…

Ret så ussel tager solvognen sig i dag ud i sin montre på National-
museet; ussel i forhold til, hvor strålende den i sin tid må have
fremstået på et indviet sted… de tre årtusinder i mosen har gnavet
på solskivens forgyldning og tæret på det oprindeligt skinnende
øvrige materiale, ædt dets glans…

Og tre årtusinder har ældet menneskeheden… mennesket er vågnet
op til den kolde stofligheds mørke yderverden, har indrettet sig i 
den og målt den op i km/t, øre/min, Mb/sek… og ustandseligt 
gnaver den beregnende intellektualitet på de spæde rester af gylden
kosmisk livssubstans…

Svækket på livet, forarmet og formørket på sindet og til stadighed
småfrysende om hjertet står vi ved solvognens montre…

Vemodighed i blikket… længsel…

Vore længselsfulde blikke vil i juletravlhedens pusterum kunne
blive mødt af andre… af hint mystiske, tillidsfuldt smilende barns
lysvarme, intense blikke… solbarnets…, som i denne tids og ver-
dens kulde og mørke atter er på vej til at finde ly i sit eget hos
os… ventende på at blive lukket ind i restvarmen… sammen med
sin slidte legesag… 

Og et indre univers af gyldenvarmt bølgende liv vil danne sig…,
og solvognen begynde at skinne i fornyet glans i hjertets taberna-
kel… når verdensaltets kærlighed vågner til sig selv i jordens  
menneske…

JUL…
Stephan Frister


