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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…



Kære medlemmer og venner 
af Kristensamfundet i Danmark

Dette blad er det første i året – og der skal herfra lyde et ønske
til alle om et rigtigt godt 2023.

Vi har nu i Danmark levet i lidt mere end et halvt år med en ny
situation i præstekredsen, efter at Stephan Frister har ønsket at
indlede sin pensionstid med at slå sig ned i Tyskland.

Alle fire menigheder har lidt afsavn – og det har været bevæ-
gende at opleve de enkelte menigheders beredskab til at arran-
gere sig med det mulige – og den uventede hjælp fra Oslo har
også gjort det muligt for Mette Weinhard at komme hyppigere
til både Aarhus og Odense end først aftalt. Vi i den danske præ-
stekreds er taknemmelige for, at Kristine Høiland så beredvil-
ligt er gået ind i samarbejdet med Troels Lindow i København.  

I 2023 vil der såvel i Odense som i Aarhus og København blive
afholdt konfirmationer. I Aarhus den 10. april, i København den
16. april og i Odense den 23. april. Undervisningen er i god
gang i de enkelte menigheder, hvorfor der også i det nye år vil
deltage konfirmander i Menneskevielsens Handling i de enkel-
te menigheder.

Den opmærksomme læser af bladet vil have bemærket, at det
forgangne års ugentlige evangeliesteder nu har afsluttet et års-
løb. Derfor vil dette nummer ikke indeholde evangelietekster –
vi håber dog i fremtiden af og til at kunne delagtiggøre læserne
i vore andre oversættelsesarbejder, når vi har noget stof, der
egner sig til offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Mette Weinhard
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EVANGELIETEKSTER
Januar 2023

Jul og Hellige Nætters tid
Juledagene incl. fredag den 31. dec. Joh. 21, 15 - 25
Nytårsdag, søndag den 1. januar 2023 Prolog til Joh.evang.
Dagene  2. til 5. januar 1. Joh.Br. kap. 1 og 4

Epifanias

Helligtrekongers dag, fre. den 6. jan. Matt. 2, 1 -12
Søndag den 8. januar Matt. 2, 1-12
Søndag den 15. januar Luk. 2, 41-52
Søndag den 22. januar Joh. 2, 1-11
Søndag den 29. januar Joh. 5, 1-16

Trinitatis

Søndag den 5. februar Matt. 2, 1 -12

*
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Lørdag den 7. januar
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling
Kl 10.00: Antroposofisk Selskabs Vinterstævne

Se ‘Meddelelser’ (tilmeldelse!)

Søndag den 15. januar
Efter en kop kaffe/te:

Kl 11.45: Om det internationale Kristensamfund 
og udviklingen i det nordiske regionsråd
Lisa Bratlann fortæller …

SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fredag den 20. januar (Marjattas sal)
Kl 19.00: Helligtrekonger-fortælling

ved Mette Weinhard
Derefter en kort aftenandagt 
– alle er velkomne!

Lørdag den 21. januar (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

Derefter er der brunch – alle er velkomne!

Fremblik
Planlagte datoer 2023: 3. og 4. marts; 
28. og 29. april; 9. og 10. maj
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Hver dag i De hellige Nætters tid –
Incl. torsdag den 5. januar kl 10.00

Helligtrekonger, fredag den 6. januar kl 10.00
NB! Lørdag den 7. januar (Vinterstævne) kl 9.00

Herefter lørdage og søndage i januar kl 10.00

NB! Lørdag den 14. januar kl 10.00
Menneskevielsens Handling for afdøde
– til minde om Hans Erik Deckert

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

Søndage når mindst to børn deltager kl 11.00
– aftal venligst indbyrdes

Næste præstebesøg
Kristine Høiland vil være i København
28. og 29. januar …

Foredrag og Sammenkomster · København

Helligtrekongers dag, fredag den 6. januar 
Kl 10.00: Optakt til epifaniastiden

ved Mette Weinhard; derefter
Menneskevielsens Handling

Kl 19.00: Antroposofisk Selskabs Vinterstævne
Se ‘Meddelelser’ (tilmeldelse!)
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AARHUS
Bergensgade 14

Lørdag den 31. december
Kl  15.00: Nytårsprædiken

Med læsning af alle årets tidebønner

Søndag den 1. januar 2023
Kl  10.00: Menneskevielsens Handling
Kl  11.00: Søndagshandling for Børn

Finder sted når mindst to børn deltager

Fredag den 27. januar
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Lørdag den 28. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling for afdøde

– til minde om Thorbjørn Dahl

Søndag den 29. januar
Kl  10.00: Menneskevielsens Handling
Kl  11.00: Søndagshandling for Børn

Finder sted når mindst to børn deltager
Derefter:
Kaffe og medbragt mad…

Kl 11.45: Det kristne årsløb
Foredrag ved Mette Weinhard

Mandag den 30. januar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Derefter kaffe og medbragt mad
Kl 11.45: Formiddagskreds

Studiegruppe om Johannesevangeliet…
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ODENSE
Tingløkkevej 25

Fredag den 30. december
Kl 15.00: Nytårsprædiken

Med gennemgang af alle årets tidebønner

Lørdag den 31. december
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Vi drikker kaffe og spiser medbragt madpakke
Og vi rydder op …

Fredag den 3. februar på Tingløkkevej
Kl 16.30: Vi bygger alteret op 
Kl 17.30: Vi drikker kaffe og spiser medbragt mad
Kl 18.00: Studiekreds om Johannesevangeliet
Kl 19.30: Afsluttende aftenandagt

Lørdag den 4. februar 
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

(Helligtrekongers tidebøn)
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn/Konfirmander

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes
Derefter er der kaffe (mad først senere)

Kl 12.00: Studiekreds om Trosbekendelsen…
Kl 13.00: Frokost med medlemmer af Landsbestyrelsen; 

Derefter bestyrelsesmøde
– se ‘Meddelelser’

Fremblik
Tingløkkehus er reserveret i 2023:
24.- 25 marts; 17. -18. marts;  21.-22. april; 
19. - 20. maj; 2. - 3.  juni 
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Fremblik
Præstebesøg i Aarhus 2023:
Søn. den 26. og man. den 27. februar
Lør. den 11. til ons. den 15. marts (passion)
Ons. den 5. til ons. den 12. april (påske)
(Konfirmation søndag den 10. april)
Søn. den 7. og man. den 8. maj
Lør. den 13. til tors. den 18. maj (Kristi Himmelfart)
Søn. den 4. og man. den 5. juni

MEDDELELSER
Hele Landet

Tid og sted: Mette Weinhards ‘hjemsted’ i måneden

1. Januar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aarhus

14. Januar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . København

20. - 21. Januar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marjatta

27. - 31. Januar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arhus

1. - 2. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arhus

3. - 4. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Odense
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Om akuttelefonen …
Vi har nu fået erfaringer med at have en akuttelefon her i Kri-
stensamfundet – og det har vist sig at være en god ting at have
den med rundt i landet. Den har bevist sit værd, når der opstår
dødsfald og andre situationer, hvor der er behov for en hurtig
kontakt.

Mette Weinhard har fra november fået indstillet sin fastnettele-
fon sådan, at opkald til den viderestilles til en mobil telefon, når
hun ikke er i København. På den måde er det muligt for hende
at have normal telefontid, også når hun er i Aarhus og Odense,
som den er angivet på bagsiden af bladet – vi håber at begyn-
dervanskelighederne bliver tilgivet.

Bestyrelsesmøde for Landsbestyrelsen i Odense –
lørdag den 4. februar 2023

Kære venner og medlemmer af Kristensamfundet i Danmark 
Det næste landsbestyrelsesmøde finder sted lørdag den 4. fe-
bruar 2023 og begynder med, at bestyrelsen spiser frokost sam-
men med menigheden kl 13.00.

Hvis der er mennesker som ønsker, at bestyrelsen skal tage et
emne op, som ligger dem på hjerte, er I velkomne til at sende
disse temaer/emner til bestyrelsen/mødeindkalderen. 

Brev eller mail kan sendes til mette.weinhard@gmail.com, så vil
det komme på dagsordenen.

På vegne af bestyrelsen 

Mette Weinhard



I 1999/2000 kom Calle på efterløn efter en periode med en
stressrelateret burn out –  den nye generation af forældre kon-
taktede ham i fritiden i et omfang, som ikke gav nogen tid til
ham selv i hans vågne timer. Hans kunstneriske virke led under
dette – et virke, der gennem tiden havde bygget ham op og
inspireret ham til hans lærergerning. Efter pensioneringen blev
der tid til rejser, opgaver i kolonihaven, pleje af og ikke mindst
det sociale fællesskab omkring musikken.  

Billedkunsten og den kunstneriske tilblivelsesproces var ham
kær, og på hans 82-års fødselsdag den 5. november – bare tre
uger før sin død – var Calle med til at åbne en kunstudstilling i
Galleriet over Kvickly i Odder. Således fik han afrundet livet
med et kunstnerisk højdepunkt.

Mette Weinhard

Kassererens Klumme 

Jeg er glad for, at jeg i sidste måned valgte at kalde 2.000 kr. for
et overskud efter bogføring af oktober måned. Driftsregnskabet
efter november viser, at overskuds-tendensen har holdt sig, og
vi har nu et plus i regnskabet på 20.000 kr.!

Det er et godt udgangspunkt for at kunne lukke årsregnskabet,
så snart tallene for december er klar. Disse tal når I jo ikke at få,
idet jeg påbegynder udarbejdelsen af årsregnskabet, så snart
januar begynder – for dermed at kunne vise det samlede bille-
de for 2022, når alle tallene stemmer.

Så vi må væbne os med tålmodighed, indtil hele puslespillet
kan samles – men allerede nu vil jeg gerne på Kristensamfun-
dets vegne sige tak til alle, der har bidraget til, at vi før årets sid-
ste måned står på den rigtige side af en balance mellem ind-
tægter og udgifter. 

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer
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Til Minde
Calle Rønnow Petersen døde den 23. november 2022 på Horsens
hospital og blev bisat fra Vestre kirkegård i Aarhus den 3. de-
cember, hvor både udsigning og bisættelse fandt sted under ét. 

Calle Rønnow Petersen blev født i Brønshøj den 5. november
1940 som det tredje barn i en familie med fire børn. Hans foræl-
dre, Novi og Yelva, var forbundne med antroposofien og kom i
selskabet på Rathsacksvej. Hele familien immigrerede i 1951, da
Calle var 10 år, til USA – først til Salt Lake City i Utah og sene-
re flyttede de til Los Angeles. 

I Los Angeles havde forældrene også kontakt til det antroposo-
fiske arbejde – og de var dybt forankrede i det danske indvan-
drermiljø – der var omkring 30.000 danske i byen i den periode.
Calle spillede klaver og harmonika, han malede billeder og han
var en passioneret fodboldspiller – kendt som målfarlig, når
danskerholdet var til kamp. Mens familien blev i Los Angeles
ønskede Calle at vende tilbage til Danmark, og som 19-årig i
1960 drog han til København på egen hånd og boede hos ven-
ner af familien. 

Inspireret af moderen søgte Calle arbejde i Dornach i sommeren
1961 som medhjælper ved scenen. Da Calle den sommer lærte
Lilo – sin senere hustru – at kende, blev opholdet, som også ind-
befattede hans malerkursus, forlænget – og dette møde førte til,
at Calle flyttede til sine svigerforældres hus i Osnabrück. Efter
nogle års arbejde i bilindustrien blev Calle uddannet til Steiner
lærer i Hannover. I årene i Tyskland fødtes parrets første børn –
de sidste fødtes i Aarhus, hvortil familien flyttede i 1969, da
deres ældste datter skulle begynde i en Steinerskole. Ved et
internationalt gymnastiklærerstævne blev Calle tilbudt en stil-
ling i Aarhus.

Calle var de første mange år på skolen en skattet og elsket gym-
nastiklærer, hvor han også holdt malekurser – for forældre og
interesserede – uden for skoletiden.

Senere blev Calle klasselærer og havde flere klasser. Én fra
første til ottende – men også flere klasser, hvor han tog over for
kollegaer, der smed håndklædet i ringen på et tidligt klassetrin.
Calle var dybt involveret i skolens liv og bar tunge ansvarsbyr-
der gennem hele sit aktive arbejdsliv. 
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Antroposofisk Selskabs Vinterstævne, januar 2023
Fredag den 6., kl 19.00 og lørdag den 7., kl 9.00
Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13 
1903 Frederiksberg C

Modstandens betydning i antroposofiens udvikling,
100 år efter branden af det første Goetheanum 1922-2023

Vor kultur er et resultat af menneskehedens arbejde. Vi kan ofte
se, at adskillige tilsyneladende mislykkede forsøg går forud for
det nye. Men disse forsøg kan være en forudsætning for det
nye. Vi må dog holde øje med forvandlingen – er der kim, som
er helt nødvendige for en fremtidig udvikling – eller er der tale
om en blindgyde?

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?
(Verdenshistorien i antroposofisk belysning, GA 233).

(uddrag af indbydelsen – red.)

Tilmelding og stævnegebyr
Stævnet henvender sig både til medlemmer 
og interesserede.
Stævnegebyret er 900 kr. – Medlemmer af Antropo-
sofisk Selskab – og Kristensamfundet er 450 kr. 
Priserne 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 var 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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Fredag den 6. januar 2023
19.00:  Velkomsthilsen

19.15: Det første Goetheanum illustreret med lysbilleder
Morten Gunge

Lørdag den 7. januar 2023
9.00: Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling

10.00:  Kaffe med rundstykke

10.30: Hvad må vi gøre anderledes?
Niels Henrik Nielsen
(Der vil være to muligheder for samtale med korte
indledninger fra bestyrelsen)

11.30: Samtale  1: 
Modstandens og brandens betydning 
for antroposofien
Tina N Hansen, Kirsten Foged

12.15:  Frokost

13.45: Eurytmi
Elisabeth Halkier-Nielsen

14.15: Samtale  2: 
Brandens betydning for ny udformning af 
Antroposofisk Selskab
Ellen Thuesen, Kirsten Larsen

15.00:  Kaffe med kage

15.30: Afsluttende samtale
Alle 

16.30: Olav Åsteson
Kirsten Larsen
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BETRAGTNING · JANUAR

Ledestjernen

Når de tolv hellige nætter rinder ud – tiden, hvor vi menneske-
sjæle fra hele dyrekredsen får skænket kræfter til vores skæbne-
engel for året, som vil komme os i møde – da begynder Epifa-
nias-tiden! Den varer fra den sjette januar og fire søndags-uger
fremover. 

Vi kan ane, at hyrdernes englesyn – hvor hele himmelen klinger
af englestemmer – nu koncentrerer sig til én stor stjerne – som
viser os, at der er en vej at gå ind i det nye år.  Kristusstjernen
lyser på den vej, vi mennesker kan gå ad – ind i Kristusåret.  

Det er den nye bevidsthed, som kan vågne i os – Kristus er siden
verdens første påske forbundet med jorden. I det kristne årsløbs
højtider spejler hans levnedsløb sig ind i vort eget, og i vort so-
ciale liv. Idet vi fejrer disse højtider med andre mennesker, både 
i vore stuer og ved alteret, kan vi igen og igen blive bevidste om,
at Han vandrer sammen med os mennesker som en broder. 

Mette Weinhard

Nyt fra det nordiske regionsråd – 
Videomøde
Den 5. december havde vi et videomøde. Da vi sidst var fysisk
sammen, besluttede vi at mødes virtuelt en gang om måneden
for at holde fast i de aktiviteter, som vi er begyndt på, og på
dagens møde talte vi videre om en revision af regionsrådets
vedtægter. Det er virkelig en fornyelse at have fået den finske
præst, Fritjof Winkelmann, med i rådet. Dels har han med sin
juridiske baggrund en erfaring med, at vedtægter skal være så
entydige og konkrete som muligt – men han giver også inspira-
tion til, at vi får beskrevet det englearbejde, som omgiver vores
anstrengelser i rådet.

Vi mødes igen fysisk i forbindelse med de nordiske præsters
synode i sidste del af februar 2023. Da arbejdet i regionsrådet
skal foregå i et tæt samarbejde med præstekredsen og den nor-
diske lenker, er det vigtigt, at vi også mødes med synoden hvert
halve år – og det sker altså i februar.

Møde med Kristensamfundet i Finland 
Jeg havde gode oplevelser i Helsinki! Der var stor interesse for
at høre om regionsrådet, som ingen faktisk havde kendskab til.
Jeg var så heldig, at den emeriterede præst, Lasse Karlsson, var
til stede. Han kunne oversætte fra dansk til finsk – så ingen
sproglige barrierer! De fleste i menigheden taler også svensk, så
jeg klarede mig desuden fint på tomandshånd.

I Helsinki er man ved at lægge sidste hånd på kirkerummet i
den bygning i den centrale del af Helsinki, som menigheden nu
råder over. Det er et meget smukt rum, hvor der første gang
skulle afholdes Handling 2. søndag i advent – altså ugen efter
mit møde med menigheden. 

Jeg var med til den sidste Menneskevielsens Handling i den
’midlertidige’ kirke, som ligger helt i udkanten af byen. Her har
menigheden holdt til i fem år, og det var tydeligt at mærke, at
mange mennesker følte sig dybt forbundne med dette sted, som
ligger i meget smukke naturomgivelser.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
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