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2 · 2023

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

Med dette månedsblad for februar bekendtgøres også datoerne
for årsmøderne i menighederne i Aarhus, Odense og Køben-
havn. Disse årsmøder vil finde sted i løbet af februar måned. 

Ved disse årsmøder vil årsregnskabet ikke foreligge trykt her i
Meddelelsesbladet – det vil først ske i marts-nummeret. Årsa-
gen hertil er, at regnskabet først skal revideres af vores ekster-
ne revisor og derefter – forventeligt – godkendes af landsbe-
styrelsen, som holder møde den 4. februar, altså efter udsen-
delsen af februarnummeret af Meddelelsesbladet.

Derfor vil regnskabet i stedet blive omdelt i print på årsmøder-
ne, og der vil – trditionen tro – blive en meget grundig gen-
nemgang af tallene af Lisa Bratlann, der også er Kristensam-
fundets kasserer.

På de kommende årsmøder ser vi sammen tilbage på de bisæt-
telser, bryllupper og dåb, som der har været i menighederne i
det forløbne år – men også på de forandrede forhold, som vore
menigheder nu lever under, indtil vi får en ny præst i landet. Vi
vil også se fremad sammen og give plads til de tanker og øn-
sker, der måtte være for menighedslivet – nogle ønsker kan jo
måske godt tilgodeses, trods de forandrede forhold.     

Med venlig hilsen
Mette Weinhard
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EVANGELIETEKSTER
Februar 2023

Epifanias

Søndag den 29. januar
Den syge ved Bethesta Dam Joh. 5, 1 -16

Trinitatis

Søndag den 5. februar 
Lignelsen om arbejderne i vingården Matt. 20, 1 -16

Søndag den 12. februar
Lignelsen om sædemanden Luk. 8, 4 -18

Søndag den 19. februar
Den rige rådsherre Luk. 18, 18 -34

Søndag den 26. februar
Jesu fristelse i ørkenen Matt. 4, 1 -11

Søndag den 5. marts
Forklarelsen på bjerget Matt. 17, 1 -9

Passionstid

Søndag den 12. marts 
Jesus og uddrivelsen af dæmonen Luk. 11, 14 -36
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SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fredag den 3. marts (Marjattas sal)
Kl 19.30: Årstidsfortælling

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

Lørdag den 4. marts (Marjattas sal)
Kl 9.00: Menneskevielsens Handling

Derefter er der brunch – alle er velkomne!

Fremblik
Planlagte datoer 2023:
28. og 29. april; 9. og 10. juni

ODENSE
Tingløkkevej 25

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
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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
på lørdage og søndage kl 10.00 

Søndag den 5. februar
Kl 10.00 Menneskevielsens Handling

Derefter: En kop kaffe/te
Kl 11.45: Det kristne årsløb – Kristus-året

(antroposofisk kristologi)
Foredrag ved Mette Weinhard

Søndag den 12. februar
Kl 10.00 Menneskevielsens Handling

Derefter: En kop kaffe/te
Kl 11.45: Årsmøde for Kristensamfundet i København

• Gennemgang af kasualier
• Årsregnskabet for Kristensamfundet i Danmark
• Fremblik og tilbageblik
• Ønsker for menighedslivet

Søndagshandling for Børn kl 11.00
NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55

Søndage når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Fremblik
Søndag den 5. marts:
Troels Lindow runder de 70 år og bliver fra 1. marts
pensioneret. Vi vil gerne fejre og takke ham for
hans virke her i landet – se Meddelelser
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AARHUS
Bergensgade 14

Fredag den 24. februar
Kl 11.00: Fredagsmøde

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

Søndag den 26. februar
Kl  10.00: Menneskevielsens Handling
Kl  11.00: Søndagshandling for Børn

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

Kl 11.45: Årsmøde i Kristensamfundet i Aarhus
• Gennemgang af kasualier og regnskab
• Tilbageblik – og ønsker og fremblik

for menighedslivet i Aarhus

Mandag den 27. februar
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling

Derefter kaffe og medbragt mad
Kl 11.45: Formiddagskreds

Studiekreds om Johannesevangeliet…

Fremblik
Præstebesøg i Aarhus 2023:
Søn. den 12. og man. den 13. 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
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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 er der bestyrelsesmøde
– se ‘Meddelelser’

Fredag den 24. 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 25. februar 
Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Kl 11.00: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes
Derefter er der kaffe og medbragt mad

Kl 12.00: Studiekreds om Trosbekendelsen
Kl 13.00: Årsmøde i Kristensamfundet i Odense

• Gennemgang af kasualier
• Gennemgang af årsregnskabet
• Tilbageblik og ytring af fremtidsønsker for 

menighedslivet i Odense.

Fremblik
Tingløkkehus er reserveret i 2023:
17. -18. marts;  21.- 22. april;
Konfirmation: Søndag den 23. april: 

finder sted i eurytmisalen på 
Rudolf Steiner Skolen – ikke på Tinglykkevej!

19. - 20. maj; 2. - 3.  juni; 23. - 24. juni. 
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MEDDELELSER
Hele Landet

Tid og sted: Mette Weinhards ‘hjemsted’ i måneden

26. - 31. Januar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arhus

1. - 3. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arhus

3. - 4. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Odense

5. - 18. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . København

19. - 22. Februar:  .  .  . Nordisk Synode i Helsinki

23. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . København

24. - 25. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Odense

26. - 28. Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aarhus

1. Marts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aarhus

3. - 4. Marts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sydsjælland

Dåb
2. juledag mandag den 26. december blev konfirmanden Romeo
Páe Tønnesen døbt i Odense. Han er søn af Marike Páe og Bo
Tønnesen.

Bisættelse
Birthe Brandt Nielsen døde den 1. januar 2023 i sit hjem på Fin-
sensvej 5 på Frederiksberg. Hun blev bisat fra Kristensamfun-
det i København fredag den 13. januar. Udsigning og Bisættelse
skete under ét. Se mindeord.

Anne Daae Stridsland blev født den 19. november 1947 i Køben-
havn og døde omkring nytår 2023 i Aarhus. Hun blev bisat fra
Vestre Kirkegård tirsdag den 17. januar. Udsigning og Bisættel-
se skete under ét. Se mindeord.
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Bortrejse
Mette Weinhard er bortrejst til nordisk præstesynode i Finland
fra søndag den 19. februar til onsdag den 22. februar. Mette del-
tager også om søndagen i festlighederne i Helsinki i forbindel-
se med indvielsen  af deres nye kirkerum. Troels Lindow vil i
denne periode varetage Akuttelefonen.

Om akuttelefonen …

Akuttelefonen har nu bevist sit værd, når der opstår dødsfald
og andre situationer, hvor der er behov for en hurtig kontakt.

Mette Weinhards fastnettelefon er indstillet sådan, at opkald
viderestilles til en mobiltelefon, når hun ikke er i København.
På den måde er det muligt at have normal telefontid, også når
Mette er i Aarhus og Odense – som det er angivet på bagsiden
af bladet. 

Vi håber at begyndervanskelighederne 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



Birthe og Ole var gode til at have hver sin verden og møde hin-
anden med gode ideer og inspiration. Birthe og Ole boede – frem
til Oles død i 2020 – i Valby på Fenrisvej i et hus, som de havde
købt sammen med et vennepar. De sidste år boede Birthe på
Finsensvej på Frederiksberg. Birthe var til sin død tæt forbundet
med sin familie og et naturligt midtpunkt i den. Og af den vil
hun blive savnet. 

Mette Weinhard  

Til Minde
Anne Daae Stridsland blev født den 19. november 1947 i Køben-
havn og døde omkring nytår 2023 i Aarhus. Hun blev bisat fra
Vestre Kirkegård tirsdag den 17. januar. Udsigning og bisættel-
se skete under ét.

Anne Daae Stridsland blev født som tredje datter i en familie,
hvor der var to – en del ældre – søstre, begge fødte før krigen.
Faderen var sygelig og moderen var udearbejdende, og Anne
var til tider så ofte passet af andre, at hun ikke rigtigt huskede
sin familie. Senere flyttede familien til Aarhus. Faderen døde,
da Anne var omkring 12 år gammel, og også søstrene døde i
den første halvdel af deres liv af cancer.

Annes bedste erindringer fra skoletiden var den tid, som hun
tilbragte på Elise Smidts private skole, der trivedes hun. Som
18-årig blev hun gift med Hasse, som hun dog efter kort tid blev
skilt fra – men han forblev en god ven indtil sin tidlige død som
stofmisbruger. Annes liv først i tyverne er præget af livet i skif-
tende kollektiver, en påbegyndt uddannelse til sygeplejerske,
som ikke blev afsluttet – og ønsket om at spare penge op til en
stor rejse. Anne rejste alene til Afrika – en stor dannelsesrejse,
hvor hun også besøgte venner, der arbejdede som lærere der-
nede.  Anne fik venner i Rosenkreutzer-miljøet i Aarhus og gif-
tede sig med Søren Dalsgaard, som hun i julen 1975 fik datteren
Maja med. Ægteskabet varede kun kort, men der vedblev at
være et livsvenskab med Søren, og Anne blev veninde med Sø-
rens senere partnere. 
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Til Minde
Birthe Brandt Nielsen, født den 12. marts 1947, døde den 1. ja-
nunar 2023 i sit hjem på Finsensvej 5 på Frederiksberg, og hun
blev bisat fra Kristensamfundet i København på Sankt Knuds
vej 13 fredag den 13. januar. Bisættelse og udsigning skete un-
der ét.

Birthe Brandt Nielsen blev født i ind i en familie i Køben-
havn/Amager, hvor forældrene Gerda og Villy allerede i 1941
havde fået datteren Kirsten. Gerda var udearbejdende – cigar-
rullerske – og Villy var typograf på Information og fællestillids-
mand. Kommunismen var den livsform, de ønskede sig for
samfundet lige til opstanden i Ungarn – det kunne de ikke ac-
ceptere og blev SF’ere. Politik var et levende emne i barndoms-
hjemmet – som også bød på kolonihaveophold, cykelture og
Land og Folk festivaler. 

Da Birthe skulle i skole, blev hun af den ældre søster rådet til
ikke at finde sig i noget – så det gjorde Birthe ikke. Meget bog-
lig viden fik hun ikke de første år – men fik et godt børneliv i
kvarteret, hvor hun voksede op. Da Birthe blev 12 år, skiftede
hun skole, og her var der en lærer, der ”så” hende og hendes
begavelse, og hun blev en dygtig elev.

I sommeren 1962, da Birthe var 15 år, fik hun et sommerjob i
Daells Varehus og løj sig 3 år ældre for at få bedre løn – lidt
Robin Hood-agtigt – hvor hun selv var den fattige! Efter en
sommerfest i firmaet fik hun et forklaringsproblem, da hun dér
mødte Ole, sin senere ægtefælle. Han var 20 år og skulle lige
forstå, at pigen som han forelskede sig i, bare var 15 år. Men det
blev dem. Birthe gjorde sin skole færdig, Ole blev ingeniør, og i
1966 fik de deres første barn, datteren Signe. Da Signe var 2 år,
giftede de sig, og Birthe begyndte at studere til lærer i 1973, og
i 1974 fik de sønnen Kåre. I 1977, da Birthe var 30 år, blev hun
færdig med sin læreruddannelse og fik en stilling på Østenhøj
skole i Ballerup, hvor hun arbejdede helt frem til sin pensione-
ring i 2009 som 62-årig.

Gennem Birthes søster, Kirsten, skiftede Ole arbejde og begynd-
te som lærer på Vidar Skolen i Gentofte, og familien flyttede
tættere på skolen, som Signe skiftede til, og hvor Kåre også be-
gyndte i 1. klasse – Steiner skolen fyldte meget i familiens liv.
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Kære venner og medlemmer af Kristensamfundet i Danmark 
Den 28. februar runder Troels Lindow de 70 år og bliver fra 1.
marts pensioneret. Vi vil gerne fejre og takke ham for hans vir-
ke her i landet – specielt i København og også Odense – men
også for den årrække, hvor han påtog sig formandskabet for
Kristensamfundet i Danmark. Og vi vil også gerne takke ham
for, at han er parat til at have en aktiv pensionisttilværelse, hvor
han hjælper med at holde "hjulene i gang" i København, når
Mette Weinhard er undervejs i landet. 

Vi vil markere dagen og fejre ham søndag den 5. marts, og alle,
som ønsker at være med til at fejre ham, er velkomne til at del-
tage i festligheden på Sankt Knuds vej 13 – der vil være en udvi-
det brunch med kaffe og kage efter Menneskevielsens Hand-
ling.

Efterlysning af en hvid ministrantdragt i Aarhus
Da vi Julenat skulle holde Menneskevielsens Handling i Aar-
hus, fik præst og ministranter sig en overraskelse! Det var helt
umuligt at finde den ene hvide ministrantdragt, og vi måtte
improvisere. Trinitatis-tidens dragter kan man altid bære – og
så kom de i brug – og gav anledning til en lidt udvidet prædi-
ken – med en betragtning over fejringen af 100-året for den
første Julenat i Kristensamfundets historie – hvor de også den-
gang kun havde de lyslilla trinitatis-dragter. 

Jeg kontaktede Stephan Frister ved første mulige lejlighed, og
han foreslog, at den måske var blevet vasket – men huskede
ikke, om nogen havde taget den med – så nu efterlyses et styk
hvid ministrantdragt! Hvis der er nogen, der ved, hvor den kan
have gemt sig, kan man henvende sig til Mette Weinhard. Også
hvis man skulle have andre oplysninger, det kunne hjælpe i
opsporingsarbejdet.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard   
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Anne og Maja boede på P.M. Møllers Vej i ”de gule huse” –
anvist af kommunen. Her blev der fyret med koksovn, indtil
husene skulle renoveres, og de blev genhuset på Vejlbytoften,
ikke langt fra Rudolf Steiner skolen i Nord, hvor Maja gik i sko-
le. Da Maja skulle konfirmeres, blev det i Kristensamfundet, og
da blev hun også døbt. Her stiftede Anne en livslang forbindel-
se til Kistensamfundet, men hun følte sig dog bedre accepteret
og forstået i England, og rejste med Maja hvert år til London i
10 år – her besøgte hun byen og også Kistensamfundet.  

Anne påbegyndte en eurytmiuddannelse i Aarhus, og det gav
hende et stort forløsende livsindhold, men hun kunne ikke fær-
diggøre uddannelsen. Annes forhold til alkohol gjorde hende
tidligt til invalidepensionist – og dele af hendes liv var præget
at dette forhold. 

Da Anne blev mormor i 2003, tog hun ”skeen i den anden hånd”,
og hun var for sine børnebørn en vidunderlig og empatisk mor-
mor, som alle tre fandt en helt individuel relation og interesse-
fællesskab med. Familien tog to gange om året sammen i som-
merhus, og disse ture står som gode minder om en fantasifuld
og meget farverig mormor. 

Mette Weinhard

"Lys over Østersøen"
Igen i år vil der blive afholdt et stævne på Gotland – på som-
mergården Davide – fra den 22.-28. juli. I år er temaoverskriften
fra Johannes Åbenbaring, og lyder "Se! jeg gør alting nyt". For-
vandlingskraften, som udgår fra den genopstandne, vil være
temaet i de forskellige arbejdsgrupper, der tilbydes. 

Der vil blive lagt foldere ud i menighederne, når de ankommer
til landet. Stephan Frister vil igen i år deltage og Mette Wein-
hard vil også deltage – i fald det bliver muligt (hvis der ikke
opstår dødsfald).

Interesserede kan høre nærmere hos Mette Weinhard  
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BETRAGTNING · FEBRUAR

Helligtrekongertiden rinder ud og passionstiden kommer 
først til marts. Her den 2. februar har vi kyndelmisse, som

ligger 40 dage efter jul, og fra gammel tid altid har markeret mid-
vinteren – lyset er mærkbart taget til – men ofte bliver det rigtigt
koldt i februar. Der er noget tankevækkende over det, at vi men-
nesker, i gammel tid, den dag bragte vinterens hjemmelavede
bivoks og tællelys til kirken for at få dem velsignet dér – måske
havde de mennesker en anende forståelse af den virkelighed, der
er i, at Kristus er lyset i mørket – helt ind i vort praktiske reale liv,
i de lys der tændes inden døre, når mørket falder på.

Lysets vej fra julenatten – hvor Kristussolen står op i menneske-
hjertet – over Kristusstjernen, som viser vejen for De vise Konger
fra Østerland – går nu ind i en tid, hvor HAN er lyset i mørket og
varmen i en ”kold verden”. 

Vi kan til enhver årstid søge hans lys, i dagslyset, i den måde
hvorpå vi ser på mennesker, vi møder i vores hverdag – og igen
og igen ønske os at lære os at se verdenen i hans lys. Kyndelmis-
se kan være en sådan lysets dag – og vi kan fejre det med efter-
tanke – i skumringstimen ved skæret af et brændende lys og en
levende flamme.

Mette Weinhard    

Håndarbejdsgruppen nedlægges
I flere år har håndarbejdsgruppen i København haft torsdags-
sammenkomster, som dels har givet et godt menneskeligt sam-
vær og dels har frembragt smukke og nyttige resultater, som har
været solgt på det faste håndarbejdsbord i garderoben under kir-
ken – til glæde for både køberne og for driftsøkonomien.

Men tilslutningen til håndarbejdet er der ikke mere, og vi må
derfor sige farvel – og tak for denne gang…

Mange hilsener fra 
de sidste i gruppen …

Kassererens Klumme 
Hvert år, når jeg skriver min klumme til februar-nummeret af
Meddelelserne, har jeg selv en fornemmelse af, hvor årsregn-
skabet bærer hen uden at kunne dele den med alle medlemmer
og venner her i bladet! For I skal jo ikke have et resultat baseret
på mine fornemmelser, men på de reelle, afstemte tal. Og så
langt er jeg endnu ikke med årsregnskabet – det må vente til
næste udgave!

Jeg kan dog sætte et par ord på effekten af mine fornemmelser:
Min vejrtrækning er dyb og rolig – og jeg sover godt om natten!

Venlig hilsen

Lisa Bratlann
Kasserer


