15. november 2018 - 15. februar 2019

SCT. PAULS KIRKE
-en kirke i bevægelse

VELKOMMEN TIL

MESSIAS
LÆS OGSÅ:

JULEAFTEN I SOGNEHUSET

JULENS KONCERTER

BØRNESIDEN

PRÆSTENS KLUMME

TAG ET PITSTOP
AF SOGNEPRÆST FLEMMING BAATZ KRISTENSEN

GIV DIG RUM TIL AT
VÆRE MENNESKE!

I skrivende stund er vi i gang
med efterårets store satsning i
Sognehuset: ”Pitstop på livet”.
Seks aftener om livet: Kærligheden, mand og kvinde, familien, singlelivet og seniorlivet. Vi
mener, at det engang imellem er
vigtigt at standse op og træde til
side, tænke og få et servicetjek
på vores liv. Det har været en
glæde, at rigtig mange har deltaget, unge og ældre, folk, vi kender og folk vi ikke kender. Det har
været en særlig form for Pitstop,
men der findes også Pitstop til
hverdagsbrug. Det har vi brug for,
for det er ikke altid let at leve...

KIRKENS NYTÅR

Den 2. december er det 1. søndag i advent. Den dag begynder
et nyt kirkeår og så følger en
række søndage og helligdage som
perler på en snor. Hvad med et
Pitstop hver søndag? Tag dagen
ud af kalenderen og gå til gudstjeneste hver søndag. En del
mennesker gør det, og de fortsætter forhåbentligt. De fleste gør
ikke, men hvad med at indføre
den disciplin og gode vane at gå i
kirke om søndagen?! Lad os gøre
det til noget normalt som kristen at gå i kirke om søndagen!
I kirken kan vi læsse af, vi får
forkyndt tilgivelse og oprejsning.
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Gudstjenesten klæder os på til den
nye uge. Den giver os et fortegn
for den og overskud til den. Det
går lidt lettere, når man har været
i kirke. Så kan vi igen.

DET NYE ÅR

Ved det borgerlige nytår 1. Jan.
lukker vi en ny kalender op og går
ind i det nye og ukendte.
Hvad med at gå gennem kirkeåret
ind i det borgerlige år. Det giver
perspektiver, horisont, noget at
bygge på, en hvile ...

HVAD GØR VI NÅR VI
STÅR OP OM MORGENEN?

Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer, som i en alder af 39 år
blev henrettet af nazisterne få dage
før befrielsen, har sagt: ”I den nye
dags første øjeblik hører ingen planer eller bekymringer hjemme. Og
ikke heller den overdrevne arbejdsiver. Der bor Guds befriende nåde,
Guds velsignende nærvær." De ord
har inspireret mig til, at det første
jeg gør om morgenen, når uret
ringer, er at sætte mig op og så
slår jeg korsets tegn to gange i det
jeg siger: ”I Guds befriende nåde,
i Guds velsignende nærvær”. Så er
dagen godt begyndt! Jeg minder
mig om, at jeg står i nåden, Gud er
nær ved mig! Ideen være hermed
givet videre …

5-10 MINUTTER

Eller hvad med at indføre den praksis at sætte 5-10 minutter af hver
dag til at være stille og mærke åndedrættet, derefter læse et stykke
fra Bibelen. Brug gerne Bibelselskabets læseplan, som du kan tage
i kirken og sognehuset eller bestille
hos Bibelselskabet.dk.
Læs teksten langsomt igennem et
par gange og spørg så: Hvad siger
denne tekst om mig selv? Om Gud?
Er der et løfte, jeg kan gribe om og
leve på? Er der noget jeg mindes
om, jeg skal gøre? Vær stille igen,
bed en bøn, et Fadervor…

EN MENTOR

Det er godt at have sig en mentor,
èn man kan snakke med om sit
liv. Flere har det. Jeg har det også
selv og er glad for det. Det er godt
at have en at vende sit liv med,
en der kan lytte og spørge ind til
tingene og hvis ord man kan spejle
sig i. En mentor kan også kaldes
en medvandrer, sjælesørger eller
skriftefader alt efter hvor vægten
lægges, og hvad man aftaler. Hold
her øje med Sjælesorgsnetværket eller Skriftemål i kirken. Se
side 14.
Godt nytår med jævnlige Pitstop.
Kun fantasien sætter grænser...
Hjertelig hilsen
Flemming Baatz Kristensen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Af Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)

MENIGHEDSMØDE OG
VISIONSDAG

Sct. Pauls Kirke har en folkekirkeprocent, der ligger noget over
landsgennemsnittet og en af de
højeste blandt midtbykirkerne.
Alligevel bliver en 1/3 af nyfødte
børn ikke døbt. Menighedsrådet
havde derfor til menighedsmødet i
november valgt at drøfte dåbsinitiativer med menigheden. Foreløbigt
skrives der med tilbud om samtaler
mv. til forældre til nyfødte børn i
sognet. Alle tilflyttere introduceres
også til kirkens tilbud. Menighedsrådet vil arbejde videre med yderligere tiltag og vil på en visionsdag
i januar generelt arbejde med
visioner for de kommende 2 år.

RENOVERING AF KIRKEN BLIVER I 2020

Nationalmuseet har nu givet
principgodkendelse til kirkens
projekt med maling, nyt lydanlæg,
skærme i kirkerummet samt etablering af et fleksibelt rum forrest i
kirken. ”Rummet” skal bla. kunne
benyttes til koncerter, foredrag og
give plads for evt. flygel.
Godkendelsen er dog betinget af
besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet, og at resultaterne af disse
indarbejdes i udbudsprocessen.
Det er endnu uvist, hvornår en
endelig godkendelse kan foreligge.
Menighedsrådet har derfor valgt
at give sikkerhed for bryllupper og
koncerter i 2019 ved at fastsætte
renoveringen til 2020 – Endelig
plan for renoveringen vil blive
fastlagt når tilladelsen fra myndighederne foreligger.

babysalmesang for op mod 100
babyer og deres forældre årligt,
velbesøgte familiegudstjenester
samt mini- og juniorkonfirmander
for skolerne på Frederiksbjerg.
Lissi har også varetaget størstedelen af opgaven i forhold til børnekirke. Gennem hele sin ansættelse
har Lissi også dirigeret børnekoret Gospel Chicks, der bla. har
medvirket til børnegudstjenester.
Vi siger Lissi tak for 10 år ved Sct.
Pauls Kirke og ønsker hende held
og lykke fremover.

Det populære babysalmesang
fortsætter med ny besætning:
Her får medlem af kirkens cantori
Ditte Maria Mølgaard udvidet sin
ansættelse. Ditte har erfaring fra
babysalmesang og er klassisk korog solistsanger. Senest som solist
ved Mozarts requiem i Sct. Pauls

Ditte Maria Mølgaard

VI SIGER TAK TIL LISSI
WINTHER

Lissi Winther har efter 10 års
ansættelse ved Sct. Pauls kirke
valgt at stoppe i stillingen som
børnemedarbejder i Sct. Pauls
Kirke. Lissi har gennem sin ansættelse vist stor glæde og dedikation
i forhold børn og børnefamilier ved
kirken. Lissi har arbejdet med en
bred vifte af aktiviteter. Herunder

aldersopdelt børnekirke. Camilla
skal endvidere arbejde med miniog juniorkonfirmander, medvirke til
familiegudstjenester, børnehøjtid
samt overtage ansvaret for kommunikation om børnehøjtider.

NY BESÆTNING PÅ BØRNEAKTIVITETER

Sct. Pauls Kirke har ansat Camilla
Grøndahl Jakobsen som kirketjener/administrator. Camilla, der
er pædagog og diakon har sagt ja
til også at overtage hovedansvaret
for børnekirke herunder arbejde
for, at der i højere grad tilbydes

Kirke. Vi ser frem til, at babysalmesang fortsat vil fremstå som
et attraktivt og velbesøgt tilbud i
kirken.
De fleste børneaktiviteter varetages i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen.
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KONCERTER
STINE BRAMSEN
Tirsdag den 27. november kl.
17:00 og 20:00
Stine Bramsen gæster Sct. Pauls
Kirke med en akustisk koncert.
I 2014 banede ’Prototypical’ vejen, for hvad der skulle blive Stine
Bramsens solist-gennembrud på
den danske musikscene.
I TV-programmet ´Toppen af
Poppen´charmerede og imponerede Stine Bramsen danskerne
og med singlerne ’Woman’ samt
’Karma Town’, blev Bramsen et af
de mest spillede danske navne på
radio i 2015, mens debutalbummet, ’Fiftyseven’, gik ind som #1
på Hitlisten.

Bramsen atter tilbage med singlen
’L.A.C.K.’, som fik stor international ros og siden blev fulgt op af en
koncertrække, som dagspressen

I efteråret 2017 vendte Stine

sendte 5 stjerner efter, under overskriften: ´Blændende Bramsen!´
Entré: 250,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.billet.musik.dk

MONTEVERDIS "MARIA VESPER"
Fredag den 30. november kl. 19:30
Claudio Monteverdis store Maria
Vesper opføres af Copenhagen
Soloists.
Medvirkende:
Sangere: Anna Wierød, Christina Larsson Malmberg, Rebecca
Forsberg Svendsen, Simone
Rønn, Martin Vanberg, Doron
Florentin, Kieran White, Erlend
Tyrmi, Ørjan Hartveit, Rasmus
Kure Thomsen.
Dirigent: Jonathan Ofir

HANNE BOEL
Lørdag den 1. december
kl. 20:00
Hanne Boel har samlet en akustisk trio bestående af hende selv
og de to guitarister Jens Runge
og Jacob Funch, når hun gæster
Sct. Pauls Kirke den første aften i
december.
Publikum kan forvente en blanding
af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det jazzede alt det, som Hanne Boel er gjort af.
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Hun vil nyfortolke egne hits fra

Samt orkester bestående af musikere der spiller på barokinstrumenter.
Koncerten varer 1 ¾ time inkl.
pause.
Yderligere oplysninger på www.
copenhagensoloists.dk
Entré: 230,- inkl. gebyr.
Billetforsalg: www.ticketmaster.
dk / tlf. 70 15 65 65
fortid såvel som nutid samt præsentere personlige og karakterfulde
fortolkninger af sange, som står
hendes hjerte nær.
Hanne Boel slog igennem som
sanger i slutningen af 1980’erne
og har siden da befundet sig på
toppen af den danske soulpopscene
med diverse priser og omkring 20
udgivelser bag sig.
Sidste år spillede Hanne Boel adskillige udsolgte koncerter rundt
om i landet.
Entré: 275,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf.
70 15 65 65
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KONCERTER
KONCERTER
MARIE CARMEN KOPPEL
Onsdag den 5. december kl. 19:30 - 20:30
Marie Carmen Koppel er ofte blevet omtalt som Danmarks ukronede
soul- og gospeldronning. Hendes
uovertrufne sangteknik er bl.a. inspireret af ophold i New York, hvor
hun fik den amerikanske gospeltradition ind under huden.

Koppel på saxofon. Deres mangeårige samarbejde og venskab kan
både mærkes og høres på scenen,
hvor deres musikalske sammenspil
flettes sammen med en hyggelig
omgangstone og kontakt til publikum.

Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen samt sin bror Benjamin

Entré: 215,- kr.
Billetforsalg: www.ticketmaster.
dk / Tlf. 70 15 65 65

CAROLINE HENDERSON
(UDSOLGT)
Lørdag den 8. december kl. 17:00 og 20:00
Tirsdag den 11. december kl. 17:00 og 20:00
Caroline Henderson gæster også i
år Sct. Pauls Kirke med sin julekoncert.

I lighed med tidligere år har koncerterne været utroligt populære, hvorfor alle billetter allerede er udsolgt.

VOCAL LINE

Onsdag den 12. december kl. 17:00 og 20:00

Vocal Line åbner igen i år dørene
for de traditionsrige julekoncerter. Koncerten byder på numre
fra jule-udgivelsen ´It’s Coming
On Christmas´. Et album som
indkapsler mange af de julesange
Vocal Line har haft på repertoiret
gennem årene, men også helt nyskrevne arrangementer.

Vocal Line har altid søgt efter
et dybere udtryk såvel tekstligt
som musikalsk, og dette gælder
ikke mindst for de sange, der
knytter sig til julen. Det er sange
om forventning, glæde og lysets
genkomst, men også om den
julesorg, som mange kender til.

Alle sange er arrangeret af såvel
nuværende som tidligere korsangere samt af korets dirigent gennem
alle årene, Jens Johansen.
Entré: Voksen: 150,- kr. / Børn og
studerende: 100,- kr. Billetforsalg:
www.vocalline.safeticket.dk
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KONCERTER
KONCERTER
SCT. PAULS CANTORI
Lørdag den 15. december kl. 16.00

Velkommen til Sct. Pauls Cantori`s
julekoncert.
Her byder koret og dets dygtige solister under ledelse af Thomas Kristian Nielsen på såvel nyere samt
traditionelle julesange og salmer.
Programmet vil fokusere på lyset,
som vi i vintertiden knapt kan ane.
Sct. Pauls Cantori består af yngre
sangere, som fortrinsvis er sangstu-

derende eller nyligt uddannede sangere ved Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet.
Cantoriet medvirker ved alle kirkelige handlinger i Sct. Pauls Kirke, og
har en del koncertvirksomhed hvor
bl.a. kirkemusikkens store oratorier
for solister, kor og orkester opføres herunder Bachs "Juleoratorium",

"Johannespassion" samt Händels
"Messias".
En del af koncerterne opføres
jævnligt i samarbejde med Randers Kammerorkester og Aarhus
Symfoniorkester.
Entré: 50,- kr.
Billetter fås v/ indgangen fra kl.
15.15. Mulighed for MobilePay.

MESSIAS

Tirsdag den 18. december kl. 19:30

KURT RAVN

Fredag den 14. december kl. 17:00
Julekoncerterne er blevet en fast
tradition for Kurt Ravn og igen i år,
har vi den glæde, at han gæster Sct.
Pauls Kirke.
Kurt Ravn ledsages af:
Oboist ved Sjællands Symfoniorkester: Birgitte Lindum
Solotrompetist i Radiosymfoniorkesteret: Michael Frank Møller
samt kapelmester, organist og pianist: Carl Ulrik Munk-Andersen.
Entré: 215,- kr.
Billetforsalg: www.ticketmaster.dk
/ Tlf. 70 15 65 65
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Sidsel Aja Eriksen

G.F. Händels "Messias" opføres
ganske få dage inden jul af solister,
Sct. Pauls Cantori og orkester.
Medvirkende:
Camilla Button, sopran
Sidsel Aja Eriksen, alt
David Danholt, tenor
Thomas Storm, bas
Sct. Pauls Cantori,
Aarhus Orkestermusikere fra

Aarhus og Odense Symfoniorkester
Thomas Kristian Nielsen, dirigent
Varighed inkl. pause: ca. 2 ½ time.
Dørene åbnes kl. 18.30
Entré: 200,- kr. + gebyr.
Billetforsalg: www.ticketmaster.dk
/ Tlf. 70 15 65 65

KONCERTER
KONCERTER
NYTÅRSKONCERT
Lørdag den 19. januar kl. 16:00

Sopranen Camilla Button og trompetisten Tristan Button indleder
det nye år med en festlig nytårskoncert.
I samspil med organisten David Peter Schmidt vil de præsentere en
perlerække af opera-arier og duetter
udsat for sopran og trompet.
Stykkerne er bundet sammen til en
festlig buket med fortællinger fra
operaens spændende, dramatiske
og eventyrlige univers.
Repertoiret spænder fra smukke duetter som Delibes “Blomsterduetten” og Offenbachs “Barcarolle”
til lidenskabelige arier som "Dido's
Lament" og humørfyldte stykker
bl.a. fra “Hoffmanns Eventyr”.
Velkommen til en festlig koncert
med storslået musik!
Læs mere om de medvirkende på
www.sctpauls.dk/koncerter
Entré: 50,- kr. Billetter fås v/ indgangen fra kl. 15.15.
Mulighed for MobilePay.

Camilla Button

EMMELIE DE FOREST
Lørdag den 2. februar kl. 20:00
I foråret 2019 drager Emmelie de
Forest på Danmarkstourné med sit
band, hvor hun vil fremføre sange
fra de to albums `Only Teardrops` og `History`. Derudover
også nye kompositioner, der endnu
ikke er udgivet, samt udvalgte
covernumre. Lydbilledet vil være
en overraskende blanding af både
akustiske og elektroniske elementer, elguitar møder ukulele og viola
møder omnichord.
Danske Emmelie de Forest fik sat
sit navn på verdenskortet, da hun

vandt Eurovision Song Contest
tilbage i 2013 med `Only Teardrops`. Efter sejren blev verden
hendes arbejdsplads med bl.a. en
reklamekampagne i Kina, TVshows og koncerter i hele Europa
samt sangskrivning i USA.
Entré: 175,- kr. + gebyr (230,-kr.
inkl. gebyr)
Billetforsalg: www.ticketmaster.
dk / Tlf. 70 15 65 65
Entré: 230,- inkl. gebyr.
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KIRKENS KORSHÆRS NYE BESØGSTJENESTE

Vil Kirkens Korshær oprette
endnu en besøgstjeneste? Er
der ikke nok af dem i forvejen,
kunne man spørge. Jo, der er
ganske mange af dem, men
Korshærens Besøgstjeneste har et lidt andet sigte end
de andre. De mennesker, vi vil
hjælpe, er typisk ældre borgere, der af forskellige årsager
ikke kan komme ud af deres
hjem; de er med andre ord socialt isolerede. Og det lader til,
at disse mennesker ikke falder
indenfor rammerne af de gode
besøgstjenester, der allerede
fungerer.
Måske fordi nogle af borgerne
kan virke lidt sære ved første
øjekast; nogle drikker ind i mellem for meget, nogle er fysisk
syge eller besværede, nogle af
dem har ondt i livet. Men fælles
for dem alle er, at deres største problem er ensomhed – de
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mangler nogen at snakke med
og være sammen med. De er
i socialt underskud. Og Korshæren vil prøve at sætte dem i
kontakt med nogen, der har lidt
socialt overskud.
Hen over sommeren i år har
der i medierne været vist
billeder af Danmark, som det
tog sig ud, da der var allervarmest: Alle vækster var tørre
og afsvedne, brune i stedet
for grønne, fordi de manglede
vand. Det er et godt billede på
de mennesker, vi taler om her:
De er udtørrede af mangel på
medmenneskelig kontakt.
Det er faktisk ikke meget der
skal til for at gøre den sociale
væskebalance bedre. Lidt snak
om løst og fast er en god begyndelse; eller man kan spille
kort; lægge puslespil; snakke
om, hvad der står i avisen …

og når man er godt i gang med
det ene eller andet, opdager
man nok, at disse ”sære” mennesker ikke er mere sære end
så mange andre. Det er i hvert
fald min egen oplevelse, efter
besøg hos nogle af dem.
Hvis man ikke har prøvet at
være besøgsven før, kan tanken
måske virke lidt fremmed, men
Korshæren tilbyder vejledning,
før man går i gang; og besøgsvennerne er løbende i kontakt
med en person fra Kirkens
Korshær, så ingen er overladt til
sig selv.
Hvis du vil vide mere, eller hvis
du kender en, der kunne have
godt af at få noget at vide, så
kontakt Korshærens Besøgstjeneste/Robert Johannes
Ulrich på: besoegstjeneste@
kirkenskorshaer.dk // tlf.:
86 20 64 32

Sct. Pauls Julemarked i 2017

24. november 10 – 15
Vi sætter JULEN i gang sammen
Med det vi kender + alt det nye.
Cafeteria

Amerikansk Lotteri

Tombola.

Juledekorationer

Håndarbejde/Strik

Keramik

Børnelegestue

Hjemmebagte kager

Dart

God mad, flotte præmier, hygge og god atmosfære

RETROBODEN
Her kan du finde spændende

Konkurrence
En udfordring til maven

Brugskunst, Keramik,

En dyst mellem 3 præster

Gamle ting og sager

og 3 fra menigheden

Samlerobjekter

En sponsoreret fight

Specialiteter

Et totalisatorspil med

Og meget andet

gode præmier til dig

Velkommen den 24. november kl. 10.00

INVITATION TIL JULEAFTEN I SCT. PAULS SOGNEHUS

Sct. Pauls Kirke arrangerer Juleaften for enhver, der har lyst. Efter
Julegudstjenesten d. 24 Dec. kl.
16.00 åbnes dørene til sognehuset
(på bagsiden af kirkebygningen).
Her vil et hold frivillige have stillet
an til at fejre juleaften for gæsterne.
Efter en traditionel julemiddag tændes juletræet, og vi skal gå omkring
det og synge julesalmer. Der bydes
også på kaffe med juleknas og en
julehistorie. Aftenen slutter ikke
senere end 22.30.
Har man ledsagende børn med, er

man velkommen til at medbringe
gaver til dem.
Transport til og fra juleaften er på
eget ansvar.
Pris: 130 kr. pr. deltager.
Børn under 14 år gratis ifølge med
voksen.

Tilmelding:

Senest søndag d. 17. december
kl.12.00 til kirke- og kulturmedarbejder Martin Frøkjær-Jensen
tlf. 22 34 78 32
Mail: martin@sctpauls.dk
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SCT. PAULS FOR BØRN

BØRN I SCT. PAULS

v. Kirke- og kulturmedarbejdere Martin Frøkjær-Jensen og Camilla Grøndahl Jakobsen

GUDSTJENESTER FOR
BØRN!

nedlige ”Spaghettigudstjeneste”
mandag aftener kl. 17 og frem. Den
første gang er således mandag d.
28. januar kl. 17 i Sct. Pauls Kirke.

Højmessen om søndagen er i sig selv
en børnevenlig gudstjeneste, idet
der er børnekirke under prædiken og
motetsang. Her er Camilla Grøndahl
Jakobsen eller Martin Frøkjær-Jensen, eventuelt sammen med frivillige,
klar med et tilpasset børnevenligt program i kirkens sognehus, som ligger i
direkte forlængelse af kirken. Der er i
rundgangen stillet legetøj frem til de
mindste samtidig med, at medfølgende forældre kan høre prædikenen over
højttalere. De lidt større børn kan, i
inspirerende rammer, få fortælling,
kreativ leg eller sange med sig fra
dagens gudstjeneste.

Der vil ved disse hverdagsgudstjenester, der kan være et helt lille familiepusterum, stadig blive budt på et
børnevenligt måltid sammen med de
andre familier til en billig pris (25,- pr
voksen, børn gratis!).

I Sct. Pauls kirke er der masser af
gudstjenester for børn.

Indimellem laver vi også særlige hverdagsgudstjenester for og med børn!
En gang om måneden har vi i samarbejde og på skift med Skt. Lukas
kirken et tilbud til bydelens børn og
familier. Det har i 2018 ligget fast på
torsdage sidst på eftermiddagen og
den sidste i 2018 er torsdag d. 13.
dec. i Lukaskirken. Vi vil i 2019 som
noget nyt forsøge at lægge denne må10

Der er også en stor familiegudstjeneste fire gange årligt. I den kommende
periode er det Jule-Familiegudstjenesten, der er på programmet.
Her sættes alle sejl til, og vi juler ved
gudstjenesten på mange måder ved
denne særlige familiegudstjeneste 3.
søndag i advent som i år er d. 16.
december kl. 14:00.
Efter gudstjenesten er der traditionen
tro æbleskiver i sognehuset til alle.

BABYSALMESANG MED NY
FORSANGER!

Vores populære tilbud til nybagte
forældre om at komme til babysalmesang i kirken i et forløb over 8 gange
får nu en ny forsanger, idet Lissi
Winther er fratrådt sin stilling. Det er

den dygtige solosangerinde Ditte Maria Mølgaard, som bla. er kendt fra
Cantoriet i kirken, der sammen med
Martin Frøkjær-Jensen tager babyerne
og deres voksne gennem et sanseligt
oplevelsesrigt kursus. Her indtages
det store kirkerum til klange af blandt
andet ahornblokfløjte, klokkespil og
lyre. En dejlig stund for forældre, til at
synge nogle smukke højstemte salmer
sammen med deres barn, som på sin
side netop finder trygheden i moders
eller fars stemme.
Der er tilmelding til kurset via hjemmesidens topmenupunkt ”Aktiviteter/Børn og familier/babysalmesang” på onlineformularen nederst på
siden.

LAD OS NETVÆRKE PÅ
FACEBOOK!

Du kan få invitationer direkte ind på dit
device via vores Facebook-gruppe
”Familier i Sct. Pauls” !
Gå ind på siden https://www.facebook.com/groups/familierpauls
og anmod om optagelse. Så får du
altid gode aktivitetstilbud fra kirken direkte ind via facebook, samt mulighed
for at netværke med andre familier i
kirken og lokalområdet.
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DER BLIVER LYS I JULESTALDEN IGEN I ÅR
Julestalden `Jesus i Centrum´
som for første gang så dagens lys i
2015, blev en stor succes. Folkekirker, valgmenigheder, frikirker, den
Katolske Kirke og mange andre aktører i Aarhus lagde kræfter i initiativet og bød hele december måned
på et væld af arrangementer i den
flotte julestald, som blev bygget og
sat op af lokale tømrerlærlinge fra
Aarhus Tech.
Projektgruppen bag `Jesus i centrum´ er overordentlig glade for
at kunne meddele, at succesen nu
gentages for fjerde gang. Vi håber på også i år at kunne byde på
mange forskellige events i løbet af
julemåneden – fx salme- og korsang, oplæsninger, koncertindslag,
taler og samtaler, julekalender og
meget, meget andet.
Allerede nu kan vi afsløre, at julestalden officielt åbner den 30.
november med åbningstale ved
rådmand Kristian Würtz. I disse
måneder arbejder projektgruppen
på planlægningen af december
måneds forløb. Vi satser på at vi
med hjælp fra både kirker, kirkelige
organisationer og frivillige aktører atter kan stable et spændende
program på benene, og glæder os
meget til at byde velkommen i julestalden `Jesus i centrum´ ved den
Katolske Kirke på strøget.
Læs mere og følg med på www.
jesusicentrum.dk, hvor vi løbende
opdaterer programmet.

MINDESAMMENKOMSTER EFTER BEGRAVELSER
/ BISÆTTELSER I SCT. PAULS KIRKE
Støtteforeningen har indgået
aftale med menighedsrådet om at
forestå det praktiske arbejde omkring ovennævnte typer af arrangementer.
Vi har udarbejdet en folder med informationer,
som kan fås på kirkekontoret fra 1.
december
Den nye tjeneste har vi kaldt:
CAFE Sognehuset
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HAN MÅTTE OPGIVE SIT ARBEJDE PÅ GRUND AF
STRESS
nye unge og dygtige husorkester synger vi sange der sporer
os ind på at ville ét og vi hører fra manden, der fik stress,
hvordan han lever i dag og
hvilke råd han vil give til os.

"I orkanens øje" – en gudstjeneste om stress.

Vi skal møde en direktør som
fortæller om, hvad der skete
med ham, da han fik stress og
så meget stress, så han måtte
opgive sit arbejde.

Parentesgudstjenesten søndag
den 25. november kl. 16
sætter fokus på noget, som flere og flere oplever og kæmper
med: stress!

Vi lytter til tekster, der møder
og tackler stress. Ledt af vores

Der holdes en kort prædiken
ved Flemming Baatz Kristensen, der leder gudstjenesten og så stresser vi af og
hviler os i nadveren, hvor vi
stille modtager det der kaldes
det ene, der er nødvendigt. En
dristig påstand, men værd at
overveje…
Vel mødt til en gudstjeneste,
hvor stress tages alvorligt, hvor
den angribes og vi får hjælp til
at finde vej.

LITTERATURKREDSEN
v/ Britta Toft
I januar 2019 starter vi sæsonen i Litteraturkredsen med at
læse Marylynne Robinsons tre
romaner:
”Gilead” 2004
”Home” 2008
”Lila” 2014
De tre bøger er ikke nødvendigvis
sammenhængende, men de handler om den samme personkreds,
der fortæller ud fra hver deres
synsvinkel og de foregår alle i den
samme by, Gilead i Midtvesten,
USA.
Marilynne Robinson er født
1943 i Idaho, USA. Hun debuterede i 1981 med romanen Hus
og hjem. Hendes debutroman
betragtes i dag som en klassiker i
amerikansk litteratur.
Først tyve år senere færdiggjorde
Marilynne Robinson sin anden roman Gilead. Det er en roman om
en døende præsts breve til sin lille
søn, og den indbragte Marilynne
Robinson Pulitzerprisen i 2005.
Bogen blev en kæmpesucces med
en stor international læserskare,
også i Danmark.
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Marilynne Robinsons bøger beskæftiger sig med livets store emner; liv
og død, kærlighed, tilgivelse og tro.
Datoer for forårets møder:
-

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

24.
21.
21.
11.
16.
13.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

Møderne afholdes i sognehuset i
Sct. Pauls Kirke, Sct. Pauls Kirkeplads 1, 8000 Aarhus fra kl.
19.00 - 21.00.
Alle er velkomne – det er ikke en
lukket kreds, og der er altid plads
til nye deltagere!
Deltagelse er gratis.
Kaffe og kage koster kr. 20,-

GUDSTJENESTER
TORSDAG 15. NOVEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
AFLYST pga. orgelrenovering

SØNDAG 18. NOVEMBER
(25. s. e. Trinitatis – Luk. 17, 20-33)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Bibelselskabet
16:00 Møller

ONSDAG 21. NOVEMBER
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

SØNDAG 16. DECEMBER
(3. søndag i Advent – Matt. 11,
2-10)
10:00 Aagaard
Indsamling: Menighedsplejen
14:00 Familiegudstjeneste
Baatz Kristensen
ONSDAG 19. DECEMBER

(Helligtrekongers søndag – Matt. 2,
1-12)
10:00 Aagaard
Indsamling: Diakonhøjskolen
16:00 Søvndal

SØNDAG 23. DECEMBER
(4. s. i Advent – Johs. 1, 19-28)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Bibellæser-Ringen
16:00 Møller

MANDAG 24. DECEMBER

10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

(Juleaften – Luk. 2, 1-14 / Matt. 1,
18-25)
14:30 Julegudstjeneste
Søvndal
16:00 Julegudstjeneste
Baatz Kristensen
23:30 Midnatsmesse Møller
Indsamling: Kirkens Korshær

SØNDAG 2. DECEMBER

TIRSDAG 25. DECEMBER

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

LØRDAG 1. DECEMBER

1. s. i Advent – Matt. 21, 1-9)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Kirkebladet
16:00 Møller

TORSDAG 6. DECEMBER

(1. Juledag – Luk. 2, 1-14)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Kirkens Korshær

ONSDAG 26. DECEMBER

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

(2. Juledag – Matt. 23, 34-39)
10:00 Søvndal
Indsamling: Kirkens Korshær

SØNDAG 9. DECEMBER

TORSDAG 27. DECEMBER

(2. s. i Advent – Luk. 21, 25-36)
10:00 Møller
Indsamling: Indre Mission
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste Søvndal
Tema: Ære være Gud i det
højeste

SØNDAG 30. DECEMBER

TORSDAG 13. DECEMBER
10:30 BørneHøjtid – Jul
Baatz Kristensen
16:45 Baatz Kristensen

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal

TORSDAG 20. DECEMBER

SØNDAG 25. NOVEMBER

TORSDAG 29. NOVEMBER

TORSDAG 3. JANUAR

LØRDAG 5. JANUAR

16:45 Fyraftensgudstjeneste
AFLYST pga. orgelrenovering

(S. s. i kirkeåret – Matt. 11, 25-30)
10:00 Aagaard
Indsamling: Kirkens Korshær
16:00 Parentesgudstjeneste
Baatz Kristensen
Tema: Stress

(Nytårsdag – Luk. 2, 21)
16:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Bibelselskabet

19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

10:00 Børnejul for sognets
daginstitutioner
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

TORSDAG 22. NOVEMBER

TIRSDAG 1. JANUAR

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

(Julesøndag – Luk. 2, 25-40)
10:00 Møller
Indsamling: Missionen blandt
Hjemløse

10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 6. JANUAR

TORSDAG 10. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
SØNDAG 13. JANUAR
(1. s. e. H3K – Luk. 2, 41-52)
10:00 Møller
Indsamling: Folkekirkens ungdomskor
19:30 Festgudstjeneste, afslutning på Evangelisk Alliances
bedeuge
Baatz Kristensen

ONSDAG 16. JANUAR
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

TORSDAG 17. JANUAR
17:00 Diakonindvielse Jens Maibom Pedersen og biskop Marianne Gaarden

SØNDAG 20. JANUAR
(2. s. e. H3K – Johs. 2, 1-11)
10:00 Møller
Indsamling: Kristeligt Forbund for
Studerende
16:00 Katekismus gudstjeneste
Baatz Kristensen

TORSDAG 24. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen
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GUDSTJENESTER/AKTIVITETER
EN AT TALE MED
SØNDAG 27. JANUAR

ONSDAG 20. FEBRUAR

(3. s. e. H3K – Matt. 8, 1-13)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Y`s Men
16:00 Møller

19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

MANDAG 28. JANUAR

TORSDAG 21. FEBRUAR

17:00 Det for børn og aftensang

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

TORSDAG 31. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

LØRDAG 2. FEBRUAR
10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen

SØNDAG 3. FEBRUAR
(4. s. e. H3K – Matt. 8, 23-27)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen
DIAKONIENS DAG
KL 11:45 Frokost
12:30 Kort foredrag og samtale
om diakonien i Sct. Pauls Sogn
16:00 Møller

TIRSDAG 5. FEBRUAR

SØNDAG 24. FEBRUAR
(Søndag sexagesima – Mark. 4, 1-20)
10:00 Søvndal
Indsamling: Kirkebladet
16:00 Møller

STEFANSHJEMMET
ONSDAG 21. NOVEMBER
10:30 Møller

ONSDAG 19. DECEMBER
10:30 Julegudstjeneste i
Sct. Pauls kirke
Møller

19:00 Teengudstjeneste
Søvndal

ONSDAG 16. JANUAR

TORSDAG 7. FEBRUAR

ONSDAG 20. FEBRUAR

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal

SØNDAG 10. FEBRUAR
(S. s. e., H3K – Matt. 17, 1-9)
10:00 Møller
Indsamling: Kristent pædagogisk
institut
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Søvndal
Tema: Lovsang på bjerget

TORSDAG 14. FEBRUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Kollund

SØNDAG 17. FEBRUAR
(Søndag septuagesima – Matt. 20,
1-16)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen
16:00 Aagaard

10:30 Møller

10:30 Møller

LOKALCENTER DALGAS
TIRSDAG 20. NOVEMBER
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 4. DECEMBER
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 18. DECEMBER
14:00 Baatz Kristensen

TIRSDAG 8. JANUAR
14:00 Møller

TIRSDAG 15. JANUAR
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 5. FEBRUAR
14:00 Baatz Kristensen

TIRSDAG 19. FEBRUAR
14:00 Salmesangseftermiddag
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SJÆLESORG
Henvendelse kan ske til en af kirkens fire præster. Præsterne har
udvidet tavshedspligt.
Henvendelse kan også ske til:
"SJÆLESORGSNETVÆRK VED
SCT. PAULS KIRKE"
Ledes af sognepræst Flemming
Baatz Kristensen.
Består af en række personer, som
ikke er præster. De har almindelig
tavshedspligt.
En sjælesørgerisk samtale er en
mulighed for at tale med et helt
almindeligt menneske om det, vi
tumler i livet med. Der er ingen
regler for, hvad man kan tale om.
Se sctpauls.dk under fanebladet
aktiviteter/sjælesorgsnetværk og
foldere, som kan findes i kirken og i
sognehuset.
SKRIFTEMÅL I
PRÆSTEVÆRELSET
v. Baatz Kristensen
Følgende fredage kl. 16:00-18:00.

16. NOVEMBER
21. DECEMBER
18. JANUAR
15. FEBRUAR
Adgang gennem kirken. Indgang
gennem døren i kirkens højre side
til det gamle præsteværelse.
Se nærmere på sctpauls.dk
KIRKEBIL
Alle sognets ældre og gangbesværede tilbydes kørsel til og fra alle
kirkens gudstjenester og arrangementer.
Pris: 30 kr. (tur/retur)
Bestilling af kirkebil:
Kontakt kordegnekontoret,
tlf. 86 12 21 54
mandag-torsdag kl. 9:30-13:00
torsdag tillige kl. 15:00-17:00
(bestilling senest dagen før!)
Se flere arrangementer på sctpauls.dk eller download app’en
Kirkekalenderen

AKTIVITETER I SOGNEHUSET
TORSDAG 15. NOVEMBER
19:00 Litteraturkreds

FREDAG 14. DECEMBER

MANDAG 4. FEBRUAR

12:00 Julefrokost for De Ældres
Bibelkreds Møller, kræver tilmelding

18:00 Mandagsfællesskabet

MANDAG 17. DECEMBER

ONSDAG 23. JANUAR
18:15 Mandsklubben

18:00 Mandagsfællesskabets
juleafslutning

TORSDAG 24. JANUAR

14:00 De ældres Bibelkreds
Møller

TIRSDAG 18. DECEMBER

TIRSDAG 29. JANUAR

18:00 Sct. Pauls Unge

17:30 Sct. Pauls Café

MANDAG 19. NOVEMBER

FREDAG 21. DECEMBER

MANDAG 4. FEBRUAR

14:00 De Ældres Bibelkreds
Møller

18:00 Mandagsfællesskabet

18:00 Sct. Pauls Unge

MANDAG 24. DECEMBER

18:00 Sct. Pauls unge

LØRDAG 24. NOVEMBER

16:45 Juleaftensarrangement i
Sognehuset
NB: Kræver tilmelding (s.9)

FREDAG 16. NOVEMBER

19:30 Midtvejsfolket

TIRSDAG 20. NOVEMBER

10:00-15:00
Støtteforeningens julemarked

MANDAG 26. NOVEMBER
18:00 Mandagsfællesskabet

TIRSDAG 27. NOVEMBER
09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Sct. Pauls Café
19:30 Katekismusaften
Baatz Kristensen (i Eben Ezer
Brammersgade 4)

ONSDAG 28. NOVEMBER
18:00 Støtteforeningens juledekorationsaften

TORSDAG 29. NOVEMBER

19:00 Litteraturkreds

TIRSDAG 5. FEBRUAR
MANDAG 11. FEBRUAR
19:30 Midtvejsfolket

TIRSDAG 8. JANUAR

ONSDAG 13. FEBRUAR

18:00 Sct. Pauls Unge

18:15 Mandsklubben

MANDAG 14. JANUAR

FREDAG 15. FEBRUAR

18:00 Mandagsfællesskabet

14:00 De Ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen

TIRSDAG 15. JANUAR
17:30 Sct. Pauls Café

TORSDAG 17. JANUAR
19:00 Menighedsrådsmøde

FREDAG 18. JANUAR
14:00 De Ældres Bibelkreds
Møller

TIRSDAG 19. FEBRUAR
18:00 Sct. Pauls unge

TORSDAG 21. FEBRUAR
19:00 Litteraturkreds

STOP-OP CAFÉEN
TORSDAGE

19:00 Menighedsrådsmøde

MANDAG 21. JANUAR

MANDAG 3. DECEMBER

19:30 Midtvejsfolket, Katekismusaften

14:00 i sognehuset
(Undt.27/12)
Alle er velkommen

TIRSDAG 22. JANUAR

SOGNEEFTERMIDDAGE

19:30 Midtvejsfolket

TIRSDAG 4. DECEMBER
18:00 Sct. Pauls Unge

ONSDAG 5. DECEMBER
18:15 Mandsklubben

TIRSDAG 11. DECEMBER
12:00 Julefrokost for Formiddagshøjskole og Stop-Op,
kræver tilmelding
17:30 Sct. Pauls Café

17:30 Sct. Pauls unge

ONSDAG 23. JANUAR
18:15 Mandsklubben

TORSDAG 24. JANUAR
19:00 Litteraturkreds

TIRSDAG 29. JANUAR
17:30 Sct. Pauls Café

TORSDAG 29. NOVEMBER

14:00 i sognehuset
"Fængslet af det onde?
– om skyld, straf og afsoning" v. Signe Villebro

TORSDAG 20. DECEMBER
14:00 i sognehuset
Julehygge
v. Martin Frøkjær-Jensen
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SCT. PAULS KIRKE
- Ansatte

SOGNEPRÆST

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

FLEMMING BAATZ
KRISTENSEN

ANNONCER

Strandvejen 114, 8000 Århus C
Tlf: 21 86 35 80 (undtagen mandag)
E-mail: fbk@km.dk
SOGNEPRÆST

ERIK DYBDAL MØLLER
Rungstedvej 9, 8000 Århus C
Tlf: 22 35 72 38
(undtagen fredag)
E-mail: edm@km.dk

SOGNE- OG KORSHÆRSPRÆST

MORTEN AAGAARD
Marselisvej 9, 8000 Århus C
Tlf. 20 30 88 00
Kontakt evt. Kirkens Korshær i Århus
på tlf. 86 12 56 66
E-mail: m.aagaard@kirkenskorshaer.dk
SOGNE- OG UNGDOMSPRÆST

JAKOB FROM SØVNDAL

abo
Inviter din n
a med!
eg
ll
ko
r
le
el

Vittenvej 6, Haldum
8382 Hinnerup
Tlf: 28 44 24 67
(undtagen mandag)
E-mail: jfs@km.dk
KIRKETJENER/
ADM. MEDARBEJDER:

HELGE RANDSBÆK
Tlf. 24 27 60 10
E-mail: heran@km.dk

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER (BØRN/UNGE)
ADM. MEDARBEJDER/KIRKETJENER

CAMILLA GRØNDAHL JAKOBSEN
Tlf. 24 27 60 10
E-mail: cagr@km.dk

Et kæmpe velgørenhedsshow, hvor overskuddet
går til julehjælp til trængte familier i Aarhus.
Nyd Et magisk show med fortryllende musik
og himmelsk god stemning.

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

MARTIN FRØKJÆR-JENSEN
Tlf. 22 34 78 32
Undtagen fredag
E-mail: martin@sctpauls.dk

Fredag d. 14. dec.
Lørdag d. 15. dec.

kl. 19.30
kl. 15.00

Citykirken, Viborgvej 173, 8210 Aarhus V
ORGANIST

THOMAS KRISTIAN NIELSEN
Tlf: 24 27 90 80
E-mail: tkn@sctpauls.dk

ORGANISTASSISTENT

DAVID PETER SCHMIDT
Tlf. 22 98 95 56
E-mail: david.organist@gmail.com

FORMAND

FINN BRUUN RAVNSBÆK
Atlasvej 7A, 8270 Højbjerg
Tlf. 21 20 25 79
E-mail: fbr@aarhus.dk

KIRKEKONTORET
PERSONREGISTRERING MV.
Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00
torsdag tillige 15.00-17.00, fredag lukket.
Tlf. 86 12 21 54
E-mail: sanktpauls.sognaarhus@km.dk

Pris:225,se mere og køb billetter på

DetHimmelskeJuleshow.dk

Arrangeret af: Aarhus Bykirke, Aarhus Valgmenighed, Citykirken,
Frelsens Hær, Indre Mission, Kirkens Korshær, Saralystkirken
Musikken er frit stillet til rådighed af Koda og Gramex uden betaling
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