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Ved sognepræst Morten M. Aagaard

Vi ser ikke verden, som
den er, men som vi er!

Den palæstinensiske digter,
Mahmoud Darwish, genfortæller sin
egen version af den gamle myte fra
Ovids Metamorfoser: historien om
den smukke unge mand, der
forelskede sig i sit eget
spejlbillede. Han hed Narcissus! En
dag kommer han til en kilde, hvor
han ser sit eget spejlbillede og
forelsker sig så meget i billedet af
sig selv, at han bliver siddende og
langsomt svinder ind og til sidst
dør. En af pointerne i fortællingen
er, at vi ikke ser verden, som den
er, men som vi er!
I Mahmoud Darwishs version
begynder den lille historie sådan
her:
“Narcissus stirrer på sit billede i
vandet og siger: “Der er ikke andet
“jeg”end mig”! Men den lille gule
påskelilje ved siden af ham drejer
sig imod solen og siger:“jo –der er
et andet “jeg” end mig”–for jeg får
mit liv fra solen. Jeg er, hvad jeg
tilbeder!”
Mange af os bliver let meget
optaget af os selv. Det er som om
det ligger i generne. Mig først! Jeg
er det vigtigste i verden. Vores
kultur hjælper også godt til. Vi har
travlt med os selv, med at se godt
ud, have det rigtige modetøj og det
rigtige liv - og vi tager ”selfies”med
vores mobiltelefoner. Vi vender og
drejer os foran telefonen, og vi
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poster alle vores billeder, så alle
andre også kan se os. Vi vil gerne
være kendte og berømte, se godt
ud, være rige, være kloge, være
lykkelige –og vi spejler os i alle
andre! Er jeg ligeså god, smuk,
dygtig som dem? Påskeliljen
derimod vender sig mod solen og
lyset. Det gør alle blomster! De
søger den kilde, som giver dem
livet, giver dem lyset, varmen og
næring. Påskeliljen ved helt
instinktivt, at livet og alt det gode
ikke kommer fra den selv, men
udefra –fra solen –og derfor drejer
den sig hele tiden efter solen.
I kristendommen lærer vi, at vi
skal være ligesom Påskeliljen –at vi
skal omvende os –ikke mod solen
ligesom blomsterne men mod
Jesus fra Nazareth. Ligesom
Påskeliljen får sit liv fra solen,
sådan får mennesker deres liv af
Jesus fra Nazareth! ”Jeg er verdens
lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men have livets
lys!” siger Jesus om sig selv, og det
passer! Det er derfor kirkedøren er
åben i Sct. Pauls Kirke, og derfor vi
stadig døber børn, for at vi alle kan
blive Jesu blomster og leve vores
liv og blive næret og oplyst af den
kærlighed, der kommer fra ham!
Det er der mange mennesker, der
ikke vil høre på, for de har det som
Narcissus. De ville hellere se på sig
selv end på Jesus. Sådan var det
dengang på Jesu tid – og sådan er
det stadig. I dag står vi
allesammen, små og store, med
valget: Vil vi være som Narcissus
eller vil vi være som Påskeliljen?
Har vi travlt med os selv, eller
bliver der også lidt plads til, at vi
vender os mod Jesus, så vi kan få
livets lys af ham?
Jeg er selv præst i Kirkens Korshær

nede i Nørre Alle. Der kommer de
mest udsatte mennesker i byen, de
hjemløse, alkoholikerne,
narkomanerne, de meget psykisk
syge og rigtig mange ensomme.
Narcissus ville helt sikkert ikke
have arbejdet dér, for lønnen er
dårlig, og det er ikke lige sådan et
job, man poster på Facebook. Men
jeg kender mange Påskeliljemennesker, der arbejder der. Jeg
kender mange Påskeliljemennesker, der vælger at bruge
deres liv og evner på andre, og
som hver dag bruger tid og kræfter
på at sprede glæde, omsorg og
varme til de fattige og udsatte i
byen. På den måde sender de lidt
af det lys, de selv får fra Jesus
videre til alle dem, som går i
mørket og har det skidt.
Tænker du nu – jamen, jeg tror
ikke på Gud, så brug din tid på at
gøre det gode! Og tænker du –
jamen, jeg er ikke blevet døbt – så
kom og lad dig døbe! For husk, at
vi ser ikke verden, som den er,
men som vi er – og hvis du vil
være kristen, så må du vende dig
mod Jesus – vende dig mod Guds
lys – og lader det lys skinne på dig.
Jesus siger om sig selv: “Jeg er
verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys.“
FRED OG ALT GODT!

Det første og det
sidste
Lørdag den 15. juni kl. 16.00
De tre pigekor: Aarhus Pigekantori,
Junior Eve og Hjortshøj Pigekor er gået
sammen om en stor fælleskoncert.
Her vil de forene kræfterne i
opførelsen af Michael Bojesens værk:
”Det første og det sidste”, som er skrevet for kor, klaver, cello og tværfløjte.
Teksten er af Cecilia Engelbrecht Heick.
Værket består af satserne: Den første morgen ; Den første sne ; Den første blomst ; Det første
forår ; Den første kærlighed ; Den første stjerne ; Den sidste aften.
Koncerten dirigeres på skift af korenes ledere: Birgitte Næslund Madsen, Lene Juul Langballe,
Katrine Broch Møller og Martha Fyrstenborg.
Entré: Gratis

Ida Corr
Lørdag den 26. okt. 2019 kl. 20:00 - 21:15
Når Ida Corr gæster Sct. Pauls Kirke den sidste lørdag i
oktober, bliver musikken leveret helt tæt på publikum og i
øjenhøjde. Man kan se frem til festlige popsange og
rørende ballader spillet i nye fortolkninger.
Den aarhusianske popsangerinde har rødder i Gambia.
Dette ses ikke blot i hendes smukke glød men høres også
i den varme stemme.
I efteråret 2016 deltog Ida Corr i musikprogrammet
”Toppen af poppen” på TV 2, hvor hun imponerede både
de øvrige medvirkende og seerne hjemme i stuerne med sine flotte, festlige og rørende
fortolkninger som fx Gnags' ”Når jeg bliver gammel” og Carpark Norths´ ”Within My Reach”.
Ida Corr viser nye sider af sig selv som artist, når hun kommer med sit nye akustiske live-setup.
Hendes største popsange samt et par stykker fra "Toppen af poppen" vil blive omarrangeret og
fortolket med kun klaver, guitar, percussion samt vokal og kor. Koncerten
bliver leveret med små anekdoter imellem sangene og interaktion med
For yderligere oplysninger
publikum.

Mere info:

Entré: 275,- kr. Billetforsalg:billet.musik.dk (Dørene åbnes kl. 19.00)

om kirkens koncerter se:
www.sctpauls.dk/koncerter
hvor der også er mulighed
for at lmelde sig kirkens
koncertnyhedsbrev.

Ved Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)
Farvel til kirkebladet og
goddag til anden form for
information
Sct. Pauls Kirke har i de
seneste 12 år haft et flot
kirkeblad i A4 format, som vi
har været stolte af og glade
for. Vi ved, at en del læser
bladet, men også at stadig
flere henter information fra
Kirkens hjemmeside og fra
Facebook samt via vore
nyhedsbreve, foldere,
plakater og andre platforme.
Menighedsrådet har nu
besluttet at fremrykke
nedlukningen af dette
”medlemsblad”, bla. fordi vi
ikke længere kan få omdelt
bladet på samme fordelagtige
vilkår som tidligere.
Vi vil derfor nu henvise til
vore elektroniske
nyhedsbreve som findes på
sctpauls.dk, fx
› Koncertnyhedsbrevet
› Kulturliv og voksenundervisnings-nyhedsbrevet
› Nyhedsbrevet for børn og
familier
Følg også Sct. Pauls på vores
Facebookprofil og i vore
grupper der.

nummer af kirkebladet, har
menighedsrådet holdt
visionsdag.
Vi vil gerne prioritere vore
børn og unge endnu højere
og har valgt at ”bruge”
kirkebladsmidler til at sætte
nye børneaktiviteter i søen. Vi
er begunstiget af at have
ansat en pædagog og diakon,
Camilla Grøndahl Jakobsen,
som tillige er ”vild med dans”.
På vores visionsdag
fremlagde hun sammen med
andre i menighedsrådet en
idé om dans for børn og en
teenklub. Danseaktiviteten
forventes at foregå tirsdag
eftermiddag. Menighedsrådet
har foreløbigt frem til
udgangen af 2020 valgt at
sætte Camillas timetalt til
kirke og kultur for børn op
med 7 timer ugentligt.

Såfremt aktiviteterne bliver
en succes vil vi fortsætte med
dem og søge at skaffe midler
på længere sigt herunder ved
bidrag fra frivillige – som i
forvejen finansierer en del af
børneaktiviteterne.
Kirkens økonomi
Sct. Pauls Kirke har igennem
mange år haft en stabil
økonomi. I modsætning til en
virksomhed drejer det sig
ikke om at få overskud men
om at anvende kirkens midler
bedst muligt.
Som nævnt nedenfor
lykkedes det at afslutte den
store anlægssag med om- og
tilbygning til Sct. Pauls Kirke
– nye sideskibe, gennemgang
mellem kirke og sognehus,
renovering af køkken og

Det bliver dog stadig muligt
at få ting på tryk. Vi vil
fortsat udarbejde
månedsprogrammer med
gudstjenester og aktiviteter,
ligesom diverse
aktivitetsfoldere fortsat
opdateres og formidles.
Goddag til nye
børneaktiviteter – dans –
teenklub
Som det fremgik af sidste
Visualisering af den planlagte renovering og maling af kirkerummet 2020
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sognehus mv. inden for
budgettet på 15,5 mio. kr.
Menighedsrådet afslutter
sagen med et mindreforbrug
på 95.000 kr. Beløbet søges

robust.
Foråret byder, ud over
regnskabet, på
budgetlægning, hvor
menighedsrådet vil prøve at

overført til projektet i kirken,
som indbefatter maling af
kirken, etablering af
koncertrum samt skærme og
nyt lydudstyr i kirken. Af
forsigtighedshensyn havde
menighedsrådet arbejdet med
at kunne anvende en del af
kirkens frie driftsmidler til
ekstra, uforudsete udgifter i
byggesagen. Men der viste sig
heldigvis ikke behov herfor.
Menighedsrådet har derfor
hensat de frie midler til at
afbøde virkninger af når vore
puljemidler til ungdomspræst
og organist udløber.
Der var i 2018 derfor
budgetteret med et forbrug af
de frie midler på 77.500 –
forbruget blev lidt højere
grundet uddannelsesudgifter
til ny arbejdskraft og vikarer i
denne forbindelse. Efter at
året nu er afsluttet, har Sct.
Pauls Kirke stadig 651.000 kr.
Midlerne anvendes i de
kommende år – så det er
dejligt at kirkens økonomi er

prioritere midlerne så klogt
som muligt.
Den indvendige renovering
af kirkerummet
Når jule- og
nytårsgudstjenesterne er
færdige i 2019 er det planen
at den indvendige renovering
af kirken skal foretages. Her
vil de øverste 4 rækker
bænke blive fjernet og
erstattet af nye stole. Kirken
skal hårdt tiltrængt males, og
vi håber at kunne skaffe
midler til renovering af
altertavle og prædikestol.
Endelig kommer der skærme,
så alle vil kunne følge med i
dåbshandlingen. På lidt
længere sigt er det målet at
iværksætte et udvendigt
belysningsprojekt af kirken –
så kirken fremtræder mere
imødekommende fra M.P.
Bruunsgade.
Ny præst målrettet børnunge og familier

Kirken måtte ved udgangen af
2018 sige farvel til
ungdomspræst Jacob Søvndal,
da han fik nyt præsteembede
på Sjælland. Jacob var ansat
ved Sct. Pauls Kirke på 70
pct. Menighedsrådet har nu
truffet beslutning om at søge
at forhøje stillingen til 100
pct. Den finansieres bla. via
diakonale midler og en
beslutning i provstiudvalget
om at decentralisere flere
midler til domprovstiets
kirker.
Den nye stilling bliver i
halvdelen af arbejdstiden en
sognepræst med
gudstjenester, kirkelige
handlinger,
konfirmandundervisning og
sjælesorg som de øvrige
præster.
Den anden halvdel bliver en
målrettet specialpræst for
børn, unge og familier. Her
bliver opgaven at iværksætte
aktiviteter bla. i samarbejde
med sognets to kirke- og
kulturmedarbejdere og
kirkens mange frivillige. Vi
ønsker at videreudvikle
skole/kirkesamarbejdet,
minikonfirmanderne og
konfirmanderne. Derudover
ønsker vi et diakonalt øje for
sognets unge. Vi ønsker også
at styrke samarbejde med
sognets kirkelige
organisationer og kirkens eget
ungdomsarbejde Sct. Pauls
Unge. Menighedsrådet glæder
sig til ansættelsesprocessen.
VIDSTE DU
Menighedsrådets
møder er offentlige. Tilhørere er
velkomne, men har dog ikke taleret. Se kalenderen for tidspunkt
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SCT. PAULS FOR BØRN
V. Kirke- og kulturmedarbejder Camilla Grøndahl Jakobsen
Minikonfirmandweekend
I februar havde vi, sammen
med Skt. Lukas og Langenæs
Kirker, den store glæde at
byde alle 3. og 4. klasser i
sognene velkommen til en
spændende og sjov weekend
i Sct. Pauls kirke. Med 35
glade minikonfirmander
udforskede vi kirkens rum fra
kælder til kvist, med små
opgaver på vejen. Vi fik gang
i kroppen og stemmebåndet
med nye sange og fagter ved
vores kor-workshop ledet af
Martha Fyrstenborg. Der blev
fortalt levende
bibelfortællinger med LEGO
og derefter blev der bygget
på livet løs, da
minikonfirmanderne selv
skulle bygge en
bibelfortælling. Alt dette
sluttede af med en
gudstjeneste for forældre og
søskende, der fik små
smagsprøver fra vores dejlige
weekend i form af sange og
billeder.
Familieudflugt
Årets familieudflugt går i år
til LEGOLAND!! Så tag hele
familien under armen og nyd
en eventyrlig dag med fart,

spænding og hygge. Med
mere end 50 forlystelser for
børn og børnefamilier er der
noget for enhver smag i
Legoland, om man er til
rutsjebaner, der giver sus i
maven, vandpjaskeri, hurtige
karruseller, gys og gru,
labyrinter og legepladser,
snobrød over bål, en hyggelig
sejltur i LEGObåde eller en
togtur igennem parken. I
hjertet af Legoland kan man
opleve Miniland, som er en
mini-verden med berømte
bygninger og steder i
miniformat, bygget af intet
mindre end 20 millioner
LEGOklodser. Kom med til en
sjov dag for hele familien.
Praktisk info:
Hvor: Vi mødes på Sct.
Pauls Kirkeplads og kører i en
fælles bus til og fra Legoland
Hvornår: 22. juni. Afgang
fra Sct. Pauls Kirkeplads kl.
9:30. Retur fra LEGOLAND kl.
18:00
Pris: 175 kr. Pr. Person (børn
til og med 2 år er gratis)
Medbring: Forplejning til
hele familien til hele dagen
Tilmelding: Tilmelding sker
på mail: martin@sctpauls.dk

eller tlf. 2234 7832 senest
10. juni.
Kommende
familiegudstjenester i
2019
Da dette er sidste udgivelse
af kirkebladet, vil vi benytte
muligheden her for at gøre
opmærksom på de
kommende
familiegudstjenester i 2019.
Så hvis man er glad for at
langtidsplanlægge, kan man
allerede nu sætte kryds i
kalenderen til følgende
familiegudstjenester i Sct.
Pauls Kirke:
BUSK-gudstjeneste
BUSK står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke. Sidste søndag
i oktober holder vi den årlige
BUSK-gudstjeneste med et
børnevenligt tema. De lokale
FDF’ere hjælper med at gøre
gudstjenesten helt speciel.
Julefamiliegudstjeneste
3. søndag i advent åbner vi
dørene til en hyggelig
familiegudstjeneste med
masser af julestemning. Vi
synger julens sange og
salmer, lytter til en
spændende prædiken om
stjerner, engle, eller andet
fra julens fortælling, laver
kreativ julepynt og slutter af
med saft, gløgg og
æbleskiver i sognehuset.
Meld dig ind i vores FB
gruppe Familier i Sct. Pauls
og tilmeld dig nyhedsbrevet!
for børn og familier for
målrettet info i fremtiden!
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Dance N´Joy
Danseerfaring er ikke
påkrævet, ALLE kan være
med, bare man har lyst til
at danse.

Er du vild med at
danse? Kan du li’at
have det sjovt? Er du
glad for fællesskab og
hyggestunder? Går du i
4.-6. Klasse?
SÅ er Sct. Pauls kirkes nye
dansegruppe ”Dance N’ Joy”
lige noget for dig. Vi skal
nemlig danse os glade hver
tirsdag kl. 15.00-16:30 i
Sct. Pauls sognehus.
Vi skal bevæge os til
forskellig slags musik som
pop, hiphop, gospel og R&B.
De forskellige musikgenrer
giver os mulighed for at
udforske forskellige danseog stilarter.

eller lave deres egne
koreografier. Dette vil give
dansen et personligt præg
og afspejle den gruppe af
dansere, der er med.
Vi vil hver gang starte med
en let forfriskning i form af
frugt og kiks, imens der er
Drop-In fra kl. 15.00. Der
vil være tid til at skifte tøj,
snakke med hinanden, og
varme kroppen op med
sjove øvelser og
bevægelser. Kl. 15.30 slår vi
os løs med dansen i en
times tid og slutter til sidst
af med en kort andagt.
Tirsdag d. 27. august kl.
15.00 lyder startskuddet for
Dance N’ Joy når det vælter
ind med energifyldte og
danseglade børn. Vi danser
alle tirsdage til og med d. 3.
december (på nær i
efterårsferien i uge 42).

Dance N’ Joy vil bestå af to
elementer, dels en
undervisende del, hvor
underviseren lærer børnene
en koreografi. Og dels en
kreativ og skabende dans,
hvor børnene får mulighed
for at komme med idéer

Praktisk info:
Hvad: Dansegruppe for 4.6. klasse
Hvor: Sct. Pauls sognehus
Hvornår: Tirsdage 15.0016.30
Pris: Deltagelse i Dance N’
Joy er gratis

Tilmelding:
Online formular på
hjemmesiden her:
www.sctpauls.dk/aktiviteter
/boern-og-familier/dance-njoy/
For yderligere info kontakt
Camilla - se bagsiden!

Vi vil gerne dele vores store
danseglæde med andre, så
derfor laver vi
danseopvisninger til årets 4
familiegudstjenester i Sct.
Pauls kirke i henholdsvis
oktober, december, februar
og april. Dette er
selvfølgelig kun, hvis man
har lyst til at optræde.
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SCT. PAULS FOR BØRN
Der kommer til at være gang i den...
Interview med Camilla
Grøndahl Jakobsen om
Dance N'Joy i Sct. Pauls

Hvor har du din interesse for
dans fra?
Jeg har sådan set haft den
interesse siden jeg var lille,
hvor jeg kunne danse rundt i
stuen i timevis. Har der
været mulighed for at danse,
så har jeg danset
Hvad er det bedste ved at
danse?
Jeg kan godt lide, at man
kan udtrykke så meget med
dans. Man kan skabe mange
stemninger med dans. Man
kan fortælle mange historier
med sine bevægelser. Og så
glæden: det er dejligt at
bevæge sig. Og musik bliver
man glad af!
Hvad for en slags dans skal
der så foregå i kirken?
Det bliver rytmisk dans. Jeg
laver nogen koreografier og
blander det med, at børnene
også får lov til at lave noget,
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så det bliver lidt mere
kreativt, og de også får lov
til at udtrykke sig som de
gerne vil. Det kan også
være, der kommer noget
dramadans ind over det.

det er en vildt god ide. Jeg
tror, det er fordi at folk godt
kan se, at alt det, vi går og
er så glade for i kirken, det
kan vi også udtrykke i dans.
På en meget tydelig måde.

Hvorfor skal man vælge
Dance N´Joy frem for andre
tilbud?
Fordi det bliver det fedeste
sted at danse. Der kommer
til at være gang i den. Der
kommer til at være masser
af glæde. Vi kommer til at
have det sjovt. Vi kommer
også til at have plads til, at
vi kan fjolle. Men jeg vil også
finde plads til, at vi skal
kunne tage nogen snakke
ind imellem, så vi får en
gruppe hvor vi kan dele
nogen ting med hinanden, så
det bliver til et godt
fællesskab.

Er det en almindelig
aktivitet?
Nej jeg har kun hørt om et
enkelt sted de gør det her,
ellers hedder det kor, som er
meget mere almindeligt.

Er det egentlig i orden med
sådan noget rytmisk dans i
en kirke?
Ja DET må man gerne. Jeg
tror selv på, at når vi en dag
kommer i Himlen, så skal vi
også gå rundt og danse og
være glade. Og det gør vi
også her. Vi udtrykker
glæde, og vi udtrykker
følelser, og det synes jeg er
helt i orden at gøre i en
kirke.
Så du har ikke mødt nogen
rynken på næsen fra præster
eller kirkefolk omkring det?
Nej, de eneste kommentarer
jeg har fået er, at folk synes

Minikonfirmandweekend i Sct. Pauls
35 minikonfirmander var samlet til
spændende aktiviteter, da Sct. Pauls sammen
med Skt. Lukas og Langenæs kirker i februar
afviklede weekend for minikonfirmander i
Sct. Pauls Kirke.
Her lidt fotos fra weekenden i kirken.

Hvor kan I bruge de ting i
øver op?
Til familiegudstjenester, som
vi har 4 gange om året. Der
skal der være noget glæde
og noget liv. Og det vil vi
kunne bidrage med.
Hvad for en musik vil I danse
til? Bliver det
"Nøddeknækkeren" eller
"Svanesøen", der kommer
ud af højttalerne?
Nej så bliver man slemt
skuffet. Det er mere pop og
hiphop og måske noget
gospel også .. - siger
Camilla, som endvidere
påpeger, at det er helt gratis
at deltage. Enhver i 4.-6.
klasse i hele Århus kan
tilmelde sig via hjemmesiden
under aktiviteter/børn og
familier/dance n´joy.

Vi ønsker Camilla held og
lykke med lanceringen af det
nye spændende dansetiltag i
Sct. Pauls.
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Formiddagshøjskolen
i Sct. Pauls
I mere end et årti har vi i
Sct. Pauls haft
formiddagshøjskole i
sognehuset.
To sæsoner om året har vi sat
fokus på et rummeligt emne
med plads til foredrag om lidt af
hvert. Vi har hørt om alt muligt
lige fra "Naturen - det billige
skidt" til "Historier fra sognet"
eller en hel portion "Store
jubilæer". Andre sæsoner har
budt på emner som "Norden",
"Erindringer fra en livsvej" eller
som i den allerførste sæson
"Salmebogens digtere". At
højskolen har holdt sig
orienteret om det omliggende
samfunds- og kirkeliv, kan man
se af fx. emner som
"Reformationen", der naturligvis
fremkom som optakt til
reformationsjubilæet, eller
"Rethink", der slet og ret indgik i
Europæisk Kulturby fejringen i
Århus.
Som "faste undervisere" har vi
kunnet glæde os over at få
besøg af alle kirkens præster
praktisk talt hvert år - for
fuldtidspræsterne endda hver
sæson. På den måde har

gæsterne kunne opleve
vore præster på lidt
slappere line end fra
prædikestolen om
søndagen.
Vinter/forårssæsonen har
vi traditionelt afsluttet
med en ekskursion ud i
det danske landskab, eller
i visse tilfælde endda til
udlandet. Altid sammen
Formiddagshøjskolens leder Martin Frøkjær-Jensen
med vores
"søsteraktivitet" Stop Op
Skulle du få lyst til at komme og
cafeen og i øvrigt med åbenhed
være med, er der ikke nogen
for alle, der har haft lyst til at
tilmelding; man møder blot frem
slutte sig til selskabet.
en tirsdag, hvor der er
Efterårssæsonen har vi også
formiddagshøjskole. Prisen er i
altid afrundet med en festlig
øjeblikket 45 kr. for en hel
julefrokost med masser af god
formiddag. Det inkluderer, ud
julemad og fornøjelige indslag.
over formiddagskaffe m. brød,
Selv om emnerne ikke har været
snævert bibelske eller
forkyndelsesorienterede, har vi
altid lagt vægt på det kirkelige
tilsnit i samværet og sunget et
bordvers til frokosten samt
afsluttet med dagens
"salmedryp" og et fadervor
under ledelse af kirke- og
kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen. Det
medmenneskelige fællesskab er
en bærende værdi i
formiddagshøjskolen.

Ekskursion til Kaj Munks præstegård
i Vedersø tirs. d. 28. maj
Tag med Formiddagshøjskolen
på ekskursion til Vedersø
Præstegård, tirsdag d. 28. maj.
Afgang fra Sct. Pauls Sognehus

Sogneaftner

9:30 i egen turbus til Vedersø.
Her får vi frokost, foredrag og
rundvisning.
Efterfølgende går turen til

Danskerne og
verden – en aften
med Carsten Jensen
Foredrag i Sct. Pauls sognehus torsdag
d. 13. juni 19:30
Det er en af dansk litteraturs helt store koryfæer,
der den 13. juni gæster Sct. Pauls Kirke i Aarhus i
forbindelse med Aarhus’ internationale
litteraturfestival, LiteratureXchange. Carsten
Jensen har netop udgivet Hovedspringere, en bog
om danskere og flygtninge, tredje bind i en serie,
der også omfatter bøgerne Kældermennesker og
Mod Stjernerne. Mød Carsten Jensen, til et
spændende arrangement, hvor forfatteren med
baggrund i sine seneste bøger vil fortælle om
danskerne og deres forhold til verden omkring sig.
Aftenen vil byde på både foredrag og oplæsning fra
forfatteren, krydres med højskolesang og lidt til
ganen og afsluttes med debat/samtale om
perspektiverne i foredraget og litteraturen.
Entré 60kr/stud. 25kr.

også et foredrag og en lækker
frokost leveret af vores dygtige
og glade frivillige i køkkenet.
Hold øje med fremlagte foldere
for efterårsforløbet, som plejer
at begynde i sensommeren. Eller
kig ind på formiddagshøjskolens
egen underside på sctpauls.dk
under aktiviteter /
voksenundervisning og
foredrag/formiddagshøjskolen.
Vi glæder os til at se dig!

Bundsbæk Mølle, hvor eftermiddagskaffen serveres. På
hjemturen vil vi lægge vejen
forbi Kaj Munks Mindelund ved
Silkeborg. Forventet hjemkomst
ca. 18:00. Turen er åben for alle
interesserede.
Pris: 300 kr..
Tilmelding senest mandag d.
20. maj til Martin FrøkjærJensen (se kontaktoplysninger
på bagsiden af bladet).

Louise Nyholm
Kallestrup
"Om hekseforfølgelser
under Christian IV"
Ons. d. 6. nov. 19:30

Højskolesangaften
med Erik Møller,
Martin Frøkjær-Jensen
og Ditte Maria Mølgaard
Ons. d. 22. maj 19:30
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Sogneeftermiddag med
Mariann Mikkelsen
Torsdag den 23. maj kl. 14.00
Sopranen og harpenisten Mariann Mikkelsen fra Sct. Pauls
Cantori medvirker ved sogneeftermiddagen i Sct. Pauls
Kirkes sognehus.
Her vil hun til eget
akkompagnement på harpen
synge et varieret program
med både klassisk musik og
musical samt danske sange
og keltisk folkemusik.
Mariann Mikkelsen er
studerende i klassisk sang
ved Det Jyske
Musikkonservatorium, hvorfra
hun i slutningen af maj
forventer at afslutte sin
uddannelse med
kandidateksamen. I
studietiden har Mariann
medvirket i operaerne "Hans & Grethe", "Der Steppenwolf",
Den Jyske Operas opsætning af "Intet", og været
sopransolist i en lang række oratorier. Hun har også
medvirket i flere musicals bl.a. "Cats"', "Tell me on a
Sunday" og senest "Jesus Christ, Superstar" på Aarhus
Teater.
De sidste par år har hun medvirket i filmprojekter og været
solist med Aarhus-, Aalborg- og Odense Symfoniorkester i
Disneys "Pirates of the Caribbean III" og "Frost".

Sogneeftermiddag:
Sommerbanko
Torsdag den 20. juni kl.
14.00
Sommerbanko banker
igen på døren, når der
er sogneeftermiddag ved
sommertide. Den
20. juni skal vi se, hvem der vinder pakkerne
og hvem der må se sig slået, når tallene fra
spillet trækkes op af posen.
Medbring gerne selv en pakke til legen, eller
køb dig ind i legen for 25 kr. Enhver er velkommen!
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Litteraturkredsen
v. Britta Toft
Det er nu snart fem år siden, vi startede en
litteraturkreds op her i Sct. Pauls Kirke. Vores
vision var, at vi gerne ville kaste os over de
bedste historier og den gode litteratur, finde
nogle at dele den med og selv spejle os i
den. Det fantastiske ved den gode litteratur
er, at den er i stand til at begejstre, berøre
og bevæge os.
Jeg må indrømme, at vi stadigvæk ikke har
fundet én definition på ’den gode litteratur’,
men jeg tror, jeg kan sige for de flestes vedkommende, at vi på et eller andet tidspunkt
undervejs er blevet både begejstrede og
berørte.
Vi startede hårdt ud med at læse Dostojevskij roman ”Forbrydelse og straf” Siden er
det blevet til udenlandske og danske forfattere af både ældre og helt ny dato.
Vi har også kastet os over et værk, ”Mesteren og Margarita”, som er skrevet af den
russiske forfatter Mikhail Bulgakov, og siden
hen har vi læst Jakob Knudsens dobbeltroman om Martin Luther ”Angst”og ”Mod” I
øjeblikket arbejder vi med Marilynne Robinsons romatrilogi ”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.

CAFE Sognehuset

v/ Støtteforeningen

Mindesammenkomster
ved bisættelser / begravelser
Informationsfolder kan fås på
Kirkekontoret.

Churchill udtalte på et tidspunkt følgende:
”Det eneste varige vi efterlader os, er vores
ord.” Så i Litteraturkredsen går vi efter andre
menneskers varige ord, stadigvæk for at
blive begejstrede, berørte og for at blive
bevæget.
Vi mødes én gang om måneden i sognehuset,
drøfter vores bøger og drikker en kop kaffe.
Alle er velkomne. Det kræver ingen særlige
forudsætninger – og det er gratis.
Datoer for møder i Litteraturkredsen kan ses i
kalenderen på kirkens hjemmeside.
Kaffe og kage koster 20 kr. Tovholder er
Britta Toft, som kan kontaktes på mail
britto@live.dk Velkommen!

Høstgudstjeneste
Søndag den 6. oktober kl. 10 fejrer vi årets høstgudstjeneste, en taksigelsesgudstjeneste for det, vi dagligt bruger. Kirken vil være festligt pyntet og eksempler på
høstens gaver vil blive båret ind i kirken og placeret ved døbefonten, hvor barnedåb
finder sted. Efter højmessen er menighedsrådet vært ved en høstfrokost. Her synger
vi nogle af høstens sange og menighedsrådets formand vil bringe en hilsen.
Alle er velkommen!
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Glem ikke Parenteserne!

Sådan vil vi kommunikere efter kirkebladets ophør
v. Martin Frøkjær-Jensen, fmd. for kommunikationsudvalget

Sct. Pauls Kirkeblad er nu
udkommet i en lang
årrække. Oprindeligt blev
bladet kaldt ”Annas røst”
- og har desuden været
en side i den lokale
sprøjte ”Frederiksbjerg
avis”. Efter denne avis´
nedlæggelse har Sct.
Pauls Kirkeblad uafbrudt
været udgivet siden april
2007. Nu er Sct. Pauls
kirkes historie omkring
kommunikation dog
kommet til en skillevej!
At det er en bekostelig affære
at udgive et husstandsomdelt
kirkeblad 4 gange om året,
kan vel næppe komme bag på
ret mange. Dels er mange
arbejdstimer lagt i dette fra
kirkens medarbejdere,
menighedsrådsmedlemmer og
præster. Dels er det en
betydelig udgift at få opsat,
trykt og distribueret bladet. Da
menighedsrådet i 2018 måtte
planlægge en omfattende
sparerunde i kirken, fandt man
således tiden moden til at
nedlægge kirkebladet og
derved spare både tid, kræfter
og penge. Idet der her i 2019
så kom en yderligere
udvikling, som bragte en
fordelagtig distributionsaftale
til ophør, blev den planlagte
nedlæggelse af bladet derfor
fremrykket til medio 2019,
hvilket gør nærværende blad
til det sidste.
Sct. Pauls Kirke har,
sammenlignet med mange
andre kirker i Aarhus, fastholdt
udgivelsen af kirkebladet
længe. Mange andre kirker har
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således igennem det seneste
årti valgt at nedlægge deres
kirkeblad. Dette hænger
naturligt sammen med
fremvæksten af de
elektroniske medieplatforme,
hvor også Sct. Pauls ser en
stor og voksende interesse og
bevågenhed omkring vores
forskellige tilbud og
udviklinger, fortællinger mv.
fra kirken. Det er således
vores overbevisning, at det
stadig vil være relativt nemt
for sognebørn og øvrige at
orientere sig i kirkens
aktivitetstilbud mv.
Hvordan skal du så finde os
i fremtiden?
For det første vil du stadig
kunne orientere dig ved hjælp
af fysiske medier: vi vil
fortsat udgive en
månedskalender, som vil ligge
til fri afhentning i kirkens
forhal og sognehus. Desuden
vil diverse foldere, herunder
den populære ”En buket tilbud
fra Sct. Pauls Kirke til voksne
og ældre” fortsat blive lagt
frem og jævnligt opdateret. En
række andre foldere for
diverse aktiviteter, fx
Formiddagshøjskolens
programfolder,
Mandagsfællesskabets
programfolder, Rejse- og
udflugtsprogrammer osv. vil
også ligger fremme på vore
tidsskrifthylder i kirkens forhal
samt sognehusets rundgang
(fotos).
Det er endvidere planen, at
kirken i en ikke så fjern
fremtid vil benytte sig mere af
fysiske bannere med reklamer
for events mv, som det fx
kendes fra vores årlige
julemarked, ligesom man også

undersøger muligheden for at
opsætte en elektronisk skærm
med info om, hvad der sker i
kirken (som en opdatering af
det nuværende fysiske
udhængsskab).
De elektroniske medier:
Hvis du har adgang til
internettet –hvilket i vore dage
som regel kun kræver en
mobiltelefon, kan du finde et
væld af informationer på vores
velbesøgte hjemmeside
sctpauls.dk . Hjemmesiden er
ud over forsidens
reklamestrøm og
nyhedssektion også inddelt i
overordnede aktivitetsområder
ud fra topmenuen ”Aktiviteter”.
Her kan du på den menu, der
falder ned, overordnet finde
den aktivitet du søger indenfor
kategorierne: Børn og unge;
Voksenundervisning og
foredrag; Aktiviteter for og
med ældre.
Via hjemmesiden, eller ved at
skrive sig på en fysisk
tilmeldingsseddel, kan man
modtage forskellige
nyhedsbreve fra kirken i sin
mailboks. Her tilbyder Sct.
Pauls et nyhedsbrev om
koncerter, et om kultur- og
voksenundervisningstilbud og
inden længe også et for børn
og familier.

I en parentes kan der stå
vigtige ting.
I Sct. Pauls kirke har vi
fire gange om året en
særlig type gudstjeneste
som hedder: Parentes!

Vi har også en profil på
Facebook, som på nettet
findes under adressen
facebook.com/sctpauls/
Her er der en stor skare på
ca. 1150 ”følgere”, som
modtager invitationer til
diverse begivenheder, får
nyheder fra kirken samt
løbende følger med i kirkens
liv. Der er endvidere en
gruppe på Facebook, som
hedder ”Familier i Sct. Pauls”,
som man kan tilmelde sig, og
på den måde blive opdateret
indenfor området og i øvrigt
netværke med andre familier.
Er man glad for
billedopdatering, kan man
også finde Sct. Pauls på
Instagram.
Der er således rige
muligheder for at holde sig
orienteret om, hvad der rører
sig i Sct. Pauls kirke, - også
efter kirkebladet ikke længere
bliver udgivet. Har du
spørgsmål eller ideer til vores
kommunikation, kan du
henvende dig til
kommunikationsudvalget –
konkret til Martin FrøkjærJensen (se kontaktoplysninger bagt på bladet).
Vi glæder os til fortsat og
med nyt fokus at holde linjen
varm til omverdenen i
fremtiden!

Den er ment at være pause, et
break, til rolig refleksion og
eftertanke.
Den foregår søndag
eftermiddag kl. 16. De to
næste gange er den 2. juni og
den 22. september. De tager en
times tid.
Her tager vi temaer op fra livet.
Lige før jul havde vi om stress
og i april om materialisme. Vi
har noteret os en række temaer
af den art. Og Du kan være
med til at påvirke de temaer, du
synes vi skal tage op. Henvend
dig blot til mig telefonisk eller
på mail med dit forslag, så
noterer jeg det og så ser vi,
hvad der sker. Det kan være, du
får dit ønske opfyldt. Det vil vi
strække os meget efter.

Den seneste plakat for Parentes

Vi har et husorkester, der
synger og spiller. Vi læser nogle
tekster, som siger noget om
emnet dels ud fra livet og dels
ud fra Bibelen.
Der bliver holdt en kort
prædiken og så er der nadver.
Mange har fået øje på denne
gudstjeneste, og vi har fået
positiv respons. Kom gerne og
vær med og se, hvordan et
emne fra livet forbindes med
den kristne tro og se, hvordan
samtalen mellem de to forløber.
Se mere om Parenteserne på
hjemmesiden og hold øje med
emner og datoer der.
Glem ikke parenteserne …
Flemming Baatz Kristensen.
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11 dage i varmen. 11 dage i Israel…

Folkekirkens Familiestøtte

Af Flemming Baatz Kristensen

For sjette gang
planlægger vi en
sognerejse fra Sct. Pauls
kirke til Israel.
Det sker i dagene 31.
august til 10. september
2019.
Programmet findes på
kirkens hjemmeside og kan
fås ved henvendelse til
Flemming Baatz Kristensen se kontaktoplysninger på
bladets bagside. De tidligere
fem gange har været
fantastiske, så flere af os
elsker disse ture.
Folk er allerede godt i gang
med et melde sig til.
Er det turen for dig? Skal det
være nu? Tilmeldingsfrist er
26. juni.
I Sct. Pauls kirke har to
rejseledere, Britta Toft, som
sidder i menighedsrådet og
er personalekontaktperson,
og sognepræst Flemming
Baatz Kristensen planlagt
turen sammen med
rejsebureauet ”Felix Rejser”.
Turen er åben for alle, hvad
enten man har tilknytning til
Sct. Pauls kirke eller ikke.
I forbindelse med
forberedelserne til rejsen
arrangeres fire
forberedelsesaftener inden
turen.

De fire foredrag afholdes alle
i Sct. Pauls Sognehus på
nedenstående datoer kl.
19.00-21.30.
Tirsdag den 4. 6.: Galilæa
Denne aften vil
generalsekretær i Ordet og
Israel, Ole Andersen, fortælle
os om Galilæa som landsdel,
dets præg og historie, tage
os med rundt om Genezareth
sø og historisk og bibelsk
kommentere på Galilæadelen
af Sognerejsen.
Ole Andersen har studeret i
Israel og været optaget af
Israel i mange år.
Tirsdag den 18.6.:
Jerusalem
Lektor ph.d. Morten Hørning
Jensen vil denne aften
gennemgå Jerusalemdelen af
sogneturen og komme ind på
byens særlige betydning
historisk, politisk og religiøst.
Morten har også studeret i
Israel og skrevet afhandling
om Herodes Antipas.
Mandag den 5. 8.:
Palæstina –Israel: Hvorfor
kan de ikke finde ud af
det?
Hvorfor kan de ikke enes i
Israel?
Tidligere generalsekretær i
Israelsmissionen, Bodil

Skjøtt, vil denne aften give
os indsigt i de spændinger,
der gør sig gældende i Israel
mellem forskellige grupper
og som er medvirkende til, at
man indtil nu ikke har fundet
en varig fredsløsning og
måske aldrig gør det.
Bodil har boet i Jerusalem i
mange år sammen med sin
mand, der var dansk præst i
byen. Hun underviste også
på Casparicenteret.
Torsdag den 22.8.: At
rejse sammen i Israel
Inden sognerejsen holdes en
sidste forberedelsesaften,
hvor rejselederne kommer
ind på det at rejse sammen i
Israel.

Alle er velkomne til disse
aftener, både dem, der
ønsker at deltage i turen og
dem, der ikke ønsker dette.
At deltage i foredragene er
ikke nogen betingelse for at
tage med på turen til Israel.
Rejselederne fra Sct. Pauls: Britta Toft og Flemming Baatz Kristensen
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Stressede morgener, hvor alle
kommer skævt ud af døren.
Skænderier med teenageren.
Børn, der næsten ikke er til at
hive væk fra skærmen. Det er
ikke nemt at være forælder.
Og en gang imellem kan det
være godt at have en udefra
at sparre med om hverdagen i
familien. Ofte skal der faktisk
ikke så meget til for at ændre
de vaner eller dårlige mønstre,
der gør, at hverdagen er svær,
men det kan være svært selv
at se, mens man står i det.
Vores sogn er medejere af
Folkekirkens Familiestøtte,
som kan støtte forældre, der
gerne vil have en bedre
hverdag. Støtten kan bestå af
personlig sparring fra en
forældreven og gennem
kursusforløb for forældre.
Folkekirkens Familiestøttes
tilbud
Hos os kan du som forælder få
sparring, redskaber og input
til at skabe de forandringer,
som du ønsker i din familie.
Alle vores tilbud har fokus på,
at du og din familie arbejder
konkret med det, I ønsker at
udvikle.
Det kan være
hverdagsstrukturen, der
halter. Det kan være
konflikter, der fylder for
meget, eller det kan være
børn, som ikke trives i deres
hverdag. Eller måske er det
noget helt andet, som fylder i
jeres
familie.
Gennem
kontakt til
den lokale
koordinator
kan du få
støtte
gennem

vores forskellige tilbud:
Frivillig forældreven i
hjemmet
Er der noget i jeres hverdag,
du gerne vil lave om, men
ikke ved, hvordan du skal
gribe fat i? Så er en
forældreven måske noget for
jer.
Du aftaler med koordinatoren,
hvad du gerne vil have
sparring til. Det kan f.eks.
være til at skabe gode
morgenrutiner, få en bedre
relation til din teenager eller
måske har du bare brug for en
anden voksen at vende
forældrerollen med.
En forældreven kommer ikke
som fagperson, men som et
medmenneske, der er god til
at lytte, bakke op om de
forandringer, du ønsker at
skabe i familien eller sparre
med dig om de ting, der fylder
for dig.
Forældrevennen besøger dig
cirka 1 gang om ugen eller
hver 14. dag alt efter dit
behov og din tid.
Koordinatoren følger med på
sidelinjen. Når du mener, at I
har nået jeres mål eller ikke
længere har behov for
forældrevennen, afslutter du

sammen med koordinatoren
forløbet. De fleste forløb varer
cirka 3-5 måneder.
Kursusforløb til forældre:
Plej jeres parforhold eller
Partjek – Forløb for jer, der
vil styrke jeres parforhold til
glæde for hele familien.
Vejen videre efter
skilsmisse - Et forløb for jer,
der vil have viden og hjælp til
at få børnene og jer selv bedst
muligt igennem en skilsmisse.
Sunde skærmvaner i
familien - Et forløb for jer,
der vil have sundere vaner
omkring telefoner og tablets i
familien.
Kursusforløbene tilbydes
løbende. Der er også mulighed
for at deltage på vores forløb
andre steder. Du finder
information om aktuelle forløb
på hjemmesiden, hvor du
også kan tilmelde dig.
Kontakt lokal koordinator
Helene Rygaard Jensen
Tlf.: 51 60 01 88
Email: limn@km.dk
Læs mere eller tilmeld dig
vores forløb på hjemmesiden
folkekirkensfamiliestotte.dk
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Menighedsudflugt 2019
Årets menighedsudflugt
byder på såvel bustur til
skanderborgegnen som
sejltur på Skanderborg
Sø!

På vandring rundt i byens kirker
Af Flemming Baatz Kristensen

Se en af citykirkerne
hver tirsdag fra 18. juni
til 20. august
Så går kirkestafetten igen.
Hver tirsdag aften kl. 19.30
byder en citykirke
aarhusianere og turister
indenfor.
Her kan man komme i en
kirke, se og høre om den,
gå rundt og kigge, synge
med på et par salmer og
bagefter nyde lidt drikkeligt
og spiseligt og få sig en
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snak med andre, man
møder.

Skemaet i denne sommer
ser i øvrigt sådan ud.

Årets særlige vinkel er:
”Kunsten i kirken –og
hvorfor?”
Vi vil altså særligt søge at
være opmærksom på den
kunst, der findes i kirken.
Ellers er der en udstrakt
frihed til, at den enkelte
kirke planlægger sit eget
program.

18. juni:

Sct. Pauls kirke er vært
den 30. juli.

25. juni:
2. juli:
9. juli:
16. juli:
23. juli:
30. juli:
6. aug.:
13. aug.:
20. aug.:

Efter højmessen søndag d.
18. august tager vi med
vores egen turbus ca. 11:30
mod Skanderborg for at
besigtige denne by og dens
spændende landskabelige
omgivelser. Undervejs vil
turleder Mogens Skjøth
forklare og fortælle om
landskaberne og deres
historiske signifikans. Turens
første holdepunkt vil være at
se, hvad der er tilbage af
Skanderborg Slot, nærmere
bestemt Slotskirken. Efter et
visit her fortsættes til
Skanderborg Kulturhus, hvor
vi har lejet den legendariske
rutebåd ”Dagmar” Herfra
sejler vi på en ca 1,5 times
rundtur på Skanderborg sø,
med udsyn til de mange
seværdigheder, småøer mm.
Ombord vil vi nyde en
lækker Tapasmenu, hvortil

man kan købe sig
drikkevarer på båden.
Efter sejlturen stiger vi på
bussen og kører til
Vestermølle, hvor der venter
os et lækkert kaffebord med
boller og lagkage. Herfra går
turen hjem igen til Sct. Pauls
Kirke.
Vi forventer hjemkomst
senest 18:00 med forbehold
for uventede forsinkelser.
Tid: søndag d. 18. august kl.
11:30 afgang fra sognehuset
Hjemkomst: ca. 18:00

Pris: 345 kr. (drikkevarer til
frokost dog på egen regning,
bem.: drikkevarer kan kun
afregnes kontant ombord, så
medbring kontanter!)
Tilmelding: til kirkekontoret
(se oplysninger på bladets
bagside). Sidste frist for
tilmelding er torsdag d. 8.
august. Bemærk: som følge
af begrænset kapacitet i
bussen og på båden er der
begrænset antal pladser,
som tildeles efter ”først til
mølle” princippet.

Sankt Johannes
Kirke
Bykirken
Domkirken
Langenæskirken
Sankt Markus
Kirke
Vor Frue Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Lukas Kirke
Christianskirken
Ung Kirke
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Torsdag 2. maj
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

Torsdag 23. maj
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

forbønsgudstjeneste Baatz
Kristensen; Tema: Lovsang
til den treenige Gud

Søndag 14. juli
(4. s. e. Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen

Lørdag 4. maj
10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

Søndag 26. maj
(5. s. e. Påske)
10:00 Baatz Kristensen
16:00 Møller

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

Torsdag 18. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

Søndag 5. maj
(2. s. e. Påske)
9:30 Konfirmation Møller
11:30 Konfirmation Møller
16:00
Katekismusgudstjeneste om
Fadervor; Baatz Kristensen
Torsdag 9. maj
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
Søndag 12. maj
(3. s. e. Påske)
10:00 Konfirmation Baatz
Kristensen
16:00 Lovsangs- og
forbønsgudstjeneste Baatz
Kristensen; Tema: Vi priser
din opstandelse
Onsdag 15. maj
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og
hyggeligt samvær i
sognehuset

Mandag 27. maj
17:00 Det’for børn og
aftensang
Fællesspisning i sognehuset
Torsdag 30. maj
(Kristi Himmelfarts dag)
10:00 Baatz Kristensen

Torsdag 20. juni
10:30 Kravlegudstjeneste
17:00 Diakonindvielse Jens
Maibom Pedersen, biskop
Henrik Wigh Poulsen og
Baatz Kristensen

Lørdag 1. juni
10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen

Søndag 23. juni
(1. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller

Søndag 2. juni
(6. s. e. Påske)
10:00 Baatz Kristensen
16:00 Parentesgudstjeneste
Baatz Kristensen

Torsdag 27. juni
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

Torsdag 6. juni
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal
Søndag 9. juni
(Pinsedag)
10:00 Aagaard

Torsdag 16. maj
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

Mandag 10. juni
(2. Pinsedag)
10:00 Møller

Fredag 17. maj
(Store bededag)
10:00 Møller

Torsdag 13. juni
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

Søndag 19. maj
(4. s. e. Påske)
10:00 Baatz Kristensen
16:00 Aagaard

Søndag 16. juni
(Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen
16:00 Lovsangs- og
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Søndag 30. juni
(2. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
Torsdag 4. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund
Lørdag 6. juli
10:30 Dåbsgudstjeneste
Møller
Søndag 7. juli
(3. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
Torsdag 11. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

Søndag 21. juli
(5. s. e. Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen

Onsdag 21. august
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og
hyggeligt samvær i
sognehuset
Torsdag 22. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

Torsdag 25. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

Søndag 25. august
(10. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
16:00 Aagaard

Søndag 28. juli
(6. s. e. Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen

Torsdag 29. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

Torsdag 1. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

Søndag 1. september
(11. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
16:00 Gudstjeneste Møller

Lørdag 3. august
10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen

Torsdag 5. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste

Søndag 4. august
(7. s. e. Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen

Lørdag 7. september
10:30 Dåbsgudstjeneste
Møller

Torsdag 8. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

Søndag 8. september
(12. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
16:00 Møller

Søndag 11. august
(8. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
Torsdag 15. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund
Søndag 18. august
(9. s. e. Trinitatis)
10:00 Aagaard
Derefter menighedsudflugt

Torsdag 12. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen
Søndag 15. september
(13. s. e. Trinitatis)
10:00 Møller
16:00 Møller

Mandag 16. september
17:00 Det’ for børn og
aftensang
Fællesspisning i sognehuset
Onsdag 18. september
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og
hyggeligt samvær i
sognehuset
Torsdag 19. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard
Søndag 22. september
(14. s. e. Trinitatis)
10:00 Baatz Kristensen
16:00 Parentesgudstjeneste
Baatz Kristensen
Torsdag 26. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund
Søndag 29. september
(15. s. e. Trinitatis)
10:00 Aagaard
16:00 Aagaard
Torsdag 3. oktober
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal
Søndag 6. oktober
(16. s. e. Trinitatis)
10:00 Høstgudstjeneste
Baatz Kristensen
Høstfrokost efter
gudstjenesten
Torsdag 10. oktober
10:30 Kravlegudstjeneste
Baatz Kristensen
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
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LOKALCENTER DALGAS

STEFANSHJEMMET

Tirsdag 7. maj
13:30 Møller

Onsdag 15. maj
10:30 Baatz Kristensen

Tirsdag 21. maj
14:00
Salmesangseftermiddag
Tirsdag 4. juni
13:30 Baatz Kristensen
Tirsdag 18. juni
14:00
Salmesangseftermiddag
Tirsdag 2. juli
13:30 Møller
Tirsdag 6. august
13:30 Møller
Tirsdag 20. august
14:00
Salmesangseftermiddag

Onsdag 19. juni
10:30 Møller
Onsdag 18. september
10:30 Baatz Kristensen

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!)

Tirsdag 3. september
13:30 Møller

EN AT TALE
MED
SJÆLESORG
Henvendelse kan ske til en af
kirkens fire præster. Præsterne
har udvidet tavshedspligt.
Eller 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 med
i livet. 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 sognehuset.

SKRIFTEMÅL I
SAMTALEVÆRELSET

TAK!

v. Baatz Kristensen

Redaktionen vil
gerne benytte denne
sidste lejlighed i bladet
til at sige tak til vore
samarbejdspartnere.
Tak til Caroline Jessen
for grafisk opsætning
af en del blade samt
fotografering og anden
bistand. Tak til Stibo
Grapics for pålidelig
trykning. Tak til FDF
Rømerbo og Ys men´s
Club Sirius for god
omdeling af bladet.
Tak til alle klummeskri2 benter og bidragydere
20
til indholdet.

Vores husgrafiker og fotograf
Caroline Jessen har ydet megen
hjælp og bistand

Redaktion:
kontakt Martin Frøkjær-Jensen
(info se bagsiden)
Tryk: Stibo Grapics, Oplag 6400.
Grafisk opsætning:
Martin Frøkjær-Jensen
DEADLINE : ingen fremtidige blade
var planlagt ved redaktionens slutning.
Forsidefoto: Forsider af kirkebladet
gennem historien

Følgende fredage kl. 16-18:
10. maj
14. juni
19. juli
16. august
20. september
Adgang gennem kirken. Indgang
gennem døren i kirkens højre
side. Se nærmere på sctpauls.dk

BESØGSTJENESTEN
Har du brug for en besøgsven kan
du henvende dig til kirke- og
kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen tlf. 22 34 78 32
ell. mail: martin@sctpauls.dk

I SOGNEHUSET:
Mandag 6. maj
19:30 Midtvejsfolket
Mandag 13. maj
19:30 Mandagsfællesskabet
Tirsdag 14. maj
09:30 Formiddagshøjskole
19:00 Menighedsrådsmøde
Torsdag 16. maj
19:00 Litteraturkreds
Onsdag 22. maj
19:30 Sogneaften:
Højskolesangaften v. Erik Møller
og Martin Frøkjær-Jensen
Fredag 24. maj
14:00 De ældres Bibelkreds
Tirsdag 28. maj
09:30 Ekskursion med
formiddagshøjskolen
19:00 Foredrag med Mads
Brøgger (foregår i kirkerummet).
Se mere om foredraget i vore
elektroniske medier!
19:00 Menighedsrådsmøde
19:30 Katekismusaften om
fadervor. NB i Eben Ezer,
Brammersgade 4.
Mandag 3. juni
19:30 Mandagsfællesskabet
Tirsdag 4. juni
19:00 Israelsaften
Onsdag 5. juni
19:30 Midtvejsfolket
Tirsdag 11. juni
18:00 Sct. Pauls Unge
Torsdag 13. juni
19:30 Foredrag med Carsten Jensen

Tirsdag 18. juni
19:00 Israelsaften
Torsdag 20. juni
19:00 Menighedsrådsmøde
Fredag 21. juni
14:00 De ældres Bibelkreds
Møller
Tirsdag 25. juni
18:00 Sct. Pauls Unge
Tirsdag 5. august
19:00 Israelsaften
Mandag 12. august
19:30 Mandagsfællesskabet
Torsdag 15. august
19:30 Midtvejsfolket
Fredag 16. august
De ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen
Tirsdag 20. august
18:00 Sct. Pauls Unge
Torsdag 22. august
19:00 Israelsaften

Torsdag 26. september
10:00 Babysalmesang
kræver tilmelding
Mandag 30. september
19:00 Menighedsrådsmøde
Tirsdag 1. oktober
15:00 Dance N´Joy
18:00 Sct. Pauls Unge
Torsdag 3. oktober
10:00 Babysalmesang
kræver tilmelding
Mandag 7. oktober
18:00 Mandagsfællesskabet

STOP-OP Caféen
Torsdage
14:00 i sognehuset
Alle er velkommen
Sogneeftermiddage:
Torsdag 23. maj
14:00 Sogneeftermiddag
cafekoncert med Mariann
Mikkelsen på Harpe
Torsdag 20. juni
14:00 Sogneeftermiddag
med sommerbanko

Tirsdag 10. september
15:00 Dance N´Joy
Tirsdag 17. september
15:00 Dance N´Joy
18:00 Sct. Pauls Unge

Se flere arrangementer på
sctpauls.dk eller download
app’en Kirkekalenderen

Fredag 20. september
14:00 De ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen
Tirsdag 24. september
15:00 Dance N´Joy
Onsdag 25. september
16:00 Mandsklubben

Kirkeblade forgår
men kirken består!
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