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Ved sognepræst Erik Dybdal Møller

Menneskets bevidsthed er sådan en underlig suppe.
Vi vil nok, de fleste af os, gerne, om vi så kunne
sige, at netop vores egen bevidsthedssuppe er både
velsmagende og passende salt og krydret. Sådan
nærmest en festsuppe. Der er både den ene og den
anden slags boller i, og der er rigeligt af den at dele
ud af.
Men virkeligheden er også den, at lige så forskellige
vi er hver for sig, så forskellige er vore
bevidstheder også. Smag og behag er forskellige,
siger vi, og det står sjældent til diskussion. Ligesom
de allerfleste til deres død heldigvis, siger vi, vil
forsvare den enkeltes ret til forskellighed fra en
selv.
Siger vi, mens vi prøvesmager lidt på hinandens
bevidstheder med større eller mindre nysgerrighed
og med meget skiftende resultat. Noget smager på
ingen måde godt! Så ofte vender man derfor tilbage
til sin egen, for dels kender man den bedst, og dels
sidder vanens magt fast i én, om det gælder en

decideret hønsekødssuppe, eller det gælder den
suppedas, som ens tanker og følelser udgør.
Måske ønsker man at være et åbent menneske. Så
fordomsfrit som muligt. Sådan et menneske, der i
hvert fald ikke på forhånd vil udelukke, at det,
andre holder for sandt, eller i hvert fald for rigtigere
end andet, måske godt kan få lov at have
betydning for en selv. Sådan tror jeg, de allerfleste
gerne vil være. Tolerante og anerkendende. Hvilket
i virkeligheden ligner noget henad, at man skal
elske sin næste som sig selv. Ikke helt det samme.
Men det ligner da lidt. Og, vil jeg påstå, er en
ingrediens, der svømmer hjemmevant rundt i
suppen hos flertallet af os. Også, om vi ville kalde
os for alt andet end kristne. Det kan meget vel
være en måde at tale om kærligheden på, som har
sit udspring i de bibelske skrifter; men
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kristendommen har så at sige ikke længere
patent på den slags. Det er henover
århundrederne blevet en almen antagelse i hvert
fald i den kulturkreds, hvor jeg er vokset op, og
hvor man også som det naturligste serverer
hønsekødssuppe med både mel- og kødboller.
Det er bare sådan, det er. Næstekærlighed kan
ingen eje fremfor andre. Og suppe med boller
kan de fleste lide.
Jamen, kan man så spørge, betyder det så, at
den ene suppe kan være lige så god og
velsmagende som den anden? Eller, at den ene
slags tanker og følelser kan være lige så
acceptable som andre slags? Selvfølgelig ikke,
siger jeg, der har været familiens suppekoger i
mange år. Jeg glæder mig virkelig og stråler
sikkert også af stolthed, når jeg hører
bemærkninger fra bordet som, at netop sådan
skal en suppe smage. Ligesom sidste år og året
før igen. At den lejlighedsvist serveres med
brødboller, som er et kærkomment supplement
fra min kones families suppetraditioner med
rødder i det sydlige Jylland, gør den blot endnu
bedre. Hvilket er et godt eksempel på, at
forskellige bevidstheder kan befrugte hinanden
til det bedre. Og der sidder vi så rundt om
bordet og søber, mens vi bekræfter hinanden i,
at der er noget, der er bedre og rigtigere end
andet.
Sådan sidder vi mennesker også sommetider og
bekræfter hinanden i, at netop sådan, som vi
synes godt om, at vi er indrettet med de tanker
om tro og værdier og fornemmelser, som vi for
en stor del har tilfælles, sådan må det rigtigste
selvfølgelig være.
Det er ikke det samme som at sige, at andres
oplevelser af nogenlunde det samme ingen gang
kan have på jorden. Supper kan være af så
mange slags. Men visse supper nægter jeg
virkelig at smage på. Der er dog grænser for min
suppetolerance! Ligesom med den menneskelige
suppedas af forskellighed. Det er for mig alt
andet end ligegyldigt, fordi jeg er den, jeg er
blevet til, og fordi jeg ikke vil undvære det
bekræftende fællesskab, jeg oplever sammen
med dem, jeg både spiser sammen med og tror
sammen med. Det er godt nok, at smag og
behag er forskellige for os. Men endnu bedre er
det dog, at vi kan holde det, der har betydning
for os, for sandt.

Ny kirketjener/administrativ medarbejder

Kirkens grønne væg

Sct. Pauls Kirke har ansat Camilla Grøndahl
Christensen som ny kirketjener/administrativ
medarbejder. Camilla er diakon fra
Diakonhøjskolen i Aarhus og har arbejdet som
pædagog. Camilla skal løse sine opgaver i tæt
samarbejde med primært kirkens anden
kirketjener/administrative medarbejder Helge
Randsbæk. Camilla skal endvidere medvirke ved
minikonfirmandarbejdet for Forældreskolens
minikonfirmander i dette skoleår.

Som nævnt i tidligere udgave af dette blad, har
kirken fået et nyt kunstværk af den lokale kunstner
Vibeke Lawaetz. Der er blevet taget godt imod
kunstværket og særligt det grønne skær giver, set
fra kirken, en illusion af, at gennemgangen mellem
kirke og sognehus nu er et indbydende ”sidekapel”.
Menighedsrådet glæder sig over værket, der indgår i
samlingen af kunstværker under temaet Our Hidden
Rainbow.
Orgelrengøring

Vi glæder os over, at Camilla allerede er kommet
godt i gang med arbejdet og opfordrer alle til at
byde hende velkommen!

Grundet orgelrengøring må vi desværre placere
kirkelige handlinger (vielser og bisættelser) andet
sted i perioden 5. - 25. november 2018.

Udlejning til begravelseskaffe
Kirke og sognehus er generelt meget besøgt ved
Sct. Pauls Kirke. De nye lokaler langs kirkens
vestside samt det nye, udvidede og renoverede
korværelse betyder, at mindre møder evt. vil
kunne benytte sig af sidefløjene/korværelset.
Menighedsrådet har derfor arbejdet med at åbne
op for afholdelse af begravelseskaffe efter
bisættelser/begravelser fra kirken, hvis
sognehuset er ledigt.
De nye retningslinjer forventes vedtaget på
mødet ultimo august og det forventes herefter at
være muligt at leje lokalerne til
begravelsessamvær, hvis sognehuset ikke er
booket til andre aktiviteter.
Menighedsrådet glæder sig over, at lokalerne på
den måde kommer yderligere til gavn for
Folkekirkens medlemmer, men har valgt at
prioritere egentlige kirkelige aktiviteter forud for
begravelsessamvær. Det vil i praksis ofte betyde,
at mulighed for begravelsessamvær i sognehuset
vil være begrænset til ledige dage, ofte fredag
eftermiddag eller lørdag.
Persondataforordningen
Mange har svaret på mails i forbindelse med
persondataforordningen fra virksomheder og
foreninger mv. Sct. Pauls Kirke har også arbejdet
med regelsættet. Vi ønsker at passe godt på folks
data, og kirkens internetbrugere vil blive
forespurgt om adgang til brug
af oplysningerne, ligesom vore øvrige platforme
er optimeret efter de nye regler.
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Musikgudstjeneste

Teitur

Søndag den 30. september kl. 16.00

Lørdag den 27. oktober kl. 20.00

En gudstjeneste med ekstra musikindslag. Foruden kormusik
vil gudstjenesten rumme en prædiken, fællessalmer og nadver.

Teitur har netop udgivet sit nye album "I Want To Be Kind"
og vil i den forbindelse præsentere musikken herfra ved en
række koncerter rundt om i landet dette efterår.
"I Want To Be Kind" udkommer næsten 5 år efter den
seneste udgivelse: “Story Music“ (2013).
Dette er den produktive færings 9. studiealbum, som er
indspillet i samarbejde med produceren Thomas Bartlett.
Det handler om at finde sin ro, sit hjem. Om at finde lykken og at nyde de små ting i livet. Med lyden fra en
færøsk lykkelig mand midt i New York, hvor albummet er indspillet.
Den færøsk fødte Teitur Lassen er ved at være en erfaren herre på den nordiske musikscene med to danske
Grammyer, over 1000 koncerter og 8 studiealbums i bagagen. Teitur debuterede i 2003 med klassikeren
“Poetry & Aeroplanes“.

Medvirkende:
En kvintet bestående af sangstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium
Thomas Kristian Nielsen, orgel, Jakob From Søvndal, ungdoms- og sognepræst
Gratis adgang

Pernille Rosendahl
Lørdag den 6. oktober kl. 20.00
Pernille Rosendahl gæster Sct. Pauls Kirke med en koncert, hvor hun
præsenterer sit solomateriale samt nyfortolkninger af klassikere fra tiden i
grupperne "Swan Lee" og "The Storm".
Og dét er noget Pernille Rosendahl glæder sig til:
"I mange år har jeg stået på de store scener rundt om i landet, men for tiden
er det de intime steder, der interesserer mig mest. Og her er kirken perfekt.
Vi føler alle en andægtighed, når vi går ind i en kirke. Vi sænker, helt
automatisk, stemmen i respekt for det fine rum. Her er tid til
eftertænksomhed og ro. Tid til at lade tankerne fare. Og det er netop det afsæt, jeg gerne vil have til mine
koncerter.
Jeg glæder mig utrolig meget til at spille nye og gamle sange, til at tage favntag med de historiske bygninger og
sætte lyd til rummet over vores hoveder.”
Pernille Rosendahl har annonceret, at der er nye udgivelser på vej.
Derudover medvirker hun som deltager i den nye sæson af TV2’s "Toppen af Poppen".
Entré: 235,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf. 70 15 65 65

"Requiem" af W.A. Mozart

Entré: 200,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf. 70 15 65 65

Alle helgens
musikgudstjeneste
Søndag den 4. november kl. 16.00
En gudstjeneste med kormusik og
tekstlæsninger, der stemmer sindet til
andagt, eftertanke og minde om kære
bortgangne i det forløbne år.
Medvirkende:
Sct. Pauls Cantori
David Schmidt, orgel
Thomas Kristian Nielsen, dirigent. Erik Dybdal Møller, sognepræst.
Gratis adgang

Lørdag den 13. oktober kl. 16.00
Mozarts kendte og elskede Requiem opføres af Sct. Pauls Cantori, solister og et
orkester bestående af musikere fra Aarhus og Odense Symfoniorkester. Ved
samme koncert opføres desuden Mozarts populære værk for sopransolist og
orkester: Exsultate, jubilate.
Sopransolisten Camilla Button varetager det virtuose og særdeles krævende parti.
Det var skæbnens grusomme ironi, at Mozarts sidste værk skulle blive et requiem en dødsmesse. Requiemmet blev til på bestilling af Grev Franz von Walsegg, men
alligevel blev det et dybt personligt værk for Mozart, der med en række betagende
smukke arier og korsatser har skabt et af musikhistoriens største og mest
bevægende mesterværker.
Medvirkende:
Sct. Pauls Cantori og orkester; Solister fra Sct. Pauls Cantori
Thomas Kristian Nielsen, dirigent
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Entré: 125,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf. 70 15 65 65

HUSH
Lørdag den 10. november kl. 20.00
Efter en stor udsolgt tourné i foråret
tager HUSH på akustisk efterårs-tour. I
den forbindelse gæster de Sct. Pauls
Kirke med et akustisk og intimt setup,
der lader publikum komme helt tæt på
den populære duo og Dorthe Gerlachs
smukke stemme.
HUSH er med over 100.000 solgte
albums en af Danmarks største succeser
inden for americana og folket popcountry.
Entré: 255,- kr. + gebyr. Billetforsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf. 70 15 65 65
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Program

Giv mig rum til at være menneske!
Pitstop på livet - seks aftener i dette efterår
Vi danskere har ry for at være et lykkeligt
folk og gode til at hygge os og leve sammen
på fredelig vis i et ordnet velfærdssamfund.
Men det er ikke hele sandheden.
Mange af os lider under stress, vi skal være
omstillingsparate, præstere topkarakterer i
uddannelsessystemet for at komme i betragtning i
kampen om de attraktive jobs, og vi skal løbe stadig
hurtigere på arbejdsmarkedet i et ubønhørligt
effektiviseringsrace. Vi får dårligere tid og overskud til
hinanden og bliver fremmedgjorte over for vore
nærmeste og tager stadig mere medicin og alkohol for
at dulme nerver og smerter. Op mod halvdelen af alle
ægtepar bliver skilt, vi rører mere ved vores
mobiltelefon end ved hinanden, vi parkerer vore børn i
institutioner fra de er spæde, og giver vore gamle

kummerlige vilkår på plejehjem, hvor ingen har tid til at
give dem værdig pleje eller en personlig samtale.
Hvorfor tonser vi bare bevidstløse derud af i et stadigt
stigende tempo? Hvor blev menneskeligheden egentlig
af? Og hvad har kirken og Gud at sige ind i denne
barske virkelighed? Det er tid til en tænkepause og et
Pitstop!

Torsdag den 4. oktober kl. 19.00-21.30:
Bodil Kappelgaard og Ruben Knudsen: At være det vi
er!
Mand eller kvinde med alt, hvad det indebærer. En
aften hvor vi deler os op kønsmæssigt og har 50
procent fokus på seksualitet.

Tidligere års Pitstop i Sct. Pauls Kirke har fokuseret på
parforholdet, og det gør vi igen i år. Men vi breder
temaet mere ud denne gang. Med Pitstop 2018 vil vi
gerne invitere til seks spændende aftener med hvert sit
tema, der dog alle er fælles om at ville hjælpe os med
det helt basale: at være menneske og medmenneske.
Du kan deltage i alle seks aftner uanset civilstand, alder
og livssituation, eller vælge dem ud, der appellerer
mest til dig.
Velkommen!

Sted
Sct. Pauls sognehus, Sct. Pauls Kirkeplads 1, 8000
Aarhus C
Pris: 50 kr. pr. person pr. aften, 200 kr for deltagelse i
alle seks aftener.
Betaling inkluderer foredrag, kaffe og lidt frugt på
aftenen.
Tilmelding ikke nødvendig.

Læs mere
om foredragsholderne og de enkelte aftener på
sctpauls.dk under fanebladet ”Ativiteter” /
”Voksenundervisning og foredrag” / ”Pitstop 2018”. Her
kan du også læse Brian Ørnbøls refleksion over
”Pitstop”... Du kan også tage vores folder i kirkens
forhal eller sognehusets rundgang.
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Torsdag den 20. september kl. 19.00-21.30:
Peter Kofoed Herbst: Det vi alle længes efter
Om at finde kærligheden, der hvor den er; i
parforholdet, familien og blandt venner/nære
relationer.

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00-21.30:
Steen Kruse: Giv mig en base
At danne og være familie i en tid, hvor familien er
under pres, og mange nye familieformer er dukket
op. Om fællesskab, tid til hinanden, delebørn,
karriereproblematik, at ville det hele.

'Det har vi fået med fra tidligere
Pitstop aftener’
Helle og Klaus Lantz:
"De tidligere Pitstop aftener som vi sammen har
deltaget i, har givet os anledning til en masse gode
refleksioner, og når vi kom hjem og fik aftenens emne
snakket igennem, gav det os nye vinkler til at anskue
hinandens syn på ægteskabet, parforholdet og dets
værdi. Der er ingen facit på parforholdet og
ægteskabet, men det at snakke sammen er en
væsentlig del af løsningen på, at sikre at man går i
den samme retning. Alle par har brug for at snakke
sammen, og vi har helt sikkert fået nogle snakke, som
vi ellers ikke ville have fået. Pitstop er en rigtig god og
billig investering i parforholdet, og vi vil helt sikkert
anbefale andre at deltage".

Mandag den 22. oktober kl. 19.00-21.30:
Steen Palmqvist: Det skulle være så godt, men …
Om trusler mod parforholdet i en udpræget
individualistisk og digital tidsalder med risiko for
skilsmisse. Hvordan lærer vi at tænke i 'vi' og ikke kun
i 'jeg' og 'du'?
Torsdag den 1. november kl. 19.00-21.30:
Susanne Boel: ’Jeg sætter min hat, som jeg vil’
Om mulighederne og udfordringerne ved at være
single. Hvordan imødekommer jeg som single mit
behov for fællesskab og kontinuerlige relationer?
Onsdag den 7. november kl. 19.00-21.30:
Flemming Baatz Kristensen: Når efteråret og vinteren
sætter ind.
Om at blive gammel, den tredje alder med de særlige
muligheder og begrænsninger det giver, herunder
kunsten at være bedsteforældre.
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SCT. PAULS FOR BØRN

En café i kirken?
Af ungdomspræst Jakob From Søvndal

V. SOGNEMEDHJÆLPER LISSI WINTHER

Tak er kun et ord
Men det kan rumme mangt og meget. Det siges,
at fokus på taknemmelighed er en sikker måde
at modstå stress og regulere store følelser. Et
tak kan fremkalde smil og lette usikkerhed. Og
tak lukker luften ud af optrappende, betændte
spændinger med selvværd, empati &
næstekærlighed.
Prøv en travl dag at tage 2 minutter i stilhed
med lukkede øjne og hånden på hjertet, hvor du
med dybe åndedrag fremkalder et minde, som
du er dybt taknemmelig for. Gå i tankerne
tilbage til den situation og mærk, hvordan
varmen, godheden og kærligheden strømmer
gennem dig. Og gå så fra den refleksion videre
med dagens gøremål med tak. Det vil ændre din
dag.

OG så vil jeg sige tak for 10 år i Sct. Pauls kirke
med mange smil og opmuntringer. Inden næste
kirkeblad stopper jeg som sognemedhjælper i
Sct. Pauls kirke og drager videre. Jeg siger
dermed tak for en tid fyldt med syngende
babyer, begejstrede minikonfirmander, skønne
rytmikfamilier, jublende gospelsangere, mange
hundrede positive børnekirkefamilier og
selvfølgelig også alle jer andre. Tak for det hele.
Af hjertet tak.

I vores del af verden er denne tid: høsttid.
Bibelen har lært os at sige Gud tak for høsten,
fordi hele skaberværket er Guds gave til os.
Kirker i hele verden holder høstgilder, høstfester
og høstgudstjenester som tak til Gud, når det er
lokal høsttid. I Sct. Pauls kirke inviterer vi til
høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfrokost søndag d. 16/9 kl. 10. En altid festlig
fejring for hele familien. For de mindste holder vi
derudover også en særlig fejring med høstsalmer
og babysalmesangs-afslutning torsdag d. 11/10
kl. 10.30 - kaldet BørneHøjtid. Man kan også
derhjemme tage en snak om årstidens frugt &
grøntsager, spis dansk & miljøhensyn, hvorfor og
til hvem vi siger tak for mad, hvad vi ellers har
at sige tak for og sikkert mange skønne emner
derfra.
BUSK 28/10 kl. 10 er en gudstjeneste, hvor vi
fejrer og hylder alt det frivillige arbejde, der
gøres i kirkeligt regi for børn i Danmark og deres
familier. Landsorganisationerne planlægger
sammen et gudstjenesteoplæg, som vi tilslutter
os i Sct. Pauls kirke med en familiegudstjeneste
på højmessens plads sidste søndag i oktober.
Kom og vær med, når vi siger tak for det store
arbejde, der gøres i De grønne pigespejdere,
KFUM og KFUK i Danmark, KFUM spejderne og
FDF. Har du selv lyst til at bidrage som frivillig i
familiearbejdet ved Sct. Pauls kirke, kan du
kontakte kirke- og kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen for muligheder og detaljer.
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Et par gange om måneden omdannes sognehuset ved
Sct. Pauls kirke til en café. Måske ikke det, som
mange vil tænke om en café, for det er ikke et sted,
hvor man kan komme og købe en cappuccino, caffè
latte eller americano. Men en café, hvor man kan
komme, uanset hvem man er, og drikke en kop kaffe
og snakke lidt med dem, der nu dumper ind.
Og det er netop konceptet, at man bare dumper ind
og så ser vi, hvad der sker. Aftenen begynder altid
med at vi spiser sammen. Det er egentlig heller ikke
fordi, det er den store gastronomiske oplevelse med
Michelinstjerner osv. Men der er noget godt ved at

En musikalsk rejse ind i
troen og melankolien
Sct. Pauls Unge inviterer til koncert med Kloster
Kan man få et musikalsk gennembrud ved at
kombinere eksperimenterende dansk lyrik,
middelaldermystik og salmer med alternativ folk
samt en hang til det overraskende og melankolske?
Man skulle næppe tro det, men netop det har danske
Kloster over en årrække formået, og den 9. oktober
byder Sct. Pauls Unge velkommen til koncert med
Kloster i Sct. Pauls Kirke.
Årets BUSK-gudstjeneste er søndag d. 28.
oktober kl.10:00 og har temaet "At være
tegnet i Guds hånd!" Velkommen til en
anderledes højmesse for hele familien.
Prædikant er sogne- og ungdomspræst Jakob
Koncentration i kirken...
From Søvndal.

Kloster fik sit gennembrud i 2011 med albummet
"The Waves and Winds Still Know His Voice", som
overvejende bestod af tekster fra
middelaldermystikeren Julian of Norwich. Succesen

spise sammen, og det at dele et måltid med
hinanden er med til at lægge en god grund for
aftenen.
Antallet af besøgende er meget vekslende og det er
også varierende, hvilken baggrund gæsterne har.
Fælles for dem er dog, at de som regel er unge og får
en hyggelig aften i selskab med andre unge. Nogle
gange bliver det til et spil ved bordfodboldbordet og
andre gange prøves den nyeste udgave af
Bezzerwizzer af. Stemningen er god, og der bliver
snakket om alt lige fra, hvordan det mon går i
sportsverdenen, til hvad der rører sig på den politiske
front og om pizzaerne nu er gode (det er de faktisk).
Og nogle af dem, der kommer i caféen kommer også
igen og igen. Der sker noget godt, når man mødes for
at spise sammen, drikke kaffe, spille og bare hænge
ud sammen: der opstår et fællesskab. Et fællesskab,
hvor man må komme lige som man er. Og det er
netop sådan en café, Sct. Pauls Café er. Et fællesskab
af forskellige unge mennesker, som bare lige kom
forbi.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere, kan du
kontakte ungdomspræst Jakob From Søvndal på
tlf. 28 44 24 67 eller mail: jfs@km.dk
Sct. Pauls Café har åben ca. hver anden tirsdag fra
kl. 17.30- ca. 21.00.

voksede kun med den efterfølgende "Ni salmer og en
aftensang", hvor Kloster skrev en række nye tekster
til ti salmer fra Den Danske Salmebog. Hans sidste
album "Half Dream, Half Epiphany" fra 2015 blev
belønnet med de maksimale seks stjerner fra
musikmagasinet Gaffa, og nu arbejder Kloster på et
nyt album, der udelukkende består af tekster fra den
danske digter Simon Grotrian. Ligesom Kloster har
Simon Grotrian i sin digtning gennem tre årtier
kombineret det klassiske med det moderne, inderlige
skildringer af den personlige kristentro med
fantasifulde refleksioner over den moderne verdens
absurditet, og de store eksistentielle spørgsmål med
det humoristiske og skæve. Denne aften vil det
særligt være Klosters nyfortolkninger af Simon
Grotrians lyrik, der vil være i fokus.
Alle er velkomne til en personlig, varm og anderledes
lytteoplevelse den 9. oktober kl. 19.30.
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3 spændende sogneaftener i efteråret!
Alle aftener kl 19:30. Gratis entré, kaffe/te m. brød á 20,Ons. 12/9 Kristendom er Nu
Martin A. Hansens liv, værk og kristendomsforståelse
v. Anders Thyrring Andersen
På baggrund af Martin A. Hansens
dagbøger og udvalgte dele af forfatterskabet belyses udviklingen i forfatterens liv og hovedtemaerne i hans værk, med særligt henblik på kristendomsforståelsen.
Ud fra et spændingsfelt mellem traditionen og det moderne
formåede Martin A. Hansen at forene størrelser, der i

Norden!
Formiddagshøjskolen efterår 2018
Efter en periode hvor vi har kigget sydpå mod vores
naboland Tyskland, skal vi i dette efterår hæve blikket
mod det høje nord, og høre om den region i Europa,
vi selv er en sydlig del af!
Skandinavien og Nordatlanten har spillet mange
afgørende roller i Danmarks historie, og ofte omtaler
vi disse lande og nationer som vore broderfolk. Vi har
da også været samlingspunkt i mange tilfælde – tænk
blot på verselinjen om vort lille land ”engang du herre
var i hele norden”…. Men skal vi da i dag kaldes svag,
jfr. fortsættelsen i samme verselinjer…? Eller er vi i
dag igen stærk? Vi vil stille nysgerrigheden på mangt
og meget, der binder os sammen i Nordens riger og
lande, men også stille ind på, hvor forskellene er.
Mere konkret lægger vi hårdt ud med et foredrag om
den store dansk/norske søhelt Tordenskiold, inden
turen går over grønlændere i Aarhus fortalt af
korshærspræsten, og videre til en formiddag om
bønderne i Dalar, der udvandrede til Jerusalem!
Vore to fuldtidspræster bidrager sædvanen tro også, dels med noget om nordiske myter, dels en indføring i
de nordiske kirker. Sluttelig vil kirke- og
kulturmedarbejderen i tale og musik fremlægge
noget om den norske komponist Edward Grieg.
Det hele ender, traditionen tro, ud i en julefrokost
sammen med Stop Op caféen!
Enhver er velkommen, - der kræves ikke
forhåndstilmelding.
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Pris pr. gang: 40 kr. alt inklusive.
Dagsprogram:
9:30-10:00 kaffe/te m. brød
10:00-11:00 foredrag
11:00-11:20 pause
11:20-11:50 frokost
11:50-12:00 meddelelser og afrunding med Fadervor
og dagens salme.

Ons. 3/10 Tro og viden
v. Hans Buhl
Tidligere tiders verdensbilleder viser, at
der i det meste af menneskets historie
har været en tæt sammenhæng mellem
religion og naturforståelse. Men den
moderne naturvidenskabs fortælling om
verdens tilblivelse og livets opståen er meget forskellig fra
Bibelens skabelsesberetning. Astronomerne fortæller os, at
universet blev dannet ved Big Bang for godt 13 milliarder år

Ons. 14/11 Ruslands

undergang 1917-1921
v. prof. Bent Jensen

Program:
11. sept.: Den nordiske søhelt Peter Tordenskiold
v. Kaare Kristensen
25. sept.: Udfordringer og muligheder for
grønlændere i Aarhus
v. Morten Aagaard
9. okt. Dalarbøndernes udvandring til det hellige land
v. Nils Holger Ellekilde
30. okt. Er der noget at komme efter i den nordiske
mytologi?
v. Erik Møller
13. nov. Om Nordens kirker
v. Flemming Baatz Kristensen
27. nov. Komponisten Edvard Grieg
v. Martin Frøkjær-Jensen
11. dec. Nb kl. 12:00- ca. 16:00
Julefrokost pris: 200,- inkl.1 øl/vand –
Bem: denne gang begyndes kl. 12.00 og der kræves
forhåndstilmelding.

Rusland, som er et kristent land, var i
1800-tallet inde i en lovende udvikling
på en lang række områder - økonomisk, juridisk, åndeligt.
Domstolene var uafhængige af statsmagten, og i 1906 blev
der fuldstændig ytringsfrihed. Et parlament (duma) med
flere partier valgt af befolkningen blev en realitet.
1. Verdenskrig afbrød denne lovende udvikling, det russiske
imperium havde ikke den sammenhængskraft som de mere

Nyt fra Støtteforeningen
JULEMARKED 2018 I SCT. PAULS KIRKE
24. november 10 – 15
Årets julemarked får flere boder og flere aktiviteter end
tidligere. Vi ønsker at gøre dagen til kick-off - dag for advent
og jul for hele familien.
Vi har givet vore kendte boder et løft i kvalitetsniveau.
Nye boder kommer til, legerum for de mindste og en
spændende fight for de voksne.
Vi søger derfor ”lopper” til loppemarkedet:

Danmark ellers oftest er blevet set som adskilte.
Forfatterskabet er et bud på, hvordan man i det moderne
kan beskæftige sig med kristendom. Foredraget vil
indkredse Martin A. Hansens særpræg som ’kristen
modernist’, herunder forfatterens livslange inspiration fra
Søren Kierkegaards tænkning.
Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie,
sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus. Modtager af
Blicherprisen 2009 og Martin A. Hansen Prisen 2011, samt
forfatter til en række bøger og udgivelser om Martin A.
Hansen.
siden, og biologerne mener, at livet har udviklet sig over
millioner af år. Hvordan er de forestillinger opstået? Og
hvad betyder de for vores forståelse af forholdet mellem
tro og viden?
Hans Buhl er cand.scient. med fysik som hovedfag og
musik som bifag og har dermed et ben i både den
naturvidenskabelige og den humanistiske verden.
Derudover har han en ph.d. i teknologihistorie.
Siden 1995 har han været museumsinspektør for
videnskabshistorie på Steno Museet.
fremskredne britiske og franske imperier eller Tyskland og
USA. Rusland brød sammen under krigens tryk.
Opløsningen gav mulighed for, at en ekstrem marxistisk
sekt - bolsjevikkerne - kunne erobre magten i hovedstaden
Petrograd i oktober 1917. De var ekstremt hensynsløse og
nedkæmpede befolkningens modstand i de følgende år.
Den gamle kristne russiske civilisation gik under, mens
bolsjevikkerne forsøgte at skabe et nyt socialistisk-ateistisk
samfund under det kommunistiske partis eneherredømme.
Bent Jensen, dr. phil., professor på Odense Universitet
1980-2007 i Ruslands og Sovjetunionens historie, leder af
Center for Koldkrigsforskning 2007-2012. Politisk redaktør
på Jyllands-Posten 1989-1992.
Keramik, brugskunst, smykker o. lign.
Lamper, antikviteter, specialiteter. NB! Ingen møbler.
2 grupper á 3 udvalgte personer deltager i en konkurrence.
Det vil være muligt at sponsorere konkurrencedeltagerne.
På markedsdagen vil det være muligt at spille på den enkelte
efter totalisatorprincippet, med pæne gevinster i udsigt til de
heldige.
Ønsker du at blive sponsor for konkurrencedeltagere, eller
har du noget, du ønsker at donere, kan du kontakte os på:
SMS 5125 0565 eller e-mail: jul.sctpauls@gmail.com
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Foråret i Litteraturkredsen
sluttede med, at vi læste
Martin A Hansens roman
”Løgneren”. For mange af os
blev det et nyt møde med
gammel, velkendt litteratur,
hvor der åbnede sig nye
tolkninger og forståelser. Vi
har fået blod på tanden, og starter efteråret med at læse
endnu en roman af Martin A. Hansen, den historiske roman:
”Lykkelige Kristoffer”.
Herefter får vi besøg af sognepræst og litteraturforsker
Anders Thyrring Andersen, der vil holde et oplæg om Martin
A. Hansens liv og værk med særligt fokus på hans
kristendomsforståelse. Denne aften bliver en sogneaften,
hvor hele sognet inviteres med (se omtalen s. 11).
Herefter beslutter vi i fællesskab, hvad vi skal læse de sidste
mødegange i efteråret.

Datoer for efterårets møder er:
Torsdag den 30. august
Onsdag den 12. september (sogneaften med Anders Thyrring
Andersen) OBS kl. 19.30
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 15. november
Møderne afholdes i sognehuset i Sct. Pauls Kirke, Skt. 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. 20,00.

Parentes-Gudstjeneste
Søndag den 16. september 2018 kl. 16.00
Kærligheden er og bliver…
Denne søndag eftermiddag ved indgangen til
efteråret sætter vi fokus på kærligheden, dette
store begreb, som til alle tider har optaget kunstnere og
filosoffer, og som alle store religioner er med til at definere
og lægge sit indhold i. Også for os almindelige mennesker er
kærligheden den krumtap, som vores liv drejer sig om, og
uden hvilken hverken vores liv eller vores tro har mening og
betydning.
Denne eftermiddag vil vi lægge øre til, hvad Guds ord har at
sige til os om kærlighed. Vi vil gerne give mulighed for, at vi
12

Lørdag 1. september
10:30 Dåbsgudstjeneste
Søvndal

Gudstjeneste og Festugekoncert
søn. d. 9. sept. kl. 17:00
Som afslutning på Aarhus Festuge får vi i år besøg af
Rune Herholdt & The Gospel Brothers.
Inspireret af det berømte Virginia orkester “The
Golden Gate Quartet” opstod Rune Herholdt & The
Gospel Brothers i 2008.
Orkesteret spiller en blanding af gospel spirituals og
gospel/soul hits og krydrer det hele med deres helt
egen umiskendelige lyd.
Der er garanti for intim feel-good stemning, når de
fire herrer sætter tonerne an.
Orkestret består af:
Rune Herholdt (Leadvokal & guitar)
Jimmi Bech (Trommer & kor)
Stephen Nørrelykke (Keyboards & kor)
Bjørn “Bønne” Petersen (Kontrabas & kor)

Mandagsfællesskabet
Spændende program for hele efteråret kan findes på
hjemmesiden sctpauls.dk under fanebladet
”Aktiviteter / Voksenundervisning /
Mandagsfællesskabet”! - eller snup en folder i
sognehusets rundgang eller forhallen i kirken.
kan spejle vores liv og vores relationer i
Guds kærlighed.
For kærligheden er kun til stede i relationer
– og på dette plan er det sidste ord om
kærligheden aldrig sagt. Og så vil vi gerne
give mulighed for at lytte efter genklangen
af Guds ord i vores hjerter.
Parentesgudstjenesterne er under opbrud – men ikke under
afvikling! Vi har fået et nyt husorkester, som vi byder
velkommen til. Vi glæder os til at synge sammen med dem
og lytte til dem. Vi vil også lytte til tekstoplæsninger af
forskellig slags, og der vil være tid til eftertanke og refleksion.
Som noget NYT ved disse gudstjenester vil der være en kort
prædiken ved Flemming Baatz Kristensen samt altergang.
Gudstjenesten varer ca. en time.

Søndag 2. september
(14. s. e. Trinitatis – Johs. 5, 1-15)
10:00 Møller
Indsamling: Danmission
16:00 Aagaard
Torsdag 6. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
Søndag 9. september
(15. s. e. Trinitatis – Luk. 10, 3842)
10:00 Møller
Indsamling: Mission Afrika
17:00 Festugegudstjeneste
Søvndal
Efterfølgende koncert med Gospel
Brothers i teltet foran kirken
Torsdag 13. september
17:00 Det’ for børn-gudstjeneste
17:30 Fællesspisning i sognehuset
18:30 Aftensang
Søndag 16. september
(16. s. e. Trinitatis – Johs. 11, 1945)
10:00 Høstgudstjeneste Søvndal
og Møller
Efterfølgende høstfrokost i
sognehuset
Indsamling: Folkekirkens
Nødhjælp
16:00 Parentesgudstjeneste
Tema: Kærligheden er og bliver…
Det nye husorkester og Baatz
Kristensen
Onsdag 19. september
19:00 Korshærsgudstjeneste

Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset
Torsdag 20. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen
Søndag 23. september
(17. s. e. Trinitatis – Mark. 2, 1422)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen i
Sct. Pauls sogn
Torsdag 27. september
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard
Søndag 30. september
(18. s. e. Trinitatis – Johs. 15,
1-11)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen i
Sct. Pauls sogn
16:00 Musikgudstjeneste, Søvndal
Torsdag 4. oktober
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal
Lørdag 6. oktober
10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen
Søndag 7. oktober
(19. s. e. trinitatis – Johs. 1, 35-51)
10:00 Møller
Indsamling:
Spedalskhedsmissionen
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen
Torsdag 11. oktober
10:30 BørneHøjtid – Høst v Møller
16:45 Fyraftensgudstjeneste

Eskedal
Søndag 14. oktober
(20. s. e. trinitatis – Matt. 21, 2844)
10:00 Møller
Indsamling: Folkekirkens Mission
16:00 Lovsangs- og
forbønsgudstjeneste
Tema: Vi synger mens bladene
falder
Søvndal
Onsdag 17. oktober
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset
Torsdag 18. oktober
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund
Søndag 21. oktober
(21. s. e. Trinitatis – Luk. 13, 1-9)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Menighedsfakultetet
16:00 Aagaard
Torsdag 25. oktober
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
Søndag 28. oktober
(22. s. e. Trinitatis – Matt. 18,
1-14)
10:00 BUSK-gudstjeneste Søvndal
Indsamling: FDF’s & KFUM/K’s
missionsprojekter
16:00 Møller
Torsdag 1. november
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen
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Lørdag 3. november
10:30 Dåbsgudstjeneste Møller
Søndag 4. november
(Alle helgens dag – Matt. 5, 13-16
/ Matt. 5, 1-12)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Danmarks Sømandsog Udlandskirker
16:00 Musik- og
mindegudstjeneste v. kirkens
C‹antori og Møller
Torsdag 8. november
17:00 Det’ for børn-gudstjeneste
17:30 Fællesspisning i sognehuset
18:30 Aftensang
Søndag 11. november
(24. s. e. Trinitatis – Johs. 5, 17-29)
10:00 Søvndal
Indsamling: Indenlandsk
Sømandsmission
16:00 Lovsangs- og
forbønsgudstjeneste
Tema: Vi synger med englene
Baatz Kristensen

STEFANSHJEMMET

EN AT TALE MED

Onsdag 19. september
10:30 Baatz Kristensen

SJÆLESORG
Henvendelse kan ske til en af
kirkens fire præster. Præsterne
har udvidet tavshedspligt.
Eller til:

Onsdag 17. oktober
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 kirkekontoret,
tlf. 86 12 21 54
mandag-torsdag kl. 9:30-13:00
torsdag tillige kl. 15:00-17:00
(bestilling senest dagen før!)

Tirsdag 4. september
14:00 Møller
Tirsdag 18. september
14:00 Salmesangseftermiddag
Tirsdag 2. oktober
14:00 Baatz Kristensen
Tirsdag 23. oktober
14:00 Salmesangseftermiddag
Tirsdag 6. november
14:00 Møller
2
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Se sctpauls.dk under fanebladet
aktiviteter/sjælesorgsnetværk og
foldere, som kan findes i kirken
og sognehuset.

SKRIFTEMÅL I
PRÆSTEVÆRELSET
v. Baatz Kristensen
Følgende fredage kl. 16-18:
28. sept.
19. okt.
16. nov.

Torsdag 15. november
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

LOKALCENTER DALGAS

”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.

HØSTGUDSTJENESTE
MED GRATIS KIRKEFROKOST, FÆLLESSANGE OG INDSLAG
SØNDAG D. 16. SEPT.
KL. 10:00
Redaktion: kontakt Martin Frøkjær-Jensen
(info se bagsiden)
Tryk: Stibo Graphics, Oplag 6400.
DEADLINE for næste blad
(dækker 15. november-15. februar 2019):

Tirsdag 4. september
17:30 Sct. Pauls Café
Mandag 10. september
19:30 Mandagsfællesskabet
Tirsdag 11. september
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge
Onsdag 12. september
19:30 Foredrag med Anders Thyrring
Andersen ”Kristendom er Nu”
Mandag 17. september
19:30 Midtvejsfolket
Tirsdag 18. september
17:30 Sct. Pauls Café
Torsdag 20. september
19:00 Pitstop på livet
Fredag 21. september
14:00 De ældres Bibelkreds Møller
Mandag 24. september
19:30 Mandagsfællesskabet

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

Tirsdag 25. september
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge

Tirs. d. 2. okt. kl. 12:00
Forsidefoto: Caroline Abild Jessen

Onsdag 31. oktober
19:00 Menighedsrådsmøde

Onsdag 3. oktober
19:30 Foredrag med Hans Buhl
”Tro og viden om verdens skabelse:
naturerkendelse og teologi”

Torsdag 1. november
19:00 Pitstop på livet

I SOGNEHUSET

Indgang fra gaden gennem døren
ved kirkens højre side.
Se nærmere sctpauls.dk

Stof kan mailes til redaktionen på
martin@sctpauls.dk
Bemærk: en normalside inkl. illustration
opnås ved 3000 tegn
inkl. mellemrum. Stof foretrækkes i
wordformat med
tilhørende fotostof i jpg. - Pdf-filer frabedes.

Mandag 1. oktober
19:30 Midtvejsfolket

Onsdag 26. september
18:15 Mandsklubben
Torsdag 27. september
19:00 Menighedsrådsmøde
Tirsdag 2. oktober
17:30 Sct. Pauls Café

Torsdag 4. oktober
19:00 Pitstop på livet

Tirsdag 6. november
18:00 Sct. Pauls Unge
19:30 En aften for nytilflyttede til
sognet

Mandag 8. oktober
19:30 Mandagsfællesskabet

Onsdag 7. november
19:00 Pitstop på livet

Tirsdag 9. oktober
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge - koncert

Fredag 9. november
18:30 Midtvejsfolkets årlige middag.
Nb. Kræver tilmelding

Onsdag 10. oktober
19:30 Midtvejsfolket

Mandag 12. november
19:30 Mandagsfællesskabet

Torsdag 11. oktober
19:00 Pitstop på livet

Tirsdag 13. november
09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Sct. Pauls Café

Fredag 19. oktober
14:00 De ældres bibelkreds
Baatz Kristensen
Mandag 22. oktober
19:00 Pitstop på livet
Tirsdag 23. oktober
18:00 Sct. Pauls Unge

Onsdag 14. november
19:30 Foredrag med Professor Bent
Jensen "Ruslands undergang 19171921"
Torsdag 15. november
19:00 Litteraturkreds

Stop-Op caféen
Onsdag 24. oktober
18:15 Mandsklubben
Torsdag 25. oktober
19:00 Litteraturkreds
Mandag 29. oktober
19:30 Mandagsfællesskabet
Katekismusaften
Tirsdag 30. oktober
09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Sct. Pauls Café

Torsdage
14:00 i sognehuset
Alle er velkommen
Sogneeftermiddage:
27. september:
Hanne Frøkjær-Jensen
”Om at oprette søndagsskoler i
Armenien”
25. oktober: Ove Sørensen præst i
Bethlehemskirken:
”Om Kirke Care”
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