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PRÆSTENS KLUMME

KRISTUS ER OPSTANDEN!
AF SOGNE- OG UNGDOMSPRÆST JAKOB FROM SØVNDAL
1. april fejrer vi påske – nej, det
er ikke en aprilsnar. Vi fejrer det
rundt omkring i alle landets kirker
og også i Sct. Pauls. Påsken handler om Jesus Kristus, som led,
døde og opstod for vores skyld.
Det er centrum i den kristne tro!
Jesus blev menneske (julens budskab) for at være vores stedfortræder (påskens budskab).
Jeg er sikker på, at mange præster i landets kirker har forholdt
sig til den debat, som indimellem blusser op i diverse medier
og aviser, nemlig debatten om,
hvorvidt Jesu opstandelse var en
konkret, fysisk opstandelse. Og
det er også oplagt. For det skal
slås fast igen og igen i generation
efter generation, at Jesus er opstået fysisk, konkret og virkeligt!

DET HELT CENTRALE

Så lad os huske på det, når vi
fejrer påsken. Påsken er den helt
centrale højtid i kirkeåret. Den
handler om Jesus Kristus, som på
korset tager vores dom på sig. Og
som i opstandelsen besejrer vores
død. Og det er et godt budskab.
For dommen og døden er vores
to allerstørste problemer, som vi
ganske enkelt ikke kan gøre noget
ved selv! En dag skal vi dø - og vi
kan ikke gøre noget ved det! Og en

dag skal vi stå til regnskab overfor
den fuldkomne Gud og hans målestok, og vi har ikke en chance! Kun
i Jesus Kristus kan vi frit og trygt
gå både døden og dommen i møde.
Det er det, påsken handler om!
Så hvad med at dukke op til
påskens gudstjenester og høre
påskens budskab? Ikke bare som
teologisk foredrag men som ord til
lige præcis dig!
Rigtig glædelig påske!

De første disciple så ham, rørte ved ham, spiste med ham,
snakkede med ham! Han var ikke
bare en varm følelse indeni dem.
Og han var ikke bare en eksistentiel oplevelse af, at livet trods alt
giver mening. Sådan noget diffust
plidder-pladder ville de første
frygtsomme disciple næppe blive
forvandlet af. Den slags ville de
næppe dø for. Men det ville de
for den virkeligt opstandne Jesus
Kristus!
Jesus er fysisk, konkret og virkeligt opstået fra de døde - og
dermed har han besejret vores
fysiske, konkrete og virkelige
død! Enhver, som i troen knytter
sig til ham, har håb om en fysisk,
konkret og virkelig opstandelse
og håb om gensyn og evigt liv! Vi
fatter det ikke ... men der er som
bekendt så meget, kvinder og
mænd ikke forstår!
Foto: Caroline Abild Jessen
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KONCERTER
SYS BJERRE
Lørdag den 17. marts kl. 20:00
Den farverige og folkekære singer-songwriter Sys Bjerre har efterhånden afsøgt mange af musikkens afkroge, og denne gang har
hun kastet sig over salmerne.
Med ønsket om at bidrage til den
unikke sangskat vi har her i Danmark, har hun givet et bud på 12
nye fællessange under navnet ”12
Salmer Til Det Moderne Menneske”.
Det har hun gjort, fordi hun mener
at musik, og særligt sang, er en af
de nemmeste genveje til en følelse
af enhed imellem mennesker, noget det moderne menneske, efter
hendes mening, har mere brug for
nu end nogensinde.
Nogle af de 12 salmer er at finde i
den nye Kirkesangbog, ligesom
en del af hendes tidligere hits, til
hendes store begejstring, har fun-

Sys Bjerre

det vej ind i flere forskellige sangbøger. Sys medvirker desuden på
albummet ”Lys og lindring – salmer
og sange fra Kirkesangbogen”.

salmer, både de nye og dem vi
kender. Historierne vil være i højsædet, og der vil være rig mulighed for at synge med.

Når Sys gæster Sct. Pauls Kirke, vil det blive med et repertoire
sammensat af både popsange og

Entré: 180 kr. + gebyr.
Billetter i forsalg: www.ticketmaster.dk / Tlf. 70 15 65 65

MARIÆ BEBUDELSE
Søndag den 18. marts kl. 16:00
Musikgudstjeneste til Mariæ Bebudelsesdag.
Medvirkende er Sct. Pauls Cantori og solister herfra under ledelse
af Thomas Kristian Nielsen.
Desuden medvirker sognepræst
Erik Dybdal Møller.
Gudstjenesten vil rumme kormusik skrevet over tekster til Mariæ bebudelsesdag, som falder
ni måneder før jul og er til minde
om budskabet til Maria, at hun skal
føde Guds søn.
Blandt andet skal vi høre ”Marias
lovsang” (Magnificat), som indledes således:
”Min sjæl ophøjer Herren, og min
ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise
mig salig, thi den Mægtige har
gjort store ting mod mig.”

Maria bryder ud i denne lovsang,
efter at hun har fået bekræftet den
guddommelige undfangelse, der er
sket inde i hende (Luk 1,26-45).
Ud af dette konkrete eksempel om
Gud, der ophøjer den ringe tjenerinde Maria, udleder hun, at Gud er
en hellig og barmhjertig Gud, som
ydmyger de hovmodige og ophøjer
de ringe, mætter de sultne og gør
de rige tomhændede.
Den ringe tjenerinde, Maria, ophøjes. Dette er et yndet tema i
evangelierne, hvor det svage fremstilles som det, Gud finder behag
i, for netop i menneskers afmagt
kan Guds almagt, barmhjertighed
og kærlighed særligt komme til
udtryk.
Gratis entré
Sct. Pauls Cantori
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KONCERTER
KONCERTER
HYMNS FROM NINEVEH SOLO
Fredag den 13. april kl. 20:00
Hymns from Nineveh tager på
unik akustisk solotur i danske
kirker.
Sangeren og sangskriveren bag
Hymns from Nineveh, Jonas H.
Petersen, kan til foråret opleves på en unik akustisk solotur i
danske kirker. Her vil han, alene på
scenen, afprøve nyskrevet materiale og spille både kendte og sjældne
sange fra Hymns from Ninevehs
bagkatalog.
Jonas H. Petersen, som er singleaktuel med kærlighedshymnen
“Lyskys”, har gennem mange år
markeret sig som en af Danmarks
mest bemærkelsesværdige sangere
og sangskrivere. Hans begavede,
følsomme sange, som ofte kombinerer popsangens iørefaldende
lethed med salmens tekstmæssige tyngde, har berørt publikum
og anmeldere siden Hymns from
Ninevehs debutalbum udkom for 7
år siden.
At det netop er i kirker, Hymns
from Nineveh spiller solokoncerter
i, er ikke helt tilfældigt. Ud over at
Petersen selv er et troende menneske, fylder tro, tvivl og tilværelsens
store spørgsmål en essentiel del i
sangskriverens værker.
I 2017 debuterede han da også
som salmedigter med sine og
forfatteren Miriam Dues anmelderroste bidrag til salmebogstil-

Jonas H. Petersen

lægget Kirkesangbogen, ligesom
han i øvrigt lagde stemme til noget
af musikken i TV-serien “Herrens
Veje”.
Jonas H. Petersen er som nævnt
aktuel med den dansksprogede
kærlighedshymne “Lyskys”, skrevet

til DRs podcastserie “Elsker Dig For
Evigt”, og der er mere nyt materiale på vej, som også vil finde vej
til sætlisten til solokoncerterne i
kirkerne dette forår.
Entré: 175,- kr. + gebyr. Billetter
i forsalg: www.ticketmaster.dk /
tlf. 70 15 65 65

TILMELDING TIL KIRKENS ELEKTRONISKE
KONCERTNYHEDSBREV
Ved redaktionens slutning arbejdes der på at få landet aftaler på
flere særdeles attraktive koncerter
i foråret.
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Hold derfor øje med kirkens hjemmeside www.sctpauls.dk/koncerter, hvor der også er mulighed
for at tilmelde sig kirkens elektroniske koncertnyhedsbrev.

Tilmeldte vil således automatisk
blive opdateret om kommende
koncerter og musikgudstjenester i
kirken.

SCT.. PAULS FOR BØRN
GØR TIDEN HØJ

Af sognemedhjælper Lissi Winther

Foto: Lissi Winther

Jeg læste formuleringen i et blad
for lang tid siden, men opfordringen blev hos mig: Gør tiden høj. De
fleste har oplevet en særlig stemning, når yndlingsmusikken spilles
særligt indlevende, når en, man
holder af, får betydningsfulde sejre
eller nederlag. Hverdagsting træder
i baggrunden, og man har behov for
at sætte tempoet ned og fokusere
på dette lige nu for sig selv og for
hinanden. Sætte fokus på, mærke,
blive ualmindeligt længe i oplevelsen af noget større, noget vigtigt,
noget skelsættende, noget fornyende, svært eller helende.

FASTE, BØN & MEDITATION

Gør tiden høj, når tiden føles lang;
når man venter på noget bedre,
planlægger for fremtiden, og fortaber sig i tristhed og kedsomhed. I
en tid hvor mørket og kulden fylder,
og kirkens kalender skriver faste,
kan man miste sig selv en smule.
Kirkens fastetid minder os om
at tage tid til samtalen med Vor
Herre i det høje. Bøn, som takker,
brokker sig, ønsker, taler andres
sag og lytter. Her må man nemlig
mærke sig selv, sætte tempoet ned
og gøre tiden høj.

I familien kan alle aldre for eksempel være med til bøn uden ord,
mens man tænder stearinlys. Et
andet forslag kan være at lære/
huske Jesu bøn sammen: FaderVor, én del-bøn pr. uge. Bed delen
hele ugen. Overvej synonymer for
delen, andre måder at sige det
samme. Mange forsøger sig med
meditation og mindfulness til at
finde sig selv, men forslaget her
er, gør tiden høj sammen og snak
lidt med Gud.

PÅSKE

Gør tiden høj, når tiden bliver
tung. Disciplenes påskehistorier om
svigt, afmagt, savn og håbløshed
kan også i vore liv overskygge alt
andet. Men her kan påskens andre
fortællinger, for eksempel i Mattæusevangeliet kap. 27 & 28 om
jordskælv og solformørkelse ved
Jesu død, og om Jesu egen opstandelse og sejr over døden, minde os
om Guds magt og kærlighed.
Formidlingen af påskens budskab
for børn kan gøres ved at bygge en
påskeinstallation af børnenes legetøj. Tal med dem om, hvad man
skal bruge for at fortælle historien.
Tag tid til refleksion om, hvad der
er vigtigt i historierne. Gør tiden
høj og leg påske med familien.

Andre idéer kan man finde til BørneHøjtid om påske (for de mindste) torsdag 15. marts kl. 10.30;
til Spirekoret Søndagssang, som
synger påskesange 25. feb. &
11. mar., samt sange om pinse
(næste højtid) 8. apr. Alle tre dage
er kl. 12.30-13.15. Der er også
FamilieGudstjenesten 22. apr.
kl. 14.00 med dramaoptrin om
påsken (se side 11).

HVAD ER EN BEDEDAG?

Gør tiden høj, når tiden flyver
afsted. Efter årets tidlige påske
kommer konfirmationssæsonen,
hvor en fin højtidsdag let forsvinder i teenagere, fester og gaveræs.
Store Bededag, mange forskellige
bededage lagt sammen i én, er en
hel dag til eftertanke, refleksion og
samtaler med Gud Fader i det høje.
Måske en bønneinstallation (billedet) var noget? Et fad med lys,
sten og blomster til ordløs symbolsk
bøn. Lys symboliserer ønsker og
forbøn for andre, sten lægges for
brok og bekymringer, og blomster
til tak.
Man kan også udvide påskeinstallationen med lys, sten og blomster til
påmindelse i hjemmet om at gøre
tiden høj i hverdagen.
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NY GYLDEN MESSEHAGEL FRA SYRIEN, LIBANON,
BELGIEN OG JERUSALEM
Af Maja Vernegaard Hansen
Foto: Caroline Jessen

I november 2017 fik en af
præsterne en ny kappe som
alle præsterne selvfølgelig
må bruge, en såkaldt messehagel til brug under gudstjenesten. Den er beregnet
til de store højtider som
f.eks. jul og påske. Messehagelers skønhed er til for at
prise Gud og henlede fokus
på Jesus, og derved væk fra
præsten, der kun er bærer af
den.

BRUGES VED ALTERGANG

Måske har du undret dig over, hvorfor præsten skifter påklædning undervejs i gudstjenesten og hvad de
farvede messehagler symboliserer.
Messehagelen er præstens festtøj
til brug under hele gudstjenesten
på nær prædikenen, eller blot under
nadveren. En præst kan også vælge
helt at undlade at bruge den.
En hagel er en løsthængende ærmeløs, oftest rigt udsmykket kåbe
eller kappe, som præsten bærer
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over præstekjolen.
Messehageler laves i 5 nuancer, der
symboliserer, hvor i kirkeåret man
befinder sig. Sct. Pauls Kirke har
dem alle, på nær den sorte, der er
til Langfredag. Her er det mere en
stille dag fremfor en festdag. Ydermere kan den sorte præstekjole fint
bruges i stedet denne dag.

FLYTTE FOKUS FRA
PRÆSTEN HEN TIL JESUS

Vi skal tilbage til antikken for at
komme til messehagelens oprindelse, hvor datidens rejsekappe eller
kjortel var et cirkelrundt stykke
overtøj med en åbning til hovedet.
Fra omkring år 1000 blev den brugt
under højmessen, og bruges stadig
i dag i de fleste kirker.
Hensigten med at præsten bærer
en messehagel er ikke at tiltrække
sig selv opmærksomhed, snarere
tværtimod. Den skal få os til at
tænke på Jesus, og den klædning,
han bar, som var uden sammen-

syninger: ”Da soldaterne havde
korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del
til hver soldat. Også kjortlen tog
de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst
til nederst” (Johannes-evangeliet
19,23).

FRA SYRIEN VIA LIBANON, BELGIEN OG JERUSALEM TIL SCT. PAULS

Sct. Pauls Kirkes nye gyldne
messehagel er lavet af satin fra
Damaskus i Syrien. Men stoffet
skulle ad omveje, inden det endte
som en færdig messehagel i kirkens præsteværelse.

Sognepræst Flemming Baatz
Kristensen fortæller, at stoffet
blev eksporteret til Libanon, hvor
det bliver syet og broderet med
silke. Da Libanon og Israel ikke
er gode venner, blev messehaglen eksporteret til Belgien, og fra
Belgien til Jerusalem. Flemming

+
Baatz Kristensen var på sognetur
til Jerusalem i maj sidste år, hvor
han og hans medrejseleder, Britta
Toft, så den smukke messehagel
i en souvenir-forretning. Hjemme
nævnte Flemming Baatz Kristensen det for en i menigheden, der
senere forærede den til ham, men
selvfølgelig må kollegaerne gerne
bruge den. Den kom til Aarhus via
en dansker i Jerusalem, der skulle
hjem. Danskeren er bror til formanden for kirkens støtteforening.
Formanden fik messehaglen af sin
bror, og kunne en søndag i november 2017 give den til Flemming
Baatz Kristensen.
”Der findes kun én af den, og den

+
laves ikke mere”, tilføjer Flemming
Baatz Kristensen.

KAN SES I FUNKTION 18.
MARTS 2018 KL. 10.00

”Den nye gyldne messehagel skal
udtrykke noget noget af Himlens
herlighed og skønhed”, forklarer
Flemming Baatz Kristensen.

Som tidligere nævnt knytter messehagelers farver sig til begivenheder i kirkeåret. I stedet for gylden
kan anvendes gul eller hvid, men
Flemming Baatz Kristensen forklarer at den gyldne er valgt fordi:
”Gylden er noget af det smukkeste
man kan forestille sig”.

+
Ovenstående farvenuancer bruges til de store højtider såsom jul
og påske, men også til Helligtrekonger, Mariæ Bebudelse,
Kristi himmelfartsdag og Alle
Helgen. Den blev brugt i julen.
Næste gang du vil have mulighed
for at se en præst i Sct. Pauls Kirke
bære den nye gyldne messehagel
vil være ved gudstjenesten Mariæ Bebudelses søndag d. 18.
marts 2018 kl. 10.00. Dette er
en højmesse ved Baatz Kristensen,
der som den første af præsterne i
kirken blev iført den nye, gyldne
messehaglen 1. søndag i advent
2017 ved gudstjenesten kl. 16.00.

Vidste du, at Sct.
Marie Kirke i Sønderborg i 2008
tog en messehagel,
tegnet af Dronning
Margrethe II i brug?
Messehageler kan
komme fra mange
forskellige steder og
designes af mange
forskellige kunstnere.
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HJÆLP MEDMENNESKER I NØD

Søndag den 11. marts 2018 deltager Sct. Pauls Kirke i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at
give mennesker i nød en håndsrækning.
Fotograf: Mikkel Østergaard

Glade indsamlere.
Tusindvis af indsamlere går
hvert år på gaden til fordel
for Folkekirkens Nødhjælps
arbejde. I 2017 indsamlede de
14 millioner kroner til mennesker i nød.

Det kan være svært at rumme,
når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at
lukke øjnene for grusomhederne.
Men for mange er det heldigvis en
umulighed at vende ryggen til - for
det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker
stadig hjælpe hinanden på tværs af
grænser. Her i sognet bliver det fx
muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved at gå
en rute søndag den 11. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp næste
gang afholder husstandsindsamling.

NYE MÅDER AT YDE
HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over,
når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt,
kirkeligt netværk når Folkekirkens
Nødhjælp helt derud og styrker de
svageste. Men der må tænkes i
nye, innovative baner for at vinde
kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor
udvalgte kvinder i flygtningelejren
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Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle
og langt mindre ressourcekrævende
end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og
males til insektmel, som kan bruges
til blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren
lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer
grøntsager spirer lag på lag inde i
store sække med huller i og vokser
så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan man
firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge
af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til
selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen
er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem
mere robuste.

SÆT ALLEREDE NU
KRYDS VED 11. MARTS

Sct. Pauls kirke er med ved næste
indsamling 11. marts 2018. Sæt

allerede nu kryds i kalenderen, så
håber vi at se dig til en hyggelig
indsamlingsdag.
”Vi er med i Sogneindsamlingen,
som en naturlig del af kirkens diakonale arbejde. Det er en god måde
at omsætte næstekærlighed til konkret hjælp/udvise næstekærlighed
på. Og det er også en fin læring for
børn og unge som fx FDF`erne eller
konfirmanderne” siger indsamlingsleder Martin Frøkjær-Jensen

SÅDAN MELDER DU DIG
TIL

Meld dig som indsamler hos: Martin Frøkjær-Jensen på 22347832
eller martin@sctpauls. dk allerede
nu – det nytter!
Ved sidste års Sogneindsamling
nåede vi på landsplan et resultat på
14 millioner kroner, der blev samlet
ind til verdens mest udsatte. Det er
fx nok til at give 80.000 ekstremt
fattige familier en køkkenhave.
Eller tilmeld dig som indsamler på:
blivindsamler.dk

”VORES NABO MOD SYD – TYSKLAND”
FORMIDDAGSHØJSKOLEN VINTER/FORÅR 2018

Berlin

Formiddagshøjskolen vil i vinter- og forårssæsonen 2018 tage
livtag med en af Europas helt store
aktører gennem historien, nemlig
vor store sydlige nabo, Tyskland.
Tyskland, der måske i dag kan forekomme nogenlunde homogent for
os skandinaver, er i virkeligheden
en sammensat størrelse, og mange
forskelligheder og skel lurer lige
under overfladen i dette store land.
Tysk filosofi og kultur har desuden
altid øvet meget stor indflydelse
heroppe nordpå, og mange dagsordner såvel indenfor musik, filosofi
eller teologi er sat dernede fra.
Intet kunne derfor være mere naturligt end at dykke ned i det tyske
folkedyb for at prøve at forstå dette

Dresden

Halle

land og folk bare en smule bedre
end vi måske gjorde i forvejen.

Bonhoeffer” (Flemming Baatz Kristensen 22. maj),

Til at øge denne forståelse har vi i
formiddagshøjskolen lagt et program, der rummer emner som
”Hvem var brødrene Grimm?”(Anne Grete Bech 20. februar), ”Det delte Tyskland” (Ole
Thvilum d. 6. marts), ”Goethe og
Romantikken” (Erik Møller 20.
marts), ”Introduktion til store
tyske komponister vha klaver”
(Martin Frøkjær-Jensen 3. april), ”
Min far og hans familie overlevede Hitler” (Jørn Tranekjær Andresen 17.april), ”Kan man sejle til
Berlin…?” (Hanne og Peter Høyer
8. maj), ”Om den tyske teolog

Alt sammen skal belyse vores emne
fra forskellige vinkler inden vi ”tager sagen i egen hånd”, og afslutter
sæsonen med en åben sognerejse
for alle der har lyst, til de tyske
byer Berlin, Dresden og Halle i
dagene 4.-7. juni.
Velkommen til endnu et spændende
forløb i formiddagshøjskolen. Der
er ingen forhåndstilmelding. Dørene
åbnes kl. 9.30. Pris incl. formiddagskaffe og frokost er 40 kr.
pr. gang – Sognerejsen er med
særskilt tilmelding og pris. Se nærmere på herunder og tag en folder i
Sognehuset.

TAG PÅ SOGNEREJSE MED SCT. PAULS KIRKE:
Alle
er
velk
BERLIN - DRESDEN - HALLE 04.06 – 07.06
omm
en
Program:

Mandag 4. juni:

Afrejse fra Sct. Pauls Sognehus kl.
06:00.
Kørsel til Berlin med passende pauser
undervejs. Herunder en kaffepause,
hvor der serveres et rundstykke og
kaffe ved bussen.
Inden vi kører til hotellet i Berlin, gør vi
stop for et besøg i Sachsenhausen,
hvor en lokal guide viser os rundt.
Aftensmad på hotellet.

Tirsdag 5. juni:

Morgenmad på hotellet.
Vi kører videre til Dresden. Her vil der

være hhv. eget program i og omkring
byen for os, guided rundvisning mv.
Aftensmad på hotellet.

Onsdag 6. juni:

Efter morgenmaden fortsætter vi turen
til Halle, hvor der ligeledes er eget
program i og omkring byen for os,
guided rundvisning mv.
Aftensmad på hotellet.

Torsdag 7. juni:

Efter morgenmad afrejse til Danmark, hvor der bl.a. gøres holdt ved
grænsebutik for indkøb mv.
Forventet hjemkomst hen på aftenen.

Pris: 2999,Tillæg for enkeltværelse: 500 kr.
Prisen inkluderer:
Hotelovernatninger,
kørsel i 4 stjernet bus, morgen- og
aftensmad.
Ikke inkluderet: frokost, drikkevarer til
måltider, afbestillingsforsikring.
Tilmelding senest 10. marts 2018 til
kirkekontoret. Tlf. 86122154
Mail:
sanktpauls.sognaarhus@km.dk
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LITTERATURKREDSEN
I efteråret 2017 har vi i Litteraturkredsen læst Jakob Knudsens
dobbeltroman om Martin Luther:
ANGST – MOD. Selvfølgelig har
vi været inspireret at Lutheråret,
da vi valgte denne roman. Som et
værdigt punktum for vores beskæftigelse med Jakob Knudsen har
biskop Henrik Wigh- Poulsen givet tilsagn om at komme og holde
en sogneaften om Jakob Knudsen,
som han er specialist i. Det bliver
en aften om Jakob Knudsen som
både forfatter og salmedigter.
Alle i sognet er inviterede til denne
aften, som finder sted den 22.
marts kl. 19.30 i sognehuset.
I litteraturkredsen forsøger vi at
være alsidige i vores litteraturvalg.
Vi er hverken bange for den ældre
eller nyere litteratur. 2018 startede
vi således op med at læse Kazuo
Ishiguros roman: DEN BEGRAVEDE KÆMPE. Kazuo Ishiguro er
en af tidens mest fejrede, engelsksprogede forfattere. Han er født i
Nagasaki, Japan, i 1954, men

kom som 6-årig til England, hvor
han voksede op. Han fik nobelprisen i litteratur i 2017 og flere
af hans romaner er filmatiserede
(f.eks.:” Resten af dagen”). DEN
BEGRAVEDE KÆMPE foregår i tiden
efter kong Arthurs død (500 –
600-tallet e. Kr.) og handler om et
aldrende ægtepar, der begiver sig
ud på en nødvendig rejse for at
genfinde deres hukommelse. Det
er en historie om hukommelsestab,
kærlighed, hævn og krig.
Litteraturkredsen mødes én gang
om måneden i sognehuset. Vi
starter med at drøfte vores bog,
drikker en kop kaffe og samler op
på ’røde tråde’ i bogen. Vi har endnu ikke fastlagt, hvad vi skal læse
i foråret, når vi er færdige med Ishiguro og Den Begravede Kæmpe,
men det fastlægger vi i fællesskab.
Alle er velkomne! – det er ikke en
lukket kreds og der er altid plads
til nye deltagere. Det kræver ingen
særlige forudsætninger at deltage,
kun lyst til at læse og dele litteratur med andre.

KIM OG CAMINOEN

Sogneaften onsdag d. 11. april 19:30
En aften med Kim Sagild
Musik, billeder og fortællinger om
Caminoen m.m.
Efter et langt liv som musiker,
komponist, producer og projektmager blev det at gå Caminoen
den store passion. Siden 2003 har
Kim hvert forår pakket rygsæk og
stave. Rejsen er gået til Spanien
og Caminoen – Europas ældste
pilgrimsrute – hvor endemålet er
den store katedral i Santiago de
Compostela.
På de lange ture blev en række
sange født, som blev udsendt på et
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album i efteråret 2013. Albummets
titel er ”GÅ”, og er hans debutalbum – en hyldest til Caminoen og
til det at gå.
Søren Kierkegaard: ”Jeg har gået
mig mine bedste tanker til, og jeg
kender ingen tanke så tung, at man
jo ikke kan gå fra den”. En aften
med Kim Sagild er en rejse med beretninger om og billeder fra Caminoen tilsat de sange, der er skabt
på vejen til “verdens ende”.
Gratis entré
Kaffe/te m. brød kan købes på
aftenen for 20,Enhver er velkommen!

Deltagelse er gratis. Kaffe og
kage koster kr. 20,Datoer for forårets møder er:
• Torsdag den 22. februar kl.19
• Torsdag den 22. marts kl.19.30
(Sognemøde med biskop Henrik
Wigh-Poulsen)
• Torsdag den 19. april kl.19
• Torsdag den 24. maj kl.19
• Torsdag den 21. juni kl.19
Britta Toft
Tovholder på Litteraturkredsen

”SALMEDIGTER
JAKOB KNUDSEN
OG REFORMATOR
MARTIN LUTHER”
Sogneaften v.
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Torsdag d. 22. Marts 19:30
Biskop Henrik Wigh-Poulsen vil
holde foredrag om forholdet mellem salmedigteren Jakob Knudsen og den lutherske reformator
Martin Luther. Særligt interessant
i denne sammenhæng er værket
”Angst, Mod - Martin Luther” af
Jakob Knudsen.
Gratis entré. Enhver er velkommen. Kaffe/te m. brød kan
købes på aftenen for 20,-

FAMILIEGUDSTJENESTE
22. APRIL KL. 14:00

PARENTESGUDSTJENESTE

Giv mig Gud….
-

En ny cykel,
Nogen seje støvler
En playstation
Nogen gode venner
En salmetunge
Kraft og styrke
Frimodighed
Livsglæde

Velkommen til en familiegudstjeneste for alle sanser, med børnekor, optrin ved minikonfirmander,
interaktiv mulighed for at lave din
helt egen kirkebøn, gode sange og
flot musik efterfulgt af lagkage og
sodavand/kaffe i sognehuset!

Medvirkende: sognepræst Morten
Aagaard, Gospel Chicks, Minikonfirmander fra Forældreskolen
m.fl.

VELKOMMEN TIL SCT. PAULS
UNGE!
PROGRAM FOR FORÅRET 2018:

20. FEBRUAR
”Kristen etik” ved Ulrik Becker Nissen, afdelingsleder
ved teologi på Aarhus Universitet
6. MARTS
”Gudstjenestens liturgiske sange”
ved Erik Møller, sognepræst
20. MARTS
”Hvorfor døber vi?”
ved Morten Aagaard, korshærspræst
3. APRIL
”Et forsvar for den lavkirkelige gudstjeneste”
ved Jesper Fodgaard, valgmenighedspræst,
tidligere formand for Dansk Oase
17. APRIL
– Film
1. MAJ
”Miraklernes tid er ikke forbi”
ved Emil Børty, cand.theol, ph.d.-studerende
15. MAJ
”Evangeliet uden forudsætninger”
ved Sabine Bech Hansen, sognepræst
29. MAJ
”Hvordan er man evangelisk-luthersk kristen?”
ved Flemming Baatz Kristensen, sognepræst
12. JUNI
”Gud elsker transkønnede”
ved Jacob Munk
* Alle aftener begynder klokken 19.30
* For dig der er mellem 20 og 35 år
* Tilmeld dig gruppen på Facebook ved at søge på
”Sct. Pauls Unge”

PÅSKE – FORNEDRELSE ELLER
OPHØJELSE?
Søndag den 4. marts er der Parentes-gudstjeneste kl. 16.00.
Parentes er en kort eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi lytter og
synger.
Teksterne til denne optakt til påsken er i år udelukkende hentet
fra Johannesevangeliet og vi
har prøvet at fange en helt særlig
vinkel på Jesu død og opstandelse,
som Johannes giver udtryk for.
Vi følger Jesus fra det tidspunkt,
hvor han giver udtryk for, at hans
”time er kommet” og han for sidste
gang vandrer mod Jerusalem. Vi
følger ham på hans indtog i Jerusalem og hans fortsatte vandring
mod korsfæstelse og død. Vi følger
ham mod den dybeste fornedrelse
– og mod den næsten uforståelige
ophøjelse, som Gud havde lagt
til rette for ham. Og vi er vidner
til disciplenes oplevelse af Jesu
opstandelse.
Gudstjenesten varer en time. Der
er ingen traditionel prædiken med
udlægning af teksterne. Gudstjenesten giver os mulighed for at
fokusere på påskebudskabet og for
at undre os over det. Og så giver
den os mulighed for at lytte efter
genklangen af Guds ord i vore hjerter og på den måde hjælpe os til at
få påsken ’ind under huden’.
Kirkens husorkester medvirker med
musik, sange og salmer, som de
fremfører på deres helt egen måde.
Flemming Baatz Kristensen introducerer gudstjenesten og afslutter
med en kort refleksion og velsignelsen.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Af Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)

SCT. PAULS KIRKE FÅR
NYT KUNSTVÆRK

Sct. Pauls Kirke er som en af 10
institutioner i Aarhus blevet spurgt
om at indgå i en samling af kunstværker under navnet ”The Hidden
Rainbow” – (Den skjulte regnbue).
Værkerne er en udløber af kulturhovedstadsåret og er en gentænkning og et samspil med den meget
populære regnbue på ARoS. I
praksis sker gentænkningen ved,
at kunstneren Vibeke Lawaetz
maler en væg i de pågældende
institutioner med en grundfarve
der svarer til bygningens placering
ud for Your Rainbow Panorama
på ARoS. Da regnbuens farve i
den retning, hvor Sct. Pauls Kirke
ligger, er grønlig, bliver farven til
den væg, der skal udsmykkes,
i grønlige nuancer. Indtil videre
har Aarhus Universitets Forskningsfonds Ejendomsselskab
fået malet en væg med grundfarven rød og kunstneren har ladet en
væg hos TDC i Slet udføre i turkis
farve. Menighedsrådet glæder sig
over invitationen og har besluttet
at takke ja til at købe kunstneren
til at besmykke en væg i den nye
gennemgang mellem kirke og sognehus. Værket forventes færdigt i
foråret 2018. Når alle værker er
færdige, vil Sct. Pauls Kirke indgå i
et afslutningsarrangement på ARoS
sammen med øvrige repræsentanter, der har sikret sig et kunstværk
i serien. Opførelsen af kunstværket
vil kunne beskues, mens kunstneren maler i kirkens åbningstid.

VELKOMSTHILSEN TIL
TILFLYTTERE TIL SCT.
PAULS SOGN

Menighedsrådet har på baggrund
af et forslag fra kirkens 4 præster
besluttet fremover at udsende en
skriftlig velkomst til nye beboere i
Sct. Pauls Sogn, der er medlem
af folkekirken. Nye tilflyttere vil
således fremover modtage et brev,
som informerer om kirkens hjemmeside og facebookadresser samt
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NYE AKTIVITETER FOR
BØRN

Menighedsrådet og præster ønsker
at arbejde med flere aktiviteter
målrettet for børn. Aldersopdelt
børnekirke er et element I højmesserne, som forventes udbredt
til flere højmesser. Herudover har
ungdomspræst Jakob Søvndal
valgt, at der til hans gudstjenester
vil være et målrettet indslag til
børn.

Kunstnerens visualisering

information om aktiviteter. Samtidig vil beboerne blive inviteret til
kvartalsvise velkomstmøder. Brevene er anden etape i ny skriftlig
information til beboere i Sct. Pauls
Sogn. I 2017 besluttede menighedsrådet således at skrive ud til
nybagte forældre, der er medlem
af folkekirken, med henblik på at
gøre opmærksom på muligheden
for samtale om dåb med en præst.

SCT. PAULS KIRKES RENOVERING

Menighedsrådet besluttede på sit
møde i oktober 2017, hvordan de
afsatte midler til maling af kirken,
etablering af stole samt udformning af informationsskærme i
kirkerummet skal anvendes. Sagen
har været fremsendt til godkendelse hos Provsti og Stift, og menighedsrådet har i januar 2018 afholdt
et godt og konstruktivt møde med
Den Kongelige Bygningsinspektør, Aarhus Stift, Nationalmuseet og Provstiudvalget. Menighedsrådet afventer på baggrund af
mødet en godkendelse.

Endvidere er der startet et nyt
initiativ, ”Aftensang”, som er et
samarbejdsprojekt med Sct. Lukas
Kirke. Arrangementerne, som er
for 6-12 årige, er en overbygning
til ”Det for børn gudstjenesterne”.
Gudstjenesterne ledes for Sct.
Pauls Kirkes vedkommende af sognepræst Erik Dybdal Møller bistået af kirke- og kulturmedarbejder
Martin Frøkjær-Jensen. Mellem
de to aktiviteter vil der være et
børnevenligt måltid.

GUDSTJENESTER

TORSDAG 8. FEBRUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

SØNDAG 11. FEBRUAR
(Fastelavn – Luk. 18, 31-43)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
13:00 Familiegudstjeneste i
Skt. Lukas Kirke
Møller
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Tema: Lovsang – Bøn - Faste
Baatz Kristensen
Café i kirken kl. 15.25

SØNDAG 4. MARTS

TORSDAG 22. MARTS

(3. s. i fasten – Johs. 8, 42-51)
10:00 Møller
Indsamling: Kristelig Handicapforening
16:00 Parentesgudstjeneste
Tema: Påskeforberedelse
Baatz Kristensen

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

ONSDAG 7. MARTS
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Special
Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

TORSDAG 8. MARTS

TORSDAG 15. FEBRUAR

17:00 Det’ for Børn og aftensang
Fællesspisning i sognehuset

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

SØNDAG 11. MARTS

SØNDAG 18. FEBRUAR
(1. s. i fasten – Luk. 22, 24-32)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Africa in Touch
16:00 Aagaard

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

TORSDAG 22. FEBRUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 25. FEBRUAR
(2. s. i fasten – Mark. 9, 14-29)
10:00 Møller
Indsamling: Brødremenighedens
Danske Mission
16:00 Møller

TORSDAG 1. MARTS
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

LØRDAG 3. MARTS
10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

(Midfaste – Johs. 6, 24-35)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Tema: Lovsang mens lyset bryder frem
Søvndal
Café i kirken kl. 15.25

SØNDAG 25. MARTS
(Palmesøndag – Johs. 12, 1-16)
10:00 Møller
Indsamling: Kofoeds Skole
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

TORSDAG 29. MARTS
(Skærtorsdag – Johs. 13, 1-15)
19:00 Møller
Indsamling: Samvirkende Menighedsplejer

FREDAG 30. MARTS
(Langfredag – Johs. 19, 17-37)
10:00 Søvndal
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

LØRDAG 31. MARTS
21:00 Påskeaftensmesse
Baatz Kristensen

SØNDAG 1. APRIL
(Påskedag – Matt. 28, 1-8)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: KFUM/K i Danmark

MANDAG 12. MARTS

MANDAG 2. APRIL

19:30 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen
Efterfølgende kaffe og samtale i
sognehuset

(2. påskedag – Johs. 20, 1-18)
10:00 Møller
Indsamling: KFUM/K i Danmark

TORSDAG 15. MARTS

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

10:30 Børnehøjtid - påske
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal

SØNDAG 18. MARTS
(Mariæ Bebudelse – Luk. 1, 46-55)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Filadelfia
16:00 Møller

ONSDAG 21. MARTS
19:00 Korshærsgudstjeneste
Efterfølgende kaffe og samvær i
sognehuset

TORSDAG 5. APRIL

LØRDAG 7. APRIL
10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 8. APRIL
(1. s. e. påske – Johs. 21, 15-19)
10:00 Søvndal
Indsamling: Den danske Israelsmission
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Tema: Påskefest
Baatz Kristensen
Café i kirken kl. 15.25
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GUDSTJENESTER/AKTIVITETER
TORSDAG 12. APRIL
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

SØNDAG 15. APRIL
(2. s. e. påske – Johs. 10, 22-30)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen
16:00 Møller

LOKALCENTER DALGAS
TIRSDAG 20. FEBRUAR
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 6. MARTS
14:00 Baatz Kristensen

TIRSDAG 20. MARTS

ONSDAG 18. APRIL

14:00 Salmesangseftermiddag

19:00 Korshærsgudstjeneste
Efterfølgende kaffe og samvær i
sognehuset

TIRSDAG 3. APRIL

TORSDAG 19. APRIL

TIRSDAG 17. APRIL

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 22. APRIL
(3. s. e. påske – Johs. 14, 1-11)
10:00 Møller
Indsamling: Danmarks Sømandsog Udlandskirker
14:00 Familiegudstjeneste
Aagaard

TORSDAG 26. APRIL
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

FREDAG 27. APRIL
(Store Bededag – Matt. 7, 7-14)
10:00 Søvndal
Indsamling: Kirkefondet

SØNDAG 29. APRIL
(4. s. e. påske – Johs. 8, 28-36)
10:00 Aagaard
Indsamling: NFS Grundtvigs Fond
16:00 Søvndal

14:00 Baatz Kristensen

14:00 Salmesangseftermiddag

STEFANSHJEMMET
ONSDAG 21. FEBRUAR
10:30 Møller

ONSDAG 21. MARTS
10:30 Baatz Kristensen

ONSDAG 18. APRIL
10:30 Møller

SKRIFTEMÅL I
PRÆSTEVÆRELSET
v. Baatz Kristensen
Følgende fredage kl. 16-18:
16. februar
16. marts
Adgang gennem kirken. Indgang
gennem døren i kirkens højre side.
Se nærmere sctpauls.dk

EN AT TALE MED
SJÆLESORG

Henvendelse kan ske til en af kirkens fire præster. Præsterne har
udvidet tavshedspligt.
Eller til: ”SJÆLESORGSNETVÆRKET VED SCT PAULS KIRKE”
Ledes af sognepræst Flemming
Baatz Kristensen.
Sjælesorgsnetværket ved Sct.
Pauls Kirke 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. Man behøver ikke at tro eller være medlem af
folkekirken for at henvende sig.
Se sctpauls.dk under fanebladet
aktiviteter/sjælesorgsnetværk og
foldere, som kan findes i kirken og
sognehuset.
BESØGSTJENESTEN
Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Martin Frøkjær Jensen (se bagsiden af bladet)

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!)
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AKTIVITETER
FREDAG 16. MARTS
ARRANGEMENTER
I SOGNEHUSET
FREDAG 16. FEBRUAR
14:00 De ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen

TIRSDAG 20. FEBRUAR
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge

TORSDAG 22. FEBRUAR
19:00 Litteraturkreds

MANDAG 26. FEBRUAR
19:30 Mandagsfællesskabet

TIRSDAG 27. FEBRUAR
17:30 Café Hjerterum
19:00 Menighedsrådsmøde

ONSDAG 28. FEBRUAR
18:15 Mandsklubben
19:30 En aften i kirken for nytilflyttere

TORSDAG 1. MARTS
19:30 Midtvejsfolket

TIRSDAG 6. MARTS
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge

MANDAG 12. MARTS
19:30 Mandagsfællesskabet.
Bibelundervisning som katekismusgudstjeneste i kirken, derefter kaffe
og samtale i sognehuset

TORSDAG 19. APRIL

14:00 De ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen

19:00 Litteraturkreds

MANDAG 19. MARTS
19:30 Mandagsfællesskabet

14:00 De ældres Bibelkreds
Møller

TIRSDAG 20. MARTS

MANDAG 23. APRIL

FREDAG 20. APRIL

09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge

19:30 Midtvejsfolket

TORSDAG 22. MARTS

17:30 Café Hjerterum
19:00 Menighedsrådsmøde

19:30 Sogneaften m. biskop
Henrik Wigh-Poulsen

MANDAG 26. MARTS
19:00 Menighedsrådsmøde

TIRSDAG 27. MARTS
17:30 Café Hjerterum

TIRSDAG 3. APRIL
09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls Unge

ONSDAG 4. APRIL

TIRSDAG 24. APRIL

ONSDAG 25. APRIL
18:15 Mandsklubben

MANDAG 30. APRIL
19:30 Mandagsfællesskabet

STOP-OP CAFÉEN
TORSDAGE
14:00 i sognehuset
Alle er velkommen

19:30 Midtvejsfolket

SOGNEEFTERMIDDAGE

TIRSDAG 10. APRIL

TORSDAG 22. FEBRUAR

17:30 Café Hjerterum

ONSDAG 11. APRIL
19:30 Sogneaften m. Kim Sagild

14:00 Højskole-sangeftermiddag
v. Martin Frøkjær-Jensen

TORSDAG 5. APRIL

19:30 Mandagsfællesskabet

14:00 Om Kongelig hofleverandør Bruun og Sørensen
v. Preben Sejersen

TIRSDAG 17. APRIL

TORSDAG 3. MAJ

MANDAG 16. APRIL

09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Sct. Pauls Unge

TIRSDAG 13. MARTS

14:00 Kirkens om- og tilbygning
v. Martin Frøkjær-Jensen
Se flere arrangementer på
sctpauls.dk eller download
app’en Kirkekalenderen

17:30 Café Hjerterum

REDAKTION SCT. PAULS KIRKEBLAD:
KONTAKT
Martin Frøkjær-Jensen
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nummer
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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
Email: fbk@km.dk
SOGNEPRÆST

ERIK DYBDAL MØLLER
Rungstedvej 9, 8000 Århus C
Tlf.: 22 35 72 38
Email: edm@km.dk

FØLER DU DIG
FORLADT?

ER DU I
SORG?

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
Email: ma@kkaarhus.dk
SOGNE- OG UNGDOMSPRÆST

JAKOB FROM SØVNDAL

HAR DU ONDT
I SJÆLEN?

Vittenvej 6, Haldum
8382 Hinnerup
Tlf.: 28 44 24 67
E-mail: jfs@km.dk

KIRKEADMINISTRATOR
Personregistrering

HANS HENRIK CHRISTENSEN
Åbent mandag-torsdag kl. 9.30-13.00
Torsdag tillige 15.00-17.00, fredag
lukket
Tlf.: 86 12 21 54
E-mail: sanktpauls.sognaarhus@km.dk
KIRKETJENER

JACOB SHEPPARD HERMANN
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 9-10
Tlf.: 24 27 60 10
E-mail: jsh@km.dk

ORGANIST

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

PRÆSTATIONS
ANGST?
FØLER DU
DIG ENSOM?

SJÆLESORG.NU
På sjælesorg.nu har du mulighed for at chatte anonymt med
en præst fra din smartphone, ipad eller computer
Sjælesorg er omsorg for sjælen

På sjælesorg.nu kan du chatte på nettet med en præst om eksistentielle temaer, tab, sorg, mobning,
kærlighed, om tvivl og tro. Om brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst, følelsen
af ikke at være god nok eller svære personlige valg
Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.
Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen, eller tro på Gud for at tale med en præst

ORGANISTASSISTENT

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

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

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

SOGNEMEDHJÆLPER (BØRN/UNGE)

LISSI WINTHER
Tlf.: 25 58 27 82
Undtagen onsdag
E-mail: lissi@sctpauls.dk

FORMAND

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

