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I vores salmeskat har vi en god
salme af Grundtvig: ”At sige
verden ret farvel”, som er en
salme, der ofte bruges til begravelser. Det er en salme, som
egentlig handler om døden og om
det at tage afsked i forbindelse
med afslutningen ved livets ende
på denne jord. Så drastisk er det
dog ikke, men jeg har nu sagt
farvel til Sct. Pauls Kirke for
denne gang og tager en masse
gode minder og erfaringer med
mig. Dem er jeg taknemmelig
for – alt det, som I har givet mig
med og en tak til Gud, som har
været med hele vejen.
Og så er det alligevel ikke helt
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farvel, men snarere et på `gensyn`. For nu hvor jeg sidder i vores
nye præstegård på den anden side
af bælterne, er der to dimensioner,
som jeg kommer til at tænke på i
forbindelse med det at skulle tage
afsked:
Dels er der det, at selv om jeg er
kommet til et nyt sted, har jeg
bestemt ikke glemt alt det, jeg
tager med mig fra de godt 4½ år
i Sct. Pauls Kirke. Det er med stor
taknemmelighed, at jeg ser tilbage
og derfor har jeg jer stadig i både
tanker og bønner! Når jeg kommer
forbi, vil jeg benytte lejligheden til
at kigge indenfor i kirken, ligesom
I altid er velkomne til at kigge forbi
præstegården i Buddinge. Derfor

håber jeg bestemt på et gensyn.
Men der er også det, som Grundtvigs gode salme slår fast, at en
afsked i troen på Kristi død og
opstandelse, som vi lige nu har god
tid til at forberede os på fejringen
af, aldrig er et endegyldigt farvel.
Et ret farvel vil være et ’på gensyn’,
fordi vi i den kristne tro har det
håb, at vi en dag samles på den
nye jord.
Med dette vil jeg ønske jer Guds
rige velsignelse i kirke og sogn i
Sct. Pauls med stor tak til jer for
tiden, der er gået og tak til Gud,
som giver os alt!

KONCERTER
KONCERTCAFÉ I FEBRUAR

I februar byder vi 3 lørdage kl. 16:00 velkommen til
koncertcafé i kirkens sognehus.
Her bydes på gode musikalske oplevelser i uformelle rammer.
Under koncerten bydes på kaffe/te
og friskbagt hjemmebag, som kan
nydes, mens musikken spiller.

Arrangementet varer 1 - 1 1/2
time
Entré: 30 kr. inkl. kaffe/te med
tilbehør.
Mulighed for MobilePay.

Julija Skipore

Lørdag den 23. februar kl. 16:00
Julija Skipore, akkordeon
Bartlomiej Piotr Wawryniuk,
saxofon
David Peter Schmidt

Lørdag den 9. februar kl. 16:00
David Peter Schmidt, orgel
Knud Svendsen, koncertintroduktion
Til den første koncertcafé leverer
det levende Bach-leksikon, Knud
Svendsen, fortællinger om klassiske musikstykker, der har været på
rejse. Som vi kender det fra bl.a.
H. C. Andersen`s italiens-rejse,
har kunstnere altid søgt at finde
inspiration i andre lande og traditioner. Renæssancens og barokkens
fyrster og magthavere yndede at
have områdets dygtigste musiker
ansat ved hoffet for også derigennem at manifestere deres magt og
rigdom. Mozart og Bach hører til
denne kategori, og Mozart rejste
udenlands for at møde komponisterne og den musik, de havde
hørt så meget om.
Bach derimod forblev hele sit liv i
Tyskland, men mødte udenlandsk
inspiration i bibliotekerne, ved de
hoffer han var tilknyttet. Der har
på denne måde forløbet en yderst
interessant udveksling af værker
på tværs af landegrænser, som der
særligt i 1600-, 1700- og 1800-tallet, knytter sig gode historier til.

Kristine Mågård

Lørdag den 16. februar kl. 16:00
Kristine Mågård, sopran
Esben Lund Brummer, pianist
Kristine Mågård uddanner sig
som klassisk sopran ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus.
Eftermiddagens koncertprogram
bliver varieret med sange af komponister som Edvard Grieg, Gunnar de Frummerie, Kai Normann
Andersen, Johan Strauss m.fl.
Der vil være elementer fra musicalgenren, operetter, lieder og folkekær musik.
Esben Lund Brummer har siden 2014 studeret klaver på Det
Jyske Musikkonservatorium
hos bl.a. Jens Elvekjær, Søren
Rastogi og Martin Lysholm
Jepsen. I efteråret 2018 rejste
Esben til Moskva for at studere
hos klaverprofessor Irina Osipova
på Tchaikovskykonservatoriet.
Den russiske musik har altid haft
Esbens store interesse, og opholdet
i Moskva gav en righoldig mulighed
for intensiv fordybelse i dette.

Ved den tredje og sidste koncertcafé i denne omgang kan vi
glæde os til at opleve de to fremragende østeuropæiske musikere:
polske saxofonist Bartlomiej Piotr
Wawryniuk og lettiske akkordeonist Julija Skipore.
Julija er uddannet på Jazeps
Vitols Letlands Musikakademi i
Riga og Syddansk Musikkonservatorium, og har derudover også
studeret på Conservatorio Di
Musica G. Verdi i Milano.
Bartlomiej er uddannet på Fryderyk Chopin Musikkonservatoriet i Warszawa, Syddansk
Musikkonservatorium og Det
Jyske Musikkonservatorium
i Århus. Sammen tager de to
musikere publikum med på en
spændende rejse gennem et bredt
sortiment af forskellige musikstilarter. De vil med den unikke klang,
stemning og atmosfære, et saxofon- og akkordeonensemble skaber,
fremføre bl.a. varme latinamerikanske rytmer, charmerende franske
musetter, lidenskabelige tangoer,
klassisk musik, moderne musik og
ekspressive jazzimprovisationer;
alt dette skrevet af komponister
som bl.a. Galliano, Mendelssohn,
Piazzolla, Nordheim og Bartlomiej selv.
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KONCERTER
KONCERTER
ARTOS KVARTETTEN
Tirsdag den 5. marts 19:30 - 20:45
Velkommen til en aften i selskab
med den nyetablerede strygekvartet: ARTOS kvartetten, som er
baseret i Aarhus.

Schuberts strygekvartet nr.14
er skrevet i 1824 efter lang tids
sygdom hvor komponisten indser,
at han er døende.

Artos Kvartetten spiller ved koncerten i Sct. Pauls Kirke, Franz
Schuberts: Strygekvartet nr.
14 “Der Tod und das Mädchen” og
D. Shostakovich: Strygekvartet
nr. 3.

Shostakovich skrev sin 3. strygekvartet i 1946 og beskriver med
den krigens rædsler. 3. sats har
titlen "Krigens kræfter slippes løs",
4. sats "Til erindring om de døde"
og 5. sats "Det evige spørgsmål:
hvorfor?"

De medvirkende er:
Tue Lautrup, violin
Sarah Foldager, violin
Luminita Marin, bratsch
Brian Friisholm, cello

Entré: 100 kr. + gebyr.
Billetforsalg: Ticketmaster.dk /
Tlf. 70 15 65 65

DEN STORE FORTÆLLING

Onsdag den 13. marts kl. 19:30 - 20:30
Dorthe Zielke, trompet & Søren
Johannsen, orgel præsenterer
"Den Store Fortælling", som er den
meget anerkendte billedkunstner
Arne Haugen Sørensen`s nyeste
og hidtil største maleri.
Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. De bliver ved
denne koncert vist på en storskærm, mens musikalske mesterværker spilles i nye arrangementer
for trompet og orgel.
Musikken er af Mozart, Beethoven, Strauss, Sibelius, Mahler,
Stravinsky og Wagner.
Dorthe Zielke er uddannet trompetist på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium.
Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium,
fortsatte med solistklassen sammesteds og havde sin debutkoncert
i Helligåndskirken, København
i 1995.
Entré: 50 kr. Billetter fås ved indgangen fra kl. 19:00.
Mulighed for MobilePay
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Arne Haugen Sørensen

KONCERTER
KONCERTER
MATTHÆUSPASSIONEN
Lørdag den 30. marts kl. 16:00

Copenhagen Soloists opfører det
største passionsværk af dem alle:
Johann Sebastian Bachs "Matthæuspassion".
I dette monumentale værk beskriver Bach Jesu Kristi lidelseshistorie, som den står beskrevet i

JOEY MOE

Matthæusevangeliet. Det drejer
sig om kapitel 26 og 27, hvori retssagen, domsafsigelsen og korsfæstelsen af Jesus berettes.
Medvirkende:
Sopran: Anna Maria Wierød,

Anna Forsebo, Stine Elbæk,
Anna Carina Sundstedt
Alt: Nana Bugge Rasmussen,
Rebecca Forsberg Svendsen,
Hélène McClellan
Tenor: Kieran White, Doron Florentin, Tomás Lajtkep
Bas: Lauritz Jakob Thomsen,
Rasmus Kure Thomsen, Staffan
Liljas
Solistisk besat orkester på barokinstrumenter.
Dirigent: Jonathan Ofir
Koncerten varer 3 timer inkl. pause.
Entré: 245 kr. (inkl. gebyr).
Billetforsalg: Ticketmaster.dk /
Tlf. 70 15 65 65

(EKSTRA)

Fredag den 5. april
kl. 17:00 (Ekstra)
kl. 20:00 (Udsolgt)
I marts 2019 tager Joey Moe på
akustisk turné. Når han genfortolker sine store popsange til de
akustiske koncerter, er det en ny
side af den populære sanger, der
åbenbares. Publikum kan opleve,
hvordan sangene og hans stærke
vokal folder sig ud og åbner op for
nye stemninger og fortolkninger.
Foruden de kendte sange kan publikum også forvente at høre nogle
ganske nyskrevne sange.
Entré: 285 kr. inkl. gebyr.
Billetforsalg: billet.musik.dk

LUND SYMPHONIC BAND
Lørdag den 13. april kl. 16:00

Lund Symphonic Band gæster
Sct. Pauls Kirke ifm. orkesterets
Danmarksturné.
Orkesteret giver årligt 6-8 koncerter
i kirker med klassisk repertoire, koncerter ”ud af huset” med program af
underholdende karakter og medvirker i parader med marchmusik.
Orkesteret ledes af dirigenterne

Jan Svensson og Christophe
Liabäck.
Ved koncerten i Sct. Pauls Kirke
præsenteres et program med musik af bl.a. Gustav Holst, Sousa
samt uddrag fra ”West Side Story”
af Bernstein. Og mon ikke vi også
kan forvente et underholdende
medley med musik af ABBA?
Entré: Gratis!
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SALMEBOGENS 450 ÅRS JUBILÆUM

Formiddagshøjskole i Sct. Pauls vinter/forår 2019
På baggrund af 450 året for
den første samlede danske salmebog vil vi i vinter-/forårssæsonen belyse vores lange tradition med salmesang i kirken. Vi
vil bevæge os rundt om traditionen som katten om den varme
grød, og slå ned på forskellige
sider af salmernes lange tradition.

ind i en moderne virkelighed.

En af Danmarks absolut førende eksperter i salmekundskab
Jørgen Kjærgaard lægger ud
med at give en indføring i selve
begrebet: Hvad er en salme?
Hvad har kendetegnet salmer
overfor andre sange og musiktraditioner?
Erik Møller vil bruge en formiddag på at fremlægge sine egne
motteter, som han har udgivet
sammen med kirkens cantor
og organist Thomas Kristian
Nielsen.
Flemming Baatz Kristensen vil
tage os igennem en tour de force omkring hvilke slags salmer,
der anvendes i hvilke sammenhænge såvel i liturgier i kirken
som i menneskelivets tildragelser i øvrigt.

I en sidste afstikker vil kirkeog kulturmedarbejder Martin Frøkjær-Jensen give en
indføring i en af vor tids store
tilløbsstykker i Folkekirken for
nybagte forældre, ”Babysalmesang”.

Formiddagshøjskolen får også
besøg af en af de meget anerkendte, nulevende salmedigtere,
Iben Krogsdal, der under titlen
”Salmer fra dybet – engang var
vi taknemmelige” vil fortælle om
det at stå på skuldrene af en
lang og stærk tradition og derfra
nyfortolke gamle, bibelske salmer

Morten Aagaard vil give os et
udvidet kendskab til, hvad der
rører sig på fornyelsesfronten
mht øvrige moderne salmer
og nulevende salmedigtere, og
hvad deres bud er på, hvad man
med mening kan synge i en
kirke i dag.

Sæsonen afsluttes med, at vi
tager på udflugt til Vedersø og
ser Kaj Munk`s præstegård.
Denne ekskursion, som kræver særlig forhåndstilmelding,
handler mere generelt om Kaj
Munk og hans virke (han er
nemlig kun repræsenteret med
en enkelt salme i salmebogen).
Herigennem markeres det, at
det i år også er 75 året for hans
henrettelse som følge af hans
modstand mod den tyske besættelsesmagt.
Vi håber mange vil have tid og
lyst til at lægge en tur forbi vores formiddagshøjskole til godt
fællesskab, kaffe/te m. brød,
foredrag og efter en god frokost
en kort afrunding med dagens
salme og et fadervor.
Pris pr. gang inkl. frokost
45 kr.

PLAN FOR FORMIDDAGSHØJSKOLEN F19
Dato

Navn 			

Titel

26.02 Jørgen Kjærgaard 		Hvad er en salme?
12.03 Erik Dybdal Møller 		Mine motetter
26.03 Flemming Baatz Kristensen
09.04 Iben Krogsdal

Hvordan bruger vi salmer?

		Salmer fra dybet

30.04 Morten Aagaard			

Fornyelse af salmesangs						traditionen
14.05 Martin Frøkjær-Jensen		

Babysalmesang

28.05 Martin Frøkjær-Jensen

Ekskursion 9:30-18:00

						Til Vedersø præstegård
						– med frokost, rundvisning
og kaffebord.
						Pris 300 kr.
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INDKALDELSE
TIL STØTTEFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 21. februar 2019
kl. 18:30 i sognehuset, Sct.
Pauls Kirke.
Dagsorden: Sct. Pauls hjemmeside.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 14
dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Efter Generalforsamlingen er Støtteforeningen vært ved et kaffebord.
Med venlig hilsen
Jeppe Thuesen, formand

TAG MED SCT. PAULS KIRKE TIL ISRAEL!
AF FLEMMING BAATZ KRISTENSEN

Tag med på en uforglemmelig
og oplevelsesrig rundrejse i
Israel. Rejsen byder bl.a. på besøg i Galilæa, Golan, Det Døde
Hav og naturligvis Jerusalem og
ledes af sognepræst Flemming
Baatz Kristensen og medlem
af menighedsrådet, cand. phil.
Britta Toft.

På rejsen lægger vi vægt på at
opleve såvel det bibelske Israel som det moderne Israel
samt den fantastiske natur, der
veksler mellem blomstrende og
frodigt landskab og gold ørken.
Rejsen er planlagt således, at

programmet ikke er for presset, og dagene ikke for lange.
Vi stræber efter at være tilbage ved hotellet ca. kl. 16:00,
enkelte dage dog senere. Dygtig
lokal dansktalende guide er med
på hele rejsen i Israel.
Rejsen er en sognerejse fra Sct.
Pauls Kirke, men er åben for
alle uanset, hvor du bor. I Sct.
Pauls Kirke arrangerer vi nogle forberedelsesaftener inden
rejsen, hvor alle er velkomne til
at deltage.
Se programmet på hjemmesiden.

ER JEG MATERIALIST?!
AF FLEMMING BAATZ KRISTENSEN

Parentes blænder op for en særlig
gudstjeneste om Materialisme
søndag den 7. april kl. 16:00. Et
tema, der er velegnet netop i fastetiden, som vi befinder os i nu. Det
er ikke alt, der glimrer, der er guld.
Husorkestret står for sang og

musik, forskellige medvirker med
indslag, sognepræst Flemming
Baatz Kristensen holder en kort
prædiken, og gudstjenesten slutter
med nadver.
En mere stille gudstjeneste, hvor
vi stiller spørgsmål og overvejer
noget af det, der altid vil være en

udfordring for os, der lever i et af
verdens rigeste samfund.
Men lever vi, hvis vi – i virkeligheden – er styret af det materielle og
vores hjerter hænger ved det?! På
den anden side: Det kan også være
vanskeligt ikke at være materialist i
et samfund som vores. Hvad gør vi?

AT VÆRE OPMÆRKSOM – DET ER FASTE!
AF FLEMMING BAATZ KRISTENSEN

Onsdag den 6. marts er det
Askeonsdag og den dag holder vi
gudstjeneste kl. 19:30 med efterfølgende cafe i Sognehuset.
Ved denne gudstjeneste gør vi det
stykke arbejde at betænke vores
lidenhed, hvor små og skrøbelige
vi er og tager det til os. Vi går i
dybden. Vi gør det, som elskede og
værdifulde i Guds øjne. Men vi er

også støv og aske.
Det andet fokusområde ved denne
gudstjeneste er fasten.
Fastetiden begynder denne onsdag
og varer frem til påske.
Hvad er faste? Det er at være opmærksom. At give noget fokus.
Tidligere sognepræst og præst i
Israel, Jørgen Bækgaard Thomsen, vil holde en prædiken om

faste. Baatz Kristensen leder
gudstjenesten.
Gudstjenesten slutter med askehandling og nadver. Og derefter
kan vi snakke om aske og faste i
cafeen efter gudstjenesten, hvor
Midtvejsfolket står for et, i sagens natur, enkelt traktement.
Jesus kalder fastetiden en glædestid! Mere om faste, søndag d. 10
marts kl. 16 "At faste med glæde"
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”HVORDAN LØD DET, DA OLDEFAR SANG SALMER…?”
TORSDAG D. 14. MARTS 19:30
Sogneaften om den danske
salmesang i det 20. århundrede
ved Lars Rosenlund Nørremark
Hvad er op og ned på salmens
tonestige?
I kølvandet på den bemærkelsesværdige omtale i efteråret 2018
af det danske salmetempo og ikke
mindst den efterfølgende livlige
debat, er det vist på tide, at vi rent
faktisk får hørt den gamle salmesang.
Fordi: Hvordan lød det egentligt,
da oldefar sang salmer? Er det
rigtigt, at man sang salmer meget
langsomt i gamle dage? Hvis det
er rigtigt, hvorfor synger vi så ikke
sådan mere?
Disse spørgsmål og mange flere vil
nærværende foredrag forsøge at
dykke ned i igennem fortælling og
ikke mindst ved at lytte til meget
gamle indspilninger af salmesang.

I Danmark er vi faktisk så heldige
at have nogle af de ældste indspilninger i hele verden. Historien bag
dette begynder i 1889 og rummer
verdenshistoriens helt store vingesus om Eiffeltårnet, Thomas
Edison og hans rivaler og visionære danske og russiske rigmænd.
Da der i Danmark lige fra den
spæde start af grammofonpladens
historie har været en stor interesse
for indspilninger af salmer, er hele
det tyvende århundredes salmesang bevaret på grammofonplader.

Foredragsholder er Lars Rosenlund Nørremark, organist og
kirkemusiker, mangeårig underviser
ved Det Jyske Musikkonservatorium, stud. mag. i idéhistorie.
Igennem mange år har han indsamlet gamle grammofonplader
med blandt andet dansk musik, og
har holdt foredrag om musik og
ikke mindst om grammofonpladen.

Derfor skal vi dels have fortalt den
spændende historie om grammofonpladens og fonografens begyndelse og helt unikke tilknytning til
Danmark og i forlængelse af dette
skal vi lytte os igennem eksempler
på det tyvende århundredes salmesang, hvor vi vil udfordre, bekræfte
og debattere mange af de myter,
som knytter sig til vores salmesang.

HVORDAN SPROGET KAN FORFØRE EN BEFOLKNING…
SOGNEAFTEN ONSDAG D. 3.
APRIL 19:30 V. KNUD LINDHOLM LAU
Sproget som arsenik, spejl og
kompas
Tonen i den såkaldte udlændingedebat er rå. Medborgere fremstilles
som kriminelle og dovne og kaldes i den grove ende af registret
ved nedsættende dyrenavne, i
den mere pæne ende taler kendte
debattører om muslimEN i bestemt
form. Samtidigt afspejler debatten
opfattelsen af et harmonisk dansk
”folk”, der trues af ”fremmede”. Hos
debattører, teologer og politikere
argumenteres der for en ny forståelse af ”næsten”, der fritager den
enkelte for et medmenneskeligt
ansvar.
Foredraget dokumenterer disse forhold med et væld af eksempler fra
den offentlige debat og viser med
den nyeste forskning, at sprog og
de forbundne holdninger har skadelig betydning for både de omtalte,
for majoritetsdanskerne, for den
politiske grundorden og for samfundet som helhed.
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Sproget får os til at tænke på
bestemte måder – virker som et
kompas – og ord kan med Victor
Klemperers udtryk virke som
arsenik: De sluges ubemærket, de
synes ikke at have nogen virkning,
men efter nogen tid viser giftens
virkning sig alligevel (fra bogen
"LTI –Det Tredje Riges sprog").
For at undgå den negative udvikling rettes der en række ønsker til
samfundets aktører, fra den enkelte
over medierne til de politiske magthavere.
På trods af det ophedede debatklima vil foredraget være venligt og
respektfuldt, og publikum inviteres
til selv at bidrage med eksempler
og holdninger.

Knud Lindholm Lau
Forfatter til den anmelderroste bog
"Bare fordi at - sprog og forestillinger i udlændingedebatten"
2018, og udgiver af Victor Klemperers bog "LTI - Det Tredje Riges
sprog" på dansk i 2010.
Uddannet talelærer og medieretoriker ved Danmarks Radio 198789; journalist samme sted 197393 med bl. a. kommunikation og
videnskab som fagområde. Cand.
phil. fra Inst. for Statskundskab,
ÅU 1982.
Stiftede tekst og tale i 1989 med
mundtlig kommunikation som speciale og med førende virksomheder,
organisationer, institutioner og
advokatkontorer på kundelisten.
Undervisningsvant på alle niveauer og i alle kulturer. Læs mere på
www.tale.dk.

HJÆLP MED AT GØRE
VERDEN KLIMAKLAR
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på
klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10.
marts 2019. Som indsamler
kan du klæde verden på til
klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet,
sortere dit affald og droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan
du egentlig gøre ene mand eller
kvinde? Godt spørgsmål. Det er let
at føle sig magtesløs, når vi gang
på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er
din chance for at gøre noget, der
virkelig nytter.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælp`s
sogneindsamling dedikeret til de
klimaforandringer, som rammer os
alle sammen. Men som rammer
særligt stærkt i verdens fattigste
lande. Her er man ikke nær så godt
klædt på til det nye klima, som vi
er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet
ved oversvømmelser. Man mangler

broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken
tømmer depoterne. Mangler mad,
når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner
mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og
at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne
findes. Vi kender dem. Og vi har
brug for dig.
Som indsamler er du med til at
samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
katastrofer. Du er med til at samle
ind til rent drikkevand og mad, så
mennesker kan overleve tørken.
Du er med til at klæde verden på til
klimaforandringerne. Og du er ikke

alene. Du er én ud af tusindvis af
indsamlere, der står sammen om
verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler på
Blivindsamler.dk
Som indsamler er du med til at
gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019.
Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag.
”Vi har et fælles ansvar for at
værne om vores klima både for os
selv og for fremtidige generationer.
Derfor håber vi, at så mange som
muligt vil melde sig som indsamlere og give en håndsrækning til
dem, der behøver det mest,” siger
Martin Frøkjær-Jensen indsamlingsleder i Sct. Pauls.

LITTERATURKREDSEN
v/ Britta Toft
Foråret i Litteraturkredsen står i
Marilynne Robinson`s tegn.
Vi læser tre af hendes romaner:
”Gilead” 2004
”Home” 2008
”Lila” 2014
De tre bøger er ikke nødvendigvis
sammenhængende, men de handler
om den samme personkreds, der
fortæller ud fra hver deres synsvinkel og de foregår alle i den samme
by, Gilead, i Midtvesten, USA.

Marilynne Robinson er født
1943 i Idaho, USA. I sine romaner beskæftiger hun sig med livets
store emner: liv og død, kærlighed,
tilgivelse og tro.
Læs mere på hjemmesiden!
Datoer for forårets møder:
- 21. februar
- 21. marts
- 11. april
- 16. maj
- 13. juni

Møderne finder sted i sognehuset
i Sct. Pauls Kirke, Sct. Pauls
Kirkeplads 1, 8000 Aarhus fra kl.
19:00 - 21:00.
Alle er velkomne – det er ikke en
lukket kreds, og der er altid plads
til nye deltagere!
Deltagelse er gratis.
Kaffe og kage koster 20 kr.

SCT.. PAULS FOR BØRN
BØRN I SCT. PAULS

v/kirke- og kulturmedarbejder Camilla Grøndahl Jakobsen

BØRNEKIRKE

”Velkommen til børnekirke.” Sådan
indledes ugens højdepunkt, når
glade børn og forældre træder ind
i Sct. Pauls fantastiske børnerum,
og i spænding venter på, hvad der
skal ske. Sammen udforsker vi
søndagens tekst på forskellig vis.
Det kan være igennem historiefortælling, hvor en af Jesu lignelser

bliver fortalt med små figurer eller
hånddukker; en dramatisering af
indtoget i Jerusalem, hvor børnene får lov at ride på en udklædt
kirke- og kulturmedarbejder i
æselkostume; et kreativt indslag,
hvor børnene i fællesskab laver en
planche om Guds Rige, af udklip
fra blade og magasiner; en sang,

der fortæller om Guds store kærlighed på en simpel og konkret måde;
Fadervor der bliver bedt med
understøttende fagter.
Alt dette og meget mere kan opleves hver søndag under højmessen.
Vi glæder os til at se jer i børnekirken!

FASTELAVN OG FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag d. 3. marts kl. 13:00
inviterer Sct. Pauls Kirke og Skt.
Lukas Kirke til en festlig fastelavnsgudstjeneste v. Erik Møller
og Vibeke Houmøller i Sct. Pauls
Kirke. Efterfølgende vil der være
tøndeslagning og fastelavnsboller.
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Husk udklædning.
Gå ikke glip af forårets familiegudstjeneste, som finder sted
søndag d. 28. april kl. 14:00 v.
Morten Aagaard med temaet; ”…
Men når forårssolen skinner, lever

jeg.” En gudstjeneste fyldt med
spirende forårsfornemmelser og
blomstrende livsglæde.
Efter gudstjenesten vil der være
lækre lagkager, kaffe og sodavand.

SCT.. PAULS FOR BØRN
AKTIVITETER FOR SOGNETS BØRNEHAVEBØRN
I december havde vi den store
glæde at åbne dørene til et julearrangement for sognets børnehaver.
Med koret forvandlet til en stald i
Betlehem tog vi børnene med på

en rejse tilbage til den nat, hvor
Jesus blev født. Juleevangeliet
blev her fortalt igennem et betagende krybbespil, hvor børnene
agerede engle, hyrder og vise
mænd.

Denne succes vil vi gerne udvide
med yderligere 2 arrangementer
om året ved henholdsvis påsketid
og høsttid.

JUNIORKONFIRMAND
Traditionen tro, vil vi sammen med
Skt. Lukas Kirke byde alle 3. og
4. klasser velkommen til en spændende og sjov weekend i Sct.
Pauls Kirke d. 22.-23. februar.
Weekenden vil bl.a. bestå af stjerneløb med fokus på kirkerummet,
brick-testamente, hvor vi bygger
bibelhistorier af LEGO, kor-workshop, pizza og en afsluttende
gudstjeneste.
Ligeledes vil der være en juniorkonfirmand-weekend i Skt. Lukas
Kirke d. 5.-6. april. Her vil
”Kristningen af danerne” blive levendegjort igennem en spændende rollespilsweekend med bålmad,
vikingetøj, oplevelsesture i skoven
og overnatning i kirken.

Se mere på hjemmesiderne Sktlukaskirke.dk og Sctpauls.dk
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Af Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)

VISIONSDAG

Menighedsråd og personale har
været samlet om eftersyn af
kirkens visioner og strategi for de
kommende 2 år. Inspiration blev
hentet fra en af sognets beboere,
Lars Buch Viftrup, der holdt oplæg om ”Kirke i byen” - om muligheder og udfordringer for Sct.
Pauls Kirke.
Der var mange spændende ideer.
Indenfor musik var det folkekor. I
forhold til forpladsen var der ideer
om cafe og gudstjenesteaktiviteter.
Der var ønske om oplysning af den
mørke kirke.
I forhold til undervisning var en af
ideerne øget skole-kirkesamarbejde samt flere aktiviteter for børn
herunder dans og flere tilbud til
juniorer.
De mange ideer skal selvsagt ses
i forhold til kirkens ressourcer, så
der skal ske en prioritering. Men
det at tænke i helikopterperspektiv uden begrænsninger kan give
mulighed for at få nye idèer.
Det videre arbejde vil ske på de
kommende menighedsrådsmøder i
foråret.

KASSERER SIGER FARVEL EFTER 10 ÅR MED
STABIL ØKONOMISTYRING

Sct. Pauls Kirke har fået ny folkevalgt kasserer ved menighedsrådets årlige konstituering. Peter
Morthorst-Jensen afløser Georg
Hoxer Kjeldsen, der gennem de
sidste 10 år har virket som folkevalgt kasserer.
Sct. Pauls Kirkes økonomi har igennem hele Georgs kasserertid været
præget af solid og sikker økonomistyring, der gennem årene har
medført omprioriteringer således at
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der er blevet flere midler til organist og koncertvirksomhed samt
mulighed for ansættelse af ungdomspræst. Omvendt er en stor
del af kordegnearbejdet lagt på
frivillige hænder og kirke- og kultur
aktiviteterne er skåret til. Der er
endvidere en god opsparing som
buffer for omprioriteringer.
Menighedsrådet takker Georg for
det store arbejde, og glæder sig
over, at Georg fremover fortsætter
som medlem af menighedsrådet.

AFSLUTNING AF
ANLÆGSSAGEN

Det er meget glædeligt, at menighedsrådet nu kan afslutte den
store, langvarige og komplicerede
byggesag med et mindreforbrug
på ca. 100.000 kr. Denne samlede
byggesag, som vedrørte tilbygninger langs kirkens sider, nye toiletter,
korværelse, forbedrede adgangsfaciliteter, energiforbedringer, renovering af hovedtrappe, børnerum,
køkkenrenovering mv., havde et
samlet budget på 15,6 mio. kr.
men afsluttes altså med forbrug
på ca. 15,5 mio. kr. Menighedsrådet forventer at afslutte sagen
i forbindelse med det kommende
årsregnskab. Mindreforbruget på
ca. 100.000 kr. søges overført til
den forestående modernisering af
kirken herunder stole, maling og
skærme i kirken.

TAK TIL JAKOB FROM
SØVNDAL

Sct. Pauls Kirkes sogne- og ungdomspræst, Jakob From Søvndal, som har været ved Sct. Pauls
Kirke de sidste 4½ år, har fået
ansættelse som sognepræst i Buddinge ved København.
Jakob startede i 2014 i en 50 pct.
stilling, som siden blev forhøjet til
70 pct. I Jakobs tid som præst er
ungdomsarbejdet blevet styrket i

sognet, og der er sket en opprioritering af børneaktiviteter ved gudstjenesterne. Jakob har også haft
konfirmander såvel på den tidligere
N.J. Fjordsgade Skole som på
Forældreskolen.
Menighedsrådet takker Jakob for en
god indsats gennem de 4½ år og
ønsker ham al mulig held og lykke i
den nye stilling.

GENBESÆTTELSE AF
PRÆSTESTILLING

Menighedsrådet vil arbejde med
at få Jakobs aktiviteter videreført.
Flemming Baatz Kristensen har
foreløbigt fået overdraget opgaven
med konfirmanderne fra Forældreskolens 7.X i foråret 2019.
Da stillingen som ungdomspræst, i
modsætning til kirkens øvrige præster, er finansieret af kirkens eget
lokale budget, vil menighedsrådet
vurdere, hvordan midlerne bedst
muligt kan anvendes fremover. Meget tyder dog på et fortsat behov
for en præstestilling.

NYE SOGNEAKTIVITETER
OG TILSKUD TIL FORENINGER

Menighedsrådet benytter hvert år
en del af sit budget til kirkelige foreninger og aktiviteter, som virker
udfra Sct. Pauls Kirke og sogn. Sct.
Pauls Kirkes unge, har i den forbindelse netop fået tilskud til foredrag
med Mads Brügger kendt fra
Radio24syv. Foredraget finder
sted i 2019. Sct. Pauls Kirkes unge,
der er et relativt nyt ungdomsarbejde ved kirken, har ved siden af
deres almindelige arbejde gennemført debatforedrag med bl.a. Niels
Christian Hvidt og Søren Ulrich
Thomsen. Menighedsrådet glæder
sig over Sct. Pauls Kirkes unge og
disse debatskabende aktiviteter,
der tager udgangspunkt i sognets
og byens unge.

GUDSTJENESTER
SØNDAG 17. FEBRUAR

16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Karsten Thorlund og Baatz Kristensen
Tema: At faste med glæde

SØNDAG 7. APRIL

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

(Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,
26-38)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Samvirkende menighedsplejer
16:00 Parentesgudstjeneste
Baatz Kristensen
Tema: Materialisme

SØNDAG 17. MARTS

TORSDAG 11. APRIL
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

(2. søndag i fasten – Matt. 15, 21-28)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling:Brødremenighedens
Danske Mission
16:00 Møller

SØNDAG 24. FEBRUAR

ONSDAG 20. MARTS

(Septuagesima – Matt. 20, 1-16)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Støtteforeningen
Sct. Pauls
16:00 Aagaard

ONSDAG 20. FEBRUAR
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

TORSDAG 21. FEBRUAR

TORSDAG 14. MARTS

(Seksagesima – Mark. 4, 1-20)
10:00 Møller
Indsamling: Menighedsplejen
16:00 Møller

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

MANDAG 25. FEBRUAR

TORSDAG 21. MARTS

16:00 Det’ for børn og aftensang i Sankt Lukas kirke

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

TORSDAG 28. FEBRUAR

SØNDAG 24. MARTS

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

LØRDAG 2. MARTS
10:30 Dåbsgudstjeneste Møller

SØNDAG 3. MARTS
(Fastelavn – Matt. 3, 13-17)
10:00 Aagaard
Indsamling: Danmarks folkelige
søndagsskoler
13:00 Fastelavnsgudstjeneste
Møller og Houmøller

ONSDAG 6. MARTS
19:30 Askeonsdagsgudstjeneste
Jørgen Bækgaard Thomsen og
Baatz Kristensen
Cafe i Sognehuset efter Gudstjenesten

(3. s. i fasten – Luk. 11, 14-28)
10:00 Møller
Indsamling: Filadelfia – Center
for diakoni og ledelse
16:00 Møller

MANDAG 25. MARTS
16:00 Det’ for børn og aftensang

TORSDAG 28. MARTS
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

SØNDAG 31. MARTS
(Midfaste – Johs. 6, 1-15)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Kofoeds skole
16:00 Aagaard

TORSDAG 4. APRIL

TORSDAG 7. MARTS

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

LØRDAG 6. APRIL

SØNDAG 10. MARTS
(1. s. i fasten – Matt. 4, 1-11)
10:00 Møller
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

10:30 Dåbsgudstjeneste Baatz
Kristensen

SØNDAG 14. APRIL
(Palmesøndag – Matt. 21, 1-9)
10:00 Aagaard
Indsamling: Kristelig handicapforening
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
Baatz Kristensen
Tema: Hyldest til Påskens konge!

ONSDAG 17. APRIL
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

TORSDAG 18. APRIL
(Skærtorsdag – Matt. 26, 17-30)
19:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Promissio

FREDAG 19. APRIL
(Langfredag – Matt. 27, 31-56/
Mark. 15, 20-39)
10:00 Møller
Indsamling: Åbne Døre

LØRDAG 20. APRIL
(Påskelørdag)
21:00 Påskeaftensmesse
Baatz Kristensen

SØNDAG 21. APRIL
(Påskedag – Mark. 16, 1-8)
10:00 Møller
Indsamling: KFUM/K i Danmark

MANDAG 22. APRIL
(2. Påskedag – Luk. 24, 13-35)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: KFUM/K i Danmark

TORSDAG 25. APRIL
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen
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GUDSTJENESTER/AKTIVITETER
SØNDAG 28. APRIL
(1. s. e. Påske – Johs. 20, 19-31)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Den Danske Israelsmission
14:00 Familiegudstjeneste
Aagaard

MANDAG 29. APRIL
16:00 Det’ for børn og aftensang i Sankt Lukas kirke

TORSDAG 2. MAJ
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

LØRDAG 4. MAJ
10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 5. MAJ
(2. s. e. Påske – Johs. 10, 11-16)
09:30 Konfirmation Møller
11:30 Konfirmation Møller
Indsamling: Støtteforening Sct.
Pauls
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen
Tema: Fadervor

TORSDAG 9. MAJ
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

SØNDAG 12. MAJ
(3. s. e. Påske – Johs. 16, 16-22)
10:00 Konfirmation Baatz Kristensen
Indsamling: Danmarks Sømandsog Udlandskirker
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste Mark Pedersen og
Baatz Kristensen
Tema: Vi priser din opstandelse!

LOKALCENTER DALGAS
TIRSDAG 5. MARTS
14:00 Møller

TIRSDAG 2. APRIL
14:00 Baatz Kristensen

TIRSDAG 7. MAJ
14:00 Møller

STEFANSHJEMMET
ONSDAG 20. FEBRUAR
10:30 Møller

ONSDAG 20. MARTS
10:30 Baatz Kristensen

ONSDAG 17. APRIL
10:30 Møller

ONSDAG 15. MAJ
10:30 Baatz Kristensen
SKRIFTEMÅL I
PRÆSTEVÆRELSET
v. Baatz Kristensen
Følgende fredage kl. 16-18:
15. februar
15. 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 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)

ONSDAG 15. MAJ
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset
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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!)

AKTIVITETER
ARRANGEMENTER
I SOGNEHUSET
FREDAG 15. FEBRUAR
14:00 De ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen

TIRSDAG 19. FEBRUAR
18:00 Sct. Pauls Unge

TORSDAG 21. FEBRUAR
18:30 Støtteforeningens generalforsamling
19:00 Litteraturkreds

FREDAG 22. FEBRUAR
16:00-21:00
Minikonfirmandweekend

LØRDAG 23. FEBRUAR
09:00-14:00 Minikonfirmandweekend

MANDAG 25. FEBRUAR
19:30 Mandagsfællesskabet

TIRSDAG 26. FEBRUAR
09:30 Formiddagshøjskole

ONSDAG 27. FEBRUAR

TORSDAG 14. MARTS

TIRSDAG 9. APRIL

19:30 Sogneaften m. Lars Rosenlund Nørremark – ”Hvordan
lød det, da oldefar sang salmer…?”

09:30 Formiddagshøjskole

FREDAG 15. MARTS
14:00 De Ældres Bibelkreds
Baatz Kristensen

LØRDAG 16. MARTS
10:00 Gospel Workshop
v. Hans Christian Jochimsen

TIRSDAG 19. MARTS
18:00 Sct. Pauls Unge

TORSDAG 21. MARTS
19:00 Litteraturkreds

MANDAG 25. MARTS

09:30 Formiddagshøjskole
19:00 Menighedsrådsmøde

ONSDAG 27. MARTS
17:15 Mandsklubben

19:30 Midtvejsfolket, Baatz Kristensen

TIRSDAG 16. APRIL
18:00 Sct. Pauls Unge

ONSDAG 24. APRIL
18:15 Mandsklubben

19:00 Menighedsrådsmøde

TIRSDAG 30. APRIL

STOP-OP CAFÉEN
TORSDAGE 14:00 -16:00
SOGNEEFTERMIDDAGE

TIRSDAG 2. APRIL
18:00 Sct. Pauls unge

17:15 Mandsklubben

MANDAG 4. MARTS

TORSDAG 4. APRIL

09:30 Formiddagshøjskole

MANDAG 15. APRIL

09:30 Formiddagshøjskole
18:00 Sct. Pauls unge

TORSDAG 28. FEBRUAR

TIRSDAG 12. MARTS

14:00 De Ældres Bibelkreds
Møller

TIRSDAG 26. MARTS

19:30 Sogneaften m. Knud Lindholm Lau – ”Sprogets forførelse af
en befolkning”

18:00 Sct. Pauls Unge

FREDAG 12. APRIL

TORSDAG 25. APRIL

ONSDAG 3. APRIL

TIRSDAG 5. MARTS

19:00 Litteraturkreds

19:30 Mandagsfællesskabet,
Katekismusaften om Fadervor,
Baatz Kristensen

19:00 Menighedsrådsmøde

18:00 Mandagsfællesskabet

TORSDAG 11. APRIL

19:30 Sjælesorgsnetværkets
inspirationsaften om sorg, Baatz
Kristensen
For alle, som er interesseret i sjælesorg

MANDAG 8. APRIL
18:00 Mandagsfællesskabet

SOGNEEFTERMIDDAGE
TORSDAG 28. FEBRUAR
Flemming Baatz Kristensen
fortæller om Kristuskransen

TORSDAG 28. MARTS
Mogens Skjøth fortæller om
kirkens gamle messehagler

TORSDAG 25. APRIL
Helge Randsbæk: ”En billedfortælling om Thule”
Se flere arrangementer på
sctpauls.dk eller download
app’en Kirkekalenderen
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SCT. PAULS KIRKE
- Ansatte

ANNONCER

SOGNEPRÆST

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

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

SOGNEPRÆST

ERIK DYBDAL MØLLER

FØLER DU DIG
FORLADT?

ER DU I
SORG?

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

SOGNE- OG KORSHÆRSPRÆST

MORTEN AAGAARD
Marselisvej 9, 8000 Århus C
Tlf. 20 30 88 00
Kontakt evt. Kirkens Korshær i Århus
på tlf. 86 12 56 66

HAR DU ONDT
I SJÆLEN?

E-mail: m.aagaard@kirkenskorshaer.dk

KIRKETJENER/
ADM. MEDARBEJDER:

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

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

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

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

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

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

ORGANIST

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

ORGANISTASSISTENT

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

FORMAND

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

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

