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PRÆSTENS KLUMME

FOLKEKIRKEN OG DÅBEN

” Jeg er overbevist
om, at flere børn ville
blive døbt, hvis forældrene vidste noget
mere om, hvad folkekirken står for ”

AF SOGNEPRÆST ERIK DYBDAL MØLLER

Når dette blad udkommer
nærmer julen sig! Julens
omdrejningspunkt er et
spædbarn i en krybbe.
Det er i skrivende stund
fredag formiddag, og jeg
kan se frem til en weekend,
hvor jeg skal døbe seks
små børn.
Jeg har ikke længere nogen
ide om hvor mange børn,
jeg har døbt i de omkring
30 år, jeg har været præst.
Men det er mange. Rigtig
mange.
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Da jeg i sin tid begyndte som
præst ude på Mols, satte jeg mig
for, at jeg altid ville kunne huske
navnene på dem, jeg døbte. Men
der gik ikke engang et halvt år, så
begyndte alle disse navne at rode
i hovedet på mig, og jeg opgav
at holde styr på dem. Dog husker
jeg, at det allerførste barn, jeg
døbte, var en pige, som fik navnet Nastasia.
Jeg har med årene erkendt, hvor
dårlig jeg i det hele taget er til at
huske navne.
Men altså, jeg ser frem til at
døbe seks børn mere i de kommende dage. Og det glæder jeg
mig over. Jeg glemmer måske
hurtigt deres navne, men det er
bestemt heller ikke spor vigtigt,
hvad jeg husker, når bare børne-

ne, mens de vokser op, får at vide,
at de er døbt, og hvorfor de er
døbt. Gud skal nok huske dem!
Vi mennesker kan tumle med vores gode eller dårlige hukommelse,
men Vorherre glemmer ingen af
os. Det er dåben bl.a. et tegn på.
I al evighed er alle vore navne i
Hans guddommelige erindring. Ikke
alene i livet, men også sidenhen.
Man siger, at om 100 år er alting
glemt. Det gælder så ikke for Gud.
Der er en stor bekymring i folkekirken, som drejer sig om det
fald i antal barnedåb, som vi kan
registrere. Vi taler om, at dåbsprocenten er stærkt dalende. Ikke
blot, fordi der er flere og flere
indbyggere i Danmark, som har
en anden religion, eller som af en
anden grund ikke er medlemmer
af folkekirken. Det skyldes også,
hvilket er noget forholdsvist nyt,
at en del forældre, som selv er
både døbt og konfirmeret, alligevel
vælger, at deres eget barn ikke skal
døbes. Ofte med begrundelsen, at
barnet selv skal bestemme, om det
vil døbes eller ej.
Nogle forældre synes næsten,
det ligner et overgreb på barnet,
hvis de sådan vælger dåben til
på barnets vegne. Det kan synes
lidt mærkeligt, for forældre bestiller næsten ikke andet end i hele
dets barndom at vælge på barnets

vegne. Men dåben synes alligevel
at være så speciel, at det undlader man. Som én sagde til mig, så
melder man jo heller ikke sit lille
barn ind i et politisk parti. Næ, det
gør man vel ikke, siger jeg så og
mener, at det er som at sammenligne højden på et kanonskrald
med højden på Rundetårn.
Jeg er overbevist om, at flere børn
ville blive døbt, hvis forældrene vidste noget mere om, hvad
folkekirken står for. At den er et
trossamfund, hvor alle frejdigt
kan benævnes som Guds børn,
aldrig som Guds voksne; hvor der
er så vide rammer, at der er plads
til både en stor tro og en næsten
forsvindende lille tro; hvor der er
en rummelighed, som udspringer
af, at inderst inde og dybest set,
så er troen en personlig affære
mellem det enkelte menneske og
Gud. Folkekirken er blot en praktisk
ramme, lidt ligesom en klub, man
bliver meldt ind i ved at blive døbt.
Sværere er det ikke for den, der tør
være åben.
Når jeg så tænker på, at jeg i
weekenden skal døbe seks børn,
virker det vel nærmest som en stor
modsigelse af de bekymringer, jeg
har skrevet om ovenfor. Og sådan
vil jeg også vælge at se på tingene.
Det er det rigtigste og mest håbefulde. Så velkommen til de seks
nye små!

KONCERTER
HANNE BOEL

Lørdag den 25. november kl. 20.00

THE REAL GROUP
Lørdag den 2. december kl. 20.00
I over 30 år har The Real Group
underholdt publikum i hjemlandet
Sverige og store dele af verden
med deres enestående og banebrydende a cappella sang.
The Real Group er et professionelt
a cappella ensemble fra Sverige,
som har været i konstant udvikling siden dets dannelse i 1984.
Med stemmen som deres eneste
instrument har de skabt et unikt
musikalsk udtryk i spændingsfeltet
mellem jazz, pop og nordisk euro-

Lørdag den 25. november
kl. 20.00
Hanne Boel har samlet en akustisk trio bestående af hende selv
og de to guitarister Jens Runge
og Jacob Funch.
På sin akustiske tour i efteråret
2017 nyfortolker hun egne hits fra
fortid såvel som nutid. Boel kombinerer eget bagkatalog med personlige og karakterfulde fortolkninger
af sange, som står hendes hjerte
nær.
Entré: 275,- kr. inkl. gebyr.
Billetter kan købes i forsalg via
Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65

pæisk kormusik.
The Real Group er blandt de førende i verden inden for vokalmusik. Deres kombination af perfektion, personligt præg og deres brede
repertoire har gjort det muligt
for gruppen at samarbejde med
symfoniorkestre, jazz grupper, pop
bands og internationale artister.
Entré: 275,- kr. inkl. gebyr.
Billetter kan købes i forsalg via
Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65.

KURT RAVN
Fredag den 15. december kl. 17.00
Julekoncerterne er blevet en fast
tradition for Kurt Ravn og igen i
år, har vi den glæde, at han gæster
Sct. Pauls Kirke.
Kurt Ravn ledsages af:
Oboist ved Sjællands Symfoniorkester: Birgitte Lindum
Solotrompetist i Radiosymfoniorkesteret: Michael Frank Møller
samt kapelmester, organist og pianist: Carl Ulrik Munk-Andersen.
Entré: 215,- kr.
Billetter fås i forsalg på Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65
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KONCERTER
KONCERTER
SINNE EEG OG SØREN SKO
Tirsdag den 5. december kl. 20.00

Søren Sko kender de fleste fra samarbejdet med guitaristen Palle Torp i
Sko/Torp.
Sinne Eeg regnes for en af Europas
bedste jazzsangere med et væld af
priser bag sig.

Oplev to af landets bedste sangere
synge julen ind når de to venner
Søren Sko (Sko/Torp) og jazzsangerinden Sinne Eeg genoptager et
skønt samarbejde. De har arbejdet
sammen i forbindelse med flere
pladeudgivelser. Til gengæld er det
næsten 10 år siden, at de sidst
optrådte sammen, så de glæder sig
rigtig meget!

Entré: 275,- kr. inkl. gebyr.
Billetter kan købes i forsalg via Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65
Sinne Eeg

NOAH

Fredag den 19. januar 2018
kl. 17.00
kl. 20.00 (udsolgt)
NOAH tager i begyndelsen af 2018
på akustisk kirke turné. Ved disse
koncerter loves der nye arrangementer af de store popsange.
Sangene vil blive leveret akustisk i
øjenhøjde med publikum.
Bag navnet NOAH gemmer sig sanger og sangskriver Troels Gustavsen. NOAH er garant for dansksproget pop fra allerøverste hylde.
Med en velkendt, nordisk tone af
melankoli, har sangene gjort deres
indtog på de danske radiostationer og streamingtjenester. Siden

gennembrudssinglen ’Alt Er Forbi’ i
2012 har han markeret sig med en
række af dobbeltplatinvindende-hits
som ’Over Byen’ og ’Det’ Okay’
og dannede således grund for det
selvbetitlede debutalbum, der solgte
Guld i 2013.
Når NOAH drager ud i starten af
2018 vil der også være smagsprøver
på nye sange.
Entré: 270,- kr. inkl. gebyr.
Billetter fås i forsalg på www.billet.
musik.dk

MARIE CARMEN KOPPEL
Onsdag den 6. december kl. 19.30
Marie Carmen Koppel er ofte blevet omtalt som Danmarks ukronede soul- og gospeldronning. Hendes
uovertrufne sangteknik er bl.a. inspireret af ophold i New York, hvor
hun fik den amerikanske gospeltradition ind under huden.
Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen samt sin bror Benjamin
Koppel på saxofon. Deres mangeårige samarbejde og venskab kan
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både mærkes og høres på scenen,
hvor deres musikalske sammenspil
flettes sammen med en hyggelig
omgangstone og kontakt til publikum.
Entré: 215,- kr.
Billetter fås i forsalg på Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65

KONCERTER
KONCERTER
PER NIELSEN

Fredag den 8. december kl. 17.00
Per Nielsens 14 cd’er er solgt i
mere end 350.000 eksemplarer,
hvilket gør ham til en af landets
mest populære instrumentalister.
Per Nielsen udsendte i 2014 i forbindelse med sin 60 års fødselsdag
en dobbelt-CD med titlen: ”Mine
Favoritter”.

Der er lagt op til en hyggelig og
stemningsfuld eftermiddag, når Per
Nielsen på sit charmerende sønderjyske uformelt præsenterer julens
melodier.
Entré: 215,- kr.
Billetter fås i forsalg på Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65

VOCAL LINE

Onsdag den 13. december kl. 17.00 og 20.00

VOCAL LINE

Onsdag den 13. december kl. 17.00 og 20.00

Vocal Line byder igen i år på de
traditionsrige julekoncerter i Sct.
Pauls Kirke i Aarhus. Programmet rummer numre fra sidste års
jule-udgivelse ”It’s Coming On
Christmas”. Et album som indkapsler mange af de julesange Vocal
Line har haft på repertoiret gennem
årene, men også helt nyskrevne
arrangementer.

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

værende som tidligere korsangere,
samt af korets dirigent gennem alle
årene, Jens Johansen. Ved koncerten vil der også blive sunget sange
fra korets nyeste repertoire under
overskriften ”True North”.
Entré: 150,- kr./ 100,- kr. Børn
og studerende. Billetter fås i forsalg
på: www.vocalline.safeticket.dk

CAROLINE HENDERSON
(UDSOLGT)
Lørdag den 9. december kl. 17.00 og 20.00
Tirsdag den 12. december kl. 17.00 og 20.00
Caroline Henderson gæster igen i
år Sct. Pauls Kirke med sin populæreejulekoncert. I lighed med tidli-

gere år er alle 4 koncerter allerede
udsolgt.
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KONCERTER
KONCERTER
SCT. PAULS CANTORIS JULEKONCERT
Lørdag den 16. december kl. 19.30

Mariann kunne i september og oktober opleves i messecenter Hernings
storslåede opsætning af musicalen:
Les Miserables, hvor hun indtog
et af hovedpartierne i rollen som
”Fantine”.

Sct. Pauls Cantori synger julen ind
med stemningsfulde Christmas Carols og traditionelle danske julesange akkompagneret af harpe.
Som noget ganske særligt, vil
sopranen og harpenisten Mariann
Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen
medvirke med en række julesange
ledsaget af eget harpeakkompagnement.

Programmet for julekoncerten byder
desuden på Benjamin Brittens
”A Ceremony of Carols”, der er en
række carols arrangeret for kor og
harpe.
Medvirkende:
Sct. Pauls Cantori
Mariann Fredsgaard Ravnkilde
Mikkelsen, sopran og harpenist
Joost Schelling, harpe
Thomas Kristian Nielsen, dirigent

Tirsdag den 19. december kl. 19.30

Medvirkende:
Mariann Fredsgaard Ravnkilde
Mikkelsen, sopran
Johanne Thisted Højlund, alt
David Danholt, tenor
Niels Bo Emgren, bas
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SCT. PAULS
CANTORI UDGIVER NY JULE CD

Entré: 50,- kr. Billetter fås v/ indgangen fra kl. 18.45

G.F. HÄNDEL ”MESSIAS”
G.F. Händels ”Messias” opføres
ganske få dage inden jul af solister,
Sct. Pauls Cantori og orkester.

Mariann Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen

Sct. Pauls Cantori har udgivet
en CD, der rummer en række nye
korsange under titlen ”15 motetter til
juletiden”.
Sidste år i tiden op mod jul udkom
nodehæftet til korsatserne på Wilhelm Hansens Musikforlag.
Det er nu musikken fra dette nodehæfte, der er blevet indspillet af
Cantoriets dygtige sangere.

Sct. Pauls Cantori, Aarhus
Orkestermusikere fra Aarhus,
Odense, Aalborg og DR´s symfoniorkestre.
Thomas Kristian Nielsen, dirigent

Udgivelsen er udsprunget af et samarbejde mellem præst og organist
ved Sct. Pauls Kirke. Teksterne er af
Erik Dybdal Møller og musikken af
Thomas Kristian Nielsen.

Varighed inkl. pause: ca. 2 ½ time.

CD´en kan fås for 120,- kr. på
Wilhelm Hansens Musikforlag:
www.webshop.ewh.dk i pladeforretningerne og på kirkekontoret.

Entré: 200,- kr.
Billetter kan købes i forsalg via
Ticketmaster / Tlf. 70 15 65 65

SCT. PAULS FOR BØRN
DET REGNER OG RUSKER
Af sognemedhjælper Lissi Winther

Solen og varmen er rejst sydpå, og
tiden er kommet, hvor vi pakker os
ind og hygger indenfor. Vi tænker i
overtøj og fodtøj i stedet for badetøj. Vi snakker om hyggemad i stedet for grillmad. Vi rykker indenfor.
Midt i vintertiden fejrer vi advent,
jul og nytår med lækre sager, masser af pynt, lys og stemningsmusik.
Og når det begynder at vende igen,
fejrer vi lidt overstadigt Fastelavn,
som i år markeres med en familiegudstjeneste i Skt. Lukas kirke
og efterfølgende tøndeslagning ved
FDF.

LYS, LUCIA OG KYNDELMISSE

Vi savner alle lyset. Men hvordan
reagerer du på, at det bliver mørkt
og blæsende udenfor? Nogle bliver
vinterdepressive og mister glæden.
Andre nægter at finde sig i det og
rejser væk. Andre igen fokuserer på
mulighederne for at lave hulestemning og dyrke de nære fællesskaber, grave ned i en særlig interesse
eller hobby, eller pynte alt omkring
dem med lys og smil. Nordiske
vintertraditioner fokuserer meget
på lyset. Luciadag 13. dec. bæres
lys ind i mørket. En skik Sct. Pauls
kirke viderefører til Familieguds-

tjenesten 17. dec. kl. 14. Årets
korteste dag bliver 21. dec., hvorefter dagene igen bliver længere,
og kirker i hele landet fejrer et utal
af festlige julegudstjenester over
flere dage. Kyndelmisse 2. feb.
markerer, at lyset er ved at tage
over igen, og så er det Fastelavn
11. februar.

GODE OPLEVELSER OG
MINDER

Mørket møder os alle. Det er,
hvordan vi reagerer på det, som
er afgørende. Om vi tager tid til at
opdage lysene i mørket, at mærke
de gode oplevelser, at omfavne en
glad aktivitet midt i savnet. Planlægger du et udvalg af gode arrangementer for familien op til jul,
eller halser du efter for at nå alle
de udbudte muligheder? Tag en
slapper til kirkernes julemarkeder
fx 25. nov. i Sct. Pauls. Måske
børnene endnu ikke har oplevet
det nye legerum i sognehuset? Ser
du de funklende lyskæder, som
pynter i butikkerne og på strøget,
eller fokuserer du på fortovssjasket? Opdager du julekrybben på
strøget, stopper op og lagrer et
minde, før du stormer videre på
gaveindkøb? Vi kan træne vores
hjerner til at vælge lyset blandt

andet ved at sige Gud tak; ved at
fokusere på det, vi faktisk har; ved
at hjælpe og opmuntre dem, som
har større udfordringer end os selv.
Blandt andet derfor synger pigekoret Sct. Pauls Gospel Chicks julen
ind på LokalCenter Dalgas 5.
dec., koret afslutter sæsonen med
at optræde til Familiegudstjenesten 17. dec. og starter
ny sæson 8. jan.

SANG, MUSIK OG VARM
KAKAO

Er man til børnesang ude og hjemme,
kan man opleve en hyggelig vinterkoncert i sognehuset 18. nov. kl. 14.30
med varm kakao og boller. Gospel
Chicks indbyder til KorCafé, en
workshop fra 0. klasse kl. 11-14, som
afsluttes med koncert. Workshoppen
er 3 timer med koreografi, korsang og
stemmetræning for alle skolebørn. En
mulighed for at prøve at synge i rytmisk kor med Gospel Chicks (pigekor
fra 3. kl.). Spirekoret Søndagssang (4-8 år) optræder måske også
til KorCaféen. Vi har mødtes ca. hver
anden søndag i sensommeren til sang,
rytmer og bevægelse. Musik til at tage
med hjem, når det rusker udenfor.
Sidste Søndagssang i 2017 er 26.
nov., men vi vender stærkt tilbage
14. jan. 2018.
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NYT: AFTENSANG FOR SKOLEBØRN
OG DERES FAMILIER!
Torsdag d. 18. januar 2018

NY KIRKETJENER I SCT.
PAULS KIRKE

Vi har i en årrække sammen med
Lukaskirken på skift haft ”Det for
børn”- gudstjenester målrettet førskolebørn. Det har været hyggeligt
og meningsfuldt, og sammen har vi
efter de korte gudstjenester nydt
et familievenligt måltid til en billig
pris. Nu udvider vi tilbuddet med
”Aftensang” for familier med skolebørn. Vi spiser stadig sammen kl.
17:30 og sammen med skolebørn

går vi derefter i kirken og laver et
program med særligt vægt på gode
sange for denne aldersgruppe. Vi
forventer at det er slut senest kl.
19:00.
Maden koster 25 pr. voksen –
børn gratis. Første gang er torsdag
d. 18. januar i Sct. Pauls Kirke.
Velkommen!

SOGNEAFTENER
FOREDRAG MED
KRISTIAN LETH
Tirsdag d. 21. november 2018
kl. 19:30

”AKTIV DØDSHJÆLP ELLER AKTIV LIVSHJÆLP?”
V. OLE HARTLING
Onsdag 7. februar 19:30 2018

Tidligere formand for Etisk råd,
Ole Hartling vil belyse emnet ”Aktiv dødshjælp eller aktiv livshjælp?”
- om tro, videnskab og historien om
det hele.
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Gratis entré. Kaffe/te m. brød kan
købes på aftnen for 20,Enhver er velkommen.

Mit navn er Helge Randsbæk og
jeg er 54 år gammel, er gift og har
en datter og to børnebørn. I øjeblikket bor jeg i vores sommerhus
tæt på Snaptun.
Jeg kommer fra et job som soldaterhjemsleder på KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. Ud over
at have arbejdet på det private arbejdsmarked i en årrække , har jeg
også arbejdet som kirkeassistent
i Den Danske Sømandskirke i
Rotterdam under DSUK.
Tak for den varme velkomst jeg har
fået i Sct. Pauls Kirke efter jeg begyndte i jobbet den 16 Sep. 2017.

FORMIDDAGSHØJSKOLEN
VINTER/FORÅR 2018
Ved redaktionens slutning arbejdes der med et forløb under
overskriften ”Vor store nabo mod
syd – Tyskland”. Forløbet skydes
i gang tirsdag d. 6. februar, og
tænkes afsluttet med en rejse
ned til Tyskland i sommerperioden, såfremt der er tilstrækkelig
tilslutning. Mere om det i kommende kirkeblad! Se program på
hjemmesiden sctpauls.dk eller
fysiske programmer i forhal og
rundgangen i sognehuset.
Pris inkl. formiddagskaffe og frokost: 35 pr. gang, som afregnes
kontant ved døren. Der er ikke
forhåndstilmelding og enhver er
velkommen.

SÅ SLÅS PORTENE TIL JULESTALDEN OP!

Det sker fredag den 1. december kl. 16 – for tredje gang! - og så er der fri adgang til Jesusbarnet og forældrene, hyrderne og de vise mænd og æslet og …..! Ja, kom selv og se!

Midt i julemylderet – af børn
og voksne, der skal ud og købe
julegaver, julemad, julegodter
og jule……….. – lige dér ligger
Jesusbarnet og fortæller alle os
travle århusianere, at vi heller
ikke må glemme, at Jesus skal
med i julen! Han er centrum!
Så kig ind i julestalden på Strøget

– lige foran Den Katolske Kirke,
Ryesgade 26.
Igen i år er kirker i Aarhus gået
sammen om dette projekt: Folkekirker, Aarhus Valgmenighed,
Aarhus Bykirke, Den Katolske
Kirke, Citykirken, Saralystkirken, Frelsens Hær og Metodistkirken, og vi glæder os over, at
mange af disse kirker og organisationer i kirkerne kommer med
forskellige indslag i Julestalden.
Se programmet på vores hjemmeside: jesusicentrum.dk fra midt i
november. Du kan også følge os
på facebook, eller bare kigge ind
i stalden en eftermiddag mellem
kl. 16 og 18, og der er meget stor
sandsynlighed for, at du møder et
kor eller en gruppe, der laver et eller andet spændende for børn eller
voksne. Velkommen!

LUCIAOPTOG!

Også i år kalder vi elever fra alle
de århusianske 4. klasser sammen
til Luciaoptog. I år håber vi at slå
landsrekorden. Har du fri onsdag

den 13. december ved middagstid,
så kom og følg med fra Domkirken
til Julestalden ved Den Katolske
Kirke. Du bliver opmuntret af glade
børnestemmer hele vejen! (Det
nøjagtige tidspunkt kan du finde i
dagspressen eller på vores hjemmeside eller i Julestalden.)

JULEKRYBBER

I år prøver vi noget nyt: Vi opfordrer alle børn og børneklubber til
at lave deres egen julekrybbe. Du
kan gå ind på vores hjemmeside og
få masser af ideer til, hvordan du
laver en julekrybbe sammen med
din mor eller far eller bedsteforældre. – Og hvis du har lyst, kan den
blive udstillet i Den katolske Kirke
sammen med alle de andre små
julekrybber. Bagefter kan du tage
den med hjem og fortælle og vise
mor og far og dine bedsteforældre
og dine kammerater, hvad der skete
julenat!
Fra julestalden ønsker vi alle en
rigtig god adventstid og julefest!
Hilsen fra en af tovholderne i projektet Georg Kjeldsen.
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INDKALDELSE
STØTTEFORENINGENS
GENERALFORSAMLING
Mandag den 19. februar 2018
kl. 18.30 i sognehuset, Sct.
Pauls Kirke.

STØTTEFORENINGS JULEMARKED
Lørdag d. 25 november
kl. 10.00 - 15.00

Slap af i cafeteriet, imens du nyder:
- Din formiddagskaffe
- Din frokost
- Din eftermiddagskaffe

Spil med i Amerikansk lotteri om
flotte gevinster.
Den gamle tombola ruller atter.
Har du heldet – gi`r det gevinst.
Der er også salgsboder, juledekorationer,
julekonfekt, julebagværk og håndarbejde.

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
Daniel Stidsen, formand

Her er blomstret en ungdomskultur
op, hvor man knytter venskaber, og
hjælper hinanden mm.
For mange er stedet blevet et ”hæng
ud sted” og flere har fået deres base
her. Et sted hvor der er kærlighed,
respekt og hvor man ikke kan gøre
noget forkert.

KK KRAFTVÆRKET I MEJLGADE
KK står for Kirkens Korshær, men
man kan sætte mange flere k’er
bagved for at fortælle, hvad KK kan
præstere af unikke tiltag. Jeg kunne
nævne: Kærlighed, Kys, Kreativitet, Kram, Konstruktivitet, Korshæren Kan.
I disse tider er der meget opmærksomhed omkring unge og deres fremtid. Rent rationelt er det også dem,
der er brug for, til at fortsætte det
samfund vi har bygget op. Både hvad
angår hoved og hænder.
Ikke alle har haft den mest harmoniske opvækst, andre igen er psykisk
syge, og et større antal, end man tror
er ensomme.
Her har kirkens korshær lavet et meget specielt initiativ for unge, der har
brug for meget differentierede tilbud.
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KK har en forretning i Mejlgade (Mø
og fløs), som er et rent frivilligprojekt.
En del unge arbejder her, samtidig
med de er en del af et ungeprojekt i
korshæren. Her er syværksteder og
træværksted med meget, meget høj
kvalitet i produkterne, som sælges i
forretningen.
De tre projekter udgør tilsammen
KRAFTVÆRKET. Jeg beskriver primært forretningsdelen/butiksprojektet.
Aarhus kommune har lavet et ungeprojekt på KK og her kommer vi så
også ind i billedet.
Her arbejder deltagere fra projektet,
hvor man opnår nye kompetencer,
fordi butikken skal fungere optimalt.
Her arbejder også andre frivillige, som
kommer ind fra gaden eller har hørt
om os. Alle er unge undtagen os tre
halvgamle.

Vi har yoga rundt om i butikslokalet,
maler store billeder i udstillingsvinduerne, åben psykologisk rådgivning,
events og arrangementer så skøre og
skæve, at vi alle får prøvet os selv af.
Så står Rikke og taler flydende spansk
med kunder, Aileen taler tysk og Kathrine taler engelsk..... mange ressourcer tages i brug og flere kommer
hele tiden til.....en stor fornøjelse at
opleve al den saft, kraft og positivitet.
I skrivende stund en situationsrapport:
De to samtaler på henholdsvis spansk
og tysk. Deas svigerfar er lige kommet
ind ad døren. Han var i sin tid den,
der startede kinastudierne på universitetet op, og nu vil han gerne ordne
vores bogsamling. Ved siden af sidder
en tysk kvinde og ammer sit barn.
En ældre mand har også taget plads
og sukker højlydt og opgivende, fordi
hans hustru vil se på tøj.........
Jeg har arbejdet med unge i mange
pædagogiske sammenhænge, men
jeg har aldrig oplevet så stor og hurtig
progression i forhold til selvtillid,
fællesskab, sikkerhed og tro på det og
hvem de er.
Hilsen butiksmamma Mette Prahl
Og kig bare ned til os på Mejlgade nr.
19 i det næstældste hus i Aarhus.

PARANTES GUDSTJENESTE

JUL – DEN
STORE MILEPÆL I GUDS
HISTORIE

INVITATION TIL JULEAFTEN I
SCT. PAULS SOGNEHUS

Igen i år inviterer vi til en times
refleksion og eftertanke over julen,
inden vi går ind i den hektiske juletid, hvor der er så meget, vi løber
efter, og hvor der er så meget vi
skal nå.
Det sker ved en Parentes-gudstjeneste Søndag den 19. november kl. 16.00. Her vil vi sætte
fokus på den store milepæl i Guds
historie om, hvordan han ved Jesu
fødsel kommer til mennesket og
skaberværket for at åbenbare Guds
rige for os.
Parentes er en kort eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi lytter og synger. Vi lytter til oplæsning af nogle
bibeltekster om julen som den store
milepæl mellem skabelsen og fuldendelsen. Der er ingen prædiken,
ingen udlægning af teksten, ingen
uforbeholdne meninger. Vi lytter
efter genklangen af Guds ord i vore
hjerter – og håber vi på den måde
får julen ’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.

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

man velkommen til at medbringe
gaver til dem.
Transport til og fra juleaften er på
eget ansvar.
Pris: 130 kr. pr. deltager, børn
under 14 år gratis ifølge med voksen.
Tilmelding:
Senest søndag d. 17. december
kl.12.00 til kirke- og kulturmedarbejder Martin Frøkjær-Jensen
tlf. 22 34 78 32
mail: martin@sctpauls.dk

KRADSER
KRISEN OP
TIL JUL?
Henvendelse om lidt økonomisk
hjælp kan ske til Sct. Pauls
sogns menighedspleje i form af
en skriftlig ansøgning.
Den kan sendes til en af kirkens
præster (se oplysninger på bagsiden)

CAFE HJERTERUM
I efteråret åbnede Café Hjerterum
og den er efterhånden ved at finde
sit leje. Det er en Café for dig, som
er ung og der er ikke nogle bestemte forudsætninger, som skal være
opfyldte, for at man må komme i
Café Hjerterum. Der er hjerterum
uanset hvem du er.

Caféen har åben hver anden
tirsdag kl. 17.30-ca. 21.00 og
begynder med spisning. Lederen
af Caféen er fortsat ungdomspræst
Jakob From Søvndal og han står
samtidig til rådighed for snak om
lige det, som du har brug for at
tale om.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Af Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)

NYT RUM FOR BØRN I
SCT. PAULS KIRKE

Om- og tilbygningen til Sct. Pauls
Kirke blev indviet 17. september
2017.
I samme forbindelse blev et nyt
rum særlig dedikeret til børn indviet. Ambitionen med rummet er at
etablere et rum i børnehøjde, som
både kan virke som rum for læring,
kreativitet og leg.
E+N Arkitektur har stået for
indretningen, og der er etableret
en organisk teatertrappe, hvor
børnene kan være til forskellige
aktiviteter som f.eks. børnekirke,
fredagsfamilie og meget andet.
Menighedsrådet håber med satsningen på det meget flotte børnerum at være med til at understrege
at børn er velkomne og en vigtig
del af menigheden i Sct. Pauls
Kirke.

VISIONSDAGENE

Menighedsrådet har på efterårets
menighedsrådsmøder arbejdet
med opfølgning fra forårets visionsdag. Processen har været den
at udvalgene arbejder videre med
de forslag der er kommet frem på
visionsdagen.
Der arbejdes foreløbigt med etablering af info-tavle uden for kirken
sådan at flere kan blive mødt med
information om de kirkelige aktiviteter. Der etableres ligeledes
infotavle i foyeren (våbenhuset).
Disse info skærme søges etableret
sammen med skærme i kirkerummet.

SCT. PAULS KIRKE SKAL
MALES …

Som tidligere nævnt har Sct. Pauls
Kirke fået midler til at male kirken.
Menighedsrådet behandlede på
sit møde i oktober forslag til nye
farver, der kommer til at opfriske
kirken og give den et markant løft
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Det nye børnerum

– nu afhænger det videre forløb af
godkendelse hos provsti, stift og
nationalmuseum.

NYE IND-OG UDGANGSBØNNER

Kirkens fire præster har adgang til
at sætte deres store individuelle
præg på gudstjenesten. Men liturgiske ændringer, herunder ændringer i ind- og udgangsbønner, skal
godkendes af menighedsrådet. Menighedsrådet har nu givet adgang
til, at den nye alterbogs bønner
kan bruges. Menighedsrådet håber
,at de nyere bønner bliver taget
godt imod også i kraft af deres
enklere sprog.

KOLLEKTER

Menighedsrådet har vedtaget ny
kollektliste for 2018. Kollektlisten
er traditionelt meget vidtfavnende i det kirkepolitiske landskab.
Menighedsråd og præster lægger
vægt på, at ikke mindst meget
diakonalt arbejde understøttes på
denne måde. Husk også adgangen
til Mobilepay på tlf. 24276010. Så
kan man altid give kollekt, også
hvis man ikke lige kommer i kirke.
Søndagens indsamlingsformål kan
altid ses bag på kirkebladet.

KIRKEBIL KOMMER TIL
AT KOSTE 15 KR. HVER
VEJ FRA 2018.

Menighedsrådet har igennem mange år haft en taxaordning, hvor alle
ældre og/eller gangbesværede kan
bestille en gratis taxa til kirkelige aktiviteter i Sct. Pauls Kirke.
Ordningen er i de seneste år blevet
mere og mere populær. Da omkostningerne derfor er steget voldsomt,
indføres der nu i lighed med andre
kirker en brugerbetaling, sådan at
en tur kommer til at koste 2 x 15
kr. Ordningen er stadig billigere
end bybus eller telebus. Menighedsrådet håber på den måde
at kunne fortsætte med sikre, at
ældre og gangbesværede også får
mulighed for at benytte ordningen
og bruge kirkens mange tilbud.

VELKOMMEN TIL VORES
NY KIRKETJENER/KORDEGN

Menighedsrådet har ansat Helge
Randsbæk som ny kirketjener
ved Sct. Pauls Kirke. Ud over den
primære ansættelse som kirketjener er en del af stillingen også
som kordegn på kirkekontoret.
Hjerteligt velkommen til Helge, der
præsenterer sig selv på s. 8.

GUDSTJENESTER

ONSDAG 15. NOVEMBER
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og samvær i
sognehuset

TORSDAG 16. NOVEMBER
16:45 Kort fyraftensgudstjeneste, Eskedal

LØRDAG 18. NOVEMBER
14:30 Vinterkoncert med Gospel
Chicks

SØNDAG 19. NOVEMBER
(23. s. e. trinitatis – Matt 22, 5-22)
10:00 Møller
Indsamling: Kirkens Korshær
16:00 Parentesgudstjeneste
Tema: Vi ser frem mod jul.
Husorkestret og Baatz Kristensen

TORSDAG 23. NOVEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste,
Møller

SØNDAG 26. NOVEMBER
(Sidste s. i kirkeåret – Matt 25,
31-46)
10:00 Søvndal
Indsamling: Bibelselskabet
16:00 Aagaard

TORSDAG 30. NOVEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

LØRDAG 2. DECEMBER
10:30 Dåbsgudstjeneste
Aagaard

SØNDAG 3. DECEMBER
(1. s. i advent – Luk 4,16-30)
10:00 Møller og Aagaard
Indsamling: Kirkebladet
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

TORSDAG 7. DECEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

SØNDAG 10. DECEMBER
(2. s. i advent – Matt 25,1-13)
10:00 Baatz Kristensen

Indsamling: Indre Mission
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

TORSDAG 14. DECEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal

SØNDAG 17. DECEMBER
(3. s i advent – Luk 1,67-80)
10:00 Søvndal
Indsamling: Menighedsplejen
14:00 Familiegudstjeneste
Baatz Kristensen

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

TORSDAG 21. DECEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

SØNDAG 24. DECEMBER
(4. s i advent – Johs 3,25-36)
10:00 Aagaard
(Juleaften – Luk 2,1-14/Matt. 1,
18-25)
14:30 Baatz Kristensen
16:00 Møller
23:30 Baatz Kristensen
Indsamling: Kirkens Korshær

MANDAG 25. DECEMBER
(Juledag – Johs 1,1-14)
10:00 Søvndal
Indsamling: Kirkens Korshær

TIRSDAG 26. DECEMBER
(2. juledag – Matt 10,32-42)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Kirkens Korshær

TORSDAG 28. DECEMBER
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaaard

MANDAG 1. JANUAR
(Nytårsdag – Matt 6,5-13)
16:00 Søvndal
Indsamling: Bibelselskabet

TORSDAG 4. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal

LØRDAG 6. JANUAR
10:30 Dåbsgudstjeneste
Søvndal

SØNDAG 7. JANUAR
(1. s. e. H3K, Mark 10,13-16)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Missionen blandt
Hjemløse
16:00 Møller

MANDAG 8. JANUAR
19:30 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen
Efter gudstjenesten kaffe og samtale i Sognehuset

ONSDAG 10. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Special - Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

TORSDAG 11. JANUAR
17:00 Diakonindvielse
Jens Maibom og biskop Marianne Christiansen
Indsamling: Diakonhøjskolen

SØNDAG 14. JANUAR
(2. s. e. H3K, Johs 4,5-26)
10:00 Møller
Indsamling: Diakonhøjskolen
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

ONSDAG 17. JANUAR
19:30 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og samvær i
sognehuset

SØNDAG 31. DECEMBER

TORSDAG 18. JANUAR

(Julesøndag – Matt 2,13-23)
10:00 Møller
Indsamling: Blå Kors

17:00 Det’ for Børn-gudstjeneste, Møller
Efterfølgende fællesspisning
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GUDSTJENESTER/AKTIVITETER

SØNDAG 21. JANUAR

ONSDAG 14. FEBRUAR

(Sidste s. e. H3K – Johs 12 23-33)
10:00 Aagaard
Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

19:30 Askeonsdags-gudstjeneste, Baatz Kristensen
Efter gudstjenesten cafe i Sognehuset

v. Baatz Kristensen
Følgende fredage kl. 16:00-18:00.

TORSDAG 15. FEBRUAR

FREDAG 17. NOVEMBER

TORSDAG 25. JANUAR
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

SØNDAG 28. JANUAR
(Septuagesima – Matt 25,14-30)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Kristeligt Forbund
for Studerende
16:00 Møller

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

LOKALCENTER DALGAS
TIRSDAG 21. NOVEMBER
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 5. DECEMBER

16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal

LØRDAG 3. FEBRUAR

TIRSDAG 19. DECEMBER

10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen

14:00 Julegudstjeneste
Baatz Kristensen

SØNDAG 4. FEBRUAR

TIRSDAG 2. JANUAR

(Seksagesima – Mark 4,26-32)
10:00 Møller
Indsamling: Y’s Men Region Danmark
16:00 Søvndal

14:00 Møller

TIRSDAG 6. FEBRUAR

14:00 Baatz Kristensen

TIRSDAG 16. JANUAR
14:00 Salmesangseftermiddag

TIRSDAG 6. FEBRUAR

19:00 Teengudstjeneste
Søvndal

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
Møller NB: I Skt. Lukas kirke
16:00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste
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DECEMBER
For skriftemål i december kontakt
gerne Baatz Kristensen på
tlf. 21 86 35 80

15:00 - 17.00
Salmesangseftermiddag med
besøg af børnekor.

TORSDAG 1. FEBRUAR

SKRIFTEMÅL I
PRÆSTEVÆRELSET

STEFANSHJEMMET
ONSDAG 20. DECEMBER
10:30 Julegudstjeneste i Sct.
Pauls Kirke, Baatz Kristensen

ONSDAG 17. JANUAR
10:30 Møller

ONSDAG 21. FEBRUAR
10:30 Møller

FREDAG 26. JANUAR
FREDAG 16. FEBRUAR
Adgang gennem kirken. Indgang
gennem døren i kirkens højre side
til det gamle præsteværelse.
Se nærmere sctpauls.dk
KIRKEBIL
Alle sognets ældre og gangbesværede tilbydes kørsel til og fra alle
kirkens gudstjenester og arrangementer.
Pr. 1 Januar 15 kr. hver vej.
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 17. NOVEMBER

MANDAG 11. DECEMBER

TIRSDAG 6. FEBRUAR

18:00 Mandagsfællesskabet
juleafslutning
(Tilmelding til spisning)

9:30 Formiddagshøjskole

TIRSDAG 12. DECEMBER

ONSDAG 7. FEBRUAR
19:30 Foredrag med Ole
Hartling

14:00 De ældres Bibelkreds
Møller

12:00 Julefrokost for Stop-Op
og Formiddagshøjskolen, kræver
tilmelding

TORSDAG 8. FEBRUAR

TIRSDAG 21. NOVEMBER

TORSDAG 14. DECEMBER

TIRSDAG 13. FEBRUAR

17:30 Café Hjerterum
19:30 Foredrag med Kristian Leth
i kirken

19:30 Midtvejsfolket

FREDAG 15. DECEMBER

18:15 Mandsklubben

12:00 Julemiddag. De ældres
Bibelkreds. Tilmelding nødvendig
denne dag.

TORSDAG 23. NOVEMBER

TIRSDAG 9. JANUAR

ONSDAG 22. NOVEMBER

19:00 Litteraturkreds

LØRDAG 25. NOVEMBER
10-15 Julemarked

SØNDAG 26. NOVEMBER
12:30 Spirekoret Søndagssang

MANDAG 27. NOVEMBER
19:30 Mandagsfællesskabet

TIRSDAG 28. NOVEMBER
09:30 Formiddagshøjskolen
19:30: Bibelundervisning: ”At
være evangelisk- luthersk kristen
i dag”, Baatz Kristensen NB: I
Eben Ezer, Brammersgade 4

TORSDAG 30. NOVEMBER
19:00 Menighedsrådsmøde

FREDAG 1. DECEMBER
17:00 Fredagsfamilie og juniorklub

TIRSDAG 5. DECEMBER

19:00 Sct. Pauls Unge

TORSDAG 11. JANUAR

19:00 Sct. Pauls Unge

17:00 Café Hjerterum

STOP-OP CAFÉEN
TORSDAGE
14:00 i sognehuset
Alle er velkommen
Se flere arrangementer på
sctpauls.dk eller download
app’en Kirkekalenderen

19:00 Menighedsrådsmøde

Sogneeftermiddage:

SØNDAG 14.JANUAR
12:30 Spirekoret Søndagssang

Julen i Kirkens Korshær
v. Morten Aagaard

TIRSDAG 16. JANUAR

TORSDAG 21. DECEMBER

17:30 Café Hjerterum

TORSDAG 23. NOVEMBER

Julebanko v. Martin
Frøkjær-Jensen

TIRSDAG 23. JANUAR
19:00 Sct. Pauls Unge

ONSDAG 24. JANUAR
18:15 Mandsklubben

MANDAG 29. JANUAR
19:30 Midtvejsfolket

TIRSDAG 30. JANUAR
17:30 Café Hjerterum

MANDAG 5. FEBRUAR
19:30 Mandagsfællesskabet

LITTERATUR
KREDSEN
TORSDAG 23. NOVEMBER
kl. 19:00 i sognehuset
- NB. denne dag indgang gennem våbenhuset!

TORSDAG 25. JANUAR
kl. 19:00 i sognehuset

TORSDAG 22. FEBRUAR
kl. 19:00 i sognehuset

17:30 Café Hjerterum
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SCT. PAULS KIRKE
- Ansatte

SOGNEPRÆST

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

FLEMMING BAATZ
KRISTENSEN

ANNONCER

Strandvejen 114, 8000 Århus C
Tlf. 86 14 35 80 (undtagen mandag)
Mobil: 21 86 35 80
Email: fbk@km.dk
SOGNEPRÆST

ERIK DYBDAL MØLLER
Rungstedvej 9, 8000 Århus C
Tlf. 8614 7115 (undtagen fredag)
Mobil: 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: m.aagaard@kirkenskorshaer.dk
SOGNE- OG UNGDOMSPRÆST

JAKOB FROM SØVNDAL

HAR DU ONDT
I SJÆLEN?

Vittenvej 6, Haldum
8382 Hinnerup
Mobil: 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
Telefon : 86 12 21 54
E-mail: sanktpauls.sognaarhus@km.dk
KIRKETJENER

HELGE RANDSBÆK
Træffes bedst kl. 9-10
(undtagen mandag)
Tlf. 2427 6010 (kirken)
E-mail: heran@km.dk
ORGANIST

THOMAS KRISTIAN NIELSEN
Mobil: 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
Mobil: 25 58 27 82
Undtagen onsdag
E-mail: lissi@sctpauls.dk

FORMAND

FINN BRUUN RAVNSBÆK
Atlasvej 7 A,, 8270 Højbjerg
Tlf. 86 26 15 15/21 20 25 79
E-mail: fbr@aarhus.dk

