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Læs om bæredygtigheden i produktionen af bladet S. 11

Ved Finn Bruun Ravnsbæk (fmd.)

Ved korshærspræst Morten Aagaard

Se på billedet - det er en japansk kunstart, der
hedder KINTSUGI.
Kintsugi går i al sin enkelhed ud på at reparere
ødelagt keramik og porcelæn. Ikke på den
sædvanlige måde, hvor man med en
gennemsigtig lim forsøger at skjule bruddet så
godt som muligt – nej, i Kintsugi blander man
pulveriseret guld med lim og lapper potteskårene
sammen med blandingen, som gør det ganske
tydeligt, at her er der tale om et ældre stykke
porcelæn, der har været lidt af hvert igennem og
som har været slået i stykker. Prøv at se, hvor
smukt det er! Der findes masser af fantastiske
eksempler på Kintsugi, som I kan se på nettet.
Når vi mennesker slår ting i stykker, så har vi en
tendens til at smide dem væk, for dels er det
besværligt at reparere dem, dels har vi ikke
tålmodigheden og viljen til at reparere det
beskadigede. Så er det lettere at smide ud og
købe nyt!
Sådan er det ikke med Kintsugi. Kin betyder guld
– Tsugi betyder næste – altså at det næste, der
er at gøre, er at bruge guld! Eller at bruge guld
på næsten! I stedet for at smide ud, så bruger
kunstneren det bedste materiale, han har – og
sine bedste evner på at samle skårene og bruge
guldlimen til at genskabe en ny skål af den gamle
– en ny med tydelige ar men smukkere og bedre
end originalen.

At livet bliver
slået i stykker
behøver ikke
at være enden
på det meningsfyldte ..
Nu er jeg jo også Korshærspræst – og jeg tror,
at Kintsugi er opfundet af en Korshærssjæl – og
som korshærspræst har jeg på egen krop og sjæl
erfaret, at der kan komme noget smukt og godt
ud af det brudte. Mennesker får sår og skrammer
gennem hele livet. Vi fejler og kan gå i
stykker både på legeme og sjæl. Ofte ender
menneskelig sygdom og sammenbrud med, at vi
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føler os kasserede. Der skal ikke mange
skavanker til, før vi bliver sat udenfor det gode
selskab – vi bliver til dem, de andre ikke vil lege
med – fordi vi ikke længere er hele, pæne og
brugbare i samfundets og andre menneskers

øjne. Mit liv er fuldt af mennesker, der har det
sådan, og samfundet ser ikke noget smukt, godt
eller meningsfyldt i dem.
Men et brud behøver ikke bare at betyde
ødelæggelse. At livet bliver slået i stykker,
behøver ikke at være enden på det meningsfyldte
– fysiske og sjælelige ar og skrammer behøver
ikke indebære udelukkelse, men kan være med
til, i de rette hænder, at gøre et menneske endnu
smukkere, mere indsigtsfuldt og værdifuldt, end
det var. Ar og skavanker kan både blive smukke
og meningsfulde, hvis de indgår i den rette
sammenhæng og bliver brugt rigtigt –
fuldstændig ligesom i Kintsugi! At klinke et
menneskes liv således at alle vore skavanker
både bliver fremhævet og værdsat, det er en
kunstart, som vi alle kan og skal dygtiggøre os i.
Og det er præcis det, der er budskabet i Bibelen.
Alt det, der er nedbrudt, alt det, der er gået i
stykker og er sårbart - alt det kan få nyt liv og
blive genoprettet i Guds kærlighed til os – og
vore relationer til hinanden. Vore sammenbrud og
skår er ikke meningsløse i Guds øjne, men kan
bruges i kærlighedens tjeneste.
Japanerne kalder denne kunstart - at hele det
brudte - for Kintsugi.– Jeg kalder det for Guds
nåde!
Morten Aagaard, Korshærspræst.

Maling af Sct. Pauls Kirke. Skærme og stole
Sct. Pauls Kirke er kommet et stort skridt videre
i forhold til renovering af kirkens indvendige
overflader. Nationalmuseet er, efter et godt
møde i januar 2018, vendt tilbage med positive
tilkendegivelser, der støtter Sct. Pauls Kirkes
arkitekt Ole Dreyers forslag om mørkeblå maling
af bænkene med forgyldte rosetter. Samtidig
fjernes de øverste bænke i kirken og erstattes af
fleksible stole.
Samtidig med at kirken males erstattes
nummertavlerne med skærme, som vil kunne
fungere som nummertavler, men også vil kunne
vise tekst, billeder og videofrekvenser. Brugen af
skærmene vil naturligvis variere meget efter
præstens og arrangørernes ønsker.
Vi håber, det vil glæde mange
f.eks. at kunne se dåbsbarnet på
skærme fra bagerste række.
Skærmene vil også være til glæde
for koncertbrugere, der ærgrer sig
over søjlernes placering. Endelig
vil moderniseringen indeholde en
længe ønsket opgradering af
lydanlægget samt en elektronisk
infotavle foran kirken.
Menighedsrådet har vedtaget
projektet, som på ny er fremsendt
til provsti og stift. Tidshorisonten
er rykket nærmere, men er fortsat
uafklaret.
Flytning af konfirmationsdag for en klasse
på Forældreskolen
En klasse på Forældreskolen har forespurgt
menighedsrådet om at blive konfirmeret lørdag i
stedet for søndag. Begrundelse er bl.a. at
gæster langvejs fra bedre kan få mulighed for at
fejre konfirmationen, når de ikke skal hjem på
arbejde dagen efter. Da et overvejende flertal af
klassens forældre havde afgivet et ønske herom,
har menighedsrådet besluttet at imødekomme
ansøgningen. Vi håber at beslutningen betyder,
at forældre, elever og gæster får endnu bedre
mulighed for at fejre den store
konfirmationsdag. Lørdagskonfirmationen bliver
den 13. maj i 2023.
Nulresultat og besparelser
Foråret byder traditionen tro på økonomi i form

af budget og regnskab. Kirken er i god
økonomisk form og kom også i 2017 ud med et
resultat i nul. Der var budgetteret med at
anvende størstedelen af de opsparede midler på
ca. 700.000 kr. til den afsluttede om- og
tilbygningssag. Men reserverne er uberørte
takket været renteindtægter og stram
økonomistyring af byggeriet.
Udsigterne for budget 2019 og frem ser
desværre ikke så lyse ud. Det skyldes, at de 35-årige puljemidler nu er udløbet, og at disse
ikke kan fortsætte. Vi har derfor desværre
måttet gennemgå budgetterne og skære i de
aktiviteter, som har haft vigende besøgstal
gennem de senere år. Der er her tale om det lille

børnekor samt tilbudet om spirekor, som ikke
eller kun i meget lille omfang er blevet benyttet.
Tak til korlederen og alle de børn, der har været
med i årenes løb. Det resterende beløb kan
findes ved at lade kirkebladet erstatte af anden
skriftlig information og elektroniske medier i
løbet af nogle år, når de sidste puljemidler
udløber.
Ny kirketjener/administrativ medarbejder
Sct. Pauls Kirkes dygtige, pligtopfyldende og
imødekommende medarbejder, der har været
knyttet til Sct. Pauls Kirke siden 2002, Hans
Henrik Christensen, har fået tilbudt et
kirketjenerjob i Aarhus domkirke.
Menighedsrådet vil benytte anledningen til at
takke Hans Henrik for den store indsats gennem
årene og samtidig ønske domkirken tillykke!
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Brazilian Guitars
Lørdag den 5. maj kl. 15.00
Brazilian Guitars består af den brasilianske guitarmester fra Rio de Janeiro, Rogerio Souza og den danske
guitarist Jens Viggo Fjord.
Med livsglade sambaer, choroer, frevoer og valse byder Brazilian Guitars publikum indenfor i den varme
brasilianske musikkultur, og deler ud af både det virtuose og det sanselige som en rejse igennem
musiklandet Brasilien. Dette viste duoen overbevisende ved deres seneste koncert i Sct. Pauls Kirke i 2013.
Duoens første cd ”Brazilian Guitars” udkom sidste år og fik en fin modtagelse.
Brazilian Guitars blev dannet i 2012, og på initiativ af det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro kom en første
turné i stand i Rio og São Paulo, hvor duoen spillede for et entusiastisk publikum på både mindre klubber og
anerkendte koncertscener som f.eks. Sesc Paulista i centrum af millionbyen São Paulo. Siden da har de spillet
flere koncertrunder i Brasilien og også herhjemme, hvor duoen har præsenteret deres musik i kirker,
kulturhuse og på spillesteder.
Rogerio Souza er en af Rio de Janeiros fremtrædende guitarister og har en lang karriere bag sig. Han har
bl.a. spillet sammen med guitarlegenden Baden Powell og harmonikavirtuosen Sivuca. I de senere år har han
haft lange kursus- og koncertophold i både USA, Schweiz, Portugal, Berlin og Amsterdam.
Rogerio Souza har medvirket på et utal af udgivelser, bl.a. med landskendte sangere som Ney Matogrosso og
Paulinho da Viola, og med sin
gruppe Nó em Pingo D'agua,
som har vundet anerkendelse i
Brasilien for moderniseringer af
den traditionelle choro-musik.
Jens Viggo Fjord har spillet og
optrådt med brasiliansk musik
siden de første længere ophold i
landet i 1980'erne. Han har
gennem årene samarbejdet og
delt scene med mange
brasilianske sangere og
instrumentalister, bl.a. Magno
Bissoli, Regina Brasil, Gilberto
Moreira, Afonso Correia,
Romulo de Oliveira, Moema
Terra, og indspillet to
anmelderroste cd'er: Marilua
(2005) og Aguas (2007) med
brasiliansk musik. I 2009 udgav
forlaget GUF en nodebog med
hans brasilianske
guitarkompositioner.
Entré: 50,- kr. Billetter v/
indgangen fra kl. 14.30

Sigurd & Snapper fortæller flere bibelhistorier
Lørdag den 12. maj kl. 15.00
I “Sigurd fortæller flere bibelhistorier” fortolker Sigurd igen Bibelen i ord og toner men denne gang med
andre sange og andre højdepunkter end på de første turnerer. Så koncerten kan både opleves i
forlængelse af de 3 foregående turnéer eller for allerførste gang. Sigurd medbringer igen dukken
Snapper. Der er lagt op til en efterfølger af mindst samme kaliber, som de foregående turnéer – med
bibelsange og fortællinger for fuld skrue. Børn skal høre Bibelens historier.
At fortælle Bibelens historier for børn og give de vigtige budskaber og værdier videre ligger Sigurd
Barrett meget på sinde.
- Jeg har længe haft lyst til at lave nogle gode bibelberetninger for børn. Jeg er selv far til fem og vil
gerne give mine børn fortællingerne fra Bibelen, så det gør en forskel for dem, siger Sigurd Barrett.
- Børn har mange både store og små spørgsmål, som de gerne vil have svar på i et sprog og en form, de
kan forstå. Derfor har Sigurd Barrett gendigtet 24 centrale historier i Bibelen og skrevet nye sange til
hver historie.

Mere info:

–Uanset om man er troende eller ej, synes jeg, vores børn har krav på
at kende de bibelske fortællinger, som er helt grundlæggende for vores
kultur, siger Sigurd Barrett om konceptet ”Sigurd fortæller bibelhistorier”.
Billetter à 100,- kr. + gebyr i forsalg på ticketmaster.dk / tlf. 70 15 65 65
Børn under 3 år har gratis adgang ifølge med en voksen.
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Kirken arrangerer koncerter
året rundt! For yderligere
oplysninger om kirkens
koncerter se:
www.sctpauls.dk/koncerter
hvor der også er mulighed
for at lmelde sig kirkens
koncertnyhedsbrev.
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Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.« Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som
jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden.
(1. Mosebog kap 8)

Sct. Pauls indgår nu i
Projektet OUR HIDDEN
RAINBOW af Vibeke
Lawaetz
Nytænkning af regnbuens skabende kraft
som monokrome, blivende vægmalerier i
samspil med 10 nyskabende institutioner
og virksomheder, herunder Sct. Pauls
Kirke

blivende kunstværker på stedet. Hver flade eller væg
skal udsmykkes monokromt, dvs. i en bestemt farve –
eller nuancer heraf. På et andet sted, en anden farve,
og tilsammen opnår man så farverne fra regnbuen –
akkurat som i YOUR RAINBOW PANORAMA på toppen
af ARoS. Partnerens eget billede indgår således i et
samlet værk på 10 billeder, som tilsammen laver deres
egen HIDDEN RAINBOW igennem byen.
Det er et stort og inkluderende projekt, som vil invitere
beskuere til at gå på besøg hos de andre medvirkende
partnere. Der vil blive lavet en smuk publikation af det
samlede værk, og der vil blive en flot markering af det
samlede værk for alle deltagere oppe i YOUR RAINBOW
PANORAMA, ARoS, ligesom ARoS fremover vil formidle
fortællingen om projektet. Farverne i glasset på ARoS

OUR HIDDEN RAINBOW er et projekt, der er blevet til i
2017 med inspiration fra Århus som Kulturby under
temaet Rethink. Idemagerne er tidligere
kulturrådmand Torben Brandi Nielsen og tidligere
museumsdirektør for ARoS Jens Erik Sørensen samt
kunstneren Vibeke Lawaetz. Projektet nytænker
samspillet mellem virksomheder og kunstner. Projektet
knytter til ved YOUR RAINBOW PANORAMA, ARoS.
Det særlige ved projektet er at få regnbuens
fantastiske udtryk og symbolværdi ud i samfundet, ud i
verden. Således skal regnbuen dukke op på
virksomheder og vigtige steder, i uventede
sammenhænge. Deltagelse i projektet bevidner det
positive samspil med kultur og samfund. Projektet
betyder samtidig en berigelse af livet på stedet, en
unik skønheds oplevelse. Billedet bringer
sammenhæng til ARoS som et internationalt anerkendt
kunstmuseum og en positiv tilknytning til alt det, som
regnbuen står for: farvefylde, forskellighedens rigdom,
fred og naturglæde.
Projektet går ud på at lade den anerkendte kunstner
Vibeke Lawaetz udsmykke 10 flader i 10 forskellige
rum rundt omkring i Aarhus. Hun vil male direkte på
en flade, en væg – ikke et lærred. De to første malerier
er allerede blevet til i 2017, henholdsvis
Forskningsfondens Ejendomsselskab og TDC i Slet.
Begge forløb har været meget vellykkede. Det har
været en unik proces mellem både kunstner,
medarbejdere og ledelse. Alle har fået et nært forhold
til kunstværket, og virksomhederne er derfor ikke kun
blevet beriget med en unik udsmykning, men samtidig
også med en fælles oplevelse og en særlig historie at
fortælle til besøgende, kunder og samarbejdspartnere.
Hertil er det tredje maleri i rækken netop blevet
færdiggjort hos Sct. Pauls Kirke.
De enkelte kunstværker udføres i oliemaling og er
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hendes værkliste fremgår det, hvordan hun har kunnet
agere i meget forskellige virksomheder og rum, alle steder
med stor succes. Udtalelser om Vibeke Lawaetz af Jens
Henrik Sandberg, direktør for Høstmuseet, og tidligere
Museumsdirektør for ARoS, Jens Erik Sørensen
dokumenterer hende som en fremragende maler og disse
står som direkte støtter af projektet OUR HIDDEN
RAINBOW.
Vi har i Sct. Pauls fået udsmykket en stor væg i den nye
hall med nedgangen fra kirkerummet til sognehuset lige
ved liften. På forsiden af kirkebladet kan du se, hvor i
kirken man finder det. Det har været vigtigt at værket
bliver en integreret del af det enkelte rum.
Samlet skal de 10 værker understrege livskraften i
kulturbyen, som jo netop er mangfoldig og farverig, og
som samspillet i regnbuen gør nærværende. Med 10
deltagende virksomheder og institutioner realiseres et
fantastisk projekt. Vi er allerede godt i gang. Vi håber på
positiv respons fra de besøgende.
[Teksten er hentet og lettere omskrevet fra projektmaterialet, red.]

Kunstværket indgår i Sct.
Pauls ”Åben Kirke” koncept!

Vibeke Lawaetz, kunstner

får i Vibeke Lawaetz billeder en helt ny varme og
dybde. Et frodigt aftryk og sammenspil.
Kunstneren er Vibeke Lawaetz, som i 2004 har lavet et
lignende projekt – MONOKROM HOMMAGE a C. F.
MØLLER, hvor fire billeder med hver sin grundfarve
udsmykker et indgangsparti i Nobelparken i Århus
Universitet. Kunstneren arbejdede her med sine
værker på kunstmuseet ARoS, således at tilblivelsen
var en event i sig selv for offentligheden. Det samme
sker her i dette projekt. Værket bliver til på stedet, og
Vibeke er igennem hele tilblivelsen i løbende dialog
med de mennesker, der skal have glæde af billedet, og
stedets ånd sætter således sit eget aftryk på værket.
Vibeke har arbejdet på denne måde i nærkontakt med
samfund og beskuere gennem mere end 30 år. Af

Foto: Caroline Jessen

Sct. Pauls kirke har i de senere år med stor succes haft
åben kirke på alle hverdage undtagen i tidsrum med
kirkelige handlinger. Her har besøgende direkte fra gaden
kunnet komme ind i kirken og med hjælp fra dansk- eller
tysk-/engelsksprogede guider læse om kirkens indretning,
kunstværker og historie. Man har også kunnet bruge
rummets stilhed til egen eftertanke, afstressning eller
andagt. Mange har også valgt at tænde et lys i lysgloben
og skrive en hilsen eller en bøn i den fremlagte gæstebog.
Atter andre har ladet sig inspirere af, at man kan trække
et lille bønnekort eller et skriftsted i æsken med disse til
umiddelbar åndelig inspiration. Hver torsdag er der
desuden en lille fyraftensgudstjeneste kl. 16:45 for dem,
der lige kommer forbi.
Som noget nyt kan man nu også besigtige kunstværket
der indgår i «Our Hidden Rainbow»-projektet, og i lige
linje rammer den grønne side af regnbuen på Aros. Der vil
være adgang i kirkekontorets åbningstid (se bagsiden)
gennem kirkerummet til venstre ud til den hall, hvor
kunstværket er placeret (den lukkede dør på fotoet her
tv). Torsdag eftermiddag i kontorets åbningstid er
adgangen dog via kirkekontorets egen indgang. Vi håber
at være med til at skabe gode inspirerende oplevelser
med dette kunstværk, ligesom vi hermed understreger
kirkens forankring i det omkringliggende samfund og
byens kultur.
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SCT. PAULS FOR BØRN
V. SOGNEMEDHJÆLPER LISSI WINTHER

Nu blomstertiden kommer..
Denne gamle salme dukkede op i min hukommelse, da jeg
skulle til at skrive til kirkebladet. En salme om varme, sol,
fuglesang, roser og meget mere, som hører den danske
sommer til. Sange og salmer minder os om gode og
dårlige tider, om tro og håb, om alt muligt faktisk.
Kom maj, du søde milde
Kirkens møde med småbørnsfamilier kan være med
introaftner for nye tilflyttere, breve og invitationer til
familier med nyfødte babyer, præster som stiller sig til
rådighed for en fortrolig snak. Vi fejrer BørneHøjtid 4
torsdage om året. Sammen med deltagerne ved
BabySalmesang holder vi en BørneHøjtid med salmer, leg
ved døbefont, vandring i kirkerum, kort tale og velsignelse
af præst, lystænding, mester Jakob mm. Vi fejrer
BørneHøjtid PINSE torsdag 31. maj kl. 10.30.
Vi har også de sidste år inviteret til dåbstræf for sognets
døbte børn, men i år gør vi noget andet.
Dåbsgaven fra Sct. Pauls kirke er materialet Sigurd
fortæller bibelhistorier. Vi inviterer nu til oplevelsen ´live´
i kirken med et nyt sæt sange! Mød Sigurd og Snapper
lørdag d. 12. maj i Sct. Pauls kirke - se mere på
koncertsiden (s.5).
Gennem de sidste 18 år har Sct. Pauls kirke også haft
børnekor. Korarbejdet har endda gennem årene haft
udspringere både i form af ungdomskor og spirekor. I
skiftende udformning, som Tower Gospel, Musicalkor,
praktikkor for konservatoriestuderende og Gospel Chicks
for blot at nævne lidt. Mange børn og unge har sunget,
underholdt og hygget i kirken.
Disse kortilbud holder nu pause for en periode i Sct. Pauls
kirke. Vi lukker og slukker for denne gang med den
traditionsrige SommerKoncert 2. pinsedag mandag 21.
maj kl. 15 med stor isbuffet og masser af dejlig korsang
og fællessang i sognehuset. Alle er velkomne.

Velkommen i den grønne lund
Er man udpræget udendørsmenneske, inviterer vi denne
juni med ind i vikingernes univers.
3. klasses og 4 klasses elever fra området leger igen i år
vikinger fredag 1. juni og lørdag 2. juni. Med overnatning
og udgangspunkt i Skt. Lukas kirke skal vi både have
workshops om de første kristne og i skoven lytte og lege se mere på sctpauls.dk
Årets familieudflugt går sydpå i sommerlandet. Vi skal i
Kongernes Jelling høre mere om vikingerne og de første
kristne i Danmark. Her er der udover højene og kirken
også Danmarks dåbsattest med den sejrende Kristusfigur
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fra vore pas og det nye,
børnevenlige oplevelsesmuseum. Museets særudstilling er Danefæ 18. En
udstilling af, hvad der er fundet i den danske
undergrund med temaet Guld og vilde dyr.
Vi tager også til Den Geografiske Have, og går på
opdagelse i planter og dyr fra hele verden. Her er
både haver med labyrint, Kolding miniby, legeplads,
dyrefold og spisepladser til medbragt mad. Café
Lykkefund byder på lette retter, kaffe og kage, samt
lækker gourmet is. Tag en opladet smartphone med
og download spil og udfordringer til en helt særlig
oplevelsesguide i haven eller tag selv på oplevelse i
fremmede planteuniverser med eksotiske dyr.
En udflugt for både junior og senior i flere
generationer. Hele familien kan få noget ud af
denne tur.
Motiv fra en klassisk mandsklub-aften!

Mandsklubben ved Sct.
Pauls kirke

Familieudflugt lørdag 23. juni kl.
9.30-17.00
Pris voksne 75 kr./25 kr. børn
Afgang Sct. Pauls kl. 9.30
ca. 10.30 formiddagskaffe i Jelling
-> Besøge det nye Kongernes Jelling
Afgang Jelling ca. kl. 12.30
ca. 13.15 frokost i Den Geografiske Have, Kolding
-> Besøge Den Geografiske Have
Afgang Kolding ca. kl. 15.45
Ankomst Sct. Pauls kirke senest kl. 17.00
Tilmelding senest 17. juni til Martin Frøkjær-Jensen
- se kontaktoplysninger bladets bagside.

Så syng da Danmark
lad hjertet tale!
God sommer!

Koncentration i kirken...

For godt og vel 30 år siden var der nogle gode
mennesker i menigheden, der sammen med en af
kirkens præster kunne se, at der manglede en klub
for de ældre, mandlige medlemmer af menigheden.
Når mænd går på pension, mister de ofte de sociale
relationer, de har haft gennem deres arbejdsliv og
arbejdsplads. De har behov for at komme sammen
med andre mænd og tale sammen på den måde, vi
mænd nu gør.
Der blev således oprettet en mandsklub, der har til
formål, at her kan mænd mødes og høre foredrag
samt tale sammen over et godt måltid mad m.v.
Mandsklubben har møde en gang om måneden i
månederne januar, februar, marts og april. I august
er der en sommerudflugt og derefter møder i
september, oktober og november, hvor julemødet
holdes med ekstra god mad og lidt let
underholdning.
En almindelig mødeaftens program forløber sådan:
Vi starter med lidt hyggesnak inden mødet
begynder kl. 18.15, og der sluttes ca. kl. 20.30.
Efter et kort indlæg om en af vore ældre eller nyere
salmer eller sange synger vi den - med hver sin
stemme.
Derefter spiser vi et mindre måltid – enten et par
stykker smørrebrød eller måske en varm ret. Til
maden er der 1 øl og kaffe.
Det koster 50 kr., der også dækker vin til

foredragsholder, der i øvrigt ikke modtager honorar.
Efter foredraget sluttes der af med en salme eller
aftensang.
Der betales ikke kontingent eller indskud til
klubben.

Fra mandsklubbens udflugt til Jelling

Har du lyst til at komme til en aften i
mandsklubben, så tilmeld dig hos Lars Christensen
tlf. 86 13 76 07 eller mail
lars-gerda@privat.dk
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Belaster kirkebladet regnskoven...?

Menighedsudflugt til Fur
Lørdag d. 25. aug. 9:30

På redaktionen har vi fra tid til anden
mødt bekymringer omkring en
eventuel miljøbelastning på grund af
kirkebladet. Vi har derfor spurgt vores
trykkeri Stibo Completes
miljøansvarlige, Per Kaae Hansen,
omkring sagen.

Årets menighedsudflugt går til limfjordsøen Fur,
hvor kirke- og kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen er født og opvokset.
Han vil guide os på en rundvisning på øen,
hvor vi skal se nogle af de forskellige
seværdigheder og flotte landskaber,
som blandt andet har gjort, at øen vandt en
landsdækkende læserkonkurrence i Kristeligt
Dagblad om at blive kåret som Danmarks
smukkeste natursted.
Vi kan glæde os til en middag på Fur Bryghus med
gammeldags stegt kylling marineret i Fur Hvedeøl og
en romfromage til dessert. Drikkevarer er for
egen regning.

Rødstenen på Fur

Program:
9:30 afgang fra Sct. Pauls sognehus
ca. 12:30 middag på Fur Bryghus
derefter rundvisning på øen inkl.
besøg diverse steder.
ca. 16:00 afgang fra Fur
ca. 17:45 hjemkomst til Sct. Pauls

Pris inkl. transport, forplejning mv. ex. drikkevarer: 300,Tilmelding efter «først til mølle» princippet
senest 16. august til kirkekontoret eller
Martin Frøkjær-Jensen.
(se kontaktoplysninger på bagsiden af bladet)

Ny Præsteklumme: ”Hvad
handler det om i kirken
på søndag?”
På vores hjemmeside sctpauls.dk er der nu
kommet en ny klumme, som på skift varetages af
præsterne. Under overskriften ”Hvad handler det
om i kirken på søndag?” giver den præst, der
varetager højmessen, en kort intro til den
kommende søndags tekstindhold og tema i forhold
til kirkeåret. På den måde er det vores håb, at
såvel faste kirkegængere som andre nysgerrige vil
kunne finde inspiration til at komme med til den
ugentlige højmesse, som, undtagen ved skæve
helligdage, altid ligger placeret søndag kl. 10:00.
Du finder klummen forneden på forsiden af
sctpauls.dk, og kan klikke ind på billedet, som ses
herunder.

Litteraturkredsen
v. Britta Toft
Litteraturkredsen mødes én gang om måneden i
sognehuset. Vi begynder med at drøfte en bog, drikke
en kop kaffe og slutter af med at samle op på 'røde
tråde' i bogen.
Datoer for forårets sidste 2 møder er:
·
·

Torsdag den 24. maj
Torsdag den 21. juni

Vi har i Litteraturkredsen besluttet, at vi disse 2
mødegange vil beskæftige os med én af vores lidt
”hengemte” danske forfattere, Martin A. Hansen. Vi
begynder med at drøfte hans måske mest kendte
roman: Løgneren, som mange af os kender fra vores
skoletid: Var der noget, vi overså? Er der noget, vi
forstår på en anden måde i dag? Indfanger og
fastholder romanen nogle betydningsdannelser, som har
aktualitet i dag? Vi afslutter foråret med nogle af hans
øvrige romaner.
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.
Deltagelse er gratis. Kaffe og kage koster kr. 20,00
Britta Toft
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Hvad gør I konkret på trykkeriet for at sikre, at
produktionen af fx. kirkebladet ikke går ud over
regnskovene?
Vi benytter papir, hvor der er sporbarhed, der
sikrer, at papiret kommer fra enten
certificerede eller kontrollerede kilder. Dette
sikrer, at der ikke er tale om ulovlig skovhugst
eller træ, der kommer fra bevaringsværdig
skov eller skove, hvor menneskerettighederne
krænkes.

Mange bekymrer sig for, om vores papirforbrug til
fx kirkebladet går ud over regnskovene i
Sydamerika. Er det rigtigt?
Det er ikke rigtigt, at det papir, der avendes til
kirkebladet, skader regnskovene. Det papir,
som bladet bliver trykt på, kommer fra en
papirfabrik i Østrig, der hovedsagelig benytter
træfibre, der stammer fra det europæiske
kontinent. Der anvendes i nogen grad træfibre
fra Eucalyptus, der kan stamme fra Portugal
og Sydamerika. Papirfabrikken har indført
sporbarhedssystemer, der sikrer, at træet
ikke kommer fra ulovlig skovhugst eller
bevaringsværdige skove som f.eks.
regnskovene i Sydamerika.
Skal vi have dårlig samvittighed over det?
Nej, absolut ikke og tværtimod! Europas
skovareal er i vækst og både FN og eksperter i
både Danmark og udlandet opfordrer til, at vi
bruger flere træbaserede produkter. Det er
dog en forudsætning for dette, at man sikrer
sig, at sporbarheden er i orden og at træet
kommer fra velforvaltede skovbrug eller
andre kontrollerede kilder. Der er således
skove i verden, der er truet, og hvor
skovarealet svinder ind, men det betyder ikke,
at vi skal lade være med at bruge træbaserede
produkter som f.eks. papir, da det har en
gavnlig effekt på klimaet, hvis vi udnytter
ressourcerne i skoven på en forsvarlig måde.
Dette blev senest belyst i Morgenavisen
Jyllands-Posten den 4. februar 2018.

Per Kaae Hansen

Hvad skal vi gøre med bladet, når vi ikke gider
læse mere i det, og gerne vil tage hensyn til miljøet
- er overskudspapir et miljøproblem her hos os?
Brugt papir skal sendes til genbrug og der har
igennem en årrække været mangel på brugte
papirfibre på markedet, der kan indgå som
nye råvarer ved fremstilling af nyt papir,
emballage eller hygiejneprodukter.

Vidste du...
Sct. Pauls kirke har på baggrund af en
energigennemgang af hele kirken gennemført en
række grønne energitiltag. Dette har blandt andet
ført til, at glødepærer er blevet udskiftet til LED
pærer, fugninger og vametab imødegået, vandbesparende installationer foretaget. En sidegevinst
ved tilbygningsprojektet i 2017 var netop at
realisere grønne tiltag fra gennemgangen,
heriblandt forsatsvinduer øverst i kirkerummet.
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GUDSTJENESTER
Lørdag 5. maj
10:30 Dåbsgudstjeneste
Søvndal
Søndag 6. maj
(5. s. e. påske – Johs. 17, 1-11)
09:30 Konfirmation, Møller
11:00 Konfirmation, Møller
Indsamling: Danske Kirkers Råd
16:00 Parentesgudstjeneste
Tema: Vi forbereder os til pinse
Baatz Kristensen
Torsdag 10. maj
(Kr. Himmelfart – Luk. 24, 4653)
10:00 Møller
Indsamling: KFUMs
Idrætsforbund
Søndag 13. maj
(6. s. e. påske – Johs. 17, 2026)
10:00 Konfirmation, Søvndal
Indsamling: Kirkebladet
16:00 Lovsangs- og
forbønsgudstjeneste
Tema: Min sang er til en konge
Baatz Kristensen
Onsdag 16. maj
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset
Torsdag 17. maj
17:00 Det' for Børngudstjeneste og aftensang
Fællesspisning i sognehuset
Søndag 20. maj
(Pinsedag – Johs. 14, 15-21)
10:00 Søvndal
Indsamling: Folkekirkens
Nødhjælp
Mandag 21. maj
2. pinsedag – Johs. 6, 44-51)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Folkekirkens
Nødhjælp
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Torsdag 24. maj
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal
Søndag 27. maj
(Trinitatis – Matt. 28, 16-20)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Sankt Lukas
Stiftelsen
16:00 Aagaard

Onsdag 20. juni
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard
Efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i sognehuset

Søndag 24. juni
(4. s. e. trinitatis – Matt. 5, 4348)
10:00 Aagaard
Indsamling: Jydsk Børneforsorg

Lørdag 2. juni
10:30 Dåbsgudstjeneste
Møller

Søndag 1. juli
(5. s. e. trinitatis – Matt. 16,
13-26)
10:00 Møller
Indsamling: Støtteforeningen
Sct. Pauls

Søndag 3. juni
(1. s. e. trinitatis – Luk. 12, 1321)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Diakonissestiftelsen
16:00 Møller

Torsdag 5. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

Torsdag 7. juni
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard

Lørdag 7. juli
10:30 Dåbsgudstjeneste
Møller

Søndag 10. juni
(2. s. e. trinitatis – Luk. 14, 2535)
10:00 Søvndal
Indsamling: Agape
16:00 Lovsangs- og
forbønsgudstjeneste
Tema: Syng en sang for Gud
Baatz Kristensen

Søndag 8. juli
(6. s. e. trinitatis – Matt. 19,
16-26)
10:00 Møller
Indsamling: Gideonitterne

Søndag 17. juni
(3. s. e. trinitatis – Luk. 15, 1132)
10:00 Møller
Indsamling: Døvemenigheden
16:00 Musik- og
katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen

Torsdag 26. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Baatz Kristensen

Torsdag 21. juni
17:00 Diakonindvielse
forstander Maibom Pedersen og
biskop Wigh-Poulsen

Torsdag 31. maj
10:30 Børnehøjtid – pinse
Aagaard
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller

Torsdag 14. juni
17:00 Det' for Børngudstjeneste og aftensang
Fællesspisning i sognehuset

10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: KFUM/K, Skt. Anna
Gade

Søndag 29. juli
(9. s. e. trinitatis – Luk. 12, 3248)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: FDF, Rømerbo
Torsdag 2. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Aagaard
Lørdag 4. august
10:30 Dåbsgudstjeneste
Baatz Kristensen
Søndag 5. august
(10. s. e. trinitatis – Matt. 11,
16-24)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Eben Ezer
Torsdag 9. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Møller
Søndag 12. august
(11. s. e. trinitatis – Luk. 7, 3650)
10:00 Søvndal
Indsamling: Kirkens Korshær

Torsdag 12. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

Onsdag 15. august
19:00 Korshærsgudstjeneste
Aagaard

Søndag 15. juli
(7. s. e. trinitatis – Matt. 10,
24-31)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: Det Blå Sted

Torsdag 16. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Søvndal
Søndag 19. august
(12. s. e. trinitatis – Matt. 12,
31-42)
10:00 Baatz Kristensen
Indsamling: KFUM's
Soldatermission
16:00 Møller

Torsdag 19. juli
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal
Søndag 22. juli
(8. s. e. trinitatis – Matt. 7, 2229)
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Torsdag 23. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Eskedal
Søndag 26. august
(13. s. e. trinitatis – Matt. 20,
20-28)
10:00 Aagaard
Indsamling: Tværkulturelt Center
16:00 Katekismusgudstjeneste
Baatz Kristensen
Torsdag 30. august
16:45 Fyraftensgudstjeneste
Køllund

LOKALCENTER
DALGAS
Tirsdag 1. maj
14:00 Møller
Tirsdag 15. maj
14:00 Salmesangseftermiddag
Tirsdag 5. juni
14:00 Baatz Kristensen
Tirsdag 3. juli
14:00 Møller
Tirsdag 7. august
14:00 Møller
Tirsdag 21. august
14:00 Salmesangseftermiddag

STEFANSHJEMMET
Onsdag 16. maj
10:30 Baatz Kristensen
Onsdag 20. juni
10:30 Møller

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!)

EN AT TALE MED
SJÆLESORG
Henvendelse kan ske til en af
kirkens fire præster. Præsterne
har udvidet tavshedspligt.
Eller til:
”SJÆLESORGSNETVÆRK VED
SCT PAULS KIRKE”
Ledes af sognepræst Flemming
Baatz Kristensen.
Består af en række personer,
som ikke er præster. De har
almindelig tavshedspligt.
En sjælesørgerisk samtale er en
mulighed
for at tale med et helt
almindeligt menneske om det, vi
tumler med i livet. Der er ingen
regler for, hvad man kan tale
om.
Se sctpauls.dk under fanebladet
aktiviteter/sjælesorgsnetværk og
foldere,
som kan findes i kirken og
sognehuset.

SKRIFTEMÅL I
SAMTALEVÆRELSET
v. Baatz Kristensen

Følgende fredage kl. 16-18:
18. maj
15. juni
20. juli
Indgang fra gaden gennem
døren ved kirkens højre side.
Se nærmere sctpauls.dk
BESØGSTJENESTEN
Har du brug for en besøgsven
kan du henvende dig til kirkeog kulturmedarbejder
Martin Frøkjær-Jensen
tlf. 22 34 78 32
ell.
mail: martin@sctpauls.dk
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ARRANGEMENTER I
SOGNEHUSET
Tirsdag 1. maj
18:00 Sct. Pauls Unge

Program for årets
Kirkestafet i sommertiden
i Århus Domprovsti:
Kom og se en kirke i domprovstiet i Aarhus hver
tirsdag kl. 19.30 fra 19. juni til 24. august.
Hør bl.a. hvorfor den enkelte kirke hedder som den
gør.
Efter fortælling og rundvisning er der et let
traktement.
19. juni :
26. juni:
3. juli :
10. juli :
17. juli:
24. juli:
31. juli:
7. august:
14. august:
21. august :

Bykirken (Brammergade 4)
Langenæskirken
Christianskirken
Sct. Pauls Kirke
Sankt Markus Kirke
Sankt Johannes Kirke
Sankt Lukas Kirke
Vor Frue Kirke
Domkirken
UngK (Nørre alle 23K)

17. maj i Sct. Pauls: om Vokseværk - vi skal plante et frø!
14. juni i Skt. Lukas: Pinse - vi skal lege med
balloner!
Fælles aftensmad 17:30-18:30 - Aftensang for større
børn efter aftensmaden!

Parentes-gudstjeneste
6. maj kl. 16:00
Den luftige fest
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Vi er på vej mod pinse og sommer. Pinsen er noget med
ånd og Helligånd. Men den er svær. Den er så luftig.
Vinden blæser hvorhen den vil. Festen for den ukendte
Gud.
Men søndag den 6. maj kl 16 holder vi en særlig
gudstjeneste, hvor vi vil forberede os til pinse, så den
forhåbentlig kan sige os mere og blive lidt mindre luftig
og samtidig fyldt med ånd og liv. Helligånden står for inspiration, liv og vækst. Vi må have vind for at få vind i
sejlene. Helligånden er vigtig for at der skal være liv i livet.
Parentes-gudstjenesten, som denne gudstjeneste kaldes, tager ca en time.
Vi kommer til at synge sammen med vores Husorkester. Det vemodige er, at det er det nuværende Husorkesters
sidste Parentesgudstjeneste. Husorkesteret har virket og sunget i sammenlagt ca 10 år. Og det har de gjort godt
og dygtigt. Giv jer selv den oplevelse at være med og høre dem synge og sammen med os – for sidste gang.
Tre personer vil læse forskellige tekster, der spejler pinsen og Ånden. Der bliver en kort intro i begyndelsen og til
sidst en lille refleksion ved sognepræst Flemming Baatz Kristensen.

Mandag 13. august
19:30 Mandagsfællesskabet

Onsdag 30. maj
19:30 Midtvejsfolket

Tirsdag 14. august
18:00 Sct. Pauls Unge

Torsdag 31. maj
19:00 Menighedsrådsmøde

Fredag 17. august
14:00 De ældres Bibelkreds
Møller

Onsdag 2. maj
19:30 Højskolesangaften - med
kontrabas, saxofon og klaver!
v. Møller og Frøkjær-Jensen

Mandag 4. juni
19:30 Mandagsfællesskabet

Torsdag 3. maj
19:30 Midtvejsfolket

Tirsdag 5. juni
17:30 Café Hjerterum
19:30 Katekismusaften i EbenEzer, Brammersgade 4.

Mandag 7. maj
19:00 Menighedsrådsmøde

Det for børn 17:00-17:30
fælles aftensmad 17:30-18:30
Aftensang 18:30-19:00

Tirsdag 29. maj
18:00 Sct. Pauls Unge

Tirsdag 8. maj
09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Café Hjerterum

Mandag 11. juni
19:30 Midtvejsfolket

Mandag 20. august
19:30 Midtvejsfolket
Tirsdag 21. august
19:30 Café Hjerterum
Onsdag 22. august
18:15 Mandsklubben

Tirsdag 12. juni
18:00 Sct. Pauls Unge

Lørdag d. 25. august
9:30 Menighedsudflugt til Fur
nb. kræver tilmelding.

Tirsdag 19. juni
17:30 Café Hjerterum

Mandag 27. august
19:30 Mandagsfællesskabet

Torsdag 21. juni
19:00 Litteraturkreds

Tirsdag 28. august
18:00 Sct. Pauls Unge

Tirsdag 15. maj
18:00 Sct. Pauls Unge

Lørdag 23. juni
9:30 Familieudflugt til Jelling mm.
nb. kræver tilmelding

Onsdag 29. august
19:00 Menighedsrådsmøde

Fredag 18. maj
14:00 De ældres Bibelkreds
Møller

Tirsdag 26. juni
19:00 Menighedsrådsmøde

Onsdag 9. maj
19:30 En aften for nytilflyttede til
sognet, Møller
Mandag 14. maj
18:00 Mandagsfællesskabet

Tirsdag 22. maj
09:30 Formiddagshøjskole
17:30 Café Hjerterum
Torsdag 24. maj
19:00 Litteraturkreds

STOP-OP CAFÉEN

Tirsdag 3. juli
17:30 Café Hjerterum
Tirsdag 10. juli
19:30 Kirkestafet (foregår i kirke
og sognehus)

Torsdage
14:00 i sognehuset
Alle er velkommen
Sogneeftermiddage:
3. maj: De nye om- og tilbygninger v. Martin Frøkjær-Jensen
28. juni: Sommerbanko
v Martin Frøkjær-Jensen
Se flere arrangementer på
sctpauls.dk eller download
app'en Kirkekalenderen

Redaktion: kontakt Martin Frøkjær-Jensen (info se bagsiden)
Tryk: Stibo Complete, Oplag 6400.
DEADLINE for næste blad 1. september-15. november: Tirsdag d. 27. juni 12:00
Stof kan mailes til redaktioen på martin@sctpauls.dk Bemærk: en normalside inkl.
illustration opnås ved 3000 tegn inkl. mellemrum. Stof foretrækkes i wordformat med
tilhørende fotostof i jpg. - Pdf-filer frabedes.
Forsidefoto: adgangsvejen til det nye kunstværk (Foto: Martin Frøkjær-Jensen)
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