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En buket tilbud til voksne
fra
Sct. Pauls Kirke
Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der
foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles for disse
tilbud gælder, at de ud over indholdsdelen også giver
mulighed for socialt samvær og opbygning af
menneskeligt fællesskab.
Denne folder giver ingen udtømmende beskrivelse af
alt, hvad der foregår, men her skal en buket af kirkens
tilbud til voksne kort omtales (alfabetisk rækkefølge).
Samtidig angives, hvem der er ansvarlig leder eller
koordinator for hver enkelt aktivitet.
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Besøgstjenesten
Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt mellem
besøgsværter og besøgsvenner. Enhver bosiddende i
sognet eller med anden kontakt til kirken er velkommen til
at henvende sig med ønske om besøgsven.
Der er også brug for frivillige, der vil melde sig til den vigtige
tjeneste som besøgsven.
Ring uforpligtende og hør nærmere hos besøgstjenestens
koordinator, sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensen,
telefon 22 34 78 32 eller skriv per mail til:
martin@sctpauls.dk

Bibelundervisning
Ved gudstjenesterne kommer man i kirkeårets
sammenhæng igennem hovedpunkterne i den kristne tro i
løbet af et år. Det sker gennem udvalgte Bibeltekster. I
bibelundervisningen arbejdes derimod med hele skrifter fra
Bibelen, og temaer behandles grundigere.
Bibelundervisningen forestås af Flemming Baatz Kristensen
og foregår over seks årlige aftener. Det sker på skift i Eben
Ezer, Brammersgade 4 og i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
Der er ingen tilmelding. Aftenerne er gratis, der betales blot
for kaffen. Der begyndes klokken 19,30 og sluttes senest
klokken 21,30.
Kontaktperson: Sognepræst Flemming Baatz Kristensen,
Strandvejen 114. tlf. 86 14 35 80, - fbk@km.dk
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De Ældres Bibelkreds
mødes den 3. fredag eftermiddag hver måned, undt. juli,
klokken 14,00 i sognehuset.
Bibelkredsen ledes på skift af kirkens to heltidsansatte
præster: sognepræst Flemming Baatz Kristensen,
Strandvejen 114. tlf. 86 14 35 80 - fbk@km.dk – og
sognepræst Erik Dybdal Møller, Rungstedvej 9, 8000
Århus C, tlf. 86 14 71 15 – edm@km.dk
Det praktiske værtskab forestås af: Lona Meisnow, tlf. 86
19 74 12 og Johanne Markvart, tlf. 86 14 26 61jpm@email.dk

Formiddagshøjskolen
I efterårs og vinter/forårssæsonen sætter
Formiddagshøjskolen et interessant tema på programmet,
der belyses fra forskellige vinkler gennem en serie foredrag.
Pris: 30 kr. pr. gang inkl. formiddagskaffe og frokost.
Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder
Martin Frøkjær-Jensen, tlf. 22 34 78 32 –
martin@sctpauls.dk

Gudstjenester på Lokalcenter Dalgas
Der holdes gudstjeneste den første tirsdag i hver måned,
klokken 14,00 på Lokalcenter Dalgas i den blå stue på
øverste etage over cafeteriet. Gudstjenesterne ledes på
skift af sognepræsterne Flemming Baatz Kristensen og Erik
Dybdal Møller.
Praktisk værtinde: Lona Meisnow, tlf. 86 19 74 12.
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Juleaften i Sct. Pauls Sognehus
Juleaften fejres i sognehuset med en traditionel julemiddag,
juletræ, julesalmer, læsning af juleevangeliet,
underholdning, kaffe mv. Dog uden julegaver. Alle er
velkomne mod forudgående tilmelding.
Ansvarlig leder: sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensen,
telefon 22 34 78 32 - martin@sctpauls.dk

Kirkebil
kan benyttes af ældre og gangbesværede i forbindelse med
gudstjenester i kirken og møder i sognehuset.
Kontakt kordegnekontoret mandag-torsdag kl. 9.30-13.00,
torsdag tillige kl. 16-18: tlf. 86 12 21 54.

Kirkefrokost
Efter årets høstgudstjeneste holdes der kirkefrokost i
sognehuset med Menighedsrådet som vært.
På nogle søndage er der samvær i sognehuset efter
højmessen, hvor frivillige tilbereder kirkefrokost eller en
varm middagsret, der kan købes mod beskeden betaling.
Kontaktperson og koordinator: Annette Baldus Vestergaard,
tlf 86 14 25 88 – baldusv@stofanet.dk
Efter nogle særgudstjenester er der samvær i sognehuset
med et traktement tilberedt af frivillige medarbejdere.

Kirkekaffe
Der er sædvanligvis gratis kirkekaffe efter søndagens
højmesse i våbenhuset eller på pladsen foran kirken, når
vejret tillader det.
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Kirkens Korshær
Sct. Pauls Kirke er Kirkens Korshærs folkekirkelige
hjemsted i Århus. Korshærspræsten er ansat med en kvote
på 25 % sognepræst i Sct. Pauls Sogn sogn og 75 %
korshærspræst. Der afholdes korshærsgudstjeneste i kirken
den 3. onsdag hver måned, kl. 19,30, undtagen juli. Efter
gudstjenesten er der samvær i sognehuset med kaffebord.
fællessang og nyheder om Korshærens virke.
Korshærs- og sognepræst Morten Aagaard, Marselisvej 9,
8000 Århus C, tlf. 86 11 33 39 – ma@kkaarhus.dk

Litteraturkreds
Man samles en torsdag om måneden og arbejder i
fællesskab med et udvalgt litterært værk.
Alle aftener kl. 19:00.
Der kræves ikke særlige forudsætninger - alle er velkomne!
Gratis entré. Kaffe og brød kr. 15,Tovholder på litteraturkredsen er Hanne Møller og Britta
Toft.
Henvendelse kan ske til Britta Toft på 5146 6540 eller mail
britto@live.dk

Mandagsfællesskabet (MF)
Mandagsfællesskabet blev oprindeligt kaldt ”Sct. Pauls
Kirkes Unge”. Det et fællesskab af bibelstudiegrupper
tilknyttet Sct. Pauls Kirke, der dels mødes i private hjem og
dels afholder fællesmøder i sognehuset.
Kontaktperson: Morten Kjeldsen, tlf.28 51 84 89

Mandsklubben
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er en uformel klub kun for mænd. Der er hverken
medlemskort eller kontingent. Mandsklubben mødes i
sognehuset den fjerde onsdag i hver måned i
vinterhalvåret, kl. 17,30 - kl. 19,45 undtagen december.
Først er der fællesspisning, så foredrag.
Kontaktperson: Mogens Skjøth, mobil 28 25 91 30 –
mskjoeth@webspeed.dk.

Menighedsudflugt
En søndag i sommermånederne afholdes der en
menighedsudflugt. I forlængelse af højmessen spises
frokost i Sognehuset. Derefter afgang i bus til et fastsat mål
+ kaffebord.
Udflugten tilrettelægges af Aktivitetsudvalget.
Kontaktperson: Mogens Skjøth, mobil 28 25 91 30 –
mskjoeth@webspeed.dk.
Tilmelding kan ske ved henvendelse til kordegnekontoret,
tlf. 86 12 21 54.

Midtvejsfolket
er et åbent fællesskab for 50 årige og opad. Der arbejdes
med emner, som deltagerne ønsker behandlet for at opnå
større indsigt og dybere forståelse af den kristne tro.
Midtvejsfolket samles ca. én gang om måneden 9-10 gange
årligt i Sct. Pauls Sognehus kl. 19.30-21.30.
Kontaktperson: Sognepræst Flemming Baatz Kristensen,
Strandvejen 114, 8000 Århus C, telefon 86 14 35 80 fbk@km.dk.

Salmesangseftermiddage på Lokalcenter
Dalgas
holdes normalt den 3. eller 4. tirsdag i hver måned undt. juli,
i den ”blå stue” på øverste etage over cafeteriet på
lokalcenter Dalgas. Her synges nogle af de mest kendte og
elskede salmer, som passer til årstiden og kirkeårets gang.
Ansvarshavende: Kirke- og kulturmedarbejder
Martin Frøkjær-Jensen, tlf. 22 34 78 32
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Samtale, sjælesorg eller hjemmealtergang
Sjælesorg er en embedspligt for præsterne, og præsten er
underlagt tavshedspligt.
Ønsker man samtale, sjælesorg, skriftemål eller
hjemmealtergang er man velkommen til at kontakte en af
kirkens præster.
Sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Strandvejen 114,
8000 Århus C, tlf. 86 14 35 80 – fbk@km.dk
Sognepræst Erik Dybdal Møller, Rungstedvej 9, 8000 Århus
C, tlf. 86 14 71 15 – edm@km.dk
Korshærs- og sognepræst Morten Aagaard, Marselisvej 9,
8000 Århus C, tlf. 20 30 88 00 – ma@kkaarhus.dk

Sjælesorgsnetværket ved Sct. Pauls Kirke
er et supplement til muligheden for at søge sjælesorg hos
Folkekirkens præster, fordi der er mange andre mennesker,
som har evner og gaver til at yde sjælesorg.
Sjælesorgsnetværket ledes af Flemming Baatz Kristensen
og består for tiden af i alt 8 personer, der alle har deltaget i
et eller flere sjælesorgskurser.
Kontaktperson: sognepræst Flemming Baatz Kristensen, tlf.
86 14 35 80 – fbk@km.dk

Skriftemål i kirkens præsteværelse
Der er adgang til skriftemål i kirkens præsteværelse ved
Flemming Baatz Kristensen, sædvanligvis den sidste fredag
i hver måned, klokken 16-18. Der er indgang gennem
kirken i den højre sidegang. På dagen er der desuden skilt
på døren om skriftemål. Desuden er der ledig/optaget skilt
på døren til selve præsteværelset.
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Sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Strandvejen 114,
8000 Århus C, tlf. 86 14 35 80 – fbk@km.dk

Sogneaftner
Der afholdes lejlighedsvist sogneaftener i med foredrag, der
forud annonceres i kirkebladet og på hjemmesiden.
Sogneaftnerne tilrettelægges af Aktivitetsudvalget, nedsat
af Menighedsrådet.
Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder
Martin Frøkjær-Jensen, tlf. 22 34 78 32 –
martin@sctpauls.dk

Sogneeftermiddage
En gang om måneden (dog ikke i juli og august) udvides
Torsdags Stop Op med et forud annonceret
sogneeftermiddagsprogram.
Kontaktpersoner: Sognemedhjælper Martin FrøkjærJensen, tlf. 22 34 78 32 og Lona Meisnow. tlf. 86 19 74 12.

”Torsdag 16,45”
En kort gudstjeneste
Torsdag 16,45 er en kort hverdagsgudstjeneste med
altergang. Det er en intens gudstjeneste med nærhed og
nærvær. Den varer kun ½ time og holdes hver torsdag
klokken 16,45 undtagen i uger, hvor kirken om torsdagen er
optaget til andet formål
Gudstjenesterne ledes på skift af præsterne: Flemming
Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Morten Aagaard,
Anders Eskedal og Bjørn Kjøllund.
De praktiske opgaver i forbindelse med disse gudstjenester
varetages af frivillige medarbejdere.
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Torsdags Stop Op
er et socialt fællesskab i kirkens sognehus hver
torsdag klokken 14:00-16:00, hvor enhver er
velkommen uden tilmelding. Der er en kort andagt
kl. 14.30. Kaffe m. brød a 20,Kontaktpersoner: Sognemedhjælper Martin
Frøkjær-Jensen, tlf. 22 34 78 32 og Lona Meisnow.
tlf. 86 19 74 12
Vesper
- er et kort, meditativt tilbud, hvor ma sidder
foran alteret, beder nogle af de gamle bibelske
bønner og bliver guidet igennem en meditation
over en bibeltekst. Det er en mulighed for ro og
fordybelse på vej hjem fra arbejde, studiet eller
indkøb. Vesper er en tidebøn, der hører til ved
fyraften og er et fast tilbud mandage i Sct. Pauls
Kirke fra kl. 16:45 og en halv time frem, undtagen
helligdage, eller i juli og august.
Kontaktperson Jacob Munk Jensen: 52661204,
mail: traekfugl@gmail.com
Åben Kirke
Sct. Pauls Kirke er åben og tilgængelig for
offentligheden på alle hverdage mellem 9:00 og
17:00, når der ikke er arrangeret kirkelige
handlinger eller andre aktiviteter, som optager
kirkerummet. Der er mulighed for at tænde et lys i
lysgloben, læse i en af de Bibler, som forefindes i
forskellige sprog, tage imod et bibelord, eller blot
falde til ro i rummets stilhed.Kontaktperson: Sonia
Ellinor Pedersen, tlf. 23 29 94 58
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Alle er velkomne til at rette henvendelse til ovennævnte
kontaktpersoner, der gerne giver yderlige oplysninger.
Alle er desuden meget velkomne til at fremsætte gode
ideer og forslag til de nævnte kontaktpersoner.
Besøg også kirkens hjemmeside: www.sctpauls.dk og
se kirkebladet fra Sct. Pauls kirke, der udkommer 4
gange årligt, og udsendes til alle husstande i sognet.

Muligheder for at være frivillig
ved Sct. Pauls kirke..
Der er brug for mange frivillige i kirkens forskellige
arbejdsgrene. Har du tid, lyst og kræfter til at deltage i
arbejdsfællesskabet som frivillig, er du velkommen til at
rette henvendelse til den eller de kontaktpersoner, der er
nævnt i forbindelse med de forskellige tilbud.
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Folderen er udgivet af
omsorgsudvalget under Sct. Pauls
Kirkes menighedsråd,
4. rev. udgave primo 2016.
Kontakt: fmd. Johanne Pedersen Markvart
Tlf. 86 14 26 61

