
  

 

DEN KATOLSKE KIRKE 

AARHUS-OMRÅDET 

Nr. 2:  Askeonsdag — pinse 2018 

”Omvend dig og tro på Evangeliet” 

”Og kom så og følg mig!”  

Velsignet fastetid …. 

...og Glædelig Påske! 
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Kære venner. 

 

“Omvend jer og tro på evangeliet!” 

lyder ordene som vi hvert år hører fra 

præsten askeonsdag, når han der la-

ver askekors på vores pande. 

 

Hvad betyder de? Hvad betyder ordet 

omvendelse som vi har brugt og sta-

dig bruger så meget i kirken? 

For at kunne forstå omvendelsens 

betydning, må vi læse evangelietek-

sten, hvor denne sætning stammer 

fra. 

 

Straks efter Jesu inviation til at om-

vende sig, fortæller evangelisten os 

om Herren som går langs Galileas Sø 

og kalder sine disciple.  

Der er i dette kald omvendelsens dy-

be betydning ligger. Ofte forbinder vi 

omvendelsen med en moralsk hand-

ling, hvor vi skal holde op med at gø-

re noget ondt og begynde på noget 

godt. Hvor mange af os husker vores 

små fasteøvelser hvor vi som børn 

skulle holde op med at spise slik og 

give en mønt til en fattig? 

Evangelisten Markus’ tekst viser os, at 

omvendelsen ikke består i en moralsk 

handling.  

Den handler ikke om at følge en sæt 

regler og paragaffer, ikke engang om 

at følge de ti bud!  

”Herre, de har jeg gjort  fra min barn-

dom. (...) En ting mangler du, sælg alt, 

hvad du har, og del det ud til de fatti-

ge, så vil du have en skat i himlene. 

Og kom så og følg mig” skriver Mar-

kus et andet sted i sit evangelium.  

 

Den kristne omvendelse består først 

og fremmest i at følge en person. Jesus 

Kristus som inviterer dig og mig til en 

livsvandring, hvor han vil være vores 

trofaste medvandrer og støtte. 

 

Er jeg parat til, i denne fastetid, endnu 

en gang at sige ja til denne indbydel-

se? Give den levende Herre plads i 

mit liv og i alt hvad jeg foretager mig? 

Gøre Ham til en del af min hverdag? 

Hvor tit spørger jeg mig i min hver-

dag: “Hvad vil Jesus gøre her?” 

“Hvordan vil Han tale  med denne 

person?” “ Hvordan vil Han håndtere 

dette problem eller denne konflikt?”  

 

Fastetiden er en periode som traditio-

nelt også er den sidste forberedelses-

tid for dem som skal døbes Påskenat. 
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Til dem som har sagt ja til at være 

Jesu disciple.  

Lad os sammen med dem, som ser 

frem til at blive kristne reflektere over 

vores egen dåb. Dåben som er stedet 

hvor Jesus siger til dig og mig: “Kom 

og følg mig!” 

 

I vores menighed skal tre teenagere 

og en voksen døbes Påskenat og flere 

vil blive modtaget i Kirkens fuldgyl-

dige fælleskab. Jeg opfordrer alle til 

bøn for vores brødre og søstre som 

snart bliver en del af vores familie. 

Husk dem i jeres daglige bøn! 

For os kristne er Fastetiden en fanta-

stisk mulighed for at forny vores rela-

tion til Kristus.  

 

Kære venner, hver dag af de kom-

mende 40 dage, tag evangeliet! Læs 

det! Lad Jesu holdninger, ord, gestus, 

hans måde at være på blive vores!  

 

I dag har Kristus intet andet legeme 

end dit og mit. Ingen hænder, ingen 

fødder på jorden, end dine og mine. 

Øjnene, hvorigennem han ser med 

medfølelse på denne verden, er dine 

og mine øjne. Dine og mine er fødder-

ne, som han går på, for at gøre godt. 

Dine og mine er de hænder, med hvil-

ke han velsigner denne verden. Vores 

er hænderne, vores er fødderne, vores 

er øjnene, vi er hans legeme i verden! 

Kristus har intet andet legeme her på 

jorden end vores.  

 

En god og velsignet Faste og Påsketid 

til dig! 

P. Kris. 

Herre, 
rens os på sjæl og legeme. 

Hjælp os med at give slip på falske goder, 
hvori vi søger os selv,  

vores fordel, vores storhed. 

Gør os lydhøre for dine tilskyndelser, 
for din stille appel i hjertet, 

så vi kan blive frie mennesker 
og følge dig, 

hvorhen du går. 

Amen. 
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DØBTE 

 

 

11. Nov. 2017: 

 - David Darius Frantz  

18. Nov. 2017: 

 - Daniel Okba-Ab  

09. Dec. 2017: 

 - Jesper Junior Ingo Quinonez  

   Kristensen 

22. Dec. 2017: 

 - Gabriel Samir Bato i Skt. Nikolaj 

   Kirke 

23. Dec. 2017: 

 - Johann-Magnus Van Issleib 

23. Dec. 2017: 

 - Elsabeth Marie Booth 

27. Dec. 2017: 

 - Lavinia Loulou Francois  

   Hassoun i Skt. Nikolaj kirke 

06. Jan. 2018: 

 - Paraiso Sevan Korkis i Skt.  

   Nikolaj Kirke 

 - Pio Jan Annan Goreal i Skt.  

   Nikolaj Kirke 

13. Jan. 2018: 

 - Johannes Emanuel Kyle  

   Pedersen 

14. Jan. 2018: 

 - Benjamin Jensen-Guerrero 

20. Jan. 2018: 

 - James Eeg Cambell 

 - Patryk Piechocki 

27. Jan. 2018: 

 - Celine Bao Thu Vu 

 -Anastasia Bautista Hankelbjerg 

 

 

 

VIEDE 

 

26. Dec. 2017: 

 - Bernadeta Cudecka og Mariusz  

    Luniewski 

06. Jan. 2018: 

 - Byth Lynne Depalma og Mads  

    Schaarup Andersen 

20. Jan. 2018: 

 - Dominika Elzbieta Swiatek og  

   Slawomir Piechocki 

 

 

 

BEGRAVEDE 

 

 

30. Nov. 2017: 

 + Mary Emily Selvadurai 5.02.1927  

      - 24.11.2017  

21. Dec. 2017: 

 + Erna Josepha Dudzinski  

    11.12.1926 - 14.12.2017  

02. Jan. 2018: 

 + Parvaneh Shahriari 7.10.1934 -  

     23.12.2017 

09. Jan. 2018: 

 + Van Thang Doan 14.04.1927 - 

     12.01.2018 
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SOGNEBLADET 

Sidste år, 2017, havde vi en udgift til 
sognebladet på 14.945 kr. og til porto 
på 4.538 kr. Modtagere af sognebla-
det betalte via girokort 2.035 kr., så 
det blev alt i alt til en udgift på 17.447 
kt. 

Vi vedlægger, i lighed med de foregå-
ende år, et girokort, der kan bruges til 
frivillig betaling til dækning af sogne-
bladsudgifterne. Et fornuftigt beløb 
ville være 100 kr. 

Filip Lykke, regnskabsfører 

 

TABTE NØGLER 

Vi har i kirken fundet et nøglebundt 
med gadedørsnøgle(r) Ruko, 2 nøgler 
til hængelåse, Basta og Abus og 2 
magneter til Saltolåsesystem. 

Hvis du savner nøglebundtet kan det 
udleveres på regnskabskontoret. 

Filip Lykke, regnskabsfører 

 

MEDITATIV DANS 

Sr. Angela  tilbyder igen meditativ 
dans i Gellerup kirken (Gudrunsvej 
88, Busforbindelse 4A).  
 
Det er kl.19-21:  

28. februar, 28. marts, 25. april og  
30. maj  

Pris 50.-kr. pr. gang. Tilmelding er 
ikke nødvendig. 

Sr. Angela Rammé CSJ 

 

KONVERTITUNDERVISNING 

Konvertitundervisning 1. år:  
22. februar, 22. marts og 24. maj  
 
Konvertitundervisning 2. år :  
1. marts, 8. marts, 15. marts og  
22. marts  
 
Undervisning foregår i sognegården i 
Peter Faber Sal kl.19-21. 
 
lørdag 3. marts: retrætedag i 
St.Josephsøstrenes sommerhus i Skæ-
ring. 
 
lørdag 31. marts kl 22: optagelse i 
kirkens fulde fællesskab. 
 
12. april: afslutningsmesse og evalue-
ring. 
 

Kærlig hilsen 
sr. Angela 

 

GALLERI VED KIRKEN... 

...udstiller i øjeblikket malerier af Pia 
Buchholtz. 

Næste udstilling bliver med kunstne-
ren Inga Krog Møller, der viser sine 
smukke blomsterbilleder og tegnin-
ger. Du er hjerteligt velkommen til 
åbningen fredag den 20. april kl. 16-
18. 

Venlig hilsen Gallerigruppen 
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MESSER PÅ SPANSK 

p. Bernardo og de spansktalende mø-
des til messe på spansk disse lørdage 
kl 14: 

24. marts, 28. april, 26. maj og 23. juni. 

Ajourførte oplysninger om andre akti-
viteter findes på siden chiaarhus.dk 

Gilda Suarez 

 

SEKULARFRANCISKANERE 

Den franciskanske Sekularorden er 
blevet grundlagt af Frans af Assisi i 
1221. Den har som formål at samle alle, 
som ønsker at følge Kristus i Frans’ 
fodspor, i et fællesskab eller fraternitet. 
Hvis det kunne have din interesse, 
henvend dig til mig, som er kontakt-
person i Aarhus:.  
gilda@franciskansk.dk   
www.franciskansk.dk 

Gilda Suarez 

MESSE PÅ SAMSØ 
 

Lørdag d. 17. marts kl. 14.00 med lej-
lighed til skriftemål inden messe; 

Mandag d. 2. april - 2. påskedag kl. 
14.00 

Lørdag d. 21. april kl. 14.00 

Lørdag d. 19. maj kl.14.00 

Messerne fejres i Kolby Kirke. 

 

                                      p. Herbert 

VIGTIGE DAGE I PERIODEN ! 
 

14. febr. Askeonsdag. Også  
  messe kl. 18. 

 
19. marts JOSEF, Jomfru Marias 
  brudgom (h) 

 
25. marts Palmesøndag 

 
 
29. marts- 
   1. april PÅSKEHØJTIDEN 

 
 
9. april HERRENS BEBUDEL- 
  SE (h) … (flyttet fra 25.  
  marts !) 

 

14. april 1. Kommunion i vores 
  kirke! 
 

28. april FIRMELSE i Skt. Lukas 
  Kirke 
 

10. maj KRISTI HIMMELFART 
  (h) 

 
20. maj PINSEDAG (h) 

 

 

 

 

Se Liturgisk kalender for periodens 
andre  fest– og mindedage. 

 

Se side 19 bagerst i sognebladet for 
de faste messer og liturgiske aktivi-
teter. 

mailto:gilda@franciskansk.dk
http://www.franciskansk.dk
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Den seneste tid har været præget 
af, at vores 4 års periode er ved at 
udløbe. Derfor har vi ikke igang-
sat større sager.  
  
Orgelsituationen 
Af eksisterende sager arbejder or-
geludvalget stadigvæk på at finde 
et godt valg til at erstatte det or-
gel, som vi pt. låner. (Vores eget 
orgel blev smadret af en syg 
mand.) Muligvis bliver der ikke 
truffet en beslutning i denne valg-
periode, så det nye menighedsråd 
kommer nok til at fortsætte dette 
arbejde. 
  
Kors på tårn 
Vi venter stadig på at få tilbud om 
at få et kors på toppen af kirketår-
net. Lige nu er der kors på den 
fjerne ende af kirken og en hane 
på tårnet. Hanen symboliserer op-
standelsen, og korsets betydning 
kender vi alle. Fordi korset er 
kendt af alle, har vi overvejet om 
det kunne være en god ide også at 
få kors på tårnet. I sidste ende er 
det dog Skt. Knud Stiftelsen, der  
træffer den endelige beslutning, 
da kirken hører under deres an-
svarsområde. 
  
Hildegard af Bingen aften 
Den 26/1 havde vi Kirsten Kjæ-
rulff og Jette Thomsen på besøg, 

og de holdt en aften om Hilde-
gard af Bingen. Kirsten fortalte 
om et udvalg af Sr. Hildegards 
billeder og Jette sang for os. Af-
tenen var meget informativ, og 
den var velbesøgt. 
  
Parkering foran kirken 
Det er ikke tilladt at parkere for-
an kirken, da de få lovlige plad-
ser er reserveret til præster og 
søstre samt medarbejderne i 
sognegården og infobutikken. 
Kommunen vil også intensivere 
parkeringskontrollen i år, så ri-
sikoen for at få en parkeringsbø-
de bliver meget større end hid-
til. Derfor henstilles alle til at 
finde alternative parkerings-
pladser. 
  
 Menighedsrådsvalg 
Det nuværende menighedsråds-
valg afslutter dens periode ifm. 
menighedsrådsvalget den 17/3 
(efter den engelske messe) samt 
18/3 efter alle messer. Ønsker 
du at deltage i kirkens arbejde 
ved at være kandidat til menig-
hedsrådet, kan du udfylde en 
opstillingsblanket, der findes i 
våbenhuset. Sedlen skal afleve-
res til p. Kris senest den 18/2 kl. 
16.00. Læs mere om valget an-
detsteds i dette blad samt på 
kirkens hjemmeside. 
 
       Michael Andrew Dolan Møller  

Nyt fra menighedsrådet  
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I adventstiden indsamlede frivilli-
ge fra vores sogn ind til fordel for 
Nordøstindiske pigers skolegang. 
Vi samlede ind på fredage og lør-
dage samt efter højmesserne. Det 
lykkedes os at indsamle kr. 
8414,50 samt mindst kr. 525 i Mo-
bilePay-bidrag, hvilket kan betale 
den samlede skolegang i et år inkl. 
materialer og skoleuniformer for 
47 børn, såfremt de intet ejer på 
forhånd.  
  
Caritas Danmark har som mål at 
hjælpe 1000 piger i skole, så vores 
bidrag hjalp til at opfylde knap 5 
% af det mål. 
Fastetiden er i skrivende stund 
lige på trapperne, og dermed star-
ter vores fasteaktion også. I år går 
den atter til bønder i Uganda. Tid-
ligere år gik midlerne til majsmøl-
ler, lader, cykler til landbrugsråd-
givere, og i år går den til at imøde-
gå tørkeproblemer. Dvs. vi skal 
skaffe penge til regnvandsbehol-
dere, tanke, vandkander osv. Der 
kommer snarest et tema i Katolsk 
Orientering om fasteaktionen, og 
biskoppen vil også skrive til alle 
menigheder om aktionen. Du kan 
være med til at hjælpe bønderne 
og deres familier! Bare henvend 
dig til mig (madm@get2net.dk) og 
fortæl hvornår og hvor længe, du 

ønsker at samle ind. Det bliver 
især lørdage i fastetiden, hvor vi 
står der hele dagen, men er der 
nogle der kan stå på gaden på 
hverdage, er det bestemt også 
en mulighed. Når informations-
materialet er færdigskrevet, vil 
du også blive udstyret med in-
formation til at fortælle interes-
serede, hvad det er, vi samler 
ind til. 
  
I forbindelse med fasteindsam-
lingen vil vi også i år forsøge at 
finde en dato til at afholde en 
korsvejsandagt på flere sprog. 
Information om den vil komme 
i våbenhuset og på facebook. 
  
Ønsker du at vide mere, vil der 
fra Askeonsdag være informati-
on på Caritas.dk. 
  
       Michael Andrew Dolan Møller 

Herre, 
gør os til sande tjenere 

 for alle nødlidende,  
fyld os med medlidenhed 

 i tanke, ord og gerning, lad os el-
ske vor næste uanset hvad.  

 
Herre, giv os din kraft...til at  
skænke glæde til de lidende  

og til at fylde alle hjerter  
med glæde i dit navn.  

Amen 

(fra Bønnebogen, s. 705) 

Nyt fra Caritas  
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FØRSTE KOMMUNIONSBØRN 
 
Førstekommunionsbørnene har  
skriftemåls-gudstjeneste den 17. 

marts og generalprøver den 7. april. 

Førstekommunion fejres den 14. 
april kl. 10 og 12.30 i vores egen kir-
ke. 

 

FIRMANDER  

 
Firmanderne har deres retræte den 6.-

8. april og generalprøve i ugen op til 
firmelsen.  

Firmelsen fejres den 28. april kl. 9 i 
Sankt Lukas Kirke.  
 

Fra familiemesse 
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INTERNATIONAL CAFE 

   Som nogle af jer ved, har jeg i en del 
år lavet solidaritetsarbejde med (de 
nye) flygtninge i især Århus kommu-
ne. 

Det er et praktisk arbejde, der giver 
glæder, bekymringer, sjove oplevel-
ser, udfordrende oplevelser, og som 
ALDRIG er kedeligt. 

Undervejs er jeg blevet opfordret til at 
finde en måde, hvor dette arbejde kan 
inddrage menigheden og jeres alle-
sammens talenter, og derfor vil jeg nu 
prøve kræfter med en International 
Cafe. 

 
Det bliver den første tirsdag i hver 

måned, og næste gang er tirsdag den 
6. marts.  
Det foregår i menighedssalen kl. 17-
19, og ALLE er velkomne! 

 
Vi kan alle noget, og vi kan alle få 
glæde af dette. Det er helt bevist, at 
jeg ikke kalder dette initiativ for en 
"flygtninge cafe", for her er det menin-
gen, at vi mødes som mennesker. Vi 
mødes for at dele noget tid med hin-
anden, for at dele en kop kaffe/te/
saft, og for at dele vores talenter: 

Måske du kan hjælpe et skolebarn 
med at finpudse det danske sprog. 
Måske du er mor, og vil dele din vi-
den om hvor man køber zinksalve 
med en ny mor. Måske er du stude-
rende, og vil vise din uddannelsesin-
stitution frem til en anden ung. Måske 
noget helt 4. Måske du bare har lyst 
til, at drikke en kop kaffe, og snakke 

med de andre, der er kommet. 

Dette er et rum, hvor du er velkom-
men, og hvor den eneste forventning 
du bliver mødt med, er at du vil tale 
med et menneske, du ikke kender. 

I vores menighed er vi så mangfoldige 
og flerkulturelle, at vi er et oplagt sted 
at kigge mod, når mennesker skal in-
tegreres. For det er en tovejs bevægel-
se, og det er mit håb, at vi i fællesskab 
kan række armene ud. Oven i købet er 
dette også en mulighed for, at vi lærer 
hinanden bedre at kende! 

Man er velkommen til at kontakte 
mig på 25850675, hvis man har nogle 
spørgsmål. 

Ellers på gensyn den 6. marts, kl 17-19 
i menighedssalen. 

Vh, Anemone Samy 

 

”Velsign, o Gud, 

jorden under vore fødder. 
 

Velsign, o Gud, 

den vej, vi går. 
 

Velsign, o Gud, 

de mennesker, vi møder.” 

 

Gælisk bøn 
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VALG                                            ELECTIONS 

DE TROENDES STEMME -  
MENIGHEDSRÅDSVALGET DEN 
17. - 18. MARTS 
Andet Vatikanerkoncilets understre-
ger vigtigheden af, at vi hver med sin 
begavelse arbejder sammen om op-
bygningen af det kirkelige fællesskab 
i troen. Til dette formål er der opret-
tet forskellige råd, -et af disse råd er 
MENIGHEDSRÅDET, som sammen 
med præsterne varetager menighe-
dens ve og vel i en periode på fire år 
ad gangen. Rådets medlemmer bliver 
valgt af alle os, der er stemmeberetti-
gede medlemmer af vor menighed og 
som står på VALGLISTEN. (Tjek, om 
du gør det senest den 18. februar!) Vil 
du være med i rådet, så stil op - og 
det skal du have gjort senest den 18. 

februar ved at udfylde en kandidat-
formular. Listen over kandidater 
bliver offentliggjort ved ophæng i 
Våbenhuset og i Menighedssalen den 

22. februar. Ønsker du at brevstem-

me vil du efter denne dato kunne 
finde materialet med kandidatlisten, 
stemmesedlen og vejledningen i Vå-
benhuset og i Menighedssalen. Sidste 
frist for afgivning af brevstemme er 
den 17. marts kl. 16.  
Sådan sker det: LØRDAG DEN 17. 
MARTS EFTER DEN ENGELSKE 
MESSE OG SØNDAG DEN 18. 
MARTS EFTER ALLE MESSER 
KAN DU AFGIVE DIN STEMME I 
VALGLOKALET (Ryesgade 26). 
Husk at medbringe ID! 
Vi håber på et godt valg af de frivilli-
ge, der vil repræsentere os frem til år 
2022! Resultatet offentliggøres i næste 
nummer af Sognebladet.  

THE VOICE OF THE FAITHFUL -  
PARISH COUNCIL ELECTIONS 
MARCH 17/18 

Vatican II stressed the importance of 
the 'sensus fidei' of each faithful as a 
fundamental presupposition for spre-
ading the faith. This means that every 
one of us cooperates in the building of 
the community of faith. To ensure 
this, a number of councils has been 
established, one of them being the 
Parish Council, which together with 
the clergy looks after the needs of the 
parish for a four-year period at a time. 
Members of the council are elected by 
those who are registered on the electi-
on list. (You can check the list until 
February 18.) If you want to become a 
candidate you have to fill out a candi-
dacy form on February 18 at the latest. 
After the list of candidates has been 
published on February 22, you can 
vote by letter until March 17 at 4 p.m. 
(The materials are available in the 
porch of the church or in the parish 
hall.)  

You can vote in the PARISH HALL 

on SATURDAY, MARCH 17 AFTER 

EVENING MASS and on SUNDAY, 
MARCH 18 AFTER ALL MASSES. 
(Remember to bring an ID!) 

We hope for a good election of council 
members for the next four years. 

 

Karl-Heinz Westarp 
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BILLEDMEDITATION 

I PETER FABER LÆSESAL 

 

Sognegården, 3. sal (loft) 

Hver anden tirsdag om måneden, kl. 19-20! 

 

13. marts: Leonardo, Salvator mundi 

27. marts: 21 koptiske martyrer 

10. april:  Emil Nolde, Emmaus 

24. april:  Algeriets Ocist, martyrer 

  8. maj:  San Salvadors SJ,martyrer 

22. maj:   Bosko og Admira, Sarajewo 

 

 

P. Meister SJ 
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År 2018 er på Skt. Knuds Skole be-
gyndt med etablering af byggeplads, 
nedrivning af mellembygningen og 
skolegården ud mod Ryesgade. Det er 
spændende at følge med i – ikke 
mindst for de yngste drenge, der er 
svære at holde væk fra byggeplads-
hegnet. 

Den værste larm skulle være overstå-
et, men der vil især i morgentimerne 
fortsat være tung trafik omkring sko-
len. Vi er klar over, at byggeriet kan 
være til gene for menighedens med-
lemmer og beklager naturligvis dette. 
Ledelsen på skolen har en god og tæt 
kontakt med pater Kris og forsøger 
herigennem at løse de problemer, der 
måtte opstå undervejs.  

 
Den 12. januar havde 1.-3. klasse be-
søg af en rigtig forfatter. Marie Due-

dahl holdt et oplæg om, hvordan det 
er at være forfatter, og hvor hun får 
sin inspiration fra.  

Det var en god oplevelse med engage-
rede og aktivt lyttende elever  

Snart begynder fastetiden. På skolen 
fejres lige før vinterferien fastelavns-
fest med udklædte elever, der slår 
katten af tønden, og lige efter vinter-
ferien har vi fastegudstjeneste. Påske-
gudstjeneste fejrer vi i ugen efter på-
skedag. Begge gudstjenester er et 
samarbejde mellem en børnehaveklas-
se og en af de ældste klasser. Det gi-
ver noget helt særligt.  

 
Jeg vil slutte min hilsen med et vers af 
Simon Grotrian – et vers som passer 
så fint til fastetiden. 

 

”Guds nåde er en vintergæk 
den er din fostergave 
og er du ved at dø af skræk 
så plant den i din have 
med fastetidens bøn 
bliver jorden atter grøn 
i angst og overflod 
besejres du af mod 
og ene er vi flere.” 
 

De bedste hilsener skoleleder Tina 
Kruse  

HILSEN FRA SKT. KNUDS SKOLE  
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SANKT ANDREAS BIBLIOTEK 

Den 14. marts 1648 ankom den 
nye spanske ambassadør grev 
Bernardino de Rebolledo til Kø-
benhavn for at tiltræde sin stil-
ling. Han var en belæst mand, 
som bragte mange bøger med sig. 
Han var interesseret i teologi og 
historie og var ikke så lidt af en 
digter. 
 
Rebolledo var en ivrig katolik og 
forsøgte at påvirke danskerne. 
Det var vanskeligt og farligt, for 
det var forbudt danskerne at være 
katolikker. Dette forbud varede 
fra reformationen i 1536 til 
Grundloven i 1849. 
 
Da han forlod Danmark i 1659, 
efterlod han en del af sine bøger, 
og de blev overtaget af en anden 
katolsk ambassadør. Han efterlod 
også nogle af sine bøger, og på 
den måde blev bogsamlingen ef-
terhånden til et lille bibliotek, som 
blev flyttet fra den ene katolske 
ambassade til den anden. Det ske-
te 13 gange inden 1849, hvor bø-
gerne blev overtaget af den katol-
ske kirke i Bredgade i København, 
som nu er vor domkirke. 
 
I den følgende tid voksede biblio-
teket meget, og efter endnu syv 
flytninger befinder det sig i dag i 
Bispekontorets stueetage og kæl-

der på Gammel Kongevej 15 i Kø-
benhavn. Nu er der ca. 50.000 teo-
logiske og kirkelige bøger samt 
nogle særsamlinger og arkivalier. 
Det er Bispedømmets teologiske 
bibliotek. 
 
Biblioteket, som nu hedder Sankt 
Andreas Bibliotek, er det største 
katolske bibliotek i hele Norden. 
Alle kan gratis låne bøger fra bibli-
oteket gennem et lokalt bibliotek. 
Det kan gøres gennem 
www.bibliotek.dk. Man kan besø-
ge bibliotekets hjemmeside: 
www.sanktandreas bibliotek.dk, 
hvor man også kan stille spørgs-
mål mv. 
 
Biblioteket drives af en ansat og 16 
frivillige. Desværre har Bispedøm-
met ikke kunne yde tilskud siden 
2014, så den fortsatte drift er helt 
afhængig af frivillig arbejdskraft 
og indsamlede penge. Hvis man 
vil støtte biblioteket, kan man ind-
melde sig i Sankt Andreas Biblio-
teks Venner. Medlemsbidraget er 
300 kr./år. Man kan henvende sig 
til mig. 
 
Helge Clausen 
Formand for bestyrelsen for Sankt 
Andreas Bibliotek 
clausen.helge@gmail.com  

http://www.bibliotek.dk
mailto:clausen.helge@gmail.com
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Kantoriet ved kirken gennem 38 år— 
Vor Frue Kirkes Kantori—søger inter-
esserede sangere fra menigheden, så 
forholdet mellem katolikker og ikke-
katolikker har en naturlig balance.  

Det vigtigste krav er, at man har en 
ren stemme, og er interesseret i litur-
gisk kirkemusik - fortrinsvis fra Eng-
land, men gregoriansk musik og mu-
sik fra Danmark og Tyskland synges 
også en del. 

Mht selve indlæringen af satser og 
sange er det meget forskelligt for hver 
enkelt. Det kan være ved brug af no-
der, lytte ved prøver og gennem opta-
gelser fra mobil/internettet. 

Prøver: Onsdage kl. 17,30 - 19,30, dog 
fra 17-19 første onsdag i måneden.  
Nogle gange har vi lidt samvær bag-
efter med kaffe-te-brød. 

Kantoriet synger ved første højmesse i 
måneden med skiftende besætninger. 
Det er frivilligt. 

I den næste tid synger Kantoriet: 

14/2   Askeonsdag og  
  1/4   Påskedag 

(Marts  - maj og juni er endnu ikke 
aftalt). 

Jeg håber at høre fra dig. 

Hilsen Olav 

Vil du synge i Vor Frue Kirkes Kantori? 

”Jeg vil synge for Herren, thi højt er han ophøjet.” 

(Omkvæd til vekselsang, nr. 824, Lovsang) 
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ADRESSER 

SOGNEKONTOR 
  Ryesgade 26, 8000 Aarhus C. 
  Tlf. 87 30 70 40 - Fax 86 19 45 81 
  Web: www.katolsk-aarhus.dk 
  Facebook: facebook.com/Katolskvorfrue 
  Reg nr. 7110 Konto: 100 3524  

 
SOGNESEKRETÆR:  
  Georg Christian Ivanov 
  Email: kontor@katolsk-aarhus.dk 

 
REGNSKABSFØRER:  
  Filip Lykke. 
  Email: fl@katolsk-aarhus.dk 

 
KONTORTID 
  Mandag–onsdag:  Kl. 10:00 – 13:00. 
  Torsdag:  Kl. 15:00 – 18:00. 
  Fredag:  Kl. 10:00 – 13:00. 

 
PRÆSTER 
P. Krzysztof (Kris) Augustyniak, SJ. 
 Tlf. 87 30 70 44  
 E-mail: kaugustynsj@gmail.com 
P. Herbert Krawczyk, SJ.  
 Tlf. 87 30 70 42. 
 E-mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 
P. Adolf Meister, SJ.  
 Tlf. 87 30 70 41  
 E-mail: meister@katolsk-aarhus.dk 
P. The Ngoc Nguyen, SJ. 
 Tlf. 87 30 70 43  
 E-mail: ngocthe@jesuits.net 

 
MENIGHEDSRÅD 
formand: Michael A. D. Møller. 
 Tlf. 27 77 13 29 
 E-mail: madm@get2net.dk. 
næstformand: Hans Christian Christensen 
 

SAKRISTIET 
Leder af sakristan-gruppen: Ole Nielsen.  
 Tlf. 30 54 98 50.  
 E-mail: ole@danuela.dk 

 

DEN KALDÆISKE MENIGHED 
Skt. Nikolaj Kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aar-
hus C. 
præst: P. Moshe Faris Toma  
 Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C.  
 Tlf.: 86 18 86 81. 
 E-mail: faris_toma@yahoo.com  
menighedens repræsentant: Osama Jacku 
 E-mail: jacku@hotmail.com 
 

SKT. JOSEPH SØSTRENE 
Ryesgade 28, 4. th, 8000 Aarhus C.  
 Sr. Bernardine Bröckers, CSJ.  
  Tlf. 51 46 33 73. 
 Sr. Angela Rammé, CSJ.  
  Tlf. 21 77 00 54. 
  E-mail: angelacsj@yahoo.de 
 

CARITAS AARHUS-GRUPPEN 
Michael A. D. Møller  
 Tlf. 27 77 13 29  
 E-mail: madm@get2net.dk 
 

KATOLSK INFOBUTIK 
 Ryesgade 28, 8000 Aarhus C. 
 Tlf. 87 30 70 55  
 E-mail: kat-infobutik@mail.dk 
 Web: www.katolskinfobutik.dk.  
 åbningstider:  
 Mandag–fredag:  Kl. 13:00 – 17.30.  
 Lørdag:  Kl. 11:00 – 14:00. 
 Leder: Daniel Fruelund. 
 

SKT. KNUDS SKOLE 
Ryesgade 24, 8000 Aarhus C.  
 Tlf. 86 13 75 11. 
 Web: www.sktknudsskole.dk 
skoleleder: Tina Kruse 
viceskoleleder: Jens Degn.  
serviceleder: Thomas G. Laursen. 
 Tlf. 40 58 81 06. 

 

UNGE & ÆLDRE 

MINISTRANTGRUPPEN 
 kontakt: Victor Johannesen. 
  Tlf. 60 21 85 21. 
  E-mail: hejhongogvictor@gmail.com. 
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DEN FRANCISKANSKE  
SEKULARORDEN 
 tid: Som regel 3. mandag kl. 18:00. 
 sted: Kirken. 
 web: www.franciskansk.dk 
 kontakt: Gilda Suarez 
  Tlf. 23 74 19 40. 
  E-mail: gilda@franciskansk.dk. 

 
SKT. THOMAS FÆLLESSKAB 
 tid: Onsdag kl. 18:00 (Messe). 
  Undtagen 1. onsdag: 
  - Tilbedelse kl. 18:00 i Niels   
    Steensens kapel. 
  - Helbredelsesmesse kl. 19:00 i   
  kirken. 
 sted: Niels Steensens kapel. 
 kontakt: p. Herbert Krawczyk, SJ &  
 Jan Zieleskiewicz. 
 
 

BIBEL- OG MEDITATIONSGRUPPE 
(VIETNAMESISK) 
 tid: 2. & 4. lørdag kl. 9:30-11:30. 
 sted: Bibliotek, 1. sal. 
 kontakt: p. The Ngoc Nguyen, SJ.  

 
KATEKESE & STUDIEGRUPPER 

SOGNEUNDERVISNING 
 tid: Se kalenderen. 
 sted: Starter i kirken kl. 10. 
 kontakt: p. Krzysztof Augustyniak, SJ,  
 Betina Bølling. 
 

1. KOMMUNIONSUNDERVISNING 
 tid: Sogneundervisning. Se kalenderen. 
 sted: Starter i kirken kl. 10. 
 kontakt: Betina Bølling. 
  Tlf. 26 63 09 28. 
  E-mail: Betina@dadlnet.dk. 
 

FIRMELSESUNDERVISNING 
 tid: Sogneundervisning. Se kalenderen. 
 sted: Starter i kirken kl. 10. 
 kontakt: Thomas Borup: 
  Tlf. 86 24 80 49. 
  E-mail: borup.powell@hotmail.com. 

KATOLSK UNGDOMS KLUB (KUK) 
 tid: Efter sogneundervisning, kl. 14-16. 
 sted: Ryesgade 22, 3. sal. 

 kontakt: KUK har sin egen email: 
KUKAarhus@gmail.com 

KUK har også sin egen Hjemmeside: 
KUKAarhus.dk 

 
LOKALFORENINGEN UNDER DUK 
(DANMARKS UNGE KATOLIKKER) 
FORMAND: Tri Nguyen 
 Tlf: 52 22 14 04  
 E-mail: Nguyen.tri0c@gmail.com  
 
KASSERER: Lukas Bølling Nordentoft. 
 Tlf. 53 63 06 95. 
 E-mail: lukasbnordentoft@gmail.com  

 
MOUNT TABOR  
(INTERNATIONALE STUDERENDE) 
 tid: Messe, tirsdag kl. 19. Derefter er  
  der samvær eller oplæg. 
 sted: Messe i kirken. 
 web: www.mtabor.org 
 kontakt: p. Krzysztof Augustyniak, SJ. 

 
SKT. KNUDS SENIORKLUB 
 tid: 2. & 4. tirsdag kl. 14:30. 
 sted: Menighedssalen. 
 kontakt: Lene Blixenkrone-Møller, Maria  
 Capitani & Mara Jajcevic. 

 

BØN & SPIRITUALITET 

IGNATIANSK SPIRITUALITET 
 tid: Tirsdag kl. 12:30. 
 sted: Menighedssalen 
 kontakt: p. Krzysztof Augustyniak, SJ. 

 
BILLEDMEDITATION 
 tid: 2. & 4. tirsdag kl. 19-20. 
 sted: Peter Faber Læsesal, 3. sal. 
 kontakt: p. Adolf Meister, SJ. 

 

mailto:KUKAarhus@gmail.com
https://kukaarhus.dk/
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DEN GODE HYRDE 
 tid: Sogneundervisning. Se kalenderen. 
 sted: Skt. Knuds Skoles anneks. 
 kontakt: Ela Orlowska (Tlf. 20 52 11 99)  
  & Gisela Eliasen (Tlf. 41 29 10 38). 

 
KONVERTITUNDERVISNING 
 tid: Torsdag kl. 19:00-21:00. 
 sted: Biblioteket, 1. sal. 
 kontakt: Sr. Angela Rammé, CSJ. 
  Tlf. 21 77 00 54. 
  E-mail: angelacsj@yahoo.de. 

 

BØRNE– & FAMILIEGRUPPER 

FAMILIEGRUPPE (ENGELSK) 

 tid: Se kalenderen. 
 sted: Kirken. 
 kontakt: .Ela Orlowska  

 
BØRNEGRUPPE (POLSK) 
 tid: Fredag kl. 17:00. 
 sted: Skt. Knuds Skole. 
 kontakt: Ela Snopek. 
  Tlf. 22 40 74 26. 

 
BØRNEGRUPPE (SPANSK) 
 tid: Lørdag kl. 10:30. 
 sted: Skt. Knuds Skole. 
 kontakt: Vanesa Sanchez Gujardo. 

 
BØRNEGRUPPE (VIETNAMESISK) 
 tid: 2. & 4. søndag kl. 10:30-12:30. 
 sted: Bibliotek, 1. sal. 

 kontakt: Thanh Thuy. 
 

MUSIK & KUNST 

VOR FRUE KIRKES KANTORI 
 kontakt: Olav K. Jepsen. 
  Tlf. 31 31 00 48. 
  E-mail: olavkjepsen31@gmail.com 
 

JUNIORKOR (8 ÅR+) 
 Ikke aktivt, da vi mangler en ny  
 leder. 

ENGLISH CATHOLIC CHOIR 
 tid: Der øves lørdag aften kl. 17:00, og  
  synges efterfølgende til den engelske  
  messe kl. 18:30. 
 sted: Kirken. 
 kontakt: Karolina Kamola 

 
GALLERI VED KIRKEN 
 åbningstid: Mandag, Onsdag & Fredag 
  Kl. 14:00-17:00. 
 sted: Menighedssalen. 
 web: www.galleri.vedkirken.dk 
 kontakt: p. Adolf Meister, SJ. & Dorota 
          Matyjasek 
  gallerivedkirken@gmail.com 
          Facebook: facebook.com/gallerivedkirken 

 
KUNSTKREDS VED KIRKEN 
 kontakt: Kirsten S. Larsen. 
  Tlf. 29 82 73 31. 
 
 

 

mailto:gallerivedkirken@gmail.com
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MESSETIDER 

SØNDAGE 
 Kl. 8:00, 10:00 (Højmesse) & 17:00. 
 
HVERDAGE 
 Mandag  kl. 18:00. 
 Tirsdag  kl. 16:30. 
 Onsdag  kl. 8:00  
   kl. 18:00 (Skt. Thomas) 
 Torsdag  kl. 11:00. 
 Fredag  kl. 18:00 
 Lørdag  kl. 8:00. 
 
SKOLEMESSE 
 Tirsdag  kl. 8:00. 
 
ENGELSK 
 Lørdag (Søndagsmesse)  kl. 18:30. 
 Tirsdag (Mount Tabor) kl. 19:00.  
 
POLSK 
 1. & 3. søndag  kl. 14:00. 
 
VIETNAMESISK 
 2. & 4. søndag  kl. 14:00.  
 Fredag   kl. 14:30. 
 
SPANSK 
 Én gang om måneden, om lørdagen. Se  
 opslag på chiaarhus.dk  
 
KALDÆISK (SKT. NIKOLAJ KIRKE) 
 2. & 4. søndag  kl. 12:00. 

PINDSTRUP 
 1. & 3. søndag  kl. 10:30. 
 
SAMSØ (I KOLBY KIRKE) 
 3. lørdag  kl. 14:00. 
 

LITURGISKE AKTIVITETER 

EUKARISTISK TILBEDELSE 
 Fredag kl. 17:00-17:50 (i kirken). 
 1. onsdag  kl. 18:00-19:00  
  (i Niels Steensens kapel),  
  ved Skt. Thomas Fællesskabet. 
 
SKRIFTEMÅL 
 1. fredag kl. 17:00-17:50. 
 Lejlighedsvis øvrige fredage samme 
 tid, eller efter aftale med præsterne. 
 
JESU HJERTE MESSE 
 1. fredag  kl. 18:00 
 
MESSE FOR FRED & FORSONING 
 2. fredag  kl. 18:00 
 
VESPER 
 Tirsdag efter messen kl. 16:30. 
 
ROSENKRANS 
 Fredag efter messen kl. 18:00, på polsk 
 & dansk. 

OM SOGNEBLADET: ”Den Katolske Kirke: Aarhus-området” udgives 4 gange om året og 
udsendes via mail samt i et trykt oplag på 600 stk. TRYKKERI: Lavpristrykkeriet. UDGI-

VER: Den katolske menighed i Aarhus. REDAKTØR: Ole Nielsen (ole@danuela.dk). LAY-

OUT / ASSISTENT: Gilda Suarez de Nielsen. FORSIDEBILLEDE:  fra internettet 
HJEMMESIDE: Bladet kan også læses på kirkens hjemmeside: WWW.KATOLSK-AARHUS.DK.  
FACEBOOK: Du kan også finde os på: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE. 
 
DEADLINE for næste nummer (21. maj til  31. august) er SØNDAG DEN 6. MAJ.  
Materiale som ønskes med i næste nummer af sognebladet bedes sendt til redaktøren. 
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DÅBSKATEKESE OG DÅBSSØNDAG 

Dåbssøndag - den 5. søndag i april er i år den 29.  april. Dåben er det 

første sakramente. Den indfører os i den kristne tro. Derfor er dåben 

kun meningsfuld, hvis den sker i en sammenhæng af tro, og hvis 

mennesket stilles ind i et kristent fællesskab, der kan formidle troens 

miljø. Kirkefællesskabets betydning ved dåben fremhæves ved, at 

kirken giver dåb af flere dåbskandidater forrang for dåb enkeltvis. 

Samtidig opfordrer kirken til, at mange fra menigheden deltager i 

dåbshandlingen. Menighedens højmesse er derfor den bedste ramme 

omkring dåben. Da dåben er optagelse i påskemysteriet, som kirken 

fejrer hver søndag, er desuden søndagen ganske særlig velegnet, 

som dåbsdag. 

Det er skik her i menigheden, at de voksne modtager dåbens sakra-

mente påskenat.  For børnenes vedkommende har vi valgt at lægge 

dåben i de måneder, hvor der er 5 søndage og den 5. søndag er en 

”dåbs-søndag” for at gøre det lettere for forældrene at planlægge 

dees barns dåb. I denne sammenhæng tilbydes forældrene mulighed 

for at modtage fælles undervisning. I april måned finder undervis-

ningen sted tirsdag d. 10; 17 og 24, kl. 18.00 – 20.00 i sognegården.  

p. Herbert 


