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“Omvend dig og tro på evangeliet” - 
lyder ordene hvert år, som præsten 
siger, mens han betegner de troendes 
pander med asken under messen 
askeonsdag.  

Hvad betyder omvendelse? Hvad skal 
vi vende os fra? Hvad skal vi vende 
os mod? 

Meget tit forbinder vi omvendelse 
med en moralsk handling, hvor vi 
tager afstand fra en bestemt måde at 
gøre tingene på eller bare prøver at 
lade være med at gøre noget ondt og i 
stedet gøre noget godt.  

Evangelieteksten, hvor ordene brugt i 
liturgien kommer fra, viser os den 
dybeste betydning, som omvendelse 
har i vores kristne tro. 

Lige efter at have prædiket omvendel-
se over for folk peger Jesus på sine 
første disciple og siger: “kom og følg 
mig”.  

Herren møder sine disciple ved deres 
garn og inviterer dem til at følge ham.  

Jesus kommer også til hver eneste af 
os og inviterer os til at være hans di-
sciple. At omvende sig betyder at gen-
kende ham, komme personligt til ham 
og acceptere hans invitation. 

Hans invitation gælder ikke kun nog-
le få udvalgte, men hver eneste af os. 
Dig og mig.  

Omvendelse for os kristne er ikke 
først og fremmest en moralsk opfor-
dring til at rette sig efter et sæt regler 
eller bud, men en personlig invitation, 
som den opstandne Kristus sender til 
dig og mig.  

Oplever jeg min tro som et personligt 
møde med Jesus? Hvor meget stræber 
jeg efter at høre hans ord sagt til mig? 
Hvor meget tid bruger jeg på at tale 
med ham personligt om mit livs glæ-
der og udfordringer? Er min bøn en 
personlig samtale med ham, som el-
sker mig, eller måske oplever jeg den 
mere som en from monolog eller bare 
som det “at sige nogle bønner”. 

Hver gang jeg sætter mig for at bede, 
er Herren til stede, lytter til mig og vil 
gerne tale til mig. Han kender min 
situation og ved, hvor jeg kommer fra. 
Han kender alle mine distraktioner og 
min træthed.  

Han forventer ikke, at jeg bliver klar 
til et møde med ham, men vil møde 
mig her og nu. Som jeg er, og hvor jeg 
er.  

Også når jeg føler, at jeg ikke har så 
meget at byde på, og at min tro ikke 
er særlig stærk. Han kommer til mig, 
som jeg er her og nu.  
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Fastetiden, som begynder i disse da-
ge, har altid været en særlig tid, hvor 
katekumenerne gennemgik den sidste 
del af forberedelsen til dåben.  
Vi har sidste år haft mulighed for at 
følge den sammen med nogle, som 
blev døbt og firmet påskenat og såle-
des blev en del af kirken og vores me-
nighed.  

Også i år (selv om vi ikke har nogen 

voksen, som skal døbes) kan fasteti-
den være en chance for at komme til-
bage til den kilde, hvor vores tro 
springer ud fra - nemlig dåben.  

Det er ved dåben, at Jesus har kaldet 
os alle til at være hans disciple. Lad os 
i løbet af disse dage meditere over 
denne invitation og give et personligt 
svar.  

    P. Kris. 

Askeonsdag - 6. marts 
- messe kl. 8.00 og 18.00 
 
Hver torsdag kl. 18.00 
- Alpha aften. For dig som søger. 
For dig som stiller spørgsmål. For 
dig som tvivler. Se detaljerne på 
hjemmesiden www.katolsk-
aarhus.dk 

Hver fredag kl. 17.00 (undt 29.03) 
- korsvejsandagt 
- den 15. marts er der korsvejsan-
dagt med billeder ledet af p. Meister 
 
Each Tuesday at 7 pm: 
-Stations of the Cross 
 
Søndag 24. marts  
- efter højmessen: Katekese omkr. 

trosbekendelsen i menighedssalen 
og fælles frokost. (Tilmeld dig på 
listen i våbenhuset.) 
 
Fredag den 29. marts kl.16.30 
- forsoningsgudstjeneste med skrif-
temål. 
 
Lørdag den 30. marts 
- første skriftemål for 1. kommuni-
onsbørn. 
 
Søndag 7. april  
- efter højmessen: Katekese omkring 
Fadervor i menighedssalen og fælles 
frokost. (Tilmeld dig på listen i vå-
benhuset.) 

PROGRAMMET FOR FASTETIDEN 

http://www.katolsk-aarhus.dk
http://www.katolsk-aarhus.dk
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BILLEDMEDITATION 
I PETER FABER LÆSESAL 

Sognegården, 3. sal, (på loftet). 

Normalt hver anden tirsdag, kl. 19-20. 

Meditation over særlige gudstjeneste-
steder med modeller. 

 

12/3-19: Thorsager og Bjernede rund-
kirker 

26/3-19: St. Michael i Fulda og Pinds-
trup 

9/4-19:   Gravkirken i Jerusalem 

23/4-19: Tabgha Mangfoldiggørelses 
kirke 

14/5-19: Himmelfartskirke på Oliebjer-
get 

 
P. Adolf Meister SJ 

UDSTILLINGER I  
GALLERI VED KIRKEN  

Fredag den 22. marts kl. 16-18 åbner 
udstilling med malerier af Marianne 
Arlund Jensen.  

Fredag den 10. maj kl. 16-18 åbner 
udstilling med malerier og skulpturer 
af Adolf Meister.  
Denne dato er præcis på 40-årsdagen 
for Galleri ved Kirkens åbning som 
offentligt galleri. Pater Meister stod 
som sognepræst og kunstner selv bag 
oprettelsen af galleriet, så det er en 
helt speciel cirkel, der her sluttes. 
 
Du og din familie er hjerteligt vel-
komne til at deltage i disse begiven-
heder. 
 

 
Venlig hilsen 

Gallerigruppen 

FORSKELLIGT... 
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DEN FRANCISKANSKE  
SEKULARORDEN  

 
Er du katolik, går du til messer, er 
du inspireret af Den hellige Frans af 
Assisi og savner fordybelse og sam-
vær med andre?  Måske er Den fran-
ciskanske Sekularorden noget for 
dig!  
Vi mødes en gang om måneden, be-
der sammen, deler oplevelser og 
fordyber os i troen.  
Bed om en samtale med en af os, 
hvis du måtte være interesseret!  

Kontakt i Aarhus:  
Gilda Suarez 2374 1940   

gilda@franciskansk.dk 
René Zwicky 2343 5362  

rene@franciskansk.dk 
 

 
 

SPANSKTALENDE STO TORIBIO  
 

P. Davide Negris fejrer messe på 
spansk i Aarhus følgende lørdage: 
23. marts, 13. april, 18 maj og 22. ju-
ni. 

Retræte på spansk 

P. Davide holder en dagsretræte i 
Aarhus lørdag den 6. april.  Flere 
oplysninger kommer på 
www.chiaarhus.dk. 

Venlig hilsen 
Gilda 

gilda@chiaarhus.dk 

 
 

VOR KIRKES KORSVEJ 

For at lære vor kirkes korsvej at kende 
inviterer p. Meister til en korsvejsan-

dagt fredag, den 15. marts, kl. 17-18. 
 
Efter messen, kl. 18 fortsætter vi i me-

nighedssalen til en samtale om de af 
p. Meister skabte  korsvejsbilleder. 
 
Alle er velkomne. 

Hilsen Meister 

 

 
SOGNEBLADET - NY REDAKTØR! 

Sognebladet søger ny redaktør! Har 
du mod på opgaven - fire gange om 
året - at stå for udgivelsen af vores 
sogneblad? Så er chancen der nu! 

Hvad skal man kunne? Jo, det danske 
sprog skal man kunne godt. Og du 
skal kunne arbejde på PC og håndtere 
e-mail-kommunikation og Microsoft 
Publisher.  
Man kan også være to, der hjælper 
hinanden...det giver også lidt ekstra 
inspiration… 

Vær ikke nervøs...du vil få hjælp og 
jeg tænker vi kan lave det første num-
mer sammen. Jeg ser frem til at høre 
fra dig! 

Ole Nielsen, nuværende redaktør 

http://www.chiaarhus.dk
mailto:gilda@chiaarhus.dk
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Fastetiden 

6. marts Askeonsdag - messe kl. 8  
  og 18 med uddeling af 
  askekors. 

9. marts Sogneundervisning 

19. marts Josef, Jomfru Marias  
  brudgom (h), fejres i mes 
  sen kl. 16.30 

24. marts Familiemesse 

25. marts Herrens Bebudelse (h),  
  fejres i messen kl. 18. 

5.--7. april Firmand-retræte på Øm  

14. april  Palmesøndag 

 

 

Påskehøjtiden (Triduum Pas-
chale) 

...se bagsiden… 

 

Påsketiden 

27. april Førstekommunion: gene 
  ralprøver kl 10-15  

28. april Familiemesse 

4. maj  1. KOMMUNION kl. 10 
  og 13 i vores kirke. 

17. maj FIRMELSE kl. 16 i Skt.  
  Lukas Kirke !  

26 maj Familiemesse 

30. maj  Kristi Himmelfart (h) 

2. juni  VALFART TIL ØM ! 

9. juni  Pinse (h) 

 

VIGTIGE DATOER OG  
BEGIVENHEDER I PERIODEN 

Bøn i fastetiden 

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. 



7 

 

Min søn,  
hvis du når frem  

til at tjene Herren,  
vær da forberedt på prøvelser. 

 Vend dit hjerte til ham  
og hold ud,  

gør intet overilet,  
når noget rammer dig. 

 Hold dig til ham  
og forlad ham ikke, 
så du får fremgang  

til sidst. 

Siraks Bog, kap. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”...den, der drikker af det vand,  
jeg vil give ham,  

skal aldrig i evighed tørste.  
Det vand …  

skal i ham blive en kilde,  
som vælder med vand  

til evigt liv.” 

Johannesevangeliet, 4 

 Vær glad,  
hvis du af en eller anden grund  

ikke får, hvad du mener  
du har ret til.  

Føl dig da solidarisk med alle  
som sulter  

og lider nød. 

Fra Skjul dig ved bækken Kerit. 

 

FASTEN 

 
Du har villet,  

at vi ved selvfornægtelse  
skulle vise dig  

vor taknemmelighed 
 og dæmpe vort syndige hovmod.  

Du lærer os  
at efterligne din godhed  

ved at dele med dem,  
der sulter.  

Fra præfation, Faste III. 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Menighedsrådet har brugt lidt tid på at 
reflektere over vores identitet og vores 
visioner – det er vigtigt, for at arbejdet 
kan bevæge sig i en meningsfuld ret-
ning og derved også for udviklingen 
og vækstmuligheder i vores menighed. 
Dette arbejde vil fortsætte løbende, og 
hen ad vejen blive præsenteret nærme-
re for menigheden. 

I december mødtes menighedsrådet 
med børnefamilier for at hører positi-
ve og negative oplevelser og tanker og 
ideer.  
Vi lagde også grundstenen til en hand-
lingsplan: hvordan kan vores menig-
hed kan blive et mere attraktivt sted   
for børnefamilier, teenagere og unge 
mennesker. Det er meget vigtigt at væ-
re opmærksom på dette, da børn og 
teenagere jo er Kirkens fremtid! 
Dette gælder naturligvis også, hvordan 
man selv omgås, og håndterer  at sid-
de ved siden af en børnefamilie, hvor 
et barn pludselig bliver uroligt.  
Samtidig er de børnefamilier vi mødte  
også opmærksomme på, at de skal vise 

hensyn til andre i det omfang og på de 
måder det nu er praktisk muligt.  
Det er mit håb, at vi alle kan vokse tæt-
tere sammen til ”den store familie”, 
hvor man med kærlighed accepterer 
og hjælper hinanden – og også viser 
respekt og hensyn til hinanden og hin-
andens måske til tider meget forskelli-
ge behov i kirken, så det at være i kir-
ken og til fejringerne bliver til glæde 
og velsignelse for alle.  
Et udvalg er blevet nedsat for at arbej-
de videre på, og konkretisere, nogle af 
ideerne fra aftenen.  

I lang tid har vi haft lejet et orgel, 
efter vores eget blev ødelagt for små 
2 år siden, under det forrige menig-
hedsråd. Nu er forsikringssagen ble-
vet afsluttet, og det er blevet beslut-
tet, at det er alt for dyrt at fortsætte 
med at leje et orgel. Derfor er der for 
forsikringspengene anskaffet et nyt, 
prisbilligt orgel, som vi håber, at alle 
får stor glæde af. Orgelet er i øvrigt 
samme model som det, vi har haft til 
leje den senere tid… 
 
Som nævnt tidligere, er den økono-

miske situation i menigheden stærkt 
bekymrende. Derfor beder vi fra Me-
nighedsrådets side om, at alle overve-
jer, om deres bidrag til kirken kan 
øges.  
Hvis man ikke er tilmeldt endnu, vil 
vi kraftigt opfordre til at gøre det. 
Dette kan gøres på internettet  eller 
ved at kontakte kirkekontoret, som 
har åbent mellem kl. 17-20 på hverda-
ge.  
Årsregnskabet fra 2018 vil blive of-
fentliggjort, så snart dette er god-
kendt.  

På kirkens hjemmeside kan du finde  
et kort referat af menighedsrådsmø-
dernee, så det er nemmere at følge 
med i hvad der sker i rådet.  mere 
specifikt sker i menighedsrådet.  

Det er ligeledes planen inden længe 
at få de fleste indlæg fra sognebladet 

lagt ud på hjemmesiden . 

Anne Mette Frey,  

menighedsrådsformand 
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BØRNEHJØRNET 

Familiegruppe  
Hvis du er mellem 0 – 9 år gammel, tag dine 

forældre med og kom til familiegruppen, som 

mødes om lørdagen en gang om måneden 

mellem kl. 10-13 (datoerne finder du på en plakat i våbenhuset eller skriv på 

catholic.family.group@gmail.com). Vi mødes i kirken til en kort katekese for 

børn, som foregår på dansk. Bagefter leger vi og spiser sammen, og har der 

rigtig sjovt sammen, mens forældrene har tid til en kop kaffe.  

 

Vidste du… 
Hvorfor onsdagen efter Fastelavn hedder Askeons-

dag? Det gør den fordi under messen på Askeonsdag 

går man frem til præsten og han tegner et kors på ens 

pande og siger: Husk du er støv, og til støv skal du 

vende tilbage. Askeonsdag er den første dag i fasten, 

de syv uger frem til Påske. 

 

Den sidste uge I fastetiden hedder den stille uge.  

De vigtige dage i den stille uge er (forbind de rigtige ord med de rigtige bille-

der)  

 

 

Palmesøndag  

 

Skærtorsdag 

 

Langfredag 

 

Påskesøndag  
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Svar og vind  
 

1. Hvad hedder det nye medlem af menigheden (en grævling), der besø-

ger børnene hver søndag for at lytte til bibelhistorier? 

2. Hvor mange statuer af helgener er der oppe i kirken? 
 
Send svaret til ela.orlowska@gmail.com, hvorefter vinderen udtrækkes tilfældigt og 

kontaktes direkte.  

 

Set med et barns øjne 

 ”Hvad er skriftemål?”  

Barn: ”der er en slags skriftlig eksamen, som man tager, for at være bedre til 
noget” ;-)  
Faktisk er skriftemålet et sakramente, hvor vi kommer til præsten med alle 
vores synder (ting vi har gjort forkert med vilje) og han giver os Guds tilgivel-
se.  
 

  ”Hvad hedder apostlen, der har forrådt Jesus”  

Barn: ” Han hedder Josef” ;-) 
Apostlen der har forrådt Jesus, hedder faktisk Judas. 
Men der er to vigtige personer i Bibelen med navnet ”Josef”: 
1) I det Gamle Testamente - Josef var en af Jakobs 12 sønner, der blev solgt til 
Egypten som slave.  
2) I det nye Testamente - Josef 
var Marias ægtefælle og Jesu 
stedfar. 
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Kære læsere af Sognebladet  

Skt. Knuds Skoles dygtige viceskole-

leder Jens Degn har opsagt sin stil-
ling og skal være skoleleder på Kochs 
Skole. Vi er kede af at miste Jens, der 
har ydet en stor indsats for skolens 
udskolingselever og ikke mindst væ-
ret en drivende kraft bag byggeriet af 
skolens nye udskolingsbygning.  
Jens skriver om sin afsked: ”Jeg har 
haft fantastiske 6,5 år på skolen, og 
mit valg om at søge nye udfordringer 
skal på ingen måde ses som et fravalg 
af Skt. Knuds Skole, men derimod 
som et tilvalg i forhold til at søge nye 
og andre udfordringer. 

Stillingen som viceskoleleder er ved 
at blive slået op – og vi håber, at me-
nigheden i Aarhus vil hjælpe os med 
at opfordre gode kandidater til at sø-
ge. Vi kan tilbyde en rigtigt god ar-
bejdsplads, der bygger på et kristent 
livs- og menneskesyn, 460 skønne 
elever, et engageret personale, en ak-
tiv bestyrelse og fra sommeren en ny-
renoveret skole og en helt ny lege-
plads. 
Stillingsopslaget og ansøgningspro-
cessen kan ses på sktknudsskole.dk 
 
Den sidste uge i februar havde vi  
tema-uge på skolen. Vi arbejdede 
med FN’s verdensmål. 0.-4. kl. var 
sammen i grupper på tværs af årgan-
gene. Det samme var 6.-10. kl.  

5. kl. forberedte skuespil til Laksko-
festen, som fandt sted om torsdagen i 
samme uge. Vi havde en god og inspi-
rerende uge, hvor vi alle blev klogere 
på verdensmålene. Og en fin Laksko-
fest, hvor det nyskrevne skuespil 
”Hjerteblod” blev opført. En af sko-
lens lærere havde skrevet skuespillet 
– godt hjulpet på vej af kollegaer og 
elever.   
 
Fastetiden er begyndt og vi ser frem 
mod påsken. Påske og foråret hører så 
fint sammen her i Danmark. Påskelil-
jerne stikker hovedet frem af jorden. 
Vejret mildnes. Og måske gør vi men-
nesker det også...  
I hvert fald kan vi se frem til at fejre, 
at ”Krist stod op af døde, afsonet er 
vor brøde!”.  
Jeg vil ønske alle læsere en god og 
eftertænksom fastetid og en glædelig 
og festlig påsketid. 

Med venlig hilsen  
skoleleder Tina Kruse 
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“HVOR ER MIT STED I KIRKEN?” 
 
Vi har allesammen forskellige ideer af 
hvad der skaber en “perfekt” kirke og 
et ”perfekt” sogn. Det er naturligt at  
have forventninger til, hvad der kan 
gøres eller burde gøres, eller hvad vi 
vil have eller har behov for fra andre. 
 
Men har du nogensinde overvejet 
“Hvad er kirken?” eller “Hvor er mit 
sted i kirken?”. Har du nogensinde 
stoppet op og forestillet dig ”hvad der 
er muligt at gøre for vort sogn”? 
 
Kirken er ikke blot en bygning, en soci-
al begivenhed eller en ugentlig ”ser-
vice”.  Kirken er et folk etableret af 
Gud for at elske hinanden og elske ver-
den, ligesom Jesus har elsket os. Det er 
et helligt samfund, bestående af os alle. 
 
Vi elsker alle tanken om et fælleskab. 
Det er dog muligt at komme til kirken i 
mange år uden at deltage i kirkens 
samfund. Mange af os dukker op i kir-
ken anonymt, ”gemmer” os i baggrun-
den, og går lige så snart messen er ov-
re, og forbliver ukendte.  
Men på den anden side vil vi alle gerne 
tilhøre et autentisk fælleskab - hvor vi 
er engagerede, involverede og for-
bundne. Vi ønsker det. Vi behøver det. 
Ingen vil være alene. Vi behøver hin-
anden, også i kirken.  
 
Søndagsmessen er det katolske sam-
funds centrale handling, men sognet 
kan og burde være så meget mere. Kir-
ken kan være et sted, hvor folk føler 
sig trygge, veltilpas og klar til at dele 
livet med andre. Hvis sognet skal være 
vores åndelige hjem, bør vi være enga-

gerede og selvsikre. 
Men ingen alene – hverken vores sog-
nepræst eller noget enkelt menig-
hedsmedlem - kan løfte vores sam-
fund til det næste niveau (et auten-
tisk fælleskab). Men vi skal gøre det 
sammen. Hvis nogen kan hjælpe vo-
res samfund med at vokse/udvikle 
sig, er det dig, mig, ja, os alle, der 
skal gøre det ,sammen.  
 
Så, hvordan kan vi hjælpe med at 
skabe et autentisk fællesskab i vores 
kirke? For nogle kan det være svært 
at vide, hvordan man begynder. Men 
her er vi alle i dag. Hvis du har be-
hov, vær ikke bange for at lade dem 
blive kendt, måske er du ikke alene. 
Og hvis du har noget, du føler dig 
kaldet til at dele, lad det også være 
kendt. Husk, at vi alle har meget at 
give. Hvorfor ikke være involveret i 
sognets aktiviteter? Hvorfor hjælper 
vi ikke med de små opgaver? Hvor-
for indleder vi aldrig samtalen med 
den fremmede, der sidder tæt på dig? 
Hvorfor spørger vi ikke om hans / 
hendes uge? Hvorfor smiler vi ikke til 
børn, som fortsat forstyrrer os under 
messen? Hvorfor stopper vi ikke for 
en kop kaffe efter en messe? Hvorfor 
kan vi ikke se sognet som et sted, 
hvor vi også kan give os selv og ikke 
kun modtage? 
 
Forestil dig, hvad vi kunne opnå, 
hvis vi kommer sammen om en ny 
drøm til vores sognekirke, vores sog-
nefælleskab, hvor vi alle kender hin-
anden og føler os hjemme. Gud for-
vandler ikke sogne på én gang, men 
Han forvandler mennesker, og forny-
elsen kan faktisk begynde i vores 
hjerter.      Ela Orlowska 
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“WHERE IS MY PLACE IN THE 
CHURCH?” 

 
We all possess different ideas of what 
makes a “perfect” church and perfect 
parish and there is nothing wrong to 
have expectations of what can or 
should be done, or what we may want 
or need from others.  But have you ever 
wondered, “what is the church”? Or 
“where is my place in the church”? 
Have you ever stopped to imagine 
what is possible to do for your parish? 
 
The church is not a building, a social 
event or a weekly pick-me-up. It is a 
people established by God to love one 
another and love the world just as Je-
sus has loved us. It is a holy communi-
ty made up of redeemed sinners, of all 
of us.  
 
We all love the idea of community. It 
is, however, possible to go to the 
church for many years without partici-
pating in the community of the church. 
How many of us show up in the 
church incognito, hide in the back, and 
leave as soon as the service is over all 
the while remaining completely un-
known? But we all want to belong to 
an authentic community – where eve-
ryone is needed, engaged, involved 
and connected. We want it. We need it. 
Nobody wants to be alone. We need 
each other, also in the church. 
 
Sunday Mass is the central act of the 
Catholic community, but parish can 
and should be so much more. 
Church should be a place where peo-
ple feel safe and comfortable, secure 
and ready to share life with others. If 

the parish is supposed to be our spir-
itual home, we should be engaged 
and assertive. But no one alone — not 
our parish priest or any individual 
parishioner- can take our community 
to the next level (an authentic com-
munity). We can only do it togeth-
er.  You. Me. All of us. Working to-
gether.  
 
So how can we  help create a culture 
of authentic community in our 
church and build meaningful rela-
tionships with others Christians for 
the building up of the parish commu-
nity as a big family? 
For some it can be hard to know 
where one fit in or how to begin. But 
we are all here today. If you have 
needs, do not be afraid to let them be 
known, maybe you are not lone. And 
if you have gifts you feel called to 
share, let this be known, too. Remem-
ber, that we all have a lot to give. 
Why not be involved in the parish 
activities? Help with small tasks? Ini-
tiate conversation with the stranger 
sitting close to me? Ask about his/
her week? Smile to the children, who 
keep on disturbing us during the 
mass! Stop by for a cup of coffee after 
a mass and share our time with the 
others! And, finally, do not see the 
parish as a place, where we can only 
receive but also give ourselves! 
 
Imagine what we could accomplish, 
if we come together around a new 
dream for our parish community, 
where we all know each other and 
feel at home. God does not transform 
parishes all at once, but He trans-
forms people and the renewal can 
begin in our hearts.   Ela Orlowska 
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INDIVIDUEL TERAPI ELLER  
PARTERAPI TILBYDES  

 
Efter aftale med Pater Kris tilbyder jeg 
individuel terapi eller parterapi – enten 
i sognegården eller i mit hjem i Had-
sten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er katolik og medlem af menighe-
den i Aarhus og er tidligere underviser 
af firmanderne. 

Jeg er uddannet lærer, stressvejleder 
og supervisor, arbejder som HR-
konsulent og er under uddannelse 

til familieterapeut på mit tredje år 
og er af mine undervisere blevet op-
fordret til at påbegynde min praksis 
som terapeut. 
Da jeg er studerende er prisen kun 
100 kr. for individuel terapi (en time) 
og 200 kr. for par. Pengene går til et 
børnehjem i Congo drevet af katol-
ske søstre. 
Terapien vil finde sted onsdag efter-
middag/aften eller i weekenden. 
 
Vil du vide mere, så kontakt mig 
uforpligtende på  
pernilleaagaard @gmail.com eller 
ring på 25444199 (aften) 

ET PAR DAGE VÆK… 

Retræten er begyndt og de næste par 
dage er vi sammen - i stilhed. Alt er 
tilrettelagt på forhånd: tidebøn, målti-
der, messe, stille bøn. Vi er kommet 
fra hele landet , fra hver vores daglig-
dag og det tager lidt tid at geare ned, 
at kunne være sammen med de an-
dre, hver for sig...men lige pludselig 
så går det! 

Mange af os har en længsel efter at 
være nogle dage væk en gang imel-
lem. Hvor vi kan slippe alt i dagligda-
gen og vende lidt ”tilbage til os selv” 
igen...for at kunne komme lidt nær-
mere Gud og til det det sande liv, som 
vi nogle gange trækkes væk fra. 

Måske er der nogle i menigheden, 
som kunne tænke sig et par dages 
retræte... 

...jeg vil gerne arrangere en enkel, 
stille retræte, hvis interessen er der. 

Ole, lige vendt hjem fra en retræte på 
Dalum kloster 

mailto:pernilleaagaard@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. 
 
KALDÆISK (SKT. NIKOLAJ KIRKE) 
 2. & 4. søndag  kl. 12:00. 
 
PINDSTRUP 
 1. & 3. søndag  kl. 10:30. 

SPANSK 
 Én gang om måneden, om lørdagen. Se 
opslag på chiaarhus.dk  
 
 
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 550 stk.  
TRYKKERI: Lavpristrykkeriet.  
UDGIVER: Den katolske menighed i Aarhus. REDAKTØR: Ole Nielsen 
(ole@danuela.dk). ASSISTENT: Gilda Suarez de Nielsen.    
FACEBOOK: Du kan også finde os på: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE. 
DEADLINE for næste nummer (juni-august) er DEN 14. MAJ 2019. Materiale som  
ønskes med i næste nummer af sognebladet bedes sendt til redaktøren. 
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GUDSTJENESTER I PÅSKEN 
PALMESØNDAG (14.04) 
Mass in English with the blessing of the palms - 
Saturday the 13.03 - 18.30 
Messe - 8.00 
Messe med palmevelsignelse og procession - 10.00 
Messe - 17.00 
MANDAG (15.04) 
Skriftemål - 16.00-18.00 
Messe - 18.00 
TIRSDAG (16.04) 
Messe - 16.30 
Skriftemål - 17.00-19.00 
Mass in English - 19.00 
ONSDAG (17.04) 
Messe - 8.00 

SKÆRTORSDAG (18.04) 
Laudes (med efterflg. morgenmad) -   9.00 

Middagsbøn - 12.00 
Messe - 17.00 

Tilbedelse i Niels St. Kapel indtil 23.00 Kom-
plet - 23.00  

LANGFREDAG (19.04) 
Laudes -   9.00 

Middagsbøn - 12.00 
Korsvej for småbørnsfamilier - 12.30 

Langfredags liturgi med       
Korsets hyldning - 15.00 

PÅSKELØRDAG (20.04) 
Laudes (med efterflg. morgenmad) -   9.00 

Madvelsignelse  
(Poswiecenie Pokarmow) - 11.00 

Middagsbøn - 12.00 
 

Kirken er lukket fra kl. 12.30 til 21.00  

PÅSKEN - HERRENS OPSTANDELSE 
Påskevigilie - 22.00 
Messe - 10.00 
Messe - 17.00 

 
PÅSKEMANDAG (2. PÅSKEDAG) 
Messe - 10.00 
Msza po polsku - 14.00 
- i Pindstrup, med genindvielse af den nyre-
staurerede kirke 


