
  

 

DEN KATOLSKE KIRKE 

AARHUS-OMRÅDET 

Nr. 3:  Sommeren 2019 

Hjertelig tillykke til årets firmander !! 

  



2 

 

Kære venner, 

I løbet af Påsketiden læser vi Apostle-
nes Gerninger. En beretning om hvor-
dan de første disciplenes møde med 
den Opstandne Kristus er blevet til en 
Kirke. Bogens forfatter beskriver de 
første menigheders vækst og opbyg-
ning.  

Hvor er vi henne i dag i forhold til de 
første kristne, som Lukas fortæller os 
om?  

Sådan en sammenligning kan ofte 
være udfordrende i vores nuværende 
kirke, som så tit ikke lever op til sin 
sendelse. I en kirke som så mange 
steder i verden har svigtet sine børn. 

Alle, som enkelte kristne og endnu 
mere som menighed og kirke, har 
brug for omvendelse og fornyelse i 
den Opstandnes Ånd. 

Alle, i hele vores menighed, er vi kal-
det til sammen i fællesskab at medvir-
ke til kirkens fornyelse og vækst. 

Denne fornyelse er mulig! Ikke kun 
takket være vores egne kræfter og så 
tit begrænsede evner. Men først og 
fremmest takket være Jesu trofaste 
kærlighed. Nu er “Guds bolig hos 
menneskene, han vil bo hos dem, og 
de skal være hans folk, og Gud vil 
selv være hos dem.” - siger Johannes’ 
Åbenbaring i en af læsninger fra den 
5. søndag i Påsketiden. Ja, Herren er 
midt iblandt os. Det er på Ham og 
kun på Ham, at vi skal bygge vores 
menighed og alle dens aktiviteter og 
struktur. Alt, som ikke er bygget på 
Ham vil falde som et hus, der er byg-
get på sand. 

Her er der plads for at sige en kæmpe 
tak til alle, som trofast arbejder for at 
give vidnesbyrdet om Kristi kærlig-
hed videre.  
Især må vi sige tak til vores kateketer, 
som gør det muligt for børn og unge 
at lære Jesus at kende og følge Ham.  
I medvirker på en særlig måde til Kir-
kens konstante fornyelse. Vi må sige 
tak til mange forældre, som engagerer 
sig i, at vores menighed bliver et sted, 
hvor familierne har deres plads, og 
børnene kan føle sig hjemme på en 
tryg og glædelig måde. Jeres engage-
ment er vigtigt!  

Jeg ved, at forandringer tager tid. Og 
at vi tit kan have en fornemmelse, at 
de tager for meget tid. Fra en snak 
med præsten til et møde i menigheds-
rådet. Fra menighedsrådsmøde til et 
møde med andre interesserede... Der 
er sikkert mange ting, vi kan gøre 
bedre og mere effektivt. Der er mange 
ting, jeg kan gøre bedre. Tak for et-
hvert feedback og konstruktiv kritik 
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og undskyld for enhver gang, hvor I 
kunne opleve en mangel fra min side. 

Kristus har samlet os på en fantastisk 
måde fra alle verdens hjørner til en 
menighed her i Aarhus. Rig på vores 
kulturelle mangfoldighed og forskelli-
ge baggrunde. Rig på alle gaver som 
Helligånden giver hver eneste af os.  

Alle de gaver er givet til den enkeltes 
men også til alles gavn!  
Derfor må hver eneste af os spørge sig 
selv: hvordan medvirker jeg til at op-
bygge vores menighed? Hvordan bi-
drager jeg til menighedens vækst og 
fornyelse?  

Hver eneste af os har en enestående 
plads i menigheden og bærer ansvar 
for kirken og dens mission. I denne 

tid hvor kirken beder om fornyelse af 
Helligåndens gaver i alle døbte, vil jeg 
invitere jer alle til at reflektere over 
jeres plads i vores menighed. Til at 
reflektere over jeres engagement i kir-
ken. Kun sammen kan vi føre Kristi 
mission videre. Kun sammen kan vi 
være en kirke, hvor alle har deres 
plads og føler sig velkomne. Kun 
sammen kan vi være en kirke, hvor 
børn og unge kan føle sig trygge. Kun 
sammen kan vi være en kirke, som 
kan klare sig økonomisk.  

Sammen om Ham. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig og afslap-
pende sommer.  

Lad os fortsat bede for hinanden. 

Kris 



UDSTILLING I  
GALLERI VED KIRKEN  

 

Vibeke Gonge udstiller malerier i  
menighedssalen.  
Alle er velkomne til åbningen fredag 
den 16. august kl. 16-18. 

Venlig hilsen 
Gallerigruppen 

 
 

SOGNEUNDERVISNING 
 

Næste års sogneundervisning starter 
lørdag den 7. september kl. 10.  
De andre datoer er: 28/9, 9/11, 7/12, 
11/1, 1/2 og 7/3.  

 

SOGNEBLADET - NY REDAKTØR! 
SIDSTE CHANCE! 

Har du mod på opgaven - fire gange 
om året - at stå for udgivelsen af vo-
res sogneblad? Så er chancen der nu! 
Meld dig! Kirken har brug for dig! 

Hvad skal man kunne? Jo, det danske 
sprog skal man kunne godt. Og du 
skal kunne arbejde på PC og håndtere 
e-mails. 
Man kan også være to, der hjælper 
hinanden. 
De første par blade kunne vi måske 
lave sammen? 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

Ole Nielsen 

KANTORIET 

Jeg er meget interesseret i sangere fra 
menigheden til Kantoriet. 

Kantoriet  har 16 faste sangere med ca. 
1/5 katolikker. 

Til efteråret i september-oktober har 
Kantoriet eksisteret ubrudt i 40 år og 
Koncert-Aftensang nr. 60 her i kirken 
synges i september, som den ene af de 
2 årlige koncerter. Den anden er til 
advent. 
De to eneste og vigtige krav er en ren 
stemme og en relativ let måde at lære 
på. 
 
Mange gode hilsener, 

Olav 
Vor Frue Kirkes Kantori 

Mob 31310048 

 
UDENLANDSKE MØNTER 

I vores kollekt finder vi en del uden-
landske mønter. Disse kan ikke veksles 
i banken. 

Regnskabskontoret ligger inde med 
mønter fra mange forskellige lande, 
især Norge, Sverige, England, USA, 
Schweitz og Tyrkiet. Skal du ud at rej-
se, må du gerne rette henvendelse til 
regnskabskontoret, hvor du kan købe 
mønter til en favorabel pris.  
Send gerne først en mail til fl@katolsk-
aarhus.dk så vi kan aftale nærmere. 

Filip Lykke 

mailto:fl@katolsk-aarhus.dk
mailto:fl@katolsk-aarhus.dk
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2. juni  VALFART TIL ØM ! 

9. juni  Pinsedag (h) 

10. juni Den salige Jomfru Maria, 
  Kirkens Moder (m)  

13. juni Jesus Kristus, Den evige  
  Ypperstepræst (f) 

16. juni Den Hellige Treenigheds  
  Fest (h) 

23. juni Kristi Legems og Blods  
  Fest (h) 

24. juni Joh. Døbers Fødsel (h) 

VIGTIGE FESTDAGE OG  
BEGIVENHEDER 

28. juni Jesu Hjerte Fest (h) 

30. juni Peter og Paulus (h) 

10. juli Knud Konge (f) 

31. juli Ignatius af Loyola, 
  Jesu Selskab (h) 

6. august Herrens Forklarelse (f) 

18. august Jomfru Marias optagelse  
  i Himlen (h) 
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I skrivende stund har International 
Cafe eksisteret i mere end et år, og jeg 
tør godt kalde det en succes.  

Der kommer mellem 25-50 hver gang, 
og vi er både børn, unge og voksne. 

Efterhånden er der flere, der har lært 
hinanden at kende, og det er tydeligt 
at der er gensynsglæde på kryds og 
tværs. 

I marts havde vi et oplæg af Hosna 
Mateen, der kom til Danmark som 
lille fra Afghanistan, og som fortalte 
om, hvordan det er som flygtninge-
barn at skulle gennem det danske sko-
lesystem.  
Det var både oplysende og opmun-
trende for “vores” egne børn. 

 

Lørdag den 22. juni holder vi som-

merfest, og i år bliver det et udendørs 
arrangement med bålmad og fælles-
lege. 
Der kommer flere oplysninger om 
festen, når vi kommer tættere på da-
gen… 

 

Cafeen starter op efter sommerferien 
den første tirsdag i september (i me-
nighedssalen) og ALLE er meget vel-
komne. 

På gensyn, 

Anemone Nyt fra International 

Café 
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Regnskab 2018 
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Kommentarer til regnskabet 

Regnskabet for 2018 præsenteres her i en enkel udgave. Her er nogle kommen-
tarer: 

• Indtægter er ca. 1.510.000 kr 

• Udgifter er 1.933.000 kr 

• Årets underskud 423.000 kr ! 

Underskuddet dækkes af Jesuitterne. Som nævnt tidligere falder dette tilskud 
med 100.000 kr pr år. Der er sat en spareplan i gang. 
Orgeludgiften på ca. 100.000 kr har været pga leje, service og andet. Vi har  
nu købt vores eget. Udgift i 2019 vil være ca. 30.000 kr. 
Der er indsamlet kollekt til mange formål i løbet af året: bispedømmet, Det 
hellige land, Missio, Caritas,etc. Disse er ikke med, da pengene videresendes. 

Ole Nielsen, økonomiudvalget 

Anden påskedag den 22. april blev 
vores kirke i Pindstrup genåbnet un-
der stor festivitas. Der har i flere år 
været et, især hos p. Herbert, bræn-
dende ønske om at få kirken ført til-
bage til den oprindelige skikkelse, 
som den havde, da den blev opført i 
1929.  

Takket være store donationer, som 
dækkede alle udgifterne, kunne den-
ne drøm gå i opfyldelse, og nu er kir-
ken ført tilbage til den smukke træ-
kirke, den oprindeligt var. 

De gamle farver er fundet frem igen 
og hele kirken er blevet nymalet ud-
vendigt såvel som indvendigt. Det 
gamle tøndebuede loft er igen frem-
draget og repareret. Klokkerne og 
deres ophæng er blevet repareret og 
der er installeret en ringemotor. De 
gamle mosaikvinduer, der kan ses på 
gamle fotografier, er blevet genskabt 
og isat, hvor de i sin tid var. I en tid 
hvor der lukkes kirker, er det som et 

lille lys, når en gammel kirke bliver 
renoveret og nu fremstår som en per-
le i den række af ”steder med sjæl” 
som Syddjurs Kommune udvalgte 
for få år siden. Gå eventuelt ind på 
Facebook og søg på ”Pindstrups  
Venner” for at se flere billeder. 

Selve genåbningen blev foretaget af 
biskop Czeslaw Kozon ledsaget af 
alle præster fra Aarhus og to folke-
kirkepræster.  
 
Kirken var fyldt til randen og der var 
opsat et stort telt udenfor til alle gæ-
ster, som der ikke var plads til i kir-
ken. Der var vel mødt ca. 250 perso-
ner op til indvielsen. 
 
Kirken er absolut et besøg værd og 
der er messe 1. og 3. søndag kl. 10:30.  
Så en søndagsudflugt med messe og 
kirkekaffe er anbefalelsesværdigt. 

Filip 

Skt. Mikaels Kirke, Pindstrup 
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En stor tak 

Skt. Mikaels kirke i Ringsø ser nu flot 
ud. 

Både stort arbejde og hjerte blev lagt i 
det smukke resultat. 

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle 
som har medvirket til, at det blev til 
som det er. 
At det var muligt at gennemføre pro-
jektet, kan vi takke A.P. Møller og 
Hustru Chastine MC-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal; Margrethe 
og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup, 
Sydbanks Fond og til en anonym ga-
ve på 40 000.00 kr. 

Jeg siger tak til arkitekten Peter Be-
ring fra Berings Tegnestue. Han satte 
rammerne for projektet.  
Jeg siger tak til adskillige håndværke-
re, der har udført deres arbejde ikke 
blot med deres hænder men også 
med hjertet. 

Jeg takker for tre store gaver: et orgel 
sponsoreret af de firmaer, der har 
arbejdet på kirken, et kors, der var 
lavet af håndværkere på mosebruget i 
1966 til Skt. Marie Magdalene Kirke i 

Pindstrup og nu foræret til Skt. Mika-
els Kirke i Ringsø, og det flotte taber-
naculum, som den polske del af me-
nigheden i Aarhus har samlet penge 
til. 

Jeg takker to ildsjæle og som var 
uundværlige under udførelsen af pro-
jektet: Hans Christian Baltzer og Lu-
cyna Pytlarz.  

En stor tak til alle, der har forberedt 
selve festen: de, der har stillet teltene 
op, de, der har stillet stolene og borde-
ne frem. Ved denne lejlighed siger jeg 
tak til Pindstrup Idrætsforening for 
stole og borde, som vi fik lov til at leje. 
Tusind tak til de, der har forberedt 
maden, bagt kager m.m. og ikke 
mindst tak til de, der har gjort rent 
efter festlighederne var forbi. 

En særlig tak retter jeg til biskop Czes-
law for hans støtte og for, at han ville 
forestå gudstjenesten. Tak til minis-
tranterne med Viktor og Maria i spid-
sen og endelig tak til alle, som ikke 
blev nævnt her, men som på en eller 
anden måde har bidraget til, at det 
blev til en god fest og en god oplevelse 
for de ca. 200 deltagere. 

p. Herbert 
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NYT FRA CARITAS ÅRHUS  

Indsamlinger 

Vi har afholdt to indsamlinger. Den 
første i Adventstiden til fordel for for-
frosne familier i Ukraine. Der indsam-
lede vi kr. 10268,50  samt en del Mobi-
lePay-bidrag. 

I Fasten har vi indsamlet penge til 
kvinder i Myanmar. Pengene går til 
mikrolån, så familierne kan blive selv-
stændige og dermed selvforsynende. 
Derudover går noget af indsamlingen 
til at fylde katastrofekontoen op, - flygt
-ningehjælp, naturkatastrofer, krig mv. 
Vi indsamlede kr. 8330,- samt ca. 30 
MobilePay-bidrag. Derudover indvilli-
gede p. Kris i, at vi lavede en kollekt 
og den indbragte kr. 8440,-. Mange tak 
for det fine beløb. 

Vores sogn er en af de største bidrag-
ydere til Caritas, blandt andet pga. 
ovenstående slags bidrag men især 
også fordi lyspengene går til Caritas. 
Lyspenge er overskuddet fra salg af 
fyrfadslys i kirken. I Danmark er vi en 
af de få sogne, der gør det. Caritas er 
meget taknemmlige for det meget væ-
sentlige bidrag, der kommer derfra. 

Caritasdag 2019 

I år skulle Caritasdagen og årsmødet 
for sognerepræsentanter være afholdt i 
Ålborg, men pga. ombygning af deres 
skole, har Caritas bedt os om at afhol-
de Caritasdagen. Den afvikles søndag 

den 29. september kl. 10-14. Dagen 
starter med messe, som fejres sammen 
med biskoppen, og derefter er der fro-
kost i skolens gymnastiksal. Efter fro-
kost vil der være forskellige oplæg, 

man kan vælge imellem. 

Sæt derfor gerne kryds i kalenderen 
allerede nu! 

Der bliver rig lejlighed for at hjælpe 
med til at få dagen til at blive god. Vi 
kommer til at få brug for  

• Folk, der vil bidrage med mad og 
kager. (I alt ca. 125 forventes at 
deltage i frokosten.) 

• Folk, der vil lave nogle sjove lege 
for børn. (Fodbold, skattejagt eller 
hvad man nu kan finde på.) 

• Folk, der vil bidrage med at sætte 
stole/borde op og pynte dagen 
før. 

• Folk, der vil bidrage med at rydde 
op efter kl. 14 om søndagen. 

Vil du være med, så skriv dig på en 
seddel, der kommer op i våbenhuset, 
eller skriv til Jonalyn og Michael på 
madm@get2net.dk. 

Fremtidige aktiviteter 

I Caritas handler de fleste af de lokale 
formål om at samle penge ind. Men 
det behøver jo ikke altid ske ved ga-
deindsamlinger.  
Har du et forslag til aktiviteter, der 
kan give indtægter til Caritas og sam-
tidigt skabe opmærksomhed om Ca-
ritas’ arbejde? Så kontakt os, - fx efter 
messen. 

Hvis du gerne vil deltage i noget af 
caritasarbejdet, er du yderst velkom-
men. Så finder vi ud af noget! 

God sommer ønskes I alle fra 

Jonalyn og Michael 

mailto:madm@get2net.dk
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175-jubilæum for Bønnens Apostolat 

 
Bønnens Apostolat startede for 175 år 
siden i jesuitternes studiehus i Vals i 
den sydlige del af Frankrig. På festda-
gen for den hl. Frans Xavier, (jesuit og 
missionær bl. andet i Indien) den 3. 
december 1844 havde P. François 
Gautrelet, SJ, - de unge jesuitters ån-
delige vejleder i sin prædiken opfor-
dret de studerende til i løbet af deres 
studier gøre noget for missionen. Ved 
at ofre deres dagligdag, dagens arbej-
de med Eukaristien i centrum kunne 
de nemlig støtte missionærerne og 
deres arbejde og således være med til 
at udbrede troen. Budskabet var simpelt: Du er dyrebar for Gud, som du er. 
Alle, uanset hvor fattige eller gamle eller syge, kan ofre sit liv til Gud. Din mis-
sion er lige så vigtig som mission i alle lande i verden. Det er din mission: at 
leve dit kristne liv dér, hvor du er. Du bidrager således også til at opbygge 
Guds rige. 

Efter en kort tid udbredtes denne bevægelse til Europa og snart til hele verden. 
Centralen, som oprindeligt var i Frankrig, blev forflyttet til Rom i 1925 og knyt-
tet til Jesuitternes Hovedsæde. Siden da har Jesuitternes General (overordnede) 
hovedansvaret for Bønnens Apostolat. 

De månedlige kirkens anliggender for verden og mission blev indført i 1849.  
Siden 1891 var det paven selv, der formulerer dem med henblik på Kirkens ak-
tuelle behov. Pave Frans bringer disse intentioner skiftevis: en hver måned en-
ten generel eller missions. 

I dag findes Bønnens Apostolat i ca. 1.500 bispedømmer og har omkring 70 mil-
lioner medlemmer ikke mindst her i Danmark. Jesuitterne bragte den med sig 
ved deres ankomst midt i det 19. årh. 

Dette jubilæum vil blive centralt fejret på Jesu Hjerte festen i Rom. 
I Danmark bliver jubilæet fejret søndag den 20. oktober 2019 med en højmesse 
kl. 10.00 og receptionen derefter. Biskop Czeslaw er hovedcelebranten.  

Læs mere på: www.boennensapostolat.dk 

p. Herbert  
Animator i Danmark  

file:///C:/Users/Ole/AppData/Local/Temp/www.boennensapostolat.dk
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BØRNEHJØRNET 

Den gode hyrde katekese  
Hvis du er mellem 0 – 7 år gammel, vil vi 
meget gerne invitere dig til at deltage i 
Den Gode Hyrde katekese. Katekesen fo-
regår i et velforberedt rum som kal-
der Atrium, hvor børn få rviden om de bibelske historier og messens ritu-
aler, farver og instrumenter. Børnene arbejder selvstændigt og med moti-

vation til udvælgelse af det emne som de 
ønsker at fordybe sig i. Denne form for kate-
kese støtter barnet i at opdage og få etableret 
et personligt forhold til Gud. 

• Vi tilbyder undervisning på 2 forskellige 
hold: til børn 3-5 år; til børn 5-7 år (bagefter 
forsætter vi med førstekommunions-
undervisning baseret på Den Gode Hyrde-
metode). 

• Katekesen finder sted om lørdagen, 
ca. en gang om måneden (den samme dag 
som sogneundervisning) mellem kl. 10 – 12. 
For tilmelding og mere info KONTAKT os 
på:  good.shepherd.aarhus@gmail.com 
 

 

Vidste du… 

Hvad gemmer sig her? - 
Forbind prikkerne 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:good.shepherd.aarhus@gmail.com
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Vidste du… 

Hvad er PINSE? 
Pinse betyder halvtreds (50) og ligger lige halvtreds dage efter Påsken. I Pin-
sen fejrer vi, at Gud sendte Helligånden til jorden. Han skulle afløse Jesus som 
10 dage forinden var taget tilbage til himlen (det fejrer vi på Kristi himmel-

fartsdag).   
Den første pinse foregik i Jerusalem, hvor alle Jesu venner var sammen og 
bad. De ville gerne følge Jesus, men hvordan kunne de det? Jesus var taget 
tilbage til sin Far i himlen, og di-
sciplene kunne ikke bare lige be-
søge ham deroppe. Det var de 
faktisk kede af. Men Jesus havde 
sagt til dem, at han ville sende en 
god ven, en trøster, som ville trø-
ste og hjælpe dem. Gad vide, 
hvem det var? Disciplene ventede 
spændt på, hvad der ville ske og 
det var nu den 10. ventedag, og 
der var stadig ikke sket noget. 
Mens disciplene var sammen og 
bad, hørte de lige pludselig en susende lyd. Det var som om, det var begyndt 
at blæse inde i huset, hvor de var. Var der nogen, der havde åbnet vinduet? 
De kiggede sig omkring. Hvor kom lyden fra? Mens de så sig omkring, kunne 
de lige pludselig se små flammer. Ildflammerne kom ned oppefra, de spredte 
sig i rummet og satte sig på hver af dem. Og så skete det: De blev så glade! 
Det var, som om flammerne fyldte dem med lys og glæde. Nu var det sket. 
Helligånden var kommet ind i dem, der fulgte Jesus. Disciplene fik pludselig 
lyst til at synge for Gud, og de fik lyst til at prise ham og fortælle om ham. Og 
det var lige det, de gjorde! Men det var så mærkeligt! De talte slet ikke på det 
sprog, de ellers plejede at tale på. Nej, de talte forskellige sprog hver især. Og 
disciplene blev fyldt med tro og frimodighed.   

 

Svar og vind  
 

1. Hvad hedder vores sognepræst? 

2. Hvor mange præster arbejder i vores menighed? 

3. Hvornår er Pinsen i 2019? 
 
Send dine svar til: ela.orlowska@gmail.com og få mulighed for at vinde en lille overra-
skelse; vinderen kontaktes direkte.  

Se næste side ---> 
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Set med et barns øjne 

 ”Hvad er førstekommunion ?”  

”Der er en fest, når barn kan drikke vin for den første gang i sit liv” ;-) 
(Søskende til barnet, som skal til førstekommunion) 

Førstekommunion er, når vi for første gang modtager de Kristi legeme og 
blod i form af brød og vin. Den hellige kommunion er et sakramente, hvor vi 
fysisk og meget konkret møder Jesus. I dette møde bliver Jesus en del af os.  

 
Lavet af børnene under højmessen,  

5. søndag i Påsken: ”Det ny Jerusalem” 

”Jeg, Johannes, så en ny himmel og en ny jord…” 
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I de sidste par år blev korsvejen for 
børn afholdt for dem, som var medlem-
mer af familiegruppen. 

I år har vi tilbudt det til alle børnene i 
vores menighed.  
Korsvejen blev afholdt om formid-
dagen Langfredag og der var mange 
familier med små børn som deltog. 

Ved alle stationerne var der lagt kuver-
ter med de ting, som var forbundet 
med den enkelte station, så børnene 
bedre kunne forstå, hvad der skete ved 
hver station. 

  
Der var børn, som har hjulpet med 
at åbne kuverterne og vise de andre, 
hvad der gemte sig i dem.  

Børnene hørte korte fortællinger, om 
hvad der skete ved stationerne, og 
hvordan kan det forbindes med vo-
res liv. 

Vi har fået mange positive tilbage-
meldinger på det, og vi vil forsætte 
med det også næste år. 

Ela 

Korsvej for børn 
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HVAD ER MENIGHEDSRÅDET 

EGENTLIG FOR EN STØRRELSE? 

 

I dette blad vil jeg gerne skrive om:  

• formålet med et menighedsråd - 
dets rolle i vores Kirke 

• Hvad beskæftiger vi os med? 

 

Jeg håber, det vil gøre flere af jer inte-
resseret i menighedsråds-arbejdet, - og 
motivere nogen til at tage initiativ til 
ting og aktivt at involvere sig!   
 
Dette er meget vigtigt for at få gen-
nemført ting! 

Vi har et fælles ansvar - både rådet og 
menigheden - hvis vi vil være en le-
vende og dynamisk menighed, med 
mange og forskelligartede aktiviteter.  

Ifølge kirkeretten skal enhver menig-
hed have et økonomisk råd, som bistår 
sognepræsten i at administrere menig-
hedens økonomi.  
Yderligere kan biskoppen vælge at 
oprette et pastoralt råd, der bistår sog-
nepræsten med rådgivning om pasto-
rale opgaver.  
I Danmark er det blevet besluttet at slå 
de to råd sammen i et, nemlig i form af 
menighedsrådet.  Der er således to op-

gaver for menighedsrådet:  

• at bistå med rådgivning om økono-
mi  

• rådgive om pastoralt arbejde 

Menighedsrådet skal: 

• påse, at menighedens økonomiske 
og personalemæssige forvaltning 
tilrettelægges på en betryggende 
måde 

• Være et organ for alle menigheds-
medlemmers medansvar for me-
nighedens liv og vækst, 

•  og det er dermed medansvarligt 
for løsningen af de opgaver af pa-
storal, karitativ og administrativ/
økonomisk art, som hovedsagelig 
angår menigheden.  

Rådet kan træffe beslutning vedrø-
rende disse opgaver, herunder om 
ansættelse og afskedigelse af perso-
ner i menighedens tjeneste.  

Det er ikke menighedsrådets opgave 
at udføre alle opgaver selv! 

Kirkekaffe, frokoster, fester, retræter, 
katekeseaftener, bønsaftener mm – 
den slags kan kun ske, hvis der er 

folk nok, der vil bidrage og tage 
medansvar.  

På samme måde som der er mange 
der er lektorer, kommunionsuddele-
re, kateketer, m.m.  

Kirkeretten specificerer: 

 at ’de troende (dvs alle medlemmer 
af menigheden) er forpligtet til at væ-
re behjælpelige vedrørende Kirkens 
behov, således at Kirken har, hvad 
der er nødvendigt til gudstjenesten, 
apostolske aktiviteter, karitativt ar-
bejde og et værdigt underhold af 
dens tjenere’.  

Således er det faktisk en forventning, 
ja, et krav?,  at alle bidrager med  

hænder, tid, energi og bøn for vores 
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fællesskab og menighed.   

I menighedsrådet modtager vi ofte 
gode forslag og ideer til spændende 
aktiviteter, arrangementer af social- 
eller pastoral karakter, som vi synes er 
gode.  

Men hvis ikke der samtidig følger et 
tilbud om hænder til at løfte en opga-

ve, eller en, der melder sig som tovhol-

der til at finde andre, der kan hjælpe 
til, bliver initiativets næsten aldrig til 
noget.   

Menighedsrådet har rigtig mange ting 
at se til! For at få nye ting op og stå, 
har vi derfor som hovedregel brug for 
deltagelse fra folk, der har lyst til at 
føre en ide eller aktivitet ud i livet.  

Det er mit ønske, her op mod pinse, at 
alle i menigheden må reflektere over, 
hvordan de er ”behjælpelig vedrøren-
de Kirkens behov” – her tænker jeg 

både økonomisk støtte, støtte med 
bøn og støtte med ”hænder og ho-
ved” til diverse aktiviteter, alt efter 
enhvers evner og muligheder.  
 

Kom Helligånd!  
Opfyld dine troendes hjerter 

og antænd i dem  
Din kærligheds ild. 

Udsend din ånd 
og alt vil blive nyskabt  

og du vil forny jordens skikkelse. 

Hvor mange ting kunne der ikke 
komme op og stå, og hvor spænden-
de og levende menighed kunne vi 
ikke få, hvis vi løfter i flok og hver 
især giver det vi kan og deltager i en 
række af de aktiviteter, der allerede 
er?  

Anne Mette Frey,  

menighedsrådsformand 

Udflugt med Seniorklubben 

Den 21. maj tog Skt Knuds seniorklub på udflugt til Humlemagasinet på 
nordvestfyn. 
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Kære læsere af Sognebladet  

Tillykke til de børn, som har modtaget 
førstekommunion og de teenagere, 
som er blevet firmet.  
Og tillykke til jer forældre til børnene. 
Jeg håber, I har haft gode dage både i 
kirken og til festerne efterfølgende.  

Sommertiden er på en skole som vores 
lig med skriftlige og mundtlige prøver, 
afslutning af skoleåret og planlægning 
af det kommende... og til august mange 
nye elever på skolen. Det er en særlig 
tid med mange farvel’er bl.a. ved trans-
lokationen, men heldigvis også mange 
goddag’er.  
 
Vi glæder os meget til, at vi 1. juni kan 
sige goddag til vores nye viceskolele-

der Jacob Solsø Holm.  

Jacob er uddannet lærer og har en le-
deruddannelse til leder af de frie grund
- og efterskoler. Han har været lærer i 6 
år på Aarhus Efterskole og forstander i 
2 år på Aarhus Børnehøjskole. Jacob er 
33 år og gift med Mona. De har to børn 
og en på vej.  
Jacob siger om sig selv, at han har en 
passion for pædagogik, den frie skole-
verden, den kirkelige verden og ledel-
se.  
Jeg ser frem til ledelsessamarbejdet 

med Jacob og at Jacob bliver en del af 
Skt. Knuds Skole. 

Sommertid er også ferietid. Hvor er 
det godt og vigtigt engang imellem at 
stoppe op og gøre noget andet end 
det, vi gør til hverdag.  

Men inden vi når ferien, skal vi fejre 
pinse. Grundtvig har skrevet en fan-
tastisk pinsesalme, og jeg vil med 1. 
vers af den ønske Sognebladets læse-
re en dejlig pinse-, sommer- og ferie-
tid. 

I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nådestolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 

nu har vi sommer 
 skær og blid, 

nu spår os mer’ 
 end englerøst 

i Jesu navn en gylden høst. 

 

Med venlig hilsen, 

skoleleder Tina Kruse,  
Skt. Knuds Skole  
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En æra er slut: Skt. Joseph 
Søstrene forlader Aarhus 

 
Til august flytter søster Angela 
Rammé fra Aarhus til København. 
Dermed forlader den sidste Skt. Jo-
seph Søster Aarhus efter over 140 år, 
hvor søstrene både har bygget og dre-
vet hospital, undervist skolebørn og 
arrangeret retræter og meditativ dans  
 
Af Malene Fenger-Grøndahl 

 
I 1892 kom en mand til Aarhus, som 
havde fået kolera under et ophold i 
udlandet. Ingen ville tage sig af ham af 
frygt at blive smittet. Men en Skt. Jo-
seph Søster, sr. Elisabeth Simplicienne, 
plejede ham, til han døde. Det indgød 
respekt og anerkendelse på et tids-
punkt, hvor katolikker ellers ikke var 
velsete i byen.  
 
I dag, langt over 100 år senere, er en 
anden Skt. Joseph Søster, Angela 
Rammé, kendt og værdsat både i vores 
menighed og blandt andre mennesker i 
Aarhus og omegn. Mange deltager i 
meditativ dans i Gellerup Kirke den 
sidste onsdag i hver måned, ledet af sr. 
Angela. I menigheden er hun kendt for 
sin tjeneste som leder af konvertitun-
dervisningen, som lektor og kommuni-
onsuddeler – og som medlevende og 
omsorgsfuld samtalepartner. Desuden 
er hun kendt som retræteleder i Skov-
huset og for sit arbejde med at samle 
tøj, møbler og legetøj sammen til asyl-
ansøgere og flygtninge.  
”Flygtninge og asylansøgere er blandt 
de mest udsatte i vores samfund i dag. 

Derfor er netop flygtninge også en 
gruppe, vi som Skt. Joseph Søstre har 
besluttet, at vi skal være opmærk-
somme på og prøve at gøre en forskel 
for,” siger søster Angela Rammé.  
 
Sr. Angela er født og opvokset i Tysk-
land og er uddannet lærer. Som Skt. 
Joseph Søster har hun boet og virket i 
Danmark, Tyskland og Tjekkiet, og i 
april 2013 flyttede hun til Aarhus. 
Her boede hun i de første år sammen 
med to ældre Skt. Joseph Søstre, sr. 
Regina og sr. Bernardine, men de er 
siden flyttet til København, så det 
seneste år har søster Angela været 
den eneste Skt. Joseph Søster i Aar-
hus.  
 

Der er nu kun 23 Skt. Joseph Søstre i 
Danmark, og de fleste er over 70 år. 
Så de få yngre søstre skal dels tage 
sig af de ældre, dels koncentrere sig 
om driften af søstrenes retrætecenter 
Stella Matutina i Kokkedal. Derfor 
flytter søster Angela til august til Kø-
benhavn.  Og dermed slutter en 144 
år lang æra.  
 
De første søstre kom til byen i 1875. 
Dengang var den katolske menighed 
i Aarhus helt ny, og man var i gang 
med at etablere skole og kirke. Præ-
sterne bad Skt. Joseph-søstrene om 
hjælp til at undervise pigerne, og i 
1875 kom fire søstre til Aarhus og 
begyndte at undervise Fra 1890 be-
gyndte de også at tage sig af syge og 
fattige, og de åbnede en lille klinik og 
siden et lille hospital. Efterhånden 
modnedes tanken om at bygge et 
stort moderne hospital, og i 1907 blev 
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Skt. Joseph Hospital i Bülowsgade ind-
viet. Det blev kendt for sin fremsynet-
hed og for søstrenes omsorgsfulde og 
kompetente sygepleje. I 1972 købte 
amtskommunen hospitalet og overtog 
driften af det, og i midten af 1980erne 
flyttes de sidste patienter ud af hospi-
talet. 
 
Men Skt. Joseph-søstrene fortsatte de-
res virke – som lærere på Skt. Knuds 
Skole og som ergoterapeuter, sygeple-
jersker, lærere og musikterapeuter. At 
søstrene nu forlader Aarhus er derfor 
vemodigt, erkender søster Marianne 
Bode, der selv boede i Aarhus fra 1985-
1989 og var den sidste søster, der un-
derviste på Skt. Knuds Skole. I dag er 
hun provincial priorinde, dvs. leder, af 
den danske afdeling af Skt. Joseph Sø-
strene. 
”Det er vemodigt, at vi forlader Aar-
hus. Men jeg er sikker på, at den ånd, 
søstrene har lagt i deres arbejde, vil 
leve videre,” siger hun og nævner, at 
mange århusianere har haft berøring 
med søstrene og husker dem for deres 
nærvær og omsorg.  
 

Søster Angela er begyndt at indstille 
sig på at forlade Aarhus.  
”Det er nok ofte sådan, at når noget 
skal slutte, sætter man endnu mere 
pris på det. Jeg vil nyde hver dag, bru-
ge tiden godt og være til rådighed for 
dem, der har behov for mig,” siger 
hun. 
 
Læs mere om Skt. Joseph Søstrene her: 
http://sanktjosephsoestrene.dk/ 

 

Skt. Joseph Søstrenes afsked med 
Aarhus markeres med en festgudstje-
neste i vores kirke søndag den 11. 
august med efterfølgende reception i 
sognegården 

 

 

 ”Som Sankt Joseph Søstre har 
vi et fælles kald til at følge Kristus 
efter og dele hans sendelse, og dette 
kald fører os sammen i et livs fælles-
skab. 
  Dagligt opbygger vi vort fælles 
liv ved at acceptere os selv og de an-
dre, ved at dele dét vi er med hinan-
den, ved stadig omvendelse og gensi-
dig tilgivelse. ” 

 Uddrag af Sankt Joseph Søstrenes 
Konstitutioner (“leveregler”) 
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Påsken, Jesu Kristi berøring! 

Jeg tror, at vi alle som troende katolik-
ker har haft vores egen påskeerfaring. 

Så her så mine personlige erfaringer og 
refleksioner. 

Gud er kærlighed, således konkluderer 
Apostlen Johannes. Disse Guds ord, 
som er så enkle og dog svære at efter-
følge, kræver en livslang proces ikke 
mindst for mig. Som en præst engang 
sagde til mig: Klaus, vores tro er enkel, 
vi skal blot elske!! Det er dette, som på-
sken er - Kristi kærlighed selv til døden. 

Vi kan huske Guds ord (Joh, 3, 16): 

”For således elskede Gud verden, at 
han gav sin enbårne søn, for at enhver, 

som tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv.” 

Det er vores og min erfaring, at Kristus 
berører os fra vugge til grav. En berø-
ring, som er et Kærlighedens udtryk. Vi 
kender Kristus, som har børnene i sin 
favn og velsigner dem, som også er då-
bens udtryk. Vi kender lignelsen om 
Den fortabte søn, hvor Faderen så sin 
hjemvendte søn, løb ham i møde og 
omfavnede ham og kyssede ham. 

Vi fejrede Påsken i vor Kirke, hvor vo-
res præster og kor og ministranter skab-
te en smuk ramme om fejringen.  Skær-
torsdag, hvor Altrets sakramente ind-
stiftes, hvor Jesus vaskede Apostelenes 
fødder. 

Vi bliver berørt af Jesus Kristus i den 
hellige Kommunion, ja vi får det evige 
liv (Joh 6, 54): 

”Den, der spiser mit kød og drikker mit 
blod, har evigt liv” 

Hvilket løfte!! 

Fodtvætningen som er genindført i 
vores kirke, hvor vores sognepræst 
p. Kris vaskede vores fødder, blev en 
gribende erfaring for mig.  Kristus, 
som den der tjener, den som ydmy-
ger sig, den som berører os med et 
helligt kys. Tak p. Kris, for din yd-
myghed! 

Langfredag, hvor Jesus døde i smer-
te, fysisk og sjæleligt. Jesus ord: 
Far ,tilgiv dem de ved ikke, hvad de 
gør! Vi og jeg bliver grebet af denne 
kærlighed, denne Kristi smertefulde 
kærlighed til os. 

Påskesøndag, hvor Jesus opstår fra 
de døde.  En glæde og jubel fylder 
hjerterne - er det ikke Helligånden 
som fryder sig! 

Jesus Kristi ord: Større kærlighed har 
ingen, end den som sætter sit liv til 
for sine venner. Det er Kristi opstan-
delse og vores. 

Kristi løfte om Helligåndens komme 
som vi kan læse I Johannes evangeli-
et, at Faderen og Jesus vil tage bolig 
hos os! 

Således elsker Gud os, han vil røre 
ved os. Berøring er et kærlighedens 
udtryk. 

Hils hinanden, med et helligt kys, 
således skriver Paulus i et af sine 
breve. 

Det gælder for Dig og Mig. 

Ja, vores kristne liv er Kristi berøring
-  vi skal også favne og berøre vores 
medmennesker. 

Fred og alt godt, Klaus Aarup. 
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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. 
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