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Omvend jer og tro på 

evangeliet. Disse ord 

bliver sagt hvert år, 

når en præst laver 

askekors over vores 

pande under messen 

askeonsdag. 

For at forstå ordenes fulde betydning skal 

vi se konteksten, de bliver sagt i. I første 

kapitel af Markusevangeliet prædiker Je-

sus over for folket og siger: “Tiden er inde, 

Guds rige er kommet nær; omvend jer og 

tro på evangeliet!” (Mk 1: 14-20) 

Lige efter at have citeret disse ord fører 

Markus os til Galilæas Sø og lader os være 

vidner til, at Jesus kalder sine første disci-

ple. Det er i denne handling, nøglen til 

omvendelsen ligger. Guds kald til at om-

vende vores hjerter, sind og vilje er ikke et 

kald til at følge et bestemt sæt regler eller 

bud. Ikke et kald til at tage nogle bestemte 

værdier til sig. Heller ikke et kald til at lade 

være med at gøre bestemte ting og begyn-

de at gøre noget andet. Kaldet til omven-

delse er først og fremmest en invitation til 

at følge EN PERSON med alt, hvad det in-

debærer.  

Fastetiden har altid på en særlig måde 

været knyttet til den sidste del af dåbsfor-

beredelsen for dem, som skal døbes i på-

sken. I år er der ingen voksne, som skal 

døbes påskenat. Men fastetiden kan for os 

alle være en ny chance for at spørge os 

selv: Hvad er mit forhold til Kristus?   

Pave Frans opfordrer i sin vigtige tekst, 

Evangeliets glæde (pkt. 3), alle kristne til 

“endnu i dag at forny deres personlige 

møde med Jesus Kristus (...) Den, der vil 

løbe risikoen, ham vil Herren ikke skuffe, 

og når en tager et lille skridt hen imod 

Jesus, så opdager han, at Jesus allerede 

ventede med åbne arme på, at han skulle 

komme. (...) Lad der ikke være noget an-

det end kraften fra hans liv, der driver os 

fremad!” 

Ja! Det er kun mødet med den levende 

Kristus, som kan forandre vores liv i alle 

dets dimensioner. Uden ham bliver vores 

bestræbelser efter omvendelsen til en 

ideologi eller tom asketisk eller moralsk 

øvelse. Uden ham bliver vores faste til en 

tom ramme uden billede i. Som kristne 

afholder vi os ikke fra ting for at øve os i 

tålmodighed eller selvbeherskelse. Det 

eneste formål med den kristne faste er at 

give plads til, at mødet med Kristus kan 

ske.  

Vi slukker ikke for internet og fjernsyn, 

fordi vi gerne vil begrænse vores forbrug 

af disse medier. Vi kan gøre det for at vin-

de lidt mere af vores kostbare tid, som vi 

kan bruge til at møde Jesus i hans ord og i 

de mennesker, som er omkring os. Vi hol-

der ikke op med at spise visse ting for at 

slanke os eller se, hvor lang tid vi kan und-

gå at spise søde sager. Vi gør det, fordi vi 

tror, at den fysiske sult kan hjælpe os med 

at komme i kontakt med den dybeste 

længsel, som er i os: længslen efter Guds 
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nærvær og kærlighed.  

Hvad kan du gøre i løbet af denne faste for 

at give mere plads og tid til dit forhold til 

Jesus?  

Kaldet til omvendelse er ikke endnu en 

opfordring til det ene eller det andet. Ikke 

endnu et krav. I denne tid, hvor vi alle er 

udmattede af at skulle følge så mange krav 

og retningslinjer, kommer hans kald som 

en befriende indbydelse: ”Kom til mig! 

Følg mig, så vil jeg bære dine byrder sam-

men med dig! Kom til mig, du som er træt 

af coronaen, ensomheden og usikkerhe-

den. Du, som er bange. Kom, for jeg vil 

gerne give dig hvile. Jeg er kommet for at 

give mine får livet i overflod. Også til dig!” 

En glædelig faste til jer alle! 

Kris 

MINISTRANT-LEDER ANNO 2030? 

—præsentation af menighedens nye ministrant— 

- af Victor  Johannesen 

Da Giacomo mødte op i sakristiet en søndag i november, var 

han altså lidt spændt. Det er helt normalt, når man skal prø-

ve at være ministrant for første gang. Vi tager det stille og 

roligt. Der er meget, at lære, men vi har heldigvis også man-

ge år til at øve os. Efter messen fik vi et stykke chokolade, 

mens vi blev enige om, at det faktisk var gået meget godt og 

egentlig også var ret sjovt. 

Giacomo er ivrig efter at lære mere. Han vil godt vide, hvor-

dan man låser det gyldne skab i kirken op. Tænker, der lige 

er et par ting, vi skal lære først. Der er dog ingen tvivl om, at 

han har ambitioner og masser af energi. Tror, vi har kirkens 

næste ministrantleder. 

Har du modtaget 1. kommunion, og vil du også gerne prøve at være ministrant? Så tag 

fat i Victor på mail: hejhongogvictor@gmail.com. 

Bemærk! Vi er i øjeblikket i gang med at opdatere og organisere informationerne ba-

gerst i sognebladet. Hvis du opdager fejl eller kender til faste aktiviteter, der bør næv-

nes, så skriv til Zenia, zenialarsen@gmail.com.  
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Situationen med corona er igen en udfor-

dring, der rammer stort set alle aspekter 

af dagligdagen og også vores aktiviteter i 

menigheden. Især ramte de pludselige 

restriktioner i kirken til jul hårdt og var en 

skuffelse for mange. At udmeldinger tit 

kommer sent, gør frustrationen større. Jeg 

kan garantere for, at præster og menig-

hedsråd gør alt for at finde løsninger og 

formidler til jer alle hurtigst muligt, selvom 

det betyder arbejde sene aftener eller 

nætter. Vi er dog tit begrænset af at afven-

te nyt fra enten regering, kirkeministerium 

eller vores eget bispedømme og sidder tit 

utålmodigt klar med en løsning uden at 

kunne offentliggøre den, før den endelige 

godkendelse kommer oppefra i systemet.  

Til tider hører vi at ”nogen er utilfredse 

med noget” eller ”mange har behov for 

noget, der mangler”. Det er svært, hvis 

ikke vi ved, hvem der har brug for noget, 

og hvad folk præcis har brug for eller kun-

ne tænke sig helt konkret. Det er næsten 

umuligt at bygge op på og forbedre ud fra 

sådanne kommentarer, hvis det er så ab-

strakt. Vi vil meget gerne have feedback 

på konkret input til aktiviteter, ting der 

mangler, kan gøres bedre - og naturligvis 

også gerne høre, hvis der er noget, der 

fungerer godt, og som man er glad for, så 

vi kan have opmærksomhed på at værne 

om det. Så meld det endelig åbent og ær-

ligt ud, hvis der er noget galt, eller der er 

forslag - men helst direkte til en af præ-

sterne eller til mig eller en anden i menig-

hedsrådet. Det er ikke sikkert, at alt er 

muligt, men ideer og bidrag til selv at være 

med til at opbygge modtages meget gerne.   

Selvom det er en stille tid pga. corona, 

sker der en masse. Sakristiet og fredska-

pellet er blevet malet og sat i stand. Det 

har virkelig pyntet og lysnet. En kirkeklok-

ke, der var i stykker, er blevet repareret. 

Oprydning er i gang i biblioteket på 1. sal 

for at skabe et bedre lokale, der kan bru-

ges til flere typer aktiviteter, når det bliver 

muligt at samles igen. Alt sammen små, 

positive lyspunkter. Lad os håbe, det inden 

længe bliver muligt at samles og mødes 

igen uden at skulle bekymre sig om syg-

dom og smitte, så vi også går lysere tider i 

møde på den front. Lad os huske hinanden 

i bøn i denne tid, der er præget af adskil-

lelse!    
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PERIODENS HØJTIDER OG FESTDAGE 

17. februar: Askeonsdag 

19. marts: Josef, Jomfru Marias brudgom (h) 

25. marts: Herrens bebudelse (h) 

28. marts: Palmesøndag 

1.-4. april: Påskehøjtiden 

13. maj: Kristi himmelfartsdag (h) 

23. maj: Pinsedag (h) 

KØB EN FLASKE ALTERVIN 

Vi bruger normalt rigtig meget altervin i menighe-

den, men i det forløbne år har vi ikke haft kom-

munion under vinens skikkelse i vores menighed. 

Og i efteråret modtog vi ved en fejl en ny leveran-

ce! 

Vi har alt for meget og tilbyder nu, at du kan købe 

en flaske eller to til privat brug. De sælges for 50 

kr stykket. Bestil via mail, ole@danuela.dk, eller 

direkte kontakt til mig. Du kan bestille indtil 6. 

marts, og vinen betales kontant ved udleverin-

gen, der foregår inden påske.  

Kh Ole, hovedsakristan 

Bemærk:  

Førstekommunion og fir-

melse er pga. corona ud-

skudt til efteråret. De be-

rørte familier er informe-

ret. 
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OM SOGNEBLADET:  
”Den Katolske Kirke: Aarhus-området” udgives 4 gange om året og udsendes 
via mail samt i et trykt oplag på ca. 400 stk.  
UDGIVER: Den katolske menighed i Aarhus.  
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE 
REDAKTØR: Zenia Larsen  
E-mail: zenialarsen@gmail.com 
 
DEADLINE for næste nummer (Pinse 2021) er DEN 7. MAJ 2021.  
Materiale, som ønskes med i næste nummer, bedes sendt til redaktøren. Indlæg 
redigeres/forkortes efter behov.  

GUDSTJENESTER I PÅSKETIDEN—ER DE AFLYST? 

Påsken er en vigtig tid for os, og vi venter spændt på at få at vide, om vi får lov at åbne 

kirken, så vi gennem påskedagenes liturgi kan følge Jesus gennem hans lidelse, død og 

opstandelse.  

Desværre er det i skrivende stund ikke muligt at sige, om kirken er fuldt ud åben, be-

grænset åben eller helt lukket til den tid. Derfor opfordres du til at holde øje med kir-

kens hjemmeside og Facebookside, hvor informationerne vil blive slået op, så snart der 

er mulighed for det. 

Kirkens hjemmeside: https://www.katolsk-aarhus.dk 

Kirkens Facebookside: https://www.facebook.com/Katolskvorfrue 
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BILLEDMEDITATION OG GALLERI   

Desværre er alle møder i sognegården 

aflyst pga. corona. Hvis restriktionerne 

ophæves den 28. februar, kan vi have bil-

ledmeditation igen fra 9. marts og derefter 

hver anden tirsdag. Alle dage klokken 19.  

Galleriet er ligeledes lukket. Hvornår ud-

stillingen med mine billeder åbnes igen, er 

indtil videre uvist. Måske i marts eller efter 

påske.  

Venlige hilsener og pas godt på jer selv! 

P. Meister, SJ 

SEKULARFRANCISKANERNE: 800 ÅR 

I 1221 skrev pave Honorius III et dokument 

til alle pønitenter, som boede hjemme 

(ikke var i kloster).  På den tid befandt nog-

le pønitenter sig  enten på kanten af Kir-

ken eller måtte ligefrem ekskommunike-

res. Derfor udsendte pave Honorius doku-

mentet Memoriale Propositi i 1221. Dette 

dokument blev sammen med Frans af Assi-

sis Brev til de Troende den franciskanske 

tredje ordens begyndelse.  

Du kan også blive sekularfranciskaner! 

Kontakt René Zwicky for en samtale:  

2343 5362 rene@franciskansk.dk 

SPANSKTALENDE - STO TORIBIO 

De næste messer på spansk er den 27. 

februar og den 27. marts. Vi er meget få, 

der deltager i messerne – ca 15,  så der er 

plads til flere.  Nogle er usikre på, om der 

er plads nok. Det er der!  

På gruppens hjemmeside vil der komme 

flere oplysninger på spansk: 

www.chiaarhus.dk 

Kontaktperson: Gilda Suarez, 2374 1940  

gilda@chiaarhus.dk 

BRUG FOR EN SOCIALRÅDGIVER? 

Socialrådgiver Dorota hjælper gerne—du 

skal blot ringe til hende og aftale en tid: 

2366 0205  

HJEMMEKOMMUNION  

Hjemmekommunion til syge og ældre kan 

desværre ikke bringes ud pga. corona. Ved 

nødstilfælde kan man kontakte en af præ-

sterne. Vi ringer til jer, så snart vi må besø-

ge jer igen. 

Trænger I til en samtale med os præster, 

er I hjerteligt velkomne til at ringe.  

P. Meister, SJ 

FASTEN I MENIGHEDEN 

Hver tirsdag efter messen kl. 19 og en kort 

pause, ca. 19.45: Meditation ved korset 

Hver onsdag klokken 16: Korsvejsandagt 

på Zoom: www.shorturl.at/xBWX0 

Hver fredag 17.15—17.45: Sakramental 

tilbedelse 

Hver dag kan du på kirkens hjemmeside og 

Facebook-side finde en kort refleksion om 

dagens evangelietekst.  

MEDDELELSER 
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En kærlig hilsen i en underlig tid  
— af skoleleder Tina Kruse 

Siden onsdag d. 9. december har 5.-10.-

klasseseleverne i hele Danmark og derfor 

også på Skt. Knuds Skole været hjemsendt 

og har skullet modtage fjernundervisning. 

Det samme har været gældende for elever 

i 0.-4. klasse siden jul.  

Vi savner børnene! Vi savner hinanden! Vi 

savner hverdagen!  

Heldigvis lykkes det at skabe god undervis-

ning og gode oplevelser under disse for-

hold. Der er nødpasning i SFO’en, hvor 

personalet gør en stor indsats for, at bør-

nene både kan deltage i fjernundervisnin-

gen og lege og hygge sig. Lærerne klør på 

med fjernundervisning. Der er meget digi-

tal undervisning på Teams og også opga-

ver, eleverne kan arbejde selvstændigt 

med. Rengøringsfolkene får gjort grundigt 

rent overalt på skolen. Administration og 

ledelse arbejder med mange af de samme 

opgaver som ellers. Så selvom store dele 

af skolen fysisk er lukket ned, fortsætter 

undervisningen og skoledriften.  

Vi savner at kunne fejre skolemesser og 

økumeniske gudstjenester i kirken! Og det 

savn deler vi med mange af jer læsere af 

Sognebladet.  

Ligesom jeg er imponeret af medarbejder-

ne på skolen, er jeg imponeret af alt det 

gode og fine, der trods de specielle vilkår 

sker rundt omkring i kirkerne. Og heldigvis 

er Guds kærlighed og nåde uforandret.  

Da jeg gik på lærerseminariet, havde jeg 

en dag gruppearbejde med tre medstude-

rende. Over døren på mit værelse hang et 

gammelt broderi med teksten ”Alt af nå-

de”. En af mine medstuderende havde 

svært ved at læse de kringlede bogstaver 

og udbrød: ”Står der: alt med måde?” Og 

nej, det gjorde der heldigvis ikke. Guds 

nåde er lykkeligvis altid større, end vi kan 

forestille os. Der er ikke måde med den – 

den er tværtimod ny hver morgen og hø-

rer ikke op, som vi kan læse i Klagesange-

ne kapitel 3, vers 22-23: 

Herrens troskab er ikke hørt op, hans 

barmhjertighed er ikke forbi, den er ny 

hver morgen; din trofasthed er stor. 

Jeg tror, vi har brug for at minde hinanden 

om det i denne mærkelige tid. Også i år 

bliver det påske, hvor vi på en særlig måde 

fejrer nåden.  
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BØNNENS APOSTOLAT 

ET TILBUD OM ONLINE FASTERETRÆTE 

Fra den 15. – 19. marts afholder p. Herbert en online fasteretræte med temaet: Hjer-

tets Vej—spiritualiteten i Bønnens Apostolat. 

Hver aften bliver der sendt en tekst til næste dags meditation. Det forventes, at man 

bruger 45 minutter til at meditere samt 30 minutter på læsning af Den Hellige Skrift. 

Om aftenen mellem 18.00 og 18.30 leder p. Herbert en fælles meditation på Zoom. 

Den sidste dag, fredag den 19. marts, fra klokken 18.00 til 19.00, deler vi vores oplevel-

ser og tanker om retræten med hinanden.  

Tilmelding sker på mail til p. Herbert: herbert@katolsk-aarhus.dk  

Information og link til retræten sendes på mail kort tid før retræten.  

Alle, der har lyst til at bruge tid på meditere og fordybe sig i Bønnens Apostolats spiritu-

alitet, er meget velkomne til at deltage i retræten.  

IGNATIANSK MEDITATIONSGRUPPE 

Ignatiansk meditationsgruppe mødes den første fredag i måneden klokken 15.30. Hvis 

der stadigvæk er lukket for fysisk møde i sognegården i marts måned, vil jeg sende be-

sked og invitere til at mødes online i stedet.  

Søndagens evangelietekst er grundlaget for betragtningen. 

Jeg håber, at vi ses fredag d. 5. marts kl. 15.30 i sognegården.  

p. Herbert 

IGNATIANSK SPIRITUALITET 

Tid: 1. fredag hver måned Kl. 15:30 

Sted: Biblioteket 

Kontakt: p. Herbert Krawczyk, SJ 

Tlf.: 24 27 86 89 
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Børnehjørnet 

Vidste du ... 

Den 2. søndag efter Påske hører 

vi en tekst fra Evangeliet om den 

Gode Hyrde. 

En dag fortalte Jesus en historie 

(eller lignelse) om en god hyrde, 

der elskede sine får så meget, at 

han var villig til at sætte livet til 

for at beskytte dem. Den gode hyrde er en hyrde, der holder af, kender og kendes ved 

sine får. Han går med sin fåreflok. Han sætter sit liv til for at redde sine får, og hans liv 

står og falder med fårenes. Han går foran og tager stødet for fårene. Han finder hvile-

steder og sørger for mad og drikke. Men den gode hyrde er også midt iblandt fårene. 

Og sidst, men ikke mindst, går han bag dem og skubber dem fremad, når de falder bag-

ud, eller når de bliver træge og stædige og vil tilbage til tabte spor, der ikke findes. Hyr-

den går ud og leder efter de får, der blevet væk, fordi de hører til hos ham, og fordi han 

hverken kan eller vil undvære dem. Et får kender hyrden på hans røst. Når han kalder, 

løfter det hovedet og kommer. Det er herligt at se, hvordan en hyrde har det med sine 

får. 

Det er Jesus, der er den gode hyrde for os.  Og når Jesus taler om hyrden, så siger han 

også noget om fårene – om os. Vi er Jesu får, og han kender alle vores navne. Han el-

sker os, og han passer på os hver dag. 

Luk øjnene og forestil dig, at Jesus holder dig i sine arme som et lille får og giver dig sin 

velsignelse. Du kan mærke hans kærlighed, den gode Hyrdes, Jesu, kærlighed. 
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Børnehjørnet 

Hjælp den gode hyrde med at finde sit får! 

Svar og vind  

1. Hvilken farve tøj bruger præsten i fastetiden? 

2. Hvad hedder den første onsdag efter fastelavn, hvor præsten tegner askekors på 

vores pander? 

3. Hvad fejrer vi i påsken?  

Send dine svar til ela.orlowska@gmail.com og få mulighed for at vinde en lille overra-

skelse. Vinderen kontaktes direkte.  

Invitation: Når vi må mødes i kirken igen, inviterer vi alle børn mellem tre og syv år til at 

deltage i Den Gode Hyrde-katekese. For mere info kontakt: ela.orlowska@gmail.com 
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VIL DU BEDE FOR MENIGHEDENS ANLIGGENDER? 

Mange i menigheden har brug for forbøn. Vil du bruge en time om ugen på at bede for 

menighedens anliggender? Du kan bede hjemme, i kirken, på en tur i skoven—du kan 

bede en time på én gang eller flere gange i kortere tid.  

Det er dig, som bestemmer, hvornår og hvordan du beder. Om du bruger rosenkrans, 

sidder stille foran tabernaklet eller bare samtaler med Gud derhjemme.  

En gang om ugen vil du modtage en e-mail fra sognepræsten med intentioner, som er 

vigtige for menigheden i øjeblikket.  

Vil du være med? Send en mail til pater Kris: augustyniak@jesuitterne.org. Ved at mel-

de dig til, giver du samtykke til, at præsten må bruge din e-mailadresse. 

Hver torsdag klokken 17 mødes en 

gruppe fra menigheden for at be-

de rosenkransen sammen via 

Zoom. Du er meget velkommen! 

FÆLLES ROSENKRANSBØN VIA ZOOM 

At bede rosenkransen sammen med andre er en god måde at føle sig som en 

del af et fællesskab. Så hold dig endelig ikke tilbage, heller ikke hvis du føler, at 

du ikke er så rutineret. Der er plads til alle.  

Efter rosenkransen beder vi nogle andre bønner og synger en salme. Nogle bliver hæn-

gende for at tale sammen og klokken 18 at bede Barmhjertighedens Rosenkrans.  

Har du lyst til at være med, så send en mail til p. Herbert (herbert@katolsk-aarhus.dk) 

eller Zenia (zenialarsen@gmail.com) for at få et link til mødet.  
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ANBEFALINGER TIL EN CORONATID 

- af Zenia Larsen 

Savner du indhold i denne kolde tid, hvor næsten alt er lukket, og tiden kan føles lang? 

Streamning-serien The Chosen og podcasten The Bible in a Year er gode bud på ting, 

man som katolik kan bedrive tiden med på en måde, der både er underholdende og 

stimulerende for troen.  

Serien The Chosen kan ses via app’en The Chosen eller på YouTube. I appen kan man 

vælge mellem flere sprog ud over originalsproget, engelsk, blandt andet spansk, portu-

gisisk og arabisk, og der er undertekster på dansk, polsk, vietnamesisk, spansk og et 

væld af andre sprog. Podcasten kan tilgås via enhver podcast-app. Den er desværre kun 

på engelsk, men man kan eventuelt læse dagens skriftsteder i sin egen Bibel.  

I The Chosen møder vi nogle af de mennesker, som fulgte Jesus og 

oplevede ham på nært hold. Den er lavet som en ”typisk” TV-serie, 

hvor man stille og roligt bliver introduceret til de centrale karakte-

rer og følger begivenhederne fra deres perspektiv. Den nøjes ikke 

med at genfortælle evangeliernes tekster, men tilføjer baggrundsinformation, der selv-

følgelig er fiktiv, men skabt med stor respekt for evangeliernes budskab og den histori-

ske kontekst. I første afsnit (der findes også en pilotepisode med titlen The Shepherd, 

The Bible in a Year er en podcast med daglige bibellæsninger. De 

er organiseret således, at man i løbet af 365 dage kommer igen-

nem hele Bibelen. Fokus ligger på de 14 bøger, der til sammen 

fortæller hele frelseshistorien i kronologisk orden, fra Adam og Eva 

til den tidlige kirke. Ud over de daglige læsninger er der en kort 

kommentar til dagens tekster. Podcast’en havde premiere 1. janu-

ar, så vi er ved at være 50 dage inde i forløbet. Du kan dog sagtens nå at være med og 

følge dit eget tempo.   

Det er den amerikanske præst Father Mike Schmitz, som nogle måske kender fra bl.a. 

YouTube, der læser og kommenterer teksterne. De varierer i fokus, men ofte drager 

han paralleller mellem teksterne i Det Gamle Testamente og de traditioner, vi følger i 

dag som katolikker anno 2021. Han taler engageret og formår at gøre teksterne spæn-

dende og vedkommende, så man glæder sig til dagens episode.  

Hvert afsnit varer ca. 15-25 minutter—jeg er dog nødt til at skrue ned for tempoet, for 

han taler ret hurtigt. 
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som er en kortfilm på tyve minutter, hvor 

juleevangeliet udfoldes set fra en af hyr-

dernes perspektiv) møder vi blandt andet 

Simon og Andreas, og vi møder Simons 

kone og hendes brødre. Vi bliver introdu-

ceret til farisæeren Nikodemus, der an-

kommer til Kapernaum for at undervise de 

lokale farisæere. Gennem Nikodemus får 

vi kendskab til en dæmonbesat kvinde. 

Han sendes af romerne hen for at forsøge 

at drive dæmonerne ud af hende, men 

uden held. Nikodemus fortæller både sin 

hustru og de øvrige farisæere, at kun Gud 

selv ville kunne redde denne kvinde. Der-

for bliver han slået af frygt og forundring, 

da han i afsnit to igen møder kvinden og 

opdager, at hun er blevet helbredt. Han 

søger efter svar og møder derigennem 

både Johannes Døberen, flere af Jesu disci-

ple og til sidst Jesus selv – i den scene, vi 

kender fra Johannesevangeliets kapitel 3.  

På tilsvarende vis væves de øvrige karakte-

rers historier sammen ved hjælp af både 

bibelske tekster og fiktive baggrundshisto-

rier. Simon og Andreas præsenteres som 

fiskere, der på grund af spil og væddemål 

er dybt forgældede. De er ude på så dybt 

vand, at Simon, der til at begynde med er 

en selvglad slagsbror,  vælger at bryde 

forbuddet mod at arbejde på sabbatten. 

Den nat møder han den højtstående ro-

mer Quintus, som han laver en aftale med 

om at angive andre, der fisker på sab-

batten mod at få sin og broderens gæld 

eftergivet. Den aftale fortæller han skatte-

opkræveren Matthæus om, da Matthæus 

truer med at inddrage alle Simon ejendele, 

hans hus og hans båd, for at kompensere 

for de manglende betalinger. Men 

Matthæus tror ikke på Simon og går selv til 

Quintus, som sætter ham til at udspionere 

Simon. På den måde bliver Matthæus vid-

ne til miraklet, hvor Simon og de andre 

fiskere møder Jesus efter en hel nat uden 

fangst og bliver bedt om at kaste nettet ud 

én gang mere.  

Serien indeholder et væld af smukke og 

rørende scener, som den, hvor Jesus i før-

ste afsnit helbreder den dæmonbesatte 

kvinde. Den bliver dog hverken tung eller 

stillestående, fordi den ”opfører” sig som 

en hvilken som helst anden serie med 

morsomme episoder og skæve karakterer. 

Skatteopkræveren Matthæus er for ek-

sempel portrætteret som en person med 

Aspergers syndrom—måske en lille mor-

somhed inspireret af hans meget grundige 

opremsning af Jesu slægtstavle i begyndel-

sen af Matthæusevangeliet.  

Paras Patel, der spiller Matthæus, og de 

øvrige skuespillere spiller dygtigt og med 

sans for såvel drama som komik. Det, kom-

bineret med de obligatoriske intriger, der 

udvikler sig og bærer handlingen frem, gør 

serien levende og spændende, samtidig 

med, at den inspirerer til bøn og bibellæs-

ning. Den første sæson slutter med Jesu 

møde med kvinden ved brønden. Der er 

planlagt i alt syv sæsoner, så der er stadig 

masser af godt i vente, og hvem ved - må-

ske når den næste sæson at komme, mens 

vi stadig har brug for gode ting at bruge 

tiden på?  
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SKATTE FRA KIRKENS MUSEUM 

Hvad er det? Man kan lige høre Piet van Deurs stille spørgsmålet. Ved første øjekast 

ligner det et abstrakt maleri. I virkeligheden er der tale om en helt særlig form for kir-

kekunst. Der er nemlig tale om et værk skabt af kirkebygningen selv. 

Da kirken blev bygget, var der et fyrrum under sognekontoret. Herfra blev varmen ført 

ud i kirken gennem en varmeskakt, der blandt andet løb under midtergangen i kirken. 

Den var skjult under gulvet, men enkelte steder var der nogle åbninger, der var dækket 

af kvadratiske støbejernsgitre med små, korsformede mønstre.  

Senere, engang i mellemkrigstiden, blev der opsat radiatorer i kirken. Varmeskakten 

blev overflødig, og man dækkede gitrene med tykke stykker af voksdug. Herover lagde 

man en løber fra døren op til alteret. Mange år gik, og da man midt i firserne brød gul-

vet op for at anlægge gulvvarme, fandt og gemte p. Meister nogle af disse gamle styk-

ker voksdug.  

Det er et af disse stykker, man ser på billedet. Der hænger to i kirkens museum. Man 

fornemmer, hvordan tiden har bearbejdet materialet - varme, fugt og rust har sat sine 

spor, og man aner korsmønstrene fra støbejernsgitrene. Enkelte steder har p. Meister 

fremhævet nogle detaljer med rød farve, men i det store hele er det kirkerummet selv, 

der over tid har skabt disse værker.  



Fredskapellet ved sideudgangen i vores kirke 

har de sidste par år ikke været et værdigt sted. 

Det var meget beskidt og blev her i coronatiden 

brugt til opbevaring. Og fredslyset blev ikke re-

spekteret og vedligeholdt.  

En velgører fra vores menighed, som ønsker at 

være anonym, meldte sig og ville gerne sørge 

for, at kapellet blev renset og malet. Det takker 

vi for af hele vort hjerte. Vi fik efterfølgende indrettet fredskapellet, så det nu er et 

dejligt sted, et helt nyt sted.  

Fredslyset har i mange år været til stede i vores kirke. Efter kapellet blev renoveret, 

kom Lene fra Sct. Georgs Gilderne (som er en bevægelse tilknyttet den internationale 

spejderbevægelse) med flammen fra Betlehem, og den nye lampe blev tændt. Det var 

ved juletid. Vi genoptager nu i vores kirke forpligtelsen til at holde flammen tændt hele 

året, og vi vil holde en andagt, når flammen kommer hvert år. 

Flammen udgår fra vores kirke til en lang række steder, normalt i begyndelsen af ad-

ventstiden: 

Sct. Georgs Gilderne bringer lyset videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller lig-

nende, og det foræres til borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecen-

tre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med flammen fra 

Betlehem. 

Budskabet er: 

- fred på Jorden 

- et lys for fællesskab 

- et lys for forståelse 

- et lys for fred og venskab 

- et lys for tolerance 

- et lys for nødlidende og ensomme 

- et lys for aktivt hjælpende 

- en gave som skal lyse op i adventstiden 

- en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre 

Der ligger et lille kort i fredskapellet, man kan tage med hjem. 

SE DET ”NYE” FREDSKAPEL 
-af Ole Nielsen 


