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Kære Venner 

De sidste måneder 

har været en mær-

kelig tid. Enhver af 

os har nok oplevet 

den forskelligt, 

men der er måske 

alligevel nogle ting, 

som denne tid har lært os alle.  

Både på den store og den helt lokale 

“hjemmebane” kunne vi se, hvor meget vi 

er afhængige af hinanden. Hvor meget de 

mennesker, vi har omkring os, betyder for 

os. Da vi lige pludselig ikke mere kunne 

besøge eller få besøg af vores nærmeste. 

Eller i de øjeblikke hvor vi kunne være 

taknemlige for ikke at side hjemme alene. 

Ja. Det at vi har hinanden er ikke en selv-

følge. Lad os håbe, at vi har lært at se på 

hinanden med endnu mere taknemlighed. 

Ikke kun for, hvad vi gør, men bare for, at 

vi er der. 

Denne tid viste os på en voldsom måde, 

hvor meget fysisk kontakt betyder for os. 

Og selv om vi måske ikke i vores nordlige 

egne er så vant til helt nær fysisk berø-

ring, er det blevet en svær øvelse. Ja, det 

er noget vi har brug for. At se en i øjnene. 

At føle en varm menneskekrop give os en 

kram. En hånd, som klapper på skulderen, 

når det går op ad bakke. At kunne løbe 

ind i et par åbne arme på en legeplads; 

sikre på, at de vil gribe os, når vi falder. 

Som kristne tror vi på, at Gud påtog sig en 

menneskekrop og blev som vi. Lad os hå-

be på, at vi har lært at værdsætte den 

tætte menneskekontakt endnu mere. At 

give dem som har brug for os, især de 

ældre og ensomme i vores familier, mere 

fysisk varme og nærvær. 

Corona-tiden har også vist os som kirke, 

hvad fællesskabet og især sakramentfæl-

leskabet betyder for os. Vi kunne ikke 

samles til messe, og vores kirke var tom. 

Messen set i fjernsyn eller på en compu-

ter kunne hjælpe, men kan på ingen måde 

erstatte den fysiske forsamling, hvor kir-

ken samlet om Vorherre får bekræftet og 

fornyet sin egen identitet. Lad os håbe, at 

denne tid uden eukaristisk fællesskab 

opvækker vores taknemlighed for den 

daglige mulighed for at samles i Jesu navn 

og giver os en dybere forståelse af vores 

plads i kirken - ikke som en passiv tilskuer 

eller “deltager” - men som en aktiv del af 

samme legeme 
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Retræte er en del af konvertitundervis-

ningen. Denne gang blev det til en enkelt 

dag i Pindstrup.  

Der var vordende katolikker fra både 

Hold I, som konverterer i 2021, og Hold II, 

som konverterede i år.  

Det var en dejlig dag, hvor p. Herbert 

førte os ind i ignatiansk meditation, Lectio 

Divina, med ”Forklarelsen på bjerget” som tema. Vi spiste sammenskuds-frokost sam-

men og var på vandretur i området, alene eller to sammen med eget tema og efterføl-

gende deling.  En lille kaffe/te-tår afsluttede dagen. 

En enkelt dags retræte lyder ikke af meget, men flere gav udtryk for overraskelse over, 

hvor stor dybde, man kan opnå på så kort tid. 

KONVERTIT-RETRÆTE I SKT. MIKAELS KIRKE, PINDSTRUP 

.Sammen med Pinsen går vi ind i en ny 

periode i kirkeåret. Liturgiske farver skifter 

til grøn. Verden er fyldt med liv, solen skin-

ner i al sin glans. Naturen blomstrer i sin 

pragt, og lange lyse aftener får os næsten 

til at glemme den våde og mørke vinter, 

som ligger bag os. Denne årlige fornyelse 

minder os om noget vigtigt: Gud står altid 

klar til at give os mulighed for en ny be-

gyndelse. Parat til at give os sin ånd –  

Helligånden, som vækker liv, der hvor dø-

den har bragt sin skygge. Som giver begej-

string, der hvor træthed har overtaget 

kontrollen. Som giver inspiration til foran-

dring, der hvor de gamle vaner ser ud som 

den eneste mulighed. Denne Ånd bliver 

også sendt til os, som langsomt er på vej 

ud af epidemiens tid.  

Vi er alle Guds børn, og vi er set af ham. 

Han ser, hvordan vi har det, og hvad den-

ne tid har gjort ved os. Han ved, hvad vi 

har savnet, og han kender alt det, som vi 

har glædet os over. Han har været med os 

bag de lukkede døre. Det er ham, som 

åbner dem igen. Til dig og mig, til os giver 

han igen en chance for at begynde på ny. 

Kris   

 

UDSTILLING I KIRKENS GALLERI 

På grund af coronasituationen holder gallerigruppen ikke fernisering eller officielle ar-

rangementer. Alle er dog velkomne til at se den nuværende udstilling af Ulla Bille, som 

hele sommeren hænger i menighedssalen.  

Reidun 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

De sidste måneder har corona præget bil-

ledet i stort set alle sammenhænge – også 

i kirken og dermed menighedsrådets ar-

bejde. Der har været meget praktisk arbej-

de og mange overvejelser. Allerede før 

corona var konstateret i Danmark, var vi 

proaktivt i gang med at sikre, at messer og 

ophold i kirken var så sikkert som muligt. 

På det tidspunkt forekom det som utopi at 

kirken kunne blive lukket som del af en 

overordnet plan, og der var nogle, der 

syntes, at forholdsreglerne var lidt over-

drevne. Men det var vigtigt for os at gøre 

vores bedste for at undgå, at kirken skulle 

blive et sted, hvor smitte spredtes i stor 

grad, da det jo dels ville være katastrofalt 

for syge og ældre, og dels netop kunne 

risikere i en lokal nedlukning af vores me-

nighed. Vi har efterfølgende lært med ned-

lukningen af det meste af landet, at det 

nok hverken var overdrevet eller hysterisk, 

skønt det jo desværre ikke hjalp til at hol-

de kirken åben.   

Tiden med Corona og nedlukning, både af 

kirke og det meste af samfundet, har væ-

ret udfordrende for mange. Der har været 

savn over det, man ikke har kunnet, og 

over ikke at kunne ses med andre. Der har 

været skuffelser over aflysninger og over 

andres reaktioner - der enten ikke har væ-

ret som man ønskede sig det, eller at der 

ingen var, hvor man havde brug for det. 

Samtidig har der været glæde over virtuel-

le aktiviteter og små lyspunkter i ting, der 

med kreativitet har kunne lade sig gøre. 

Jeg tror, at tiden har været med til at vise 

os, hvad der har værdi, hvor der er gode 

stærke relationer, og hvor der måske er 

noget der ikke helt er godt eller sundt. Det 

er mit håb, at vi kan bruge erfaringen og 

det styrkede værdigrundlag til at fremme 

det vi sætter højt og måske at kunne tage 

fat i noget af det, der var svært, og få for-

bedret det, ryddet op i det eller ændret på 

det. Det er naturligvis noget vi gerne vil se 

på i menighedsrådet, men det er en opga-

ve for hele menigheden at bidrage til f.eks. 

endnu stærkere fællesskabsopbygning, og 

at byde ind med feedback hvis der er kon-

krete ting vi i menighedsrådet bør tage til 
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I skrivende stund arbejder vi på højtryk på 

genåbning af kirken. Det bliver en svær 

opgave, fordi der ikke er tidligere erfaring 

eller en lærebog, der kan give en optimal 

løsning. Det skal gøres sundhedsmæssigt 

forsvarligt og på en måde, så flest muligt 

hurtigst muligt kan få mulighed for at 

komme til messer igen, skønt forholdene i 

starten vil være anderledes, end vi er vant 

til, da der også er retningslinjer, vi er på-

budt at følge.  Fra vores side gør vi alt, 

hvad vi kan for at få det til at fungere så 

godt og smidigt som muligt og glæder os 

til, at vi når hen på den anden side af pan-

demien, hvor ting kan blive normalisere-

de. Indtil da håber jeg, vi kan hjælpe hin-

anden ved at prøve at få det til at fungere, 

også hvis der eventuelt er lidt 

’børnesygdomme’ i konceptopstarten (på 

trods af, at vi gør alt, hvad vi kan for at 

gennemtænke det og være kreative, duk-

ker der jo nok uventede overraskelser op) 

eller hvis noget måske ikke helt er som 

den enkelte har størst præference for.    

— Anne Mette Frey 

VIGTIGE FESTDAGE OG BEGIVENHEDER 

 

 

 28. juni: Peter og Paulus (h) 

 10. juli: Knud Konge (f) 

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

 6. august: Herrens Forklarelse (f) 

 16. august: Jomfru Marias optagelse i Himlen (h) 
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Knud Konge—Danmarks værnehelgen 

Knud den Hellige var konge fra 1080 til 1086 og blev Danmarks første martyr. Han blev 

født omkring 1043 og døde den 10. juli 1086. Knud var søn af Svend Estridsøn og var 

konge i overgangen fra vikingetid til middelalder, hvilket vil sige, at han regerede i en 

tid, hvor kristendommen endnu ikke havde slået rod i Danmark. Det gjorde hans arbej-

de for at styrke kirken til en farefuld færd, og det blev da også den, der kostede ham 

livet under et oprør mod ham.  

Kong Knud var en Kirkens mand, der ihærdigt søgte at forbedre Kirkens økonomi og at 

lade kristne idealer som barmhjertighed og retfærdighed inspirere landets lovgivning. 

Denne inspiration kan blandt andet ses i hans sociallovgivning, hvor han lagde vægt på 

at forbedre retstillingen for samfundets svageste grupper, blandt andet kvinder samt 

frigivne og frikøbte slaver. Med sit privilegiebrev til Lunds domkirke sikrede han kirken 

ejendomsret til jord i Skåne og på Sjælland og styrkede dermed dens økonomi. Han gav 

også gaver til andre kirker, og det lykkedes ham at bringe Sankt Albans relikvier fra Eng-

land til kirken i Odense, der nu kendes som Sankt Albani Kirke.  

Det var i denne kirke, at Knud den Hellige led sit endeligt. Det skete, da jyske bønder og 

stormænd gjorde oprør mod hans tiltag til at inddrive tiende for yderligere at styrke 

Kirkens økonomi. Knud den Hellige flygtede til Odense, men oprørerne fulgte efter 

ham. Han søgte derfor tilflugt i Sankt Albani Kirke, hvor han forberedte sig på døden 

med skriftemål og kommunion. Han døde ved kirkens alter, da han blev ramt af et 

spyd, som blev kastet gennem et vin-

due. Hans bror, Bent, der var flygtet 

med ham, led samme skæbne, og begge 

blev gravlagt i kirken. Besøgende til gra-

ven berettede om mirakuløse helbredel-

ser. 

Senere blev hans relikvier overført til 

domkirken, Sankt Knuds Kirke, hvor de 

stadig befinder sig. Det er i øvrigt en 

kirke, der blev opført på Knud den Helli-

ges ordre. Han blev kanoniseret om-

kring år 1100 og blev skrinlagt den 19. 

april samme år.  

Ill.: Rigsarkivet, Flickr 
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”Jesus var den gode hyrde, fordi hans far, Josef, havde mange får. Og da Jesus var en 

lille dreng, har han hjulpet sin far med at passe på dem og forsvare dem mod ulve ” 

      ~ femårig dreng fra menigheden 

SOGNEUNDERVISNING 

Forårets førstekommunion og firmelse 

blev desværre udsat pga. corona-

situationen.  

Tilmelding til næste års førstekommunions

- og firmelsesundervisning er nu åben. 

Man kan tilmelde sine børn på suaar-

hus.dk.  

Vi tilbyder også Den Gode Hyrde Katekese 

for de 3-7-årige samt katekese for børn 

efter første kommunion. 

Kontakt ela.orlowska@gmail.com hvis du 

har spørgsmål eller ønsker mere informati-

on. Se også suaarhus.dk.  

BILLEDMEDITATION 

Afholdes i Peter Faber Læsesal i juni og juli 

hver tirsdag klokken 19.  

30. juni: Katedral i Evry ved Paris 

7. juli: Brasilia 

14. juli: Hellig Kors kirke i Dülmen, Westfa-

len 

21. juli: Jubilæumskirke i Rom 

Fra september igen hver anden tirsdag. 

8. september: Notre Dame du Haut, Ron-

champ 

22. september: Jesuiterkirken i Seatle 

13. oktober: Skæring kirke 

27. oktober: St. Nikolaj kirke, Esbjerg 

10. november: Lucova kirke i Tjekkiet 

24. november: San Vitale, Ravenna 

DEN FRANCISKANSKE SEKULARORDEN 

Vi mødes ca. en gang om måned til bøn, 

meditation over Evangeliet eller den helli-

ge Frans og for at lære at leve mere i 

overenstemmelse med Evangeliet. 

Er du være interesseret, kontakt os for en 

samtale. 

Gilda Suarez - gilda@franciskansk.dk   

23741940 

SAN TORIBIO—FOR SPANSKTALENDE 

Efter Coronatiden mødes vi igen til messe 

lørdag den 20. juni kl 14. 

Se mødetider efter sommerferien på 

www.chiaarhus.dk. 

Gilda Suarez - gilda@chiaarhus.dk - 

23741940 

BRUG FOR EN SOCIALRÅDGIVER? 

Socialrådgiver Dorota hjælper gerne—du 

skal blot ringe til hende og aftale en tid: 

23660205  

MEDDELELSER 
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Vidste du ... 

Børnehjørnet 

... at 40 dage efter påske fejrer vi Kristi 

Himmelfartsdag. Det er den dag, Jesus tog 

tilbage til himlen. Før han tog af sted, sag-

de han til sine disciple, at han ville sende 

en god ven, som ville trøste og hjælpe 

dem.  

Ti dage senere, mens disciplene bad sam-

men, hørte de en susende lyd. Det var, 

som om det var begyndt at blæse inde i 

huset. Og pludselig var der små flammer 

over dem. Så blev de så glade. Det var, 

som om flammerne fyldte dem med lys og 

glæde. Det var Helligånden, der kom til 

dem, som Jesus havde lovet.  

Disciplene fik lyst til at synge for Gud. De 

fik lyst til at prise ham og fortælle alle om 

ham. Det skete 50 dage efter påske, og 

den dag kalder vi pinse. Pinse betyder 

nemlig halvtreds.  

Helligånden bringer os 

glæde, kærlighed og 

fred. Han er vores hjæl-

per og talsmand. Hellig-

ånden er også en del af 

treenigheden - sam-

men med Faderen og 

Sønnen.  

Faderen, Sønnen og 

Helligånden er tre 

forskellige personer. 

Samtidig er de én 

Gud, den treenige 

Gud. Er det svært at 

forstå? Så prøv at 

tænke på vand: 

Vand kan være flydende, så vi kan drikke det. Når det bliver meget koldt, bliver det til 

is. Når det bliver meget varmt, bliver det til damp. Det er alt sammen vand, selvom det 

ser ud på tre forskellige måder. På samme måde kan Gud både være Far, Søn og Hellig-

ånd, selvom der kun er én Gud. 
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Børnehjørnet 

Svar og vind  

1. Hvor længe lå Jesus i graven?  

2. Hvornår fejrede vi Pinse i år?  

3. Nævn tre af Jesu disciple 

 

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

skelse. Vinderen kontaktes direkte.  

Helligånden er usynlig, men Bibelen bruger mange symboler til at beskrive ham. I bok-

sen herunder er der gemt et ord i hver række,  som er symboler på Helligånden. Kan du 

finde alle syv ord og forbinde dem med de rigtige billeder?  
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Coronapandemien er for mange en hård 

tid. En tid, som vil blive husket langt ud i 

fremtiden. Den er ikke overstået endnu, 

selv om man er begyndt med at lukke op 

for normaliteten, hvordan den så ellers 

kommer til at se ud.  

Jeg hører med til risikogruppen, ikke blot 

på grund af alderen, men også fordi min 

sundhed ikke er af den bedste kvalitet. 

Hele to måneder i en fuldstændig isolation 

gjorde noget ved mig.  

Det var svært at vænne mig til den nye 

situation. Jeg var ret rastløs. Udfordringer-

ne var store. Jeg kunne næsten ikke klare 

dem. Pessimistiske tanker var ved at tage 

magten over mig ikke mindst, fordi jeg 

surfede meget på internettet og læste de 

forskellige profetier og konspirationsteori-

er.  De forvirrede mig og drog mig i den 

forkerte retning. Jeg blev mere og mere 

påvirket af negativiteten, og jeg blev mere 

og mere deprimeret indeni, for udadtil 

virkede jeg normalt, syntes jeg. Men på-

trængende spørgsmål havde sneget sig ind 

i mig. Det kan ikke gå på længere sigt. Det 

var jo pandemiens begyndelse. Usikkerhed 

og bange anelser meldte sig oftere og ofte-

re. Det ene spørgsmål fødte det andet. 

Hyppigst fremkomne spørgsmål var: Hvis 

det trækker ud, hvor længe kan du så klare 

dig på den måde? Et eller andet måtte ske, 

hvis jeg skulle komme helskindet ud af det 

mørke hul. 

I et interview sagde pave Frans: ”Vi er alle 

Guds børn, og vi bliver set af Ham”. Denne 

ene, nogen vil måske synes, banale sæt-

ning var for mig vendepunktet. Gud, du er 

god. Du ser mig, du sender mig denne tan-

ke for at gøre det klart for mig, at intet 

sker uden din vilje, og at du har en mening 

med det, der sker.  

Jeg besluttede mig til at se det gode i den 

nye situation. Jeg kom til at tænke på de 

lukkede kirker, hvor der var forment ad-

gangen til. Jeg kunne gå i kirken alle de 

gange, jeg ønskede mig. Millioner af men-

nesker måtte undvære at deltage i Eukari-

stien, at modtage Jesus i den hellige kom-

Vi er alle Guds børn, og vi er 

set af Ham 
 

— af P. Herbert, SJ 
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munion. Jeg fik lov til at fejre Eukaristien 

hver dag og modtage Jesus i mit hjerte. 

Taknemmeligheden var altså det første, 

jeg blev opfyldt af. Paulus’ opfordring: ”sig 

(Gud) tak under alle forhold; for dette er 

Guds vilje med jer i Kristus Jesus” gjorde 

sig gældende, og det virkede.  

Inden pandemien var min dagsrytme be-

stemt af kalenderen. Jeg var min kalenders 

slave. Pludselig havde jeg tid i overskud. 

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med 

den. Jeg startede altså med at sætte min 

dag i nogle rammer. Den nye dagsrytme 

gav mig en fornemmelse af en stor frihed 

og gjorde mig glad. Endelig kunne jeg gøre, 

hvad jeg ville. Og det gjorde jeg. Jeg holdt 

møder på zoom. I den stille uge holdt jeg 

online korsvejsandagten. 

Jeg skrev meditationer, som jeg sendte 

rundt til medlemmer af min meditations-

gruppe. Jeg gav online ignatiansk retræte i 

3 uger. Jeg deltog en gang om ugen i lov-

prisningsmøde. I maj måned bad vi hver 

dag rosenkransen på Zoom.  

Isolationstiden gav mig mulighed for at 

tænke over mange ting – positivt. 

Min dagligdag fik en ny drejning og ny me-

ning.  Jeg kunne fungere igen.  I dag er jeg 

taknemmelig for den nye erfaring, gjort i 

krisetiden. Den har ført mig tættere på 

Gud. Den har vist mig, hvor skrøbelig jeg 

er, og hvor stærk jeg kan være, når jeg 

holder mig til Gud, når jeg husker, at jeg er 

hans barn, og at han ser mig. Tak, kære 

Gud. Endnu en ting, jeg er blevet taknem-

melig for – internettet! 

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. REDAKTØR: Zenia Larsen 

(zenialarsen@gmail.com). FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE. 
DEADLINE for næste nummer (efterår 2020) er DEN 7. AUGUST 2020. Materiale, som 
ønskes med i næste nummer, bedes sendt til redaktøren. Indlæg redigeres/
forkortes efter behov.  
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En særlig tid for alle  

også for os på Skt. Knuds Skole  

— en hilsen fra skoleleder Tina Kruse 

Jeg sluttede min hilsen i det seneste Sog-

neblad med 1. vers af ’Guds nåde er en 

vintergæk’. I den står der bl.a. ”… og er du 

ved at dø af skræk, så plant den i din ha-

ve…” Jeg tror, mange af os har været ban-

ge og nervøse den seneste tid. Måske har 

vi ikke været ved at dø af skræk, men det 

har for os alle været en meget anderledes 

og underlig tid under corona-

nedlukningen.  

Sådan har det også været for os på Skt. 

Knuds Skole. Allerede dagen efter det før-

ste pressemøde d. 11. marts var skolen 

næsten tømt for elever. Fredag var der 

under en håndfuld, og fra mandag d. 16. 

marts og indtil påske var der kun ganske få 

nødvendige medarbejdere på skolen – alle 

andre var sendt hjem.  

”Skolen er lukket – undervisningen fort-

sætter” blev vores motto. Og det gjorde 

undervisningen i den grad. Lærerne gik 

straks i gang med at lægge opgaver ud til 

eleverne og med at lave videoundervisning 

med eleverne. Der er blevet lavet en mas-

se god og inspirerende undervisning. Der 

er også blevet gjort meget for at fastholde 

det sociale liv i klasserne – selvom det na-

turligvis var svært, når man ikke kunne 

mødes fysisk. Jeg må bare sige: Stor re-

spekt for Skt. Knuds Skoles lærere! De har 

på fornemste vis løftet opgaven med fjern-

undervisning.  

Efter påske måtte eleverne i 0.-5. kl. vende 

tilbage, og mandag d.11. maj måtte elever-
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ne i 6.-10. kl. så også vende tilbage til sko-

len. Det er meget dejligt igen at have alle 

elever tilbage på skolen.  

Pedeler, rengøringspersonale, SFO-

personale, lærere, administrativt persona-

le og ledelse har alle gjort et stort arbejde 

for at dette kunne og kan lade sig gøre.    

Tiden indtil sommerferien vil dette år ikke 

som det plejer være præget af prøver, da 

både skriftlige og mundtlige prøver er 

aflyst. 9.-10.-klasse eleverne vil i stedet 

modtage undervisning, der på nogle punk-

ter kommer til at minde om den almindeli-

ge undervisning, på andre områder bliver 

anderledes.  

Fredag d. 26. juni er sidste skoledag før 

sommerferien. Vi ved endnu ikke, hvordan 

translokation og sidste skoledag kommer 

til at foregå. Vi kan desværre ikke være så 

mange i kirkerummet, som vi plejer. Det 

deler vi med jer, der går til messe. Men vi 

finder andre gode løsninger – for det er 

vigtigt at få sagt godt farvel til de elever, 

der forlader skolen.  

I Hebræerbrevet 13,8 står der: ”Jesus Kri-

stus er den samme i går og i dag og til evig 

tid.” 

Det er godt at vide, når meget omkring os 

er anderledes end det plejer at være.  

Med ønsket om en god sommertid de 

venligste hilsener Tina Kruse 



Herre, du ransager mig og kender mig. 

Du ved, om jeg sidder eller står, 

på lang afstand er du klar over min tanke; 

du har rede på, om jeg går eller ligger, 

alle mine veje er du fortrolig med. 

Før ordet bliver til på min tunge, 

kender du det fuldt ud, Herre; 

bagfra og forfra indeslutter du mig, 

og du lægger din hånd på mig. 

Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, 

det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. 

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? 

Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? 

Stiger jeg op til himlen, er du dér, 

lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. 

Låner jeg morgenrødens vinger 

og slår mig ned, hvor havet ender, 

så leder din hånd mig også dér, 

din højre hånd holder mig fast. 

Siger jeg: »Mørket skal dække mig, 

lyset blive til nat omkring mig,« 

så er mørket ikke mørke for dig, 

natten er lys som dagen, 

mørket er som lyset. 


