
  

 

DEN KATOLSKE KIRKE 

AARHUS-OMRÅDET 

Nr. 4:  Advent/Jul  2021 

Vels ignet  advents t id  t i l  jer  a l le .  

Glædel ig  Herrens  fødse l !  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære venner, 

I det sidste blad udtrykte jeg mit 
håb om, at alle vil være i stand til at 
lære af corona-krisen og ikke 
mindst af vores personlige fejl. 
Personlig har covid-krisen lært mig 
hvor meget i et fællesskab og ikke 
mindst i en menighed der er 
afhængig af fælles indsats. Pande-
mien har endnu en gang bekræftet 
det, som hører til at være Kirke, 
nemlig ansvar. Det at være kristen 
er ikke en tilskuersport. Det er at 
være aktiv i kirken, - ikke kun en 
redningsopgave når tingene går 
galt, men noget som hører til vores 
kristne DNA. 
Der er naturligvis mange forskellige 
muligheder at være aktiv i en me-
nighed. Det er også en virkelighed i 
vores kirke. Nogle giver en time om 
ugen til en bestemt opgave, andre 
lægger mange times arbejde for at 
sikre hele menighedens drift og 
vækst. 

Det er de sidste jeg vil skrive lidt 
om denne gang.  

Alle menigheder, og også vores, 

har et organ, som har til opgave at 
tage beslutninger som vil sikre hele 
menighedens liv og vækst - et me-
nighedsråd. 
Menighedsrådet er ikke kun et råd-
givende organ overfor præsten 
(som i øvrigt sidder med i rådet) 
men et organ for alle menigheds-
medlemmers medansvar for me-
nighedens liv og vækst. Vores alles 
pligt til at tage ansvar for menighe-
den kommer også til udtryk ved at 
stille op og vælge medlemmer til 
rådet. 
I dette nummer af bladet vil I kun-
ne læse om, hvad menighedsrådets 
arbejde kan bestå af.  

Fra min side vil jeg mere personligt 
udtrykke min egen taknemlighed 
for den indsats, som rådet har ydet 
i den sidste tid.  
Når krisen rammer er der brug for 
handling. Mange gange her og nu. 
Ingen af os var forberedt på at skul-
le tage de overvejelser vi burde ta-
ge under pandemien. Jeg har aldrig 
tænkt på, at der skulle komme en 
dag, hvor jeg skulle låse kirken in-
defra uden at vide hvornår jeg ville 
få lov til at åbne den igen. Men da-
gen kom. 

Mange beslutninger skulle tages 
hurtigt. Mange gange blev vi nødt 
til at forberede flere forskellige sce-
narier for ikke at skulle vente indtil  
myndighedernes retningslinjer 
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kom. Frivillig indstats skulle koordi-
neres. De vigtige nyheder formid-
les. 
Mange af de vigtige liturgier skulle 
forberedes på en helt anden facon 
end den vi ellers kender. I sidste 
ende skulle vi sikre, at alle kunne 
føle sig trygge og så få som muligt 
blive smittet. Nogle, heldigvis 
sjældne, gange skulle vi også minde 
om at virussen ikke er et eventyr 
eller en konspirationsteori, men en 
alvorlig virkelighed... 

I alle de situationer har jeg oplevet 
et professionelt og engageret sam-
arbejde. Menighedsrådet fortsatte 
dets møder online under nedluk-
ningen som sikrede arbejdets kon-
tinuitet, men det meste af indsat-
sen forgik mellem møderne. 
Fra at måle kirkens areal og flytte 
stole til at formidle retningslinjer til 
f.eks lektorer og kommunionsudde-
lere. Mange times arbejde! 
At skulle lukke kirken har været et 
slag for mig som præst. Ikke mindst 
i Julen sidste år, hvor vi skulle afly-
se bogstaveligt talt alt i sidste øje-
blik. Også der kunne jeg føle at mi-
ne nærmeste medarbejdere i rådet 
har været en virkelig og professio-
nel støtte, som gav et boost til at 
fortsætte. For det er så meget 
nemmere når man er fælles om 
noget, som er tungt... 
Rigtig mange arbejdstimer ligger 

bag den situation vores menighed 
befinder sig i i dag. Det er samtidig 
ikke kun arbejdet der taler men 
også den måde arbejdet er udført 
på. 

Atmosfæren under menighedsråds-
møderne og evnen til at tale, ikke 
kun til, men først og fremmest med 
hinanden, er uvurderlig.  
Det kræver, at man sætter det fæl-
les bedste over sine egne interes-
ser og ideer. Det kunne jeg og sta-
dig kan i så høj grad opleve i vores 
menighedsråd. (Det er desværre 
ikke en selvfølge.  

Corona krisen har vist, hvor meget 
vi kan sammen. Men menighedsrå-
dets arbejde handlede heldigvis 
ikke kun om covid!  

I den sidste periode har menighe-
den fået 2 dygtige nye medarbejde-
re. Menighedsrådet har ansat Ber-
told som vores nye regnskabsfører 
og Line som frivilligkoordinator. En 
tredje ansættelsesprocess er i 
gang.  

I samarbejde med Caritas har Rå-
det udvidet muligheden for social 
rådgivning ved at øge Dorotas ar-
bejdstid. 
Vores regnskab er blevet meget 
mere gennemskueligt. Efter mange 
år med årligt underskud på 400.000 
kr, som blev dækket af Jesuitterne, 
har menighedens økonomi taget et 
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væsentlig skridt frem og er nu 
uafhængige af tilskud. Den er sta-
dig skrøbelig, men en stor indstats 
fra økonomiudvalget har været 
med til at give den et større løft... 

Mange af vores unødvendige ud-
gifter er blevet skåret ned. 

Efter mange år har vi endelig mulig-
hed for at udskifte vores lydanlæg. 
Næsten hele udgiften er dækket af 
3 forskellige fonde. Dette ville ikke 
være muligt uden fondsansøgnin-
ger, kommunikation og andet ar-
bejde. Nogle har brugt deres fritid 
på det og det kommer alle til gavn. 
I samarbejde med Jesuitterne, som 
ejer bygningerne, og viceværten, 
som arbejder for ordenen, bliver to 
etager i sognegården sat i stand. Et 
kontor til regnskabsføreren, flere 
mindre undervisningslokaler samt  
biblioteket vil inden for en kort tid 
kunne bruges. (en flok frivillige bi-
drager væsentlig til organisering af 
indkøb af møbler og indretning) 

Det er blot nogle få at de mange 
praktiske ting som lykkedes i den 
sidste valgperiode. 

Bag alle de ting ligger flere timers 
arbejde som folk fra menighedsrå-
det har udført. 

En person fra menigheden har sagt 
til mig i en samtale at “ros er til 
børn, os voksne har ikke brug for 
det.” 

Der er få ting jeg kan være mere 
uenig i.  

Jeg må desværre anerkende, at jeg 
er dårlig til det i hverdagen, men 
synes bestemt at anerkendelse af 
det gode arbejde som er udført er 
helt grundlæggende for at vi kan 
fortsætte. Konkret taknemlighed er 
også en af de vigtigste elementer af 
den vej som den hl. Ignatius fore-
slår i sin “Examen”. (Den ignatian-
ske samvittigheds ransagelse) Vi 
kunne i stedet bare sige: “Tak til 
Gud”. Men Gud, som Teresa af Avi-
la sagde, har ingen andre hænder 
end vores, andre øjne end vores og 
andre ører end vores. I vores me-
nighed kan vi være taknemlige for 
de mennesker, som låner ham de-
res hænder, øjne og ører så gav-
mildt. 

I april skal vi igen afholde menig-
hedsrådsvalg. Nogle af det nuvæ-
rende råds medlemmer genopstil-
ler heldigvis. Men der bliver også 
plads til andre.  

Måske plads til dig? Er du klar til at 
bidrage med din tid og energi til 
kirkens vækst? 
Og hvis ikke det er menighedsrå-
det, så husk at du har fået unikke 
nådegaver og evner som kan være 
alle til gavn på mange andre må-
der! 

P. Kris 
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28. november 1. søndag i advent 

   Jeg længes efter dig, Herre, jeg stoler på dig, min  

   Gud.  Lad mig ikke blive til skamme… 

5. december 2. søndag i advent 

8. december Jomfru Marias Uplettede Undfangelse (h) 

12. december 3. søndag i advent 

19. december 4. søndag i advent 

25. december HERRENS FØDSEL (h) 

26. december Stefan (f) 

27. december Johannes (f) 

28. december De uskyldige børn (f) 

30. december Den Hellige Familie, Jesus, Maria og Josef (f) 

1. januar  Den Hellige Gudsmoder Jomfru Maria (h) 

2. januar  Herrens Åbenbarelse (h) 

9. januar  Herrens Dåb (f) 

30. januar  Ansgar, bispedømmets værnehelgen (h) 

6. februar  Herrens fremstilling i templet (f) 

 

PERIODENS FESTDAGE 

Sognekontoret er lukket fra den 29. november 2021 til og med den 2. januar 2022. 

Det er dog stadigvæk muligt at henvende sig personligt om tirsdagen kl. 17-19, samt 

per mail. I hastende sager kontakt venligst vores præster eller regnskabsfører.  

SOGNEKONTORET DELVIST LUKKET I DECEMBER... 
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BILLEDMEDITATION OG 90 ÅRS FØDSELSDAG! 

P. Meister afholder billedmeditation hver anden tirsdag kl. 18.00 i Peter Fabers Sal. 

Det drejer sig i det næste stykke tid om datoerne 14/12 , 28/12, 11/1, 25/1, 8/2 og 

22/2. 

Og så bliver p. Meister 90 år! Det fejres i messen fredag den 17. december kl. 18 og i 

højmessen søndag den 19. december kl. 10.  

P. Meister sender julehilsen til alle ældre i menigheden, som ikke kan komme til 

højmessen: Velsignet adventstid og Glædelig jul til jer alle! 

NYEVANGELISERING I ÅRHUS 

Nyevangelisering 

Den kristne tro har det ikke godt i vore 

dage. Den bliver mere og mere svækket. 

Den fjernes efterhånden fra de forskellige 

livsområder. ”Massetroen” hører fortiden 

til. I dag er det spørgsmål om, hvordan vi 

kan opfylde Jesu opdrag: ”Gå ud i alverden 

og prædik evangeliet for hele skabnin-

gen.” (Mark 16,15) 

Nyevangelisering er svaret. Den går ud på 

at bringe til mennesker af i dag den frelse 

og det håb, der kommer fra et personligt 

møde med den opstandne Jesus i kraft af 

Helligånden. Modellen i opbygningen af de 

kristne fællesskaber er Den Hellige Tre-

enighed og de første kristne menigheder 

(ApG 2,42-45) - eksempler på knyttede 

bånd, fulde af varme, enkelthed og kærlig-

hed. 

I kraft af vores dåb har Gud kaldet os til at 

være et levende tegn på evangeliske vær-

dier: sandhed og kærlighed. De er grund-

liggende principper, som vi vil rette os 

efter i vores daglige liv, samt i vores mel-

lemmenneskelige relationer. Det er også 

grunden til at vi ønsker at leve opstandel-

sens spiritualitet, dvs. leve i pagt med den 

opstandne Jesus, møde ham og vidne om 

hans virke i vores liv i dag. 

Skt. Thomasfællesskabet er et nyevange-

liseringsfællesskab. 

Vi mødes hver onsdag kl. 18.00 i Nils 

Steensens kapel. Vi fejrer Eukaristi sam-

men og derefter mødes vi i de tilstødende 

lokaler til lovprisning, bibellæsning og bøn 

med Biblens ord. Det foregår i en afslappet 

atmosfære. 

Aldona, p. Herbert 
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Lørdag den 12. februar kl. 12.00 
fejrer vi Eukaristien med de syge 
og for de syge. Der bliver mulighed 
for at modtage de Syges Salvelse. 
De, der vil hjælpes med transpor-
ten, bedes at henvende sig til mig: 
tlf.: +45 2427 8689 eller sende en 
mail: herbert@katolsk-aarhus.dk.  
Ligeledes bedes de, der vil gerne 
være behjælpelige i kirken 
(sygeplejersker, vise pladsen m.m.) 
samt de, der vil forberede kaffe-
bord, henvende sig til mig. 

P. Herbert 

Til din beskyttelse  

tager vi vor tilflugt, 

 hellige Guds Moder!  

Vend dig ikke bort fra os,  

når vi anråber dig i vor nød,  

men fri os altid  

ud af alle farer,  

du herlighedsfulde  

og velsignede Jomfru.  

Amen. 

DEN NORDISKE VALFART TIL LOURDES 2022  

Den Nordiske Valfart til Lourdes fin-
der sted fra den 25. juli til den 1. au-
gust 2022. Biskop Czeslaw Kozon del-
tager som Den Nordiske Bispekonfe-
rences repræsentant. 
Præsten på valfarten er pastor Jan Han-
sen. 
Der er direkte fly fra København til 
Montpellier og derfra videre med bus-
ser til Lourdes. 
Prisen er DKK 9.300 og omfatter fly, 
bus til/fra lufthavn, ophold med fuld 
pension, rejseforsikring, valfartshæfte 
og solidaritetsbidrag. 
Henvendelse sker til Marianne Larsen, 

tlf.: +45 5124 2390, e-mail: tilmel-
ding@lourdes.dk. 
Den danske hjemmeside for Lour-
desvalfarten: lourdesvalfart.dk.  

P. Herbert 
 

 

DE SYGES DAG I MENIGHEDEN  

mailto:herbert@katolsk-aarhus.dk
mailto:tilmelding@lourdes.dk
mailto:tilmelding@lourdes.dk
http://www.louresvalfart.dk
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MEDITATION BARTRES  

Jeg står nu for Guds ansigt.  
Han ser på mig og jeg ser på Ham… 
Han ved, at jeg nu vil være sammen med Bernadette  
og betragte hendes ophold i Bartres. 

Jeg beder dig, Gud, min himmelske Far,  
velsign denne tid og dette møde.  
Send Helligånden til mig. 
Må Han lede mine tanker og hensigter dér, hvor du vil,  
og giv mig det, som jeg her og nu har mest brug for. 

Pilgrimme, der kommer til Bartres betages af den smukke natur.  
Udsigten fra det sted, hvor Bernadette passede får, er pragtfuld.  
Det er et sted, der er fyldt med ro,  
og Bartres skaber et fredfyldt miljø. 

For Bernadette var virkeligheden anderledes. Den var barsk. 
Bernadette havde sat alle sine forhåbninger i opholdet i Bartres. 
Hun skulle lære at læse og at skrive. 
Men først og fremmest skulle hun lære katekismen  
for endelig at kunne få lov til 
at modtage sin første hellige kommunion. 

Man kan ikke sige, at hun kunne lide at være i Bartres.  
Hun var jo et familiemenneske.  

Bernadette Soubirous, født den 6. januar 1844, var fra november 

1844 til 1. april 1846 i Bartrès, hos en sygeplejerske, Marie Lagües, 

fordi hendes mor ikke kunne amme hende. Da Bernadette var 13 år 

kom hun igen til Bartrès i fem måneder i 1857, så der ville være "en 

mindre mund at mætte" i hendes familie, som det hed. Hendes fa-

milie var den fattigste familie i Lourdes på det tidspunkt.  Hun 

passede får og var ved at lære ”sin katekisme” for at forberede sig 

til at modtage sin første hellige kommunion, som var hendes in-

derligste ønske. 
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Hun savnede sin mor og far og sine søskende utrolig meget.  
Hun elskede dem højt.  
Hun foretrak at bo i kachotten  
end i det forholdsvis store hus i Bartres. 

Fårestalden var egentlig et arnested, som hun søgte til efter,  
at hun havde udført de mange daglige pligter for hendes amme.  
Blandt fårene fyldte hun sig godt og vel tilpas.  
Blandt dem fyldte hun sig sikker.  
Hun kunne bede sin rosenkrans uforstyrret  
og i al stilhed fortælle Gud om 
sine sorger, 
ængstelser og 
om sit håb… 

Vi kan ofte komme i tvivl om Guds veje, 
om hvad det er, Han vil med vore liv. 
At forstå Gud kan være rigtig svært:  
“for så højt som himlen er over jorden, 
er mine veje højt over jeres veje 
og mine planer over jeres planer” (Es 55,9), 

Den lille Bartreshistorie er et forberedelses stadium til den store Lourdes
-historie. 

Brug nu ca. 5 minutter til en samtale med 
Bernadette.  
Fortæl hende om dine bekymringer,  
om dine forventninger og håb, 
om det, der ligger dig på sinde.  
Spørg hende til råds m.m. 
Hun var en klog pige. 

Slut med Sl 33,4-12. 

p. Herbert 
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Skt. Knuds Skoles børn og voksne ønsker menigheden  

glædelig advents- og juletid og godt nytår! 

Søndag d. 21. november havde be-

styrelsesformand og medlem af 

menigheden Pernille Aagaard, vi-

ceskoleleder Jacob Solsø Holm og 

jeg den gode oplevelse af medvirke 

til Familiemesse. Efterfølgende fik 

vi  gode snakke med børnefamilier 

og andre og havde også fornøjelsen 

af at vise flere rundt på skolen og i 

skolegården.  

Hvorfor? Jo, fordi Skt. Knuds Skole 

er en katolsk skole, og vi ønsker 

endnu flere katolske elever på sko-

len.  

Så var du med til arrangementet og 

er blevet interesseret i en plads på 

skolen til dit barn, så tøv ikke med 

at ringe til skolens kontor på 

86137611 eller find en formular om 

optagelse på skolens hjemmeside 

www.sktknudsskole.dk og send 

den til skolens kontor.  

Var du ikke med til arrangementet, 

men har lyst til at høre mere om 

skolen, så ring på samme telefon-

nummer og lav en aftale med Jacob 

eller mig.  

Vi glæder os til at høre fra forældre 

fra menigheden.  

Vi holder Informationsmøde for 10. 

kl. skoleåret 2022-23 d. 13. januar 

kl. 17.00-18.00 og Informations-

møde for ny 7. kl. skoleåret 2022-23 

d. 3. februar kl. 17.00-18.00.  

Tilmelding via skolens kontor.  

Jeg vil slutte min hilsen med 1. vers  

i den smukke adventssalme, vi 

sang ved Familiemessen:  

 

Hold håbet op, og hold det udstrakt 

foran mig.  

Her er en fremtid, her er liv,  

han er på vej.  

Se, snefnug ligner noder  

i en symfoni,  

jeg ser på himlen over dét,  

jeg lever i.  

 

Med tak for samarbejde og samvær 

i 2021 de bedste hilsener  

skoleleder Tina Kruse. 

http://www.sktknudsskole.dk
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Børnehjørnet 

Vidste du… 

Hvem var de hellige tre konger? 

Advent er lige begyndt og Julen står snart for døren. Mange af os vil snart sætte 

vores julekrybber op og det skal kirken også. I centrum af julekrybbe er det lille 

Jesusbarn og jomfru Maria. Og omkring dem ses Josef, hyrder, okser, æsler, får, 

engle og de tre vise mænd, der også kaldes for de hellige tre konger. I virkehe-

den fortæller Bibelen faktisk ikke noget om, hvor mange de var, og slet ikke 

hvem der var. En middelalderlig legende fortæller dog, at de vise mænd hed 

Kasper, Melchior og Balthasar og de kom fra Østerland, som ligger flere tusinde 

kilometer fra Betlehem.  

De tre vise mænd var sikker alle kloge mænd og stjernetydere. Mange år inden 

Jesu fødsel blev der beskrevet, at jødernes konge ville blive født i Betlehem. In-

gen vidste præcis, hvornår det ville ske, men når det skete, ville der vise sig en 

ny og meget stor stjerne på himlen. Det var den stjerne, som Kasper, Melchior 

og Balthasar fik øje på. De pakkede straks deres ting og fulgte stjernen til landet 

Israel. De besluttede at tage hen til slottet, hvor Kong Herodes boede. De fortal-

te ham alt om den nye stjerne på himlen og om nye konge, der skulle fødes i 

Betlehem. Da de tre vise mænd var færdige med deres fortælling, sagde Hero-

des, at der ikke var født nogen ny kongesøn på hans slot, men at han gerne ville 

møde det lille barn, der skulle blive nye konge. Det lyder måske meget sødt, 

men Herodes var slet ikke en sød mand. Han var faktisk bange for at miste sin 

magt og var klar til at slå det lille Jesusbarn ihjel. Derfor viste Gud sig om natten 

for de tre vise mænd i en drøm og fortalte dem, at de ikke kunne stole på Kong 

Herodes.  

Stjernen ledte vismændene til stalden i Betlehem, hvor de fandt det lille Jesus-

barn. Blandt andet havde de med sig tre kostbare gaver, nemlig guld, røgelse og 

myrra. Guld er meget sjældent og derfor også meget dyrt. Guld var kongemetal 
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og viste, at Jesus var himlens kongesøn. Røgelse er en velduftende røg, som 

bliver brugt i ritualer som tegn på, at menneskers bønner og ofre stiger op til 

Gud. Røgelsen var tegn på, at Jesus var Guds søn. Myrra var et meget kost-

bart stof, der blev lavet af tørret harpiks blandet i olie og brugt til at lave me-

dicin og parfume. Det var meget fine og rige gaver, som blev udvekslet mel-

lem kongelige. På grund af dem har man i traditionen kaldt de vise mænd for 

konger. 

Efter noget tid tog de tre vise mænd tilbage til Østerland, hvor de var kom-

met fra – men de tog en anden vej hjem, så de ikke skulle forbi Kong Herodes. 

Det fejres Helligtrekonger den 6. januar. Og i virkeligheden slutter julen 

først denne dag.  

 
 

SVAR OG VIND  

1. Hvor mange søndage er der i advent? 

2. I hvilken by blev Jesus født? 

3. Hvilken dag fejrer vi Jesu fødselsdag? 
 
Send dine svar til: ela.orlowska@gmail.com og få mulighed for at vinde en lille 

overraskelse; vinderen kontaktes direkte.  
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DE TRE VISE MÆND – FIND 16 FORSKELLE MELLEM DE TO BILLEDER  
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MEDITATION 

  

Jeg vil gerne invitere jer til kirken til fælles meditation  
hver onsdag kl. 20.  

 
Meditationen varer 45 minutter. Efter meditationen har vi deling … 
det er valgfrit.  
Du kan komme når du vil og du kan tage afsted når du vil, hvis 45 
minutters meditation er for lang tid for dig.  
 
Hvad mediterer vi? Jeg forbereder evangelieteksterne fra den kom-
mende søndag. Teksterne er printet på dansk og engelsk. Vi medite-
rer i stilhed, derfor kan du meditere på dit eget sprog, hvis du med-
bringer din Bibel.  
 
Hvis du allerede har dit eget meditationsprogram, men elsker at 
meditere sammen med andre, er du også velkommen.  
Nogle onsdage, før vi starter meditation, vil jeg give instruktioner 
om, hvordan man mediterer efter ignatians metode. Deltag, hvis 
denne aktivitet lever op til dine forventninger. 

p. Pawel Rakowski SJ 
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KONCERT MED VOR FRUE KIRKES KANTORI 

Søndag den 19. december kl. 20 afholder kantoriet igen deres traditionelle 

advent-julekoncert efter en coronapause. 

Som altid er koncerten formet efter den katolske vesper og den anglikan-

ske Evensong. 

Ved orglet denne gang hører vi den erfarne Marianne Villadsen og på vi-

olin Matthias von Niessen. På obo den helt unge Weronika Blautenberg 

og harpespillet står Sosha Lillielys Gornitzka for. 

Leder af soprangruppen er Sanne Kolman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til koncerten synges som altid gregorianske satser, davidssalmer, koral-

motetter/Carols samt danske og engelske hymner. Men også nyt materiale 

såsom: Nu kom der bud fra englekor, Et barn er født i Bethlehem, Det 

lille barn i krybben trang, kyrie fra 9. Messe til Jomfru Maria og salme 46 

af italienske Viacana. 

Der udleveres program og der er gratis entre. 

Vel mødt! 

Olav (K. Jepsen) 
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CARITAS OG STELLA MARIS 

ADVENTSINDSAM-

LING 

I år går advents-
indsamlingen til 
at hjælpe børn 
med særlige be-
hov fra Libanon med at komme i 
skole. Som du nok ved, er Liba-
non desværre ved at falde fra 
hinanden og 55 % af befolknin-
gen lever nu under fattigdoms-
grænsen. Caritas driver 4 skoler i 
Libanon for børn med særlige 
behov, og det er skolebørnenes 
transport til disse skoler, vi sam-
ler ind til. 
 
Hvis du gerne vil deltage fysisk 
med gadeindsamlingen et par 
timer en eller flere lørdage i ad-
vent, så skriv til 
madm@get2net.dk eller send en 
sms til 27771329. Du kommer ik-
ke til at stå alene ved indsamlin-
gen. Selvom det kan være en 
kold omgang at deltage, er det 
også meget givende at være med, 
så tøv ikke. 
 

STELLA MARIS 

Hvis du gerne vil lave noget soci-
alt arbejde på mere fast basis, kan 

du f. eks. overveje at være med i 
Stella Maris. Arbejdet går ud på at 
besøge søfolk nede på Århus havn 
nogle dage om måneden. Besøge-
ne går med at dele blade, rosen-
kranse, chokolade, huer og hals-
tørklæder ud, samt tale med de 
søfolk, som har lyst til en snak. 
Nogle gange henter vi taletidskort 
til søfolkene, eller kører dem op i 
byen, når de får landlov. Andre 
gange tager vi dem med i kirke. 
Det er et krav at du taler engelsk, 
deltager i et et online 
sikkerhedskursus 
samt deltager i praktik 
med diakon David 
Noval. Hvis du taler 
russisk eller ukrainsk 
er det en fordel. 
 

Hvis du er god til at strikke, kan 
du også strikke tophuer og hals-
tørklæder/tubes til søfolkene. 
 
Kontakt madm@get2net.dk hvis 
du vil vide mere, eller hvis du vil 
være med. 
 
Glædelig advent ønskes alle fra  

Jonalyn og Michael Møller 

mailto:madm@get2net.dk
mailto:madm@get2net.dk
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Missa in honorem beatissime virgins mariæ tempore adventus  

messe fejres på latin (novus ordo), kun med levende lys. 

Tirsdag kl 19.00 - 30. november og hele december. 

RORATEMESSE  

Den 24. november mødtes 15-20 med-

lemmer af Sct. Georgs Gilderne i vores 

kirke for at sende fredslyset ud til en lang 

række steder i Danmark. 

”Fred – et håb for fremtiden” er årets bud-

skab, som Lene Skriver læste op, og vi 

sang blandt andet Blomstre som en ro-

sengård og Dejlig er Jorden. 

  

Derefter blev de medbragte petroleums-

lamper tændt fra Fredslyset, som var sat 

op foran alteret. 

Det var en fin lille andagt med et stort og 

vigtigt tema: Fred mellem mennesker og nationer. Freden, der begynder 

inde i hvert enkelt menneske og vokser ud mod verden.  

Ole, sakristan 

FREDSLYS - ANDAGT I VORES KIRKE 
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NY FRIVILLIG-KOORDINATOR 
  

Kære menighed, 
 
Jeg er den nye frivilligkoordinator og jeg har set meget frem til at starte hos jer, i den 
Katolske vor Frue Kirke, hvor jeg allerede har fået en dejlig modtagelse af de af jer, jeg 
har mødt.  
Jeg vil inden længe få kontor på Bertolds nuværende kontor og håber, at min åbne dør 
vil indbyde til snak og møder. Jeg vil være på kon-
toret i dagtimerne og hver tirsdag eftermiddag. 
Hvis I ikke kan finde mig, er I altid velkomne til at 
ringe eller skrive og så vil jeg kontakte jer.  
 
Jeg har de sidste år været ansat i Horsens Kom-
mune som assisterende leder og haft daglig ledel-
se af to daginstitutioner, men ønskede at ændre 
mit fokus og hverdag, hvilket den Katolske kirke 
gav mig muligheden for.  
Som Pædagogisk Sociolog fra Aarhus Universitet 
har jeg arbejdet med frivillighed og forskellige 
kulturer, hvilket er min store interesse. Jeg ser 
frem til at møde jer og lære jer at kende, få indblik 
i hvilke aktiviteter, der allerede foregår i kirken og 
få gang i rengøringen af kirken. Jeg håber I vil 
komme med ideer, hjælpende hænder eller bare 
til en uformel snak.  
 
Jeg ser meget frem til at møde jer alle og håber I vil tage fat i mig, hvis I har lyst til en 
snak.  
 
Line Korsbæk Præst 
lk@katolsk-aarhus.dk 
telefon 87 30 70 56 
 


