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I skrivende stund ligger påsken 
blot et par uger foran os og en del 
af forberedelser er gået i gang. 
Sangere begynder at øve, prædike-
ner får deres første udkast og det 
nye påskelys ligger klar til at blive 
båret ind i kirken påskenat. 

Indtil for ikke så længe siden 
tænkte jeg at påsken 2022 endelig 
vil være “normal” efter to års krise 
- som også kunne kaldes 
“påskekrisen” - nok ikke fordi sog-
nepræsten ville begå statskup - 
men med to påskefejringer i træk 
som næsten ikke kunne genken-
des. 

Så viste det sig, at også denne på-
ske vil fejres med en krise i bag-
grunden. Af helt anden slags men 
en krise som alligevel påvirker 
mange af os. 

Man han lyst til at tænke: hvor vil 
det være dejligt at kunne fejre på-
sken i fred og ro, med tid, over-
skud og glæde til at kunne forbere-
de dejlige gudstjenester og nyde i 
fællesskabet foråret som heldigvis 
begynder at melde sig. 

Samtidig mens jeg skriver disse 
ord går det op for mig at det vil 

nemlig være fuldstændig i strid 
med påskens budskab.  

For påsken er lige præcis en begi-
venhed som sker midt i en krise! 
Hos et folk der er underlagt en 
fjendtlig magt. Misbrugt, under-
trygt og forfulgt. Hos folk som be-
gynder en lang vandring fra træl-
dom til frihed. Også påskemorgens 
begivenheder flere tusind år senere 
sker på en krisebaggrund.  
Den opstandne Kristus møder flere 
af sine nærmeste som blot et par 
time tidligere i stor stil har forrådt 
og forladt ham. Mennesker som 
har bøjet sig for frygten og vendt 
ryggen til den person de fulgte dag 
efter dag som deres mester. 

Måske har de sidste års påskefej-
ringer faktisk mindet os om noget 
af den helt grundlæggende alvor 
som vi har glemt i påsken? Ikke 
alvor i form af en følelsesladet 
medlidenhed med den korsfæste-
de, men alvor som forbinder på-
skens glæde med vores egen svigt, 
svaghed og frygt. 

Påskeugen og dens evangelielæs-
ninger viser denne dynamik på en 
fantastisk og rørende måde. Dag 
efter dag efter påsken læser vi be-
retninger om hvordan Jesus mødte 
sine nærmeste efter opstandelsen. 
Ikke længere som en flok eller en 
stor skare, men enkeltvis eller i 
små grupper.  

Disciplene på vej til Emmaus, Ma-
ria, Thomas... Alle bliver mødt der 
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hvor de er - med deres skam og 
sorg. Med deres skuffelse og frygt. 

Jesus kommer ikke til dem som en 
genbrugt påskeprædiken om 
“alles glæde” eller skønne blom-
ster der spirer op i baghaven. Han 
kommer med et personligt og eksi-
stentielt budskab. Budskabet der 
rører den enkelte og giver det en-
kelte liv en helt ny drejning, en ny 
dybde og en ny mening. Ikke ved 
siden af svigten, frygten og skuf-
felsen men midt i den! Det er det 
intime og personlige møde som får 
disciplene til at se verden med nye 
øjne, vende om og bringe opstan-
delsens budskab til alle. 

Nej, påsken bliver hellere ikke 
“rolig” i år. Men lige som den før-
ste påskemorgen vil Kristus kom-
me til dig og mig og kalder os ved 

 
OM SOGNEBLADET:  
”Den Katolske Kirke: Aarhus-området” udgives  ca. 4-5 gange om året og 
udsendes via mail samt i et trykt oplag på ca. 400 stk. og lægges på kirkens 
website. 
UDGIVER: Den katolske menighed i Aarhus.  
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE 
REDAKTØR: Tri (og Ole og Gilda) 
E-mail: sogneblad@katolsk-aarhus.dk 
OPHAVSRET: Det er utilsigtet, hvis ophavsret brydes. 
DEADLINE for næste nummer: ca. den 26. maj 2022. 
Materiale, som ønskes med i næste nummer, bedes sendt til redaktøren. Ind-
læg redigeres/forkortes efter behov.  

navnet. Der hvor vi er, og som vi 
er. Han vil komme til sin kirke. 
Der vor den er og som den er.  

Han vil komme til sin verden. Nøj-
agtig som den er lige nu.  
Måske vil vi i første omgang ikke 
kunne genkende ham. Måske er vi 
for trætte og skuffede. For lukkede 
om os selv. 

Det gør ikke noget. Han kender os 
bedre end vi selv gør og vil åbne 
vore øjne og få vores hjerter til at 
brænde.  

P. Kris 
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DET SKER I KIRKEN 

TIRSDAG 

 14.00 Senior club: hver anden uge, ulige uger. 

 19.00 Billedmeditation med p. Meister Vi lærer de kristne symboler at 

  kende, som præger oldtidens og nutidens kunst. Ved  

  betragtning, bibellæsning, stilhed og bøn lader vi os inspirere til 

  en levende tro.  Hver anden tirsdag,  dvs. i alle ulige uger, kl. 18, 

  i Peter Fabers sal, sognegården, 3.sal.  

  12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 21/6, 19/7, 2/8, 16/8  

ONSDAG 

 18.00 Skt. Thomasfællesskab mødes 

 

TORSDAG 

 16:00 MadKUK 

 19:00 KUK arrangement Se https://kukaarhus.dk/ 

 19.00 Konvertit undervisning, starter igen efter sommerferie.  

 

LØRDAG 

 10.00 Sognundervisnimg Se https://suaarhus.dk/ 

 

SØNDAG 

 10.00 Kirkekaffe efter messen 
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KORTE NYHEDER 

Messer på spansk 

En lørdag om måneden klokken 14 er der spansk messe, som regel den 4. lør-

dag. Se www.chiaarhus.dk for ajourførte oplysninger. 

 Kontaktperson: Gilda Suarez gilda@chiaarhus.dk  23 74 19 40 

Valfart til Øm? 

I to år har valfarterne været aflyst. Lad os håbe,  at vi kan møde på Øm i år, 

søndag den 12. juni. Skriv gerne datoen i din kalender mens vi venter på flere 

oplysninger! 

Gilda Suarez 

KUK Aarhus på benene igen! 

Lokalforeningen KUK Aarhus har ikke holdt større arrangementer de seneste 

år, men det er ovre! Med en ny og energisk bestyrelse, er der sat godt gang i 

arrangementer for unge igen. Se kukaarhus.dk for flere informationer og vo-

res officielle kalender. 

 Kontaktperson: Tri Nguyen kukaarhus@gmail.com 52 22 14 04 

Kære menighed. 
Da jeg sidste forår læste om Pave 

Frans’ ide om at alle katolikker i ver-

den skulle deltage i arbejdet med at 

rykke kirken ud af sin krise, blev jeg 

straks begejstret. 

Han italesatte på så mange måder no-

get af dét, som har frustreret mig; både 

overgrebssagerne og alle de der ikke 

føler sig som en del af fællesskabet, og 

som bliver marginaliserede har længe 

ligget mig på sinde. Og jeg tænkte, at I 

allesammen nok havde det lige sådan - 

at I gik med noget, I ønskede at dele, 

noget der kunne bruges til at løfte vo-

res fællesskab, så det bliver (endnu) 

bedre og stærkere, noget der måske 

kan give os kræfter til at række ud for-

bi egne rækker. 

Efter flere samtaler med Pater Kris om 

emnet, foreslog han, at jeg blev koordi-

nator på opgaven, og det sagde jeg ja 

til og havde Christian og Alice som 

sparringspartnere. Der har været op-

stillet en “postkasse” våbenhuset for at 

man kunne komme med sit input, hvis 

man enten ønskede at være anonym, 

eller ikke kunne deltage i møderne. 

OM SYNODEN 2022 
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OM SYNODEN 2022 (FORTSAT) 

Desuden har Tri arrangeret en ung-
domssynode. 
Den vietnamesiske og polske retræte 
vil desuden også arbejde med syno-
den. 
 
På det første møde var vi ca. 50 delta-
gere. Stemningen rigtig god, og der 
kom vigtige ting frem. Det var tyde-
ligt, at mange havde tænkt meget 
grundigt over, hvad det var, de ville 
bidrage med. 
På det næste møde var der ca. 25-30 
deltagere, både nogle der kom for 
første gang, og nogle der ville arbejde 
videre med emnerne fra det foregåen-
de møde. 
Der har været arbejdet i sproggrupper 
på polsk, engelsk og spansk (og 
dansk), for at sikre, at alle kunne del-
tage, trods evt. sprogvanskeligheder. 
 
DESVÆRRE har møderne ikke afspej-
let mangfoldigheden i vores menig-
hed. Jeg forsøgte fra starten at sikre, 
at alle sproggrupper var repræsente-
ret med en tovholder, både for at sik-
re, at ingen blev væk på grund af 
sprogproblemer, men også for at man 
måske følte sig repræsenteret bedre. 
Det lykkedes desværre ikke for mig i 
tilstrækkeligt omfang. Det beklager 
jeg, og jeg tænker, at dette emne er 
noget vi som menighed skal arbejde 
videre med: 
Hvordan inkluderer vi hinanden i 
vores aktiviteter? 
 

Jeg blev syg og kunne desværre ikke 
deltage. Heldigvis overtog Alice sty-
ringen og sikrede, at det hele klappe-
de alligevel. 
Det betyder derfor, at det samlede 
arbejde ikke når at blive klar til at 
komme med dette kirkeblad, men når 
det er færdigt, kan I alle læse det på 
kirkens hjemmeside. Synodernes refe-
rater sendes til bispekontoret, og der-
efter samlet i Rom. 
 
Jeg tænker, at vi først lige er startet, 
og at dette her er en proces, vi som 
menighed skal arbejde videre med. Vi 
skal blive ved med at tale sammen om 
de store emner, om vores tro, vi skal 
blive bedre til at ses på kryds og 
tværs, måske til en gåtur, en kop kaffe 
eller et måltid. 
Husk, at der kun er os selv til at tage 
initiativ, og hvis du har lyst til at lave 
noget, men gerne vil have hjælp, så 
brug vores frivilligkoordinator, Line, 
til at hjælpe det igang. På møderne 
var det tydeligt, at der er et ønske om 
mere socialt samvær. 
 
Til slut vil jeg sige tusind, tusind tak 
til alle jer, der har påtaget jer en rolle i 
dette arbejde; tovholdere, referenter, 
deltagere, p.  Kris, Alice og Christian. 
I har alle bidraget til at dette arbejde 
er kommet ud over rampen. 
 

Anemone Samy, koordinator  
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Kære alle, 

Den 12. marts havde vi 30 frivillige til 

at hjælpe med hovedrengøringen. Fle-

re hjalp for første gang med rengørin-

gen og andre var frivillige der tidligere 

har hjulpet med rengøring. Alle kom 

med godt humør og god energi, så det 

lykkes at gøre både menighedshuset 

og kirken hovedrent. Kirkens stole 

blev alle gjort rene, læderet fik creme, 

stolene blev sat sammen og stillet pænt 

op. Alt blev tørret af, der blev støvsu-

get over alt, selv på balkonen og trap-

pen op til tårnet fik en tur. Nogle fjer-

nede stearin, andre vaskede gulvet, 

vinduer og radiatorer. Alt sammen 

blev gjort både i menighedshuset og 

kirken. Samtidig havde P. Pawel nogle 

frivillige der hjalp med at rydde og 

klargøre det tidligere Mount Tauber 

lokale, så det er klar til Ukrainske 

flygtninge. Der blev holdt en pause, 

hvor vi alle mødtes til frokost. Her 

havde en familie hjulpet med at dække 

bord, anrettet maden og skabt en dejlig 

stemning. 

En rigtig dejlig dag, men masser af 

hyggeligt samvær. Tusind tak til alle 

frivillige der deltog i dagen, det var en 

stor hjælp. Vi afholder endnu hoved-

rengøringsdag i efteråret og håber 

mange vil deltage. 

Der har været frivillige der har gjort et 

stort stykke arbejde med retræterne for 

konvertitter, børn og unge. De unge og 

børnene har været på Øm, hvor de 

frivillige har undervist og skabt ram-

merne for nogle fantastiske retræter. 

Konvertitterne har været i Pindstrup, 

hvor der var skabt rum for refleksion 

og fordybelse. 

Tak for den store indsats til alle de fri-

villige, det betyder meget at I engage-

rer jer. 

Hvis I vil hjælpe i kirken eller er nys-

gerrige på de forskellige frivillige 

grupper, så kontakt endelig mig. 

Kærlig Hilsen  

Line Korsbæk Præst 

Mobil: 87 30 70 56 

e-mail: lk@katolsk-aarhus.dk 

mailto:lk@katolsk-aarhus.dk
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FRIVILLIGE I KIRKEN 

Lær nogle af de frivillige i kirken bedre at kende, læs lidt om deres oplevel-

ser herunder.  

Isabel 

Isabel startede som frivillig i kirken i 

efteråret 2021. Først startede Isabel 

med at hjælpe til Sogneundervisnin-

gens 1. kommunion og nu hjælper 

hun også med rengøring af kirken. 

Isabel er vokset op med kirken og det 

at hjælpe kirken, er naturligt for hen-

de. Isabel siger selv: ”Det er dejligt at 

give, men jeg får meget tilbage. Jeg 

kan godt lide at gøre noget for andre 

og samtidig gør det noget godt for 

mig at hjælpe.” Isabel ser kirken som 

alles ansvar og føler hun bidrager til 

fællesskabet, ved at være frivillig.  

Ved at være frivillig får Isabel en fø-

lelses af glæde, fred og masser af god 

energi. Isabel beskriver: ”Jeg kan 

godt lide at være frivillig, det giver 

en god følelse. Samtidig er det også 

en mulighed for at møde andre og 

snakke om troen, eller selv komme 

ind i kirken, hvor der ingen forstyr-

relser er.”  Isabel bringer glæde og 

smil med sig, og vi er glade for hen-

des hjælp i kirken.  

 

Kristus, du er det strålende lys, som skinner i mørket, 

livets Fyrste og de dødeliges Helliggører, giv os, at vi 

ved at lide og dø med dig også må opstå med dig. 
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REIDUN 

Når Reidun først finder no-

get, som giver mening for 

hende, så gør hun en stor 

indsats både som lektor og 

som koordinator for konver-

titter. Reidun startede som 

frivillig i kirken kort efter 

hun var konverteret. Det hele 

startede med, at hun læste 

forbøn i påsken, hvilket blev 

til en snak med P. Herbert og Ole om, 

at blive lektor og siden da har Reidun 

elsket at være lektor i kirken. Ligele-

des synes Reidun, at det var fanta-

stisk at gå til konvertitundervisning 

og stoppede aldrig med at komme, 

selv efter hun var konverteret. Hun 

ønskede at lære mere og synes det 

var givende hver gang der kom un-

dervisere. Da der manglede en koor-

dinator af konvertitundervisningen, 

var Reidun det naturlige valg og efter 

lidt betænkningstid sagde hun ja til 

opgaven, hvor hun siden har støttet 

konvertitter.  

For Reidun har det givet meget at 

være frivillig, hun synes det er given-

de, inspirerende og føler hun udvik-

ler sig med de historier og spørgsmål 

hun møder. Reidun udtaler: ”Det 

knytter mig tættere til kirken at være 

frivillig, jeg har lært flere at kende. 

Hvis jeg stod alene om troen, ville jeg 

ikke få så meget ud af det.” Reidun 

stopper snart som koordinator, men 

ønsker at gribe fat i noget nyt i kir-

ken, finde en ny måde at være aktiv i 

kirken på.  Da Reidun bliver spurgt 

hvilke følelser det giver at være fri-

villig, svarer hun: ”Glæde og tak-

nemmelighed - det er slet ikke til at 

beskrive, jeg bliver helt rørt.” 

Reidun har valgt at stoppe med som 

koordinator for konvertitundervis-

ningen, vi vil gerne sige tusind tak 

for den store indsats.  

FRIVILLIGE I KIRKEN (FORTSAT) 
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FRA P. HERBERT 

Skt. Thomasfællesskab 

mødes hver onsdag kl. 18.00 i Niels 

Steensens kapel til Eukaristi.  

Derefter er der lovprisning, bibellæs-

ning og bøn med Biblens ord, deling 

og hyggelig samvær til sidst. 

Skt. Thomas fællesskab berigede sin 

karismatiske identitet ved at træde 

ind i strukturerne af det internationa-

le fællesskab ”Galilæa” for endnu me-

re at blive styrket i det kristne liv og 

for endnu mere effektivt at forkynde 

evangeliet.  

Hver onsdag er der møde i små grup-

per: dansk og polsk. 

En gang om måneden kommer hele 

fællesskab sammen. De små grupper, 

celler kaldes ”Opstandelses boliger” 

Spotkania nowej ewangelizacji 

odbywaja sie rowniez pom polsku. 

Odbywają się one raz w tygodniu w 

małych grupach i raz w miesiącu całą 

wspólnotą. 

Modlitwa, rozważanie Słowa, 

dzielenie się Nim oraz rodzinna 

atmosfera są stałymi elementami tych 

spotkań. 

Spotkania w małych grupach 

nazywają się "Domy 

Zmartwychwstania" 

p. Herbert, Karolina 

Rosenkransen online for Ukraine 

Hver dag kl. 20.00 bedes Rosenkran-

sen om fred i Ukraine. 

Rosenkransen er centreret om Jesus. 

Den kalder vi Maria bønnen, fordi 

den beder vi sammen med Maria.  

Sammen med Maria betragter vi my-

sterierne fra Jesu liv. Maria var tæt 

forbunden med Jesus. Hun var jo 

hans mor. Hun kendte ham godt. Ved 

brylluppet i Kana sagde Maria til tje-

nerne: »Gør, hvad som helst han siger 

til jer.« (Joh 2,5) Det siger Maria også 

til os i dag. Når vi beder rosenkran-

sen, hjælper Jomfru Maria os gå i dyb-

den af Jesu liv, føle empati med ham 

og vi får del i Jesu frelsergerningen. 

Vi plejer at ofre rosenkransen i en be-

stemt intention, dvs. vi beder for no-

gen eller for noget, Selvfølgeligt ved 

Gud, hvad vi trænger til. Når vil alli-

gevel vækker en intention, gør vi det 

for vores egen skyld. Det er godt at 

høre, at der bliver bedt for nogen, for 

noget. 

Linket til rosenkransen: findes på 

hjemmesiden.  

Jeg håber, at mange vil være med i 

denne form for bønsfællesskab.   

p. Herbert 
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KONCERT I KIRKEN 

Morceaux de France 

Sommerkoncert 

28.05.2022—kl. 16 

  Saint Saëns 

  Poulenc 

  Messiaen 

  Debussy 

  Sancan 

Neus Signes Llinares - Fløjte 

María Jiménz Pardo - Klarinet 

Stephen Whale -  Klaver 

Pinsekoncert 

Pinsemandag 06.06.2022—kl. 16 

Violin Duo 

Gitana Aksionova-Balaban 

& 

Kajetan Marek Balaban 

KIRKETORVET AARHUS 

 

Asia Bibi—Troens Historie 

Tirsdag den 24. maj  kl. 19.45 

Dødsdømt for blasfemi og 8 år i pakistansk fængsel 

for hendes tro. 

Oplægget holdes på engelsk. 

 

Fader, 

Giv alle, som lider under forfølgel-

se...kraft til at bære Kristi kors... 

                         (Bønnebog, s.710) 
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Børnehjørnet 

Vidste du ... 

Hvorfor fejrer vi Påsken? 
De fleste, især børn, er godt klar over, at Påsken betyder ferie, fa-

miliebesøg, påskeæg og påskeharer af chokolade. Men Påsken er 

ikke kun det, men en utroligt vigtig højtid i kristendommen. Det 

var nemlig i Påsken, at Jesus blev korsfæstet, begravet og genop-

stod – det er netop opstandelsen der fejres.  

Påskedag falder altid på 1. søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påskedag 

falder altid på 1. søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Derfor er der ikke 

en fast dato for påskedag, men datoen kan variere mellem den 22. marts og den 25. april. 

Det kan være svært for jer at finde rundt i hvad der egentlig skete de forskellige dage i 

Påsken, derfor giver denne nedenstående tidslinje et overblik over påskens vigtigste be-

givenheder. 

Palmesøndag:  
Er dagen, hvor Jesus ankom til Jerusalem på et æsel for at 
deltage i fejringen af den jødiske påske. Dagen har fået sit 
navn efter de palmegrene, som folk stod og viftede med 
som en velkomst og hyldest til Jesus, da han ankom til by-
en. 

Skærtorsdag: 

Er dagen, hvor Jesus vasker disciplenes fødder og spiser sam-

men med sine disciple for sidste gang –Han deler 

brød og vin med sine disciple og kalder det sit blod og lege-

me. Eukaristien indstiftes denne dag. 

Langfredag: 

Er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Han må 

bære korset til Golgota, hvor han bliver korsfæstet. Et mørke lægger sig 

over landet og mange bliver bange og tænker, at Jesus nok alligevel var 

Guds søn. Jeus blev lagt i graven om aftenen. 

Påskelørdag: 
Denne dag er ikke nogen helligdag. Dagen er en sørgedag over Jesus død. 
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Påskedag (Påskesøndag):  
Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er 
væk. Det opdager to kvinder, som kommer for at kigge til 
Jesu grav. En engel fortæller dem, at Jesus ikke er her, men 
at han er opstået. 

Svar og vind  

1. Hvad hedder den første onsdag efter Fastelavn, når præsten tegner et 

kors på panden med asken? 

2. Hvorfor fejer vi Pinsen? 

Hvor mange statuer af helgener kan I finde i vores kirke? 
Send dine svar til: ela.orlowska@gmail.com og få mulighed for at vinde en lille 

overraskelse; vinderen kontaktes direkte.  

HUSK at tage dine forældre 

med og kom til Korsvej for børn, 

som finder sted langfredag, d. 

15. april 2022 kl. 11 i kirken. 

God Påske til jer alle sammen! 

 

Ela Orlowska 

Påsken - farv efter tal 
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REGNSKAB 
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EVALUERING AF SIDSTE MENIGHEDSRÅDSPERIODE 

De sidste 4 års menighedsrådsarbejde 

har været en spændende, men travl 

periode. 

Der har været en masse administrati-

ve forhold, som der har skulle ryddes 

op i og struktureres i, lige som ar-

bejdsformer i menighedsråd er ble-

vet ændret og optimeret. Der har væ-

ret fokus på kirkens medarbejdere, 

på papirarbejde og arbejdsforhold og 

på lønomkostninger og hvordan den-

ne udgift giver menigheden mest for 

pengene.  

I det hele taget har økonomi fyldt 

meget, da det blev anset bydende 

nødvendigt dels at få overblik over 

økonomien, få regnskaber der var i 

gennemskuelig og transparent form, 

og sidst men ikke mindst at få rettet 

op på menighedens dårlige økonomi 

og få arbejdet os frem mod at have en 

regnskab der er i balance (mod et år-

ligt underskud på 400.000 kr, der var 

status ved starten af den 4 årige me-

nighedsrådsperiode).  

Området omkring frivillige er noget, 

som der er under udvikling. Vores 

nye frivillig koordinator, Line, er an-

sat og godt i gang med arbejdet, og 

ligeledes har vi fondsstøtte haft mu-

lighed for at følge nogle workshops 

inden for området for at opbygge me-

re viden om, hvordan man skaber de 

bedste rammer inden for dette.  

Kommunikation er et emne vi er star-

tet på at beskæftige os med, men langt 

fra færdig med at optimere og forbed-

re, så det er en opgave som det nye 

menighedsråd kommer til at overta-

ge. Corona og håndtering af dette i 

forhold til retningslinjer og hvordan 

disse skulle implementeres og tilpas-

ses lokalt, har også fyldt meget og 

taget meget tid at få styr på og reflek-

tere over.  

Der har været afholdt voksenkateke-

se af et par omgange, men også her 

har corona drillet og givet lidt afbry-

delser. Tilsvarende har der været et 

par serier af forskellige typer medita-

tionsaftener, der er sat i gang under 

perioden. I samme boldgade har et 

lille pastoralt udvalg begyndt at ar-

bejde på hvordan området yderligere 

kan udvikles og hvad der ellers er 

muligheder for og ressourcer til at få 

op at køre i menigheden.   

I menighedshuset er en hel del 

istandsættelsesarbejde påbegyndt, 

maling, indretning af lokaler til bør-

neundervisning, brug af det diakona-

leteam til samtaler mm. Et renove-

ringsprojekt af ’gården’ mellem  
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EVALUERING AF SIDSTE MENIGHEDSRÅDSPERIODE (FORTSAT) 

kirken og menighedshuset er også 

skitseret og økonomien godkendt, så 

inden længe vil resultatet af dette pro-

jekt forhåbentlig vise sig i form af en 

lille gårdhave.  

 

I forhold til selve kirken har vi fået 

skaffet fondsmidler, der har givet os 

mulighed for at anskaffe nyt lydan-

læg og streaming. Kort sagt er der 

sket en masse nyt, samtidig med at en 

lang række frivillige f.eks. med børne-

undervisning og mange grupper har 

fortsat fra tidligere, ligesom daglige 

messer mm er kørt videre som funda-

ment for menighedens liv.  

ØKONOMI 

I regnskabet ses at driften for 2021 er 

gennemført med et lille overskud. 

Dette er resultatet af omfattende be-

sparelser de sidste 3 år samtidig med, 

at indtægterne fra kirkeskat er steget. 

For første gang balancerer menighe-

dens økonomi og det er hele menig-

hedens fortjeneste. 

At økonomien gik fint, har tilladt os 

at turde at investere – herunder til en 

egenbetaling til lydanlæg og stre-

amingsanlæg (der hovedsageligt er 

fondsfinansieret) og renovering af 

lokaler i sognehuset. Samlet har det 

resulteret i et forbrug af 80.000 kr af 

vores kapital, men i forhold til hvad 

vi har fået ud af det og hvor mange år 

begge projekter forhåbentlig kan ska-

be værdi for vores menighed, er det 

penge, der er givet godt ud. 

I lyset af krisen som krigen mellem 

Rusland og Ukraine har resulteret i, er 

vi i sagens natur bekymrede for hvad 

det kommer til at betyde for f.eks. 

forøgede varme- og strømudgifter. Vi 

har nedsat en gruppe, som netop skal 

se på vand, varme og elforbruget for 

at optimere dette. Derfor er budgettet 

for 2022 lavet med forsigtighed og det 

eneste større udviklingsprojekt der er 

på tapetet er anlægning af en lille 

gårdhave mellem kirke og sognehus. 

Ellers er målet at være så sparsomme-

lige som muligt, og prøve at tilstræbe 

at gå ud af 2022 uden underskud, så 

vi holder linjen med at prøve at have 

en økonomi, der balancerer. 

Vi håber, at alle der har mulighed for 

at støtte kirken økonomisk i den svæ-

re situation i år (fortsat) vil gøre det, 

til vores alle fælles bedste! 
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KUNSTEN BLOMSTRE STADIG 

Galleri ved Kirken er ophørt. Det skete sidste år i forlængelse af den første 

lange coronanedlukning. 

Pater Meister grundlagde Galleriet for næsten 50 år siden, og gennem de sene-

ste 42 år har det været et offentligt galleri. I hele perioden har der været om-

kring 270 forskellige udstillinger med skiftende kunstnere. 

Meister er stadig aktiv som kunstner, og tilfældigvis var det hans egen udstil-

ling, der blev den sidste inden nedlukningen. Du kan se alle billeder fra denne 

udstilling på www.adolfmeister.dk 

Tak til alle, som har gjort det muligt i så mange år. 

Gallerigruppen 

KONVERTITUNDERVISNING PÅ RETRÆTE 

12. marts var p. Herbert og jeg med 

konvertitterne på retrætedag i Skt. 

Mikaels Kirke i Pindstrup. Vi var 8, 

som kørte af sted fra Ryesgade denne 

lørdag formiddag i dejligt vejr. p. 

Herbert havde lagt programmet for 

dagen, med Ignatiansk meditation, 

frokost, gåtur og Vesper. 

Vi begyndte retræten i Kirken med 

meditation over søndagens tekst om 

Forklarelsen på bjerget.  

Teksten gav os anledning til mange 

gode refleksioner, som vi delte med 

hinanden. Frokosten var et sammen-

skud, af det vi hver især havde med 

og bordet i Skt. Mikaels hus stod dæk-

ket med alle herlighederne. Kaffe og 

Te bryggede vi i husets nye køkken. 

Vores Gåtur havde som tema: ”Min 

konversionsproces”. Enkelte gik ale-

ne, i egne tanker, andre parvis. Vi 

mødtes i Skt. Mikaels hus, hvor vi 

delte refleksionerne om vores konver-

sion med hinanden. Det var meget 

dybt og inspirerende at lytte til de 

forskellige beretninger og overvejel-

ser. Retræten sluttede i kirken med 

Vesper som, for nogen, var en ny op-

levelse. Vi havde guitar akkompagne-

ment til salmen ”Skriv dig Jesus på 

mit hjerte” og vi lyttede til Ave Maria 

Caelorum på Youtube. 

Det var et dejligt og inspirerende 

samvær, vi fik sammen i Pindstrup – 

Tak til alle som deltog. 

Og så glæder vi os til Påske 

Med hilsen til alle // Reidun 
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KONCERT MED VOR FRUE KIRKES KANTORI 

Søndag den 15. maj kl. 20 
Til Maria og maj, dedikeret til Ukraine. 
 
 
Som altid er koncerten formet efter den katolske vesper og den anglikanske 
Evensong, - som "En bøn" 
 

Marianne Villadsen, orgel 
Matthias von Niessen, violin 
Weronika Blautenberg, obo 

Tristan Button, trompet 
Sosha Lillielys Gornitzka, harpe 

 
Lektorer er Hans Jørgen Frederiksen eller Christina Weissdal. 

 
Leder af soprangruppen er Sanne Kolman. 
 
Til koncerten synges altid gregorianske satser, davidssalmer, preces og re-
sponses, samt koralmotetter og hymner. Desuden Jesus bleibet meine Freude, 
Ave Maris Stella, Kyrie fra 9. messe (Cum jubilo), 2 Bach-koraler og Ps. 46 af 
italienske Viacana. Slutsalmen for første gang: Mægtigste Kriste med pompøs 
trompet-intro. 
Ved afslutningen synger Lina en ukrainsk fredssalme. 
Besætning: 16 sopraner og 13 understemmer ( 4 - 4 - 5) 
Der udleveres program, og der er fri entré. Frivilligt Mobilepay bidrag går til 
kirken, og evt. støtte til jesuitternes hjælp i Ukraine. 

KH Olav 
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Hvor jeg dog glæder mig til at fejre 

påskens helligdage i år – ikke mindst 

til at komme i kirke. De sidste to år har 

fejringen været præget af coronare-

striktioner. Heldigvis er det ikke sådan 

i år. Vi kan samles i kirken og derhjem-

me og mindes Jesu død og fejre hans 

opstandelse. Det har vi brug for.  

På skolen har vi nydt de mange sol-

skinstimer marts måned har budt på. 

Der har været gang i masser af udeleg 

og andre udeaktiviteter – til glæde for 

små og store.  

Der har også været ture rundt omkring 

i Aarhus. I det hele taget forsøger vi på 

skolen at benytte byens muligheder så 

meget som muligt.  

Skolens katolske elever glæder sig til at 

fejre Førstekommunion lørdag d. 30. 

april og Firmelse lørdag d. 14. maj.  

De protestantiske elever glæder sig til 

at fejre Konfirmation Kr. Himmelfarts-

dag og lørdag d. 28. maj.  

Fra skolens side ønsker vi alle disse 

elever tillykke med deres mærkedage.  

Fredag d. 10. juni kl. 13.30-16.30 har vi 

for første gang Midsommermarked. Vi 

har haft det i kalenderen de seneste to 

år, men har pga. coronarestriktioner 

ikke kunnet gennemføre det. Det kan 

vi i år. Og det glæder vi os til.  

Alle interesserede er meget velkomne 

til at kigge forbi.  

Vi har endnu få ledige pladser til kom-

mende 0. klasse og kommende 10. klas-

se. Henvendelse vedr. dette og andre 

klasser kan ske til skolens kontor på 

86137511 eller info@sktknudsskole.dk 

eller ved at komme forbi kontoret.  

Alle Sognebladets læsere ønskes en 

god påske- og pinsetid samt et godt 

forår. 

Skoleleder Tina Kruse 

KÆRE LÆSERE AF SOGNEBLADET  
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KATOLSK VOR FRUE KIRKE 

ÅRHUS 

  Ryesgade 26, 8000 Aarhus C. 
  www.katolsk-aarhus.dk 
  facebook.com/Katolskvorfrue 
  Reg 7110  Konto 1003524 
  
SOGNESEKRETÆR 
  Georg Christian Ivanov 
  Tlf. 87 30 70 40  
  kontor@katolsk-aarhus.dk 
  Åben mandag–torsdag 
  17:00 – 19:00 
 
REGNSKABSFØRER 
  Bertold Bocskor 
  Tlf. 52 79 52 74 
  regnskab@katolsk-aarhus.dk 
 
FRIVILLIG-KOORDINATOR 
 Line Korsbæk Præst 
 Tlf. 87 30 70 56  
 lk@katolsk-aarhus.dk 
  
MENIGHEDSRÅD 
 Anne Mette Frey, formand 
 Tlf. 26 86 12 18 
 mettefrey@hotmail.com 
 Ole Nielsen, næstformand 
 
SAKRISTIET 
 Ole Nielsen, hovedsakristan 
 Tlf. 30 54 98 50 

PRÆSTER 
 

p. Krzysztof (Kris) Augustyniak, SJ 
 Tlf. 87 30 70 44  
 kaugustynsj@gmail.com 
 
p. Pawel Rakowski, SJ 
 Tlf. 22 65 02 01 
 pr@jesuitterne.org 
 
p. Herbert Krawczyk, SJ 
 Tlf. 87 30 70 42 
 herbert@katolsk-aarhus.dk 
 
p. Adolf Meister, SJ 
 Tlf. 87 30 70 41  
 meister@katolsk-aarhus.dk 
   Hjemmeside: www.adolfmeister.dk  

 
p. Peter Tri Nguyen Duc, SJ 
 Tlf. 87 30 70 43  
 pndtri@gmail.com 

DEN KALDÆISKE MENIGHED 
 Skt. Nikolaj Kirke, Frederiks Allé 37, 
 8000 Aarhus C 
 p. Faris Toma Moshe, præst 
 Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C
 Tlf. 86 18 86 81 
 faris_toma@yahoo.com  
 Osama Jacku, repræsentant for 
 menigheden. 
 E-mail: jacku@hotmail.com 
 
SKT. KNUDS SKOLE 
 Ryesgade 24, 8000 Aarhus C.  
 Tlf. 86 13 75 11. 
 www.sktknudsskole.dk 
 Tina Kruse, skoleleder 
 Jacob Solsø Holm, viceskoleleder 
 Thomas G. Laursen, serviceleder,  
 Tlf. 40 58 81 06 

 

http://www.adolfmeister.dk/
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SØNDAG 

  8.00 Messe 

 10.00   Højmesse 

 10.30 Messe i Pindstrup 1. og 3. søndag 

 12.00 Messe på kaldæisk i Skt Nikolaj kirke 2. og 4. søndag 

 14.00  Messe på  polsk 1. og 3. søndag 
    vietnamesisk 2. og 4. søndag 

 17.00 Messe 

MANDAG 

 18.00 Messe 

TIRSDAG  

  8.00 Skolemesse 

 16.30 Messe, vesper efter messen 

 19.00 Messe—Mount Tabor (på engelsk) 

ONSDAG 

  8.00  Messe 

 18.00 Messe i Niels Steensens kapel 

TORSDAG 

 11.00 Messe 

FREDAG 

 14.30 Messe på vietnamesisk 

 17.00 Tilbedelse og mulighed for skriftemål.  Jesu Hjerte messe 1. fre- 
  dag i måneden. 

 18.00 Messe 

  Rosenkrans efter messen, på polsk og dansk 

LØRDAG 

  8.00   Messe 

 14.00  Messe på spansk, som regel 4. lørdag (se chiaarhus.dk)  

 18.30 Messe på engelsk (søndagsmesse)  

MESSETIDER OG LITURGISKE AKTIVITETER 
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PALMESØNDAG (10.04) 

 18.30 Mass in English with the blessing of the palms (Saturday 9.04) 

   8.00 Messe 

 10.00   Messe med palmevelsignelse of procession 

 14.00  Messe på vietnamesisk 

 17.00 Messe 

MANDAG (11.04) 

 16.00—18.00 Skriftemål 

 18.00 Messe  

 18.30 Korsvejsandagt 

TIRSDAG (12.04)  

 16.30 Messe 

 17.00—19.00  Skriftemål 

ONSDAG (13.04) 

  8.00  Messe 

 16.00—18.00  Skriftemål 

SKÆRTORSDAG (14.04) 

   9.00 Laudes (med efterfølgende morgenmad) 

 17.00 Højmesse 

  Derefter tilbedelse i Niels Steensens Kapel indtil kl 23 

 23.00 Komplet 

PÅSKENS LITURGISKE AKTIVITETER 
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LANGFREDAG (15.04) 

   9.00 Laudes 

 11.00 Korsvej for børnefamilier 

 15.00 Langfredags liturgi med korsets hyldning 

 

PÅSKELØRDAG (16.04) 

   9.00 Laudes (med efterfølgende morgenmad) 

 11.00 Madvelsignelse (Poswiecenie Pokarmow) 

 12.30—21.00 Kirken er lukket 

 

PÅSKEN—HERRENS OPSTANDELSE (17.04)  

 22.00 Påskevigilie (lørdag 16.04) 

 10.00 Højmesse 

 14.00 Messe på vietnamesisk 

 17.00 Messe 

 

PÅSKEMANDAG (18.04) 

 10.00 Messe 

 14.00 Messe på polsk 

 18:30 Mass in English 

PÅSKENS LITURGISKE AKTIVITETER 


