VELKOMMEN TIL KONFIRMATION
I KASTELSKIRKEN

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse, og børn
fra sognet og børn af ansatte ved forsvaret har fortrinsret.
Tilmelding til sognepræst Else Hviid gerne inden tirsdag den 23.
august.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl. 15.30 – 17.00 i
Kastelskirkens konfirmandlokale, første gang torsdag den 15.
september.
Der er konfirmation i 2017 Palmesøndag den 9. april.
Kommende konfirmander og deres forældre inviteres til orienteringsmøde torsdag den 8. september kl. 19.30 i kirken.

LØRDAGSFOREDRAG
Lørdag den 24. september kl. 10.00
Else Hviid: Rummelig og folkelig
- kulturkristendom som folkekirkens mulighed og udfordring.
Hvad er det særlige ved danskernes forhold til kirken? Hvad kendetegner folkekirkens forhold til danskerne? Og hvordan sikrer
vi, at forholdet mellem folk og kirke består? Otte år som præst
for den store danske koloni i London, i en kirkelig kultur som er
anderledes end den danske, har skærpet sognepræst Else Hviids
blik for det særlige ved den danske folkekirkelige model.
Foredragene foregår i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet ved
siden af kirken og kirkepladsen.

TIRSDAGSMØDER
Tirsdag den 6. september kl. 14.00
Lise Schrøder: Anne Marie Carl-Nielsen, billedhugger
Vi begynder efterårssæsonen med en kort altergangsgudstjeneste i kirken. Derefter er der kaffebord i menighedshuset og skuespilleren og sygeplejersken Lise Schrøder fortæller om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, som var gift med komponisten
Carl Nielsen. Møderne arrangeres i et samarbejde mellem
Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens
store mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

KIRKEBIO I KØBENHAVN
Mandag den 5. september kl. 16.00
KirkeBio begynder ny sæson september. Stedet er Sankt Jakobs
Kirkes Sognegård på Østerbrogade på følgende mandage: 5/9,
3/10, 7/11 og 5/12 2016 samt 9/1, 6/2, 6/3, 3/4 og 1/5 2017.
Programmet offentliggøres primo august. KirkeBio København er
et samarbejde mellem flere sogne i Holmens og Østerbro Provsti.
Det er klubbens formål at vise film, som formidler gode historier
med "noget på hjerte" – eksistentielle og medmenneskelige
temaer, som engagerer og vækker til eftertanke og diskussion.

I programmet vil indgå film af Bille August, Ingmar Bergman,
Christian Petzold, Paolo Sorrentino og Yaron Zilberman. Hver
film får en kort introduktion med på vejen, og der indbydes altid
til samvær og samtale efter filmvisningen.
Bo Torp Pedersen repræsenterer Kastels sogn i samarbejdet.
For yderligere information se kirkens hjemmeside.

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST ELSE HVIID
Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed

Træffes på præstekontoret Kastellet 15, 2100 Kbh. Ø
tirsdag og torsdag kl.11-12, tlf. 33 15 65 58
Bopæl : Kristianiagade 22 1.th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 21 31 00 28
E-post : elh@km.dk
HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 E-post: thb@km.dk
Træffes efter aftale.
HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN
Tlf. 44 95 01 15 (priv.), 35 32 36 79 (arb.),
E-post: kbn@teol.ku.dk

hilsen fra

KastelskirkeN
Juli - August - September 2016

ORGANIST LASSE EWERLÖF
Kastellet 15, 2100 Ø, tlf. 33 14 62 74, privat 39 65 67 18.
Træffes ikke mandag.
E-post: ewerlof@mail.dk
KIRKETJENER CLAUS KOFOD
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 Ø,
tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag.
E-post: kirketjener@kastelskirken.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand for menighedsrådet: Lars P. Poulsen-Hansen,
tlf. 60 83 13 65. E-post: lph@domik.dk
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup,
tlf. 23 24 43 60. E-post: rovig@mail.tele.dk
KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Kim Korning Frisenette E-post: kfr@km.dk
Kordegn: Sahra L. Lindeberg E-post: sll@km.dk
Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K.
Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag,
onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag 9-12.
Tlf. 33 91 27 06. Fax 33 91 27 08.
FRA VUGGE TIL GRAV
Under dette menupunkt på www.kastelskirken.dk findes nærmere oplysninger. Hovedreglen er, at anmeldelser, ansøgninger
og attester afleveres på kordegnekontoret Sankt Annæ Plads 4
(se ovenfor), eller indsendes digitalt, og at vielse og dåb aftales
med kordegnekontoret. Bisættelse/begravelse aftales i første
omgang med sognepræsten.

Foto: Bodil Aasted

•

MENIGHEDSPLEJEN
Beløb modtages med tak på reg. nr. 9570 kontonr. 6485200
HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte
af menighedsrådet.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Else Hviid Ekspedition:
Kordegnekontoret.
Tryk: Kirkebladets Bogtrykkeri ApS - Tlf. 48 300 300
Hjemmeside:

www.kastelskirken.dk
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Koncerter

Kor- og Babysalmesang
Valg til Menighedsråd

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

Alle hold begynder igen til september. Er man interesseret i at
være med, kan man henvende sig hos enten Tóra eller Svafa,
som begge er konservatorieuddannede musikpædagoger og
korledere.

JULI
3.
10.
17.
24.
31.

6.
7.
8.
9.
10.

s.e.
s.e.
s.e.
s.e.
s.e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID
ELSE HVIID
THOMAS H. BECK

11.
12.
13.
14.

s.e.
s.e.
s.e.
s.e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

THOMAS H. BECK
THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID

Henvendelser vedr. Kastelskirkens Børnekor, Babysalmesang og
Kastelskoret: Tóra Vestergaard - torakastelskirken@gmail.com
Henvendelser vedr. Musikalsk Legestue og Kastelskirkens
Folkekor: Svafa Póhallsdóttir. - svafakastelskirken@gmail.com
Der indføres i efteråret brugerbetaling for voksenkorene.

AUGUST
7.
14.
21.
28.

KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
Cembalokoncert Søndag den 4. september kl. 14
Haugsand (Köln) – Cembalo
Værker af Johann Sebastian Bach.

MUSIK OG KOR I KASTELSKIRKEN

SEPTEMBER
4.
11.

NB kl. 9.

18.
25.

15. s.e. trinitatis
ELSE HVIID
16. s.e. trinitatis
ELSE HVIID
Derefter Ecco Walkathon
17. s.e. trinitatis
THOMAS H. BECK
18. s.e. trinitatis
ELSE HVIID
Høstgudstjeneste

LØRDAGSDÅB
Lørdag

17. september

kl. 11.00 THOMAS H. BECK

MOBILEPAY - tlf. 21 35 00 40
Indbetalinger til det anførte MobilePay nummer går til at støtte
Menighedsplejen i Kastels Sogn, og vi takker for ethvert bidrag.

MENIGHEDSRÅDSVALG
Med udgangen af indeværende kirkeår udløber menighedsrådets funktionsperiode, og der skal afholdes valg til menighedsrådet. Kastels Sogns menighedsråd indkalder til orienteringsmøde om valget den 6. september kl. 19.00 i kirkens mødelokale.
Her vil menighedsrådet orientere om rådets opgaver og kompetencer, om dets arbejde, om kommende opgaver samt om reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget. Efter orienteringsmødet afholdes der opstillingsmøde, hvor der opstilles
kandidater til menighedsrådet.
Lars P. Poulsen-Hansen, formand for menighedsrådet
Menighedsrådet holder møder den 30. august, den 25. oktober
og den 22. november kl. 18.30.

I Kastelskirken har vi gennem de sidste par år opbygget en bred
vifte af musiktilbud for børn og voksne.
Babysalmesang for babyer og forældre i alderen 3-11 mdr. Vi
synger og bevæger os med barnet og får en dejlig og fredfyldt
time om ugen. Kirkens smukke rum er rammen om salmer,
sange og remser leges ind. Torsdage kl. 10.30 – 12.00.
Musikalsk legestue er vores tilbud for børn i alderen 1-4 år.
Her leges der ligeledes med sange, salmer, remser og danse, og
forældre har mulighed for at være sammen med deres børn i et
univers, som kun musikken kan skabe.
Tirsdage kl. 15.00 og kl. 16.00.
Kastelskirkens Børnekor er Kastelskirkens nyeste tiltag og er
et tilbud for skolebørn i alderen 6-10 år. I koret bliver der sunget og danset, og gennem leg og bevægelse lærer børnene en
masse om musik og noder. Alle børn er velkomne i koret - det
kræver kun, at man har lyst til at synge, lege med musikken og
til at have det sjovt med andre børn. Børnekoret medvirker ved
koncerter i kirken. Mandage kl. 15.15 – 16.45.
Kastelskoret er kirkens kor for mænd og kvinder i alderen 2040 år. Kastelskoret afholder flere koncerter årligt samt deltage
i særlige gudstjenester. Korets repertoire er blandet, overvejende fra “den danske sangskat”. Mandage kl. 18.00.
Kastelskirkens Folkekor består p.t. af ca. 40 mænd og
kvinder i alderen 40+. I koret synges der spirituals, viser samt
nye og gamle danske sange. Folkekoret nyder godt af
Kastelskirkens dejlige akustik hver torsdag aften. Her arbejdes
der med klang, udtryk og frasering, men der er stadig plads til
sjov og selvfølgelig både kaffe og kage i pausen. I april 2016
afholdt koret sin første koncert- og sangaften til stor fornøjelse
for publikum. Hver sæson afsluttes med et socialt arrangement
i kirkens lokaler. Torsdage kl. 17.15.

Søndag den 11. september
Ingen koncert p.g.a. Ecco Walkathon

Sang og Orgel
Søndag den 18. september kl. 14
Gudny Einarsdóttir, (Island) – orgel
Svafa Póhallsdóttir- sopran
Islandsk orgelmusik og vokalmusikl m.m.

Guitarkoncert
Søndag den 25. september kl. 14
Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
under ledelse af Jesper Sivebæk
Kammermusik med guitar, sang og andre instrumenter.

Orgelkoncert
Søndag den 2. oktober kl. 14
Else-Marie Kristoffersen (Fredensborg Slotskirke) – Orgel
Værker af Correa de Arauxo, Buxtehude og Cesar Franck m.fl.
Serien fortsætter i oktober med koncerter alle søndage kl. 14
Der er GRATIS ADGANG til Kastelskirkens Søndagskoncerter.
Mere info på vores hjemmeside: www.kastelskirken.dk

