KONCERTER
Søndag den 4. september kl. 14.00
Barokkoncert med Tuva Semmingsen (mezzo-sopran) og
Barokksolistene under ledelse af Bjarte Eike. Arier og orkestermusik fra baroktiden.

Søndag den 11. september kl. 14.00
Orgelkoncert. Se www.kastelskirken.dk

Torsdag den 15. september kl. 17.00
Golden Days koncert med DKDM Brass under ledelse af Mogens
Andresen. Musik af Telemann, Boccherini, Bo Grønbech m.fl..

Søndag den 18. september kl. 14.00
Golden Days koncert med Lasse Ewerlöf – orgel. Med festivalens
tema – TRO – som overskrift, spilles programmusik for orgel af
bl.a. Johann Kuhnau, Bach, Alain og Peter Møller.

Søndag den 25. september kl. 14.00
Fløjte, sang og orgel med Eva Østergaard – fløjte, Birgitte
Ewerlöf – sopran, Lasse Ewerlöf – orgel.
Værker af G. Ph.Telemann, J.S. Bach, Debussy og Frank Martin.

Søndag den 2. oktober kl. 14.00
Accordeon-duoen Mythos, vinder af P-2 kammermusikonkurrence 2011, spiller Stravinskij, Borodin og Tjajkovskij.

Søndag den 9. oktober kl. 14.00
DKDM Brass: Messingblæsere fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium under ledelse af Mogens Andresen spiller
Bocherini, Richard Strauss, Mogens Andresen og Bo Grønbech.

Søndag den 16. oktober kl. 14.00
Orgelkoncert med Philip Schmidt-Madsen.

Søndag den 23. oktober kl. 14.00
Sang og guitar: Adam Riis – tenor og Thomas Krakowski – guitar. Musik af Dowland og Benjamin Britten.

Onsdag den 16. november 17.00
Wonderful Copenhagen onsdagskoncert med studerende fra
Musikkonservatoriet. Musik af Bach.

Søndag den 20. november 15.00
Barokkoncert med DKDM Baroque Ensemble og Andreas Arend.
Tysk barokmusik fra 1700-tallet.

Der er GRATIS ADGANG
til Kastelskirkens koncerter.

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN (kbf.)
Træffes på Præstekontoret Kastellet 15, 2100 Ø.
tirsdag og torsdag kl. 11-12. Eller efter aftale.
Tlf. 33 15 65 58 / 35 55 95 38 (priv.)
Bopæl : Upsalagade 23, 2100 Ø.
Træffes ikke mandag.
E-post : gm@km.dk
HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06, E-post: thb@km.dk
Aftaler træffes tirsdag-fredag kl. 9-12. Træffes ikke mandag.

hilsen fra

KastelskirkeN
September - Oktober - November 2011

HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN
Tlf. 44 95 01 15 (priv.), 35 32 36 79 (arb.),
E-post: kbn@teol.ku.dk
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: kastelskirken@mail.tele.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 2100 Ø,
tlf. 35 26 02 71. E-post: atmonsted@gmail.com
KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Anita A. Møhlenberg.
Kordegneassistent: Bo Torp Pedersen.
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.
E-post: anim@km.dk eller btpe@km.dk

Foto: Bodil Aasted

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 kirkelige handlinger
aftales først med sognepræst Gyrite Madsen (se ovenfor).

•

•

•
HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte
af menighedsrådet.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnekontoret.
Tryk: Kirkebladets Bogtrykkeri ApS - Tlf. 48 300 300

NY HÆRPROVST

•

KULTURNAT

ÅBENT HUS I KASTELLET
MUSIK I KASTELSKIRKEN

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
AUGUST
28.august

Bemærk : kl. 9.00
(10.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

SEPTEMBER
4.september
11.september
18.september
25.september

(11.s.e.trin.)
Indsættelse af ny hærprovst
(12.s.e.trin.)
GYRITE MADSEN
(13.s.e.trin.)
(Høstgudstjeneste)
GYRITE MADSEN
(14.s.e.trin.)
GYRITE MADSEN

OKTOBER
2.oktober
9.oktober
16.oktober
23.oktober
30.oktober

(15.s.e.trin.)
(16.s.e.trin.)
(17.s.e.trin.)
(18.s.e.trin.)
(19.s.e.trin.)

KIRSTEN BUSCH NIELSEN
THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

NOVEMBER
6.november
13.november
20.november
27.november

(Alle helgens dag)
THOMAS H. BECK
(21.s.e.trin.)
KIRSTEN BUSCH NIELSEN
(Sidste s. i kirkeåret)
GYRITE MADSEN
(1.s. i advent)
GYRITE MADSEN

DECEMBER
4.december

(2.s. i advent)

THOMAS H. BECK

KIRKEBIL
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når
man er gangbesværet, derfor er der mulighed for at bestille en
kirkebil til gudstjenester og møder. Med kirkebil kan man blive
hentet og bragt til gudstjenesten, og det er en mulighed, som vi
håber, at mange kan få glæde af.

Kirkebil til højmessen skal bestilles
inden fredag kl.12 på tlf. 33 91 27 06

VELKOMMEN TIL NY HÆRPROVST
På baggrund af Thomas Hansen Becks præsentation skal der lyde
et hjerteligt velkommen til ham og hans familie i Kastels sogn.
Vi ser både frem til og glæder os til samarbejdet i Kastelskirken.
Menighedsråd, medarbejdere og kolleger

NY HÆRPROVST
”Stol på Gud – og hold krudtet tørt!” Sådan har min
gamle far sagt til mig hver
gang jeg er taget til
Afghanistan. Ordene stammer fra Oliver Cromwell, men
er i dansk sammenhæng mest
kendt fra Kaj Munks ”Ordet”.
Det er gode ord, som jeg altid
selv har anvendt overfor mine
soldater som afslutning på en
feltgudstjeneste eller når jeg
har sendt dem ud på patrulje
med Guds velsignelse. Det er ord, der fastholder os på, at livet
er kamp og at vi i den kamp hverken skal blive religiøse sværmere eller sammenblande politik og religion. Vi må stole på, at
Gud er med os i vores livs kampe. Kampe, der netop er vores og
ikke Guds og hvor det derfor er betryggende at få forkyndt, at
de udkæmpes med Guds velsignelse.
Jeg blev feltpræst i februar 1996 1_ år efter, jeg blev sognepræst i tre små landsogne på Vestfyn for 17 år siden. Med
Danmarks militære engagement i Afghanistan blev feltpræstetjenesten for alvor min hjertesag. Det har været min primære
baggrund for at søge stillingen som hærprovst og sognepræst
ved Kastelskirken i en forventning til, at jeg kan sikre at feltpræstetjenesten også fremover vil yde hæren en god støtte
herhjemme som ude i det fremmede.
Stillingen som hærprovst er dog for mig uadskillelig med stillingen som sognepræst ved Kastelskirken. Ikke kun på grund af
Kastelskirkens særlige rolle som hærens kirke og de pligter,
som følger deraf. Men også fordi man i en hvilken som helst
gejstlig stilling er præst, før man er noget andet. Jeg vil ikke
kunne undvære at skulle prædike, tale ved kirkelige handlinger eller i det hele taget at være sognepræst. Skal jeg kunne
bidrage til feltpræsternes teologiske uddannelse og forvente
deres tillid til mit arbejde som hærprovst, kræver det, at jeg
selv er en god sognepræst.
Det er en meget stor ære at træde ind i dette embede og jeg
håber, at jeg kan leve op til den store tillid, der er blevet vist
mig. Jeg glæder mig til arbejdet og til at blive en del af Kastels
sogn sammen med min familie. Jeg er gift med Anne og vi har
to drenge og to piger i alderen fra 12 til 18 år. Det er en stor
omvæltning for os alle, at skulle flytte til hovedstaden. Men en
omvæltning, der forhåbentligt kun kan føre noget godt med
sig. Så vi stoler på Gud og holder krudtet tørt!
Thomas H. Beck

KULTURNAT I KASTELSKIRKEN
Fredag den 14. oktober
Kirken er åben hele aftenen fra kl. 18.00
og oplyst med levende lys.

Kl. 19.30 – 20.00 AFTENSANG
Læsninger til natten veksler med aftensalmer,
orgelmusik og solosang.
Solosang ved Erlend Tyrmi, bariton
Liturg : Gyrite Madsen – orgel : Lasse Ewerlöf

Kl. 22.30 – ca. kl. 23.15 : NATKONCERT

Gratis adgang
ÅBENT HUS I KASTELLET
Søndag den 30. oktober
Kastellets fødselsdag fejres traditionen tro den sidste søndag i
oktober. Kastellets kommandant har denne dag arrangeret
diverse koncerter, både på kirkepladsen og i Kastelskirken.
Nærmere program vil blive annonceret og fremlagt i kirken.
I kirken starter vi dagen med højmesse kl.10.00.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 18. september kl.10.00
Efter gudstjenesten vil der være lejlighed til at hilse på hinanden over et glas vin, der denne dag erstatter kirkekaffen.

TIRSDAGSMØDER
- i samarbejde med Garnisons kirke

Tirsdag den 6.september kl.15.
Vi indleder, traditionen tro, sæsonen med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisons Kirke, hvorefter der er kaffebord og
foredrag i menighedshuset, Skt Annæ Plads 4.
Eftermiddagens gæst er tidligere universitetslektor i teologi,
Svend Bjerg.

Tirsdag den 4. oktober kl.15:
Birgithe Kosovic fortæller om sin roman ”Det dobbelte land”

Tirsdag den 1. november kl.15:
Kejserinde Dagmar – fra Danmark til Rusland – og tilbage
igen. Ved Preben Ulstrup, sognepræst ved Mariendalskirken.

