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BABYSALMERYTMIK
Kastelskirken har siden efteråret 2006 tilbudt salmesang
og rytmik for spædbørn og deres forældre. Formålet med
dette er :
At gøre børn og forældre fortrolige med nogle af de danske kernesalmer.
At inspirere og opmuntre forældrene til at synge salmer
for og med deres børn.
At forbinde salmesang med varme, glade følelser og nærvær, så salmerne vækker genkendelsesglæde, når børnene
møder dem senere i livet.
Ingen som har oplevet en time med babysalmerytmik kan
være i tvivl om at både børnene og forældrene har stor
glæde og gavn af samværet med udgangspunkt i sang,
musik og leg med rytmer. Det lyser ud af børnenes øjne og
bevægelser, at de nyder sangen og de musikalske lyde,
som instrumenterne frembringer.
Forældrene får inspiration og selvtillid til at synge for
deres barn derhjemme. Og de kan fortælle, at barnet tydeligt viser, at det genkender salmerne, når de synger for
dem.
Da spædbørn udvikler sig gennem sansemotoriske oplevelser, bliver hver salme præsenteret igennem leg og
bevægelser, der er med til at stimulere sanserne. Balancesansen stimuleres igennem rytmiske bevægelser til musikken. Det sker for eksempel ved, at barnet holdes i forældrenes arme mens der svinges, hoppes, gynges og danses.
Muskel- , led- og følesansen stimuleres igennem berøring
og ved at få strakt og bøjet arme og ben.
Leg med forskellige materialer og musikinstrumenter som
farverigt silkestof, rasleæg og trommer er med til at stimulere både føle- , syns- og høresansen. Nogle af salmerne laves der fagter til, andre lyttes der til mens børnene
følger sæbeboblers eller boldes bevægelser med øjnene.
Forældrenes øjne og ører åbnes for, hvilken betydning tidlig musikalsk stimulation har for deres barn. På længere
sigt kan man forvente, at mange vælger at fortsætte den
udvikling ved at melde deres barn til rytmik eller instrumentalspil på musikskolen. Vi finder det glædeligt, hvis
kirken kan bidrage til at flere børn kommer i gang med at
beskæftige sig med sang og musik.
Men kirkens tilbud er mere end musik og rytmik og helt
anderledes end det, som musikskolerne kan tilbyde.
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I kirken tager vi udgangspunkt i salmerne som er en vigtig
del af den kristne forkyndelse i Danmark. I løbet af de ti
uger, et forløb varer, arbejdes der med 10 – 12 af vores
kendte salmer og salmemelodier. Salmerytmikken er således også tænkt som en slags dåbsoplæring. Vi håber, at
den fortrolighed, som forældrene får med salmerne, giver
dem lyst til også at bruge dem derhjemme.
Salmerne vil kunne indgå i mange sammenhænge i løbet
af en dag sammen med barnet. Måske har man lært et par
vers udenad og kan synge dem for barnet mens man hygger sig med leg eller lignende. Eller måske er det en salmemelodi, man kan gå og nynne samtidig med, at man
laver andre ting. En helt særlig stund er det, når barnet
skal lægges i seng. Her er ro og tryghed vigtig, derfor betyder faste ritualer meget. I et ritual knyttet til sengelægning kunne for eksempel indgå et par vers fra en salme
som ”Sov sødt barnlille” sammen med bønnen, ”Fader
vor”. Og når barnet bliver lidt større kan man supplere
med en fortælling fra Bibelen.
Denne form for dåbsoplæring er enkel og samtidig utrolig
betydningsfuld. Den ro og den tryghed, der er forbundet
med at have sådan en fast stund sammen med sit barn
hver aften har uvurderlig betydning for både barn og
forældre. Dette vil vi gerne være med til at inspirere til
med kirkens tilbud om Babysalmerytmik.
Edith Code og Gyrite Madsen

NB!

Nyt hold med salmerytmik starter til efteråret.
Babyer i alderen fra 2 – 8 måneder vil få brev om tilbudet. Der kan max. være 10 på et hold.

HUSK SOGNEUDFLUGTEN
Onsdag den 13. juni kl. 10.00 kører bussen fra Kastelsvej 58
mod Sorø.
Turen er beskrevet i det forrige kirkeblad.
Forudgående tilmelding og betaling.

Kastellet

”Det var ikke uden vemod, at Isak og jeg måtte sige farvel til salmerytmikken. Eftermiddagene i Kastelskirken
sammen med Isak var noget helt særligt, som jeg tænker
tilbage på med glæde og hjertevarme”,
siger Anne Mette Holt

Babyer vokser og udvikler sig
hurtigt. Det kan derfor indimellem være
vanskeligt at holde dem inden for
billedrammen mod slutningen af forløbet.
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„OG IDET I LÆRER DEM...“
For en del mennesker er det uforståeligt, at man døber
spædbørn. De forstår jo ingenting. De har jo ikke gjort
noget, hverken godt eller skidt. Er det ikke et overgreb
imod dem sådan at bestemme for dem. Var det ikke bedre
at vente, indtil de kan bestemme selv. Dertil kommer, at
barnedåben er svagt – nogle vil sige slet ikke – bevidnet i
Det Nye Testamente.
Til dette er at sige: Barnedåben er den smukkeste evangeliske handling, der findes. Det er den, fordi den udtrykker
det betingelsesløse i Guds tilsagn til ethvert menneske. Det
er dybest set i dette forhold, man skal finde forklaringen
på, at barnedåben blev altdominerende skik i stort set alle
kristne kirkesamfund.
Du er genfødt til et levende håb. Dit liv er bundet sammen
med vor Herres - både i liv, død og opstandelse, således at
uanset hvordan det går, så er der håb. Det sidste er aldrig
sagt. Der er altid lysning og håb og fremtid, også dér hvor
vi intet kan se. ” Se jeg er med jer alle dage – indtil verdens
ende” – lyder det til os alle.
Dette er et forhåndstilsagn, som det lille barn har med sig
som en ballast på livets rejse fra vugge til grav. Det står
ikke til diskussion. Det er åndeligt grunden under vore
fødder. Det er selve vort udgangspunkt. Kristne er således
ikke noget, vi skal gå hen at blive. Det er noget vi er i selve udgangspunktet, når vi er døbt. Derfor er dåben også
et frihedsbrev, som udtrykker friheden til at gå ind i det liv,
vi nu hver især får pålagt i denne verden. Frihed til at tage
det på sig og løse de opgaver, det rummer. Kort sagt frihed
til et menneskeligt liv i verden hele vejen igennem båret af
den tro og det håb, at vi i tid og evighed er Guds kære
børn, og han er med os alle dage indtil verdens ende.
Men er dåben et forhåndstilsagn, så er det afgørende, at
vi efterfølgende lærer, hvad den går ud på. Derfor siger
Jesus: ”Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg
har befalet jer” – nemlig at holde sig til ham og hans Ord.
I denne dåbsoplæring er der både en vidensdel og en eksistentiel del. Man skal selvfølgelig vide noget om, hvad det
så var Jesus sagde og gjorde. Man skal selvfølgelig i store
træk kende hans livsløb, sådan som det bl.a. afspejler sig i
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kirkeåret med dets højtider. Man skal selvfølgelig kunne
trosbekendelsen og Fader Vor. Dette kan alt sammen læres
udvendigt. Man kan lære det ligesom børnerim og remser
og eventyrlige historier. Den anden side af det er, at det
også betyder noget for os, - at det så at sige kommer til at
bære vort liv. Det er ikke gjort med kristendomsundervisning. Der skal også en eller anden for form kristendomspraksis til. Derfor er den bedste ballast, et forældrepar kan give deres børn, at de beder aftenbøn med dem
og begynder på det, mens børnene netop er så små, at de
ingenting fatter. Så vil de aldrig kunne huske, at de har
lært det. Det har altid været der, og det har altid hørt med
til deres liv. Og kirkegang: Man behøver ikke gå i kirke
hver søndag, men at lære børnene at vi er kristne i vores
familie, og vi går i kirke engang imellem for ikke at glemme det og for til stadighed at blive mindet om, hvad det
går ud på, det hører med. Og det er i virkeligheden en
beskeden ulejlighed.
Man behøver ikke gå til løjer og langkål – eller spaghetti –
i kirken. Man behøver ikke gøre kristendommen til en
særlig hobby – man går op i! Det kommer der kun ”hobby-kristendom” ud af. Det kristne er netop givet i selve
udgangspunktet. Det er noget, man har bag sig. Derfor er
det vigtige ikke, at man dyrker det som en særlig religiøs
hobbyvirksomhed, men at man har det som det indiskutable udgangspunkt. Det er i virkeligheden forskellen på
alvor og pjat, og den forskel er børn mestre i at registrere.
Ole Brehm Jensen

SOGNEINDSAMLINGEN
Ved indsamlingen den 4. marts, til Folkekirkens Nødhjælp og
dens støtte til bekæmpelsen af aids, lagde sognets beboere
10.870,75 kroner i indsamlingsbøsserne. Menighedsrådet takker såvel de ivrige indsamlere som de rundhåndede bidragydere for deres gode hjælp.
Lars Poulsen-Hansen
Indsamlingsleder og næstformand i menighedsrådet.

Kastellet

Foto: Marianne Grøndahl
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POSTKORT MED KASTELSKIRKEN
SOM MOTIV
Det har længe været
et ønske at få lavet
nogle postkort med
Kastelskirken som motiv.
Da vi ikke syntes, at det
skulle være kort med et
fotografi af kirken, måtte
vi finde en kunstner som kunne løse opgaven på anden vis.
Det er lykkedes i dobbelt forstand, da Ole Kortzau og Stine Hauge, har samarbejdet om opgaven, som vi synes er
løst på fineste vis. Kortets inderside er påtrykt et par linier,
på dansk og engelsk, med oplysninger om kirken.
Kortene er dobbeltkort og fås i to størrelser. De kan købes
på kirkekontoret i Kastellet og på kordegnekontoret, Skt.
Annæ Plads 4. Desuden vil der være mulighed for at købe
kortene i forbindelse med kirkekaffen og andre arrangementer i kirken.
Prisen på kortene er 5 kr for de små og 10 kr for de
store. Der er ikke konvolutter til kortene, men da de
er udarbejdet i standardstørrelser er det nemt at finde konvolutter i den rette størrelse.
Gyrite Madsen

INDSKRIVNING TIL
KONFIRMATION
Konfirmationen år 2008 foregår
Palmesøndag den 16. marts kl.10.00
Tilmelding foretages til sognepræst Gyrite Madsen (telefonnummer og træffetid ses på bagsiden af bladet).
Der optages kun elever fra 8. klassetrin.
Til indskrivningen, der skal finde sted inden udgangen af
august, har børn fra sognet fortrinsret.
Undervisningen begynder i midten af september og de
indskrevne konfirmander vil inden da modtage brev om
tidspunkt og mødested.
Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der på et tidspunkt, i
god tid inden konfirmationen, aftales dåb.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl.
15.00 – 16.30 i Kastelskirkens konfirmandstue.
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TIRSDAGSMØDER
Vi tager hul på en ny sæson i samarbejdet med Garnisonskirken om tirsdagsmøderne. Møderne foregår i Garnisonskirkens menighedssal på Skt. Annæ Plads 4.
Tirsdag den 4. september kl. 15
Mødet indledes med en kort altergangsandagt i
Garnisonskirken. Derefter er der kaffebord i menighedssalen, hvorefter sognepræst Mikkel Wold, Frederikskirken/Marmorkirken, fortæller om kirkehøjskolens rejse
til Tyskland i et luthersk fodspor.
Følgende mødedatoer er aftalt for efteråret og program følger i næste kirkeblad :
Tirsdag den 2. oktober kl. 15
Tirsdag den 6. november kl. 15

NY ANSÆTTELSE
Fra gammel tid har vi haft
fælles kordegn med Garnisonskirken. Nu er dette
samarbejde udvidet til også
at omfatte Marmorkirken. I
den anledning har vi
forøget bemandingen på
kordegnekontoret
med
ansættelsen af Bo Torp
Pedersen som kordegneassistent på det fælles kordegnekontor på Skt. Annæ
Plads 4.
Bo Torp Pedersen og 1. kordegn, Anita Møhlenberg, betjener nu tre sogne, nemlig
Kastels og Garnisons sogne samt Frederiks sogn (Marmorkirken).
Bo Torp Pedersen kommer fra en stilling som kordegn ved
Skt. Nikolai Kirke i Holbæk, men har en baggrund i filmog medievidenskab og bl.a. en mangeårig ansættelse i foreningen KLF, Kirke og Medier. I fritiden er Bo engageret i
foreningen Kirke og Film. Ud over papirarbejdet på kordegnekontoret vil Bo også vikariere for eller assistere
Kastelskirkens kirketjener, Claus Kofod, ved enkelte af
gudstjenesterne i Kastelskirken, ligesom Bo er sekretær for
menighedsrådet.

Kastellet

KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
August og september 2007
Fem orgelkoncerter med
internationale orgelsolister
Søndag den 5. august kl. 14.00
Andrzej Szadejko (Polen)
Buxtehude, Bach, Mohrheim, Muthel
og Szadejko.
Andrzej Szadejko har studeret orgel ved Konservatoriet i
Gda`nsk og Warszawa, samt ved“Schola Cantorum Basiliensis” med bl.a. Jean-Claude Zehnder og Andrea Marcon
som lærere.
Pristager og finalist ved adskilllige internationale konkurrencer. Som solist har han koncerteret i Polen, Tyskland,
Schweitz og Nederlandene.
Siden 2005 har han været docent i orgel og Basso Contiuno ved konservatoriet i Gdansk, Polen, samt virket som
gæsteprofessor ved Musikakademiet Oulo i Finland.
Andrzej Szadejko er virksom som komponist, hvilket også
vil fremgå af hans koncertprogram

Søndag den 12. august kl. 14.00
Michael Radulescu (Østrig)
Buxtehude, Bruhns, Froberger,
Muffat og J. S. Bach.
Michael Radulescu er født i Rumænien, men kom som ganske ung til Østrig, hvor han studerede først i
Salzburg og siden i Wien, hvor han er uddannet i både
orgel, cembalo komposition og som dirigent. Han blev
udnævnt til professor i orgel ved Wiens Universitet for
musik og udøvende kunst og har bestridt dette hverv
siden 1968. Samtidig har han haft en udstrakt virksomhed
som orgelsolist, dirigent og international kursuslærer over
hele verden.

Søndag den 19. august kl. 14.00
Lasse Ewerlöf (Kastelskirken)
Boyvin – Buxtehude – Bach – Franck – Alain
Kastellets organist spiller et program med hovedsagelig
fransk orgelmusik fra en af barokkens mestre, Boyvin, over
romantikkens store franske orgelkomponist, Cecar Franck,
og frem til nyere franske orgelklange og strukturer af
Jehan Alain. Desuden figurerer Buxtehude, der døde i
1707, for 300 år siden, og hans berømte elev, Bach. Foruden at være organist ved Kastelskirken er Lasse Ewerlöf
docent i orgel på Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Søndag den 26. august kl. 14.00
Ulrike Northoff (Tyskland)
Buxtehude – Bach – Merkel – Mendelssohn – Reger
Ulrike Northoff er efter universitetsstudier i tysk og teologi uddannet kirkemusiker på højeste niveau i Tyskland.
Hun har varetaget nogle store organist- og kantorembeder, men er nu fuldt ud koncentreret om sin virksomhed
som koncertorganist, der har ført hende til de fleste europæiske lande.
På hendes program står foruden værker af Bach og Buxtehude tysk romantisk orgelmusik af nogle af periodens vigtigste komponister, Mendelssohn og Reger samt den glimrende, men mindre spillede komponist, Joseph Merkel.
Søndag den 2. september kl. 14
Hans Fagius (Sverige)
Orgelværker af Johann Sebastian Bach
Hans Fagius er professor i orgel ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, og desuden en særdeles flittig koncertorganist her og internationalt. Koncerten indgår i hans
opførelse Bachs samlede orgelværker. En koncertrække
der løber gennem hele 2007 i en række københavnske kirker.

Der er GRATIS ADGANG
til Kastelskirkens Søndagskoncerter
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Højmesser i Kastelskirken kl. 10.00

JUNI

JULI

2. juni
(Trinitatis søndag)
OLE BREHM JENSEN

1. juli
(4. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

10. juni
(1. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN

8. juli
(5. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

AUGUST

SEPTEMBER

17. juni
(2. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

15. juli
(6. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

5. august
(9. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

2. september
(13. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN

24. juni
(3. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN

22. juli
(7. s. e. trin.)
JOHN STRANGE

12. august
(10. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN

9. september
(14. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

29. juli
(8. s. e. trin.)
GYRITE MADSEN

19. august
(11. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN
26. august
(12. s. e. trin.)
OLE BREHM JENSEN

KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder.
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges.
Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af.
Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl.12.00 på tlf. 33 91 27 06

Kirkelig vejviser
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
OBERSTLØJTNANT ARTHUR T. MØNSTED,
Østerbrogade 56A, 2100 Kbhvn.Ø. Tlf. 35 26 02 71

KORDEGN ANITA MØHLENBERG OG
KORDEGNEASSISTENT BO TORP PEDERSEN.
Kordegnekontoret, Sct. Annæ Plads 4, 1250 K.
tlf. 33 91 27 06, fax. 33 91 27 08.
Kontoret er åbent tirsdag til torsdag kl. 9-13,
mandag og fredag kl. 9-12.
Desuden torsdag kl. 16-18.

NÆSTFORMAND I MENIGHEDSRÅDET
MAG.ART. LARS P. POULSEN-HANSEN, Greve Strandvej
137, 2670 Greve. Tlf. 43 90 12 28

FELTPROVST OLE BREHM JENSEN
Kastellet 16. 2100 Ø tlf. 33 15 13 06.
Aftaler træffes man.-tors. kl. 9-12,
(Træffes ikke fredag).

HILSEN FRA KASTELSKIRKEN udgives af kirkens
præster med støtte af menighedsrådet.
Ansvarshavende: Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnen.

SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN. Træffes på
Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø,
(bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen)
tlf. 33 15 65 58, tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 11-12 og ellers efter aftale.
Bopæl: Upsalagade 23, 2100 København Ø,
tlf. 35 55 95 38. (Træffes ikke mandag).

www.kastelskirken.dk

ORGANIST LASSE EWERLÖF.
Kastelskirkens kontor. Kastellet 15, 2100 Ø.
Tlf. 33 14 62 74. tlf. privat 39 65 67 18.
(Træffes ikke mandag).
E-mail: kastelskirken.org@mail.dk
KIRKETJENER CLAUS KOFOD træffes normalt kl. 9-11,
på tlf. 33 15 65 57. (Træffes ikke mandag).

ANMELDELSE AF FØDSEL
skal ske til kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4,
senest to dage efter fødslen. Såfremt forældrene
er gift medbringes vielsesattest og begges
dåbsattester/navneattester. Er forældrene ikke gift
medbringes alene moders dåbs-eller navneattest.
DÅB OG NAVNGIVELSE
Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Navngivningen sker i forbindelse
med dåb eller ved anmeldelse til
kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4.
Henvendelse om dåb sker dels ved at kontakte

Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri • Tlf. 48 300 300

Kasteslskirkens kontor, dels ved henvendelse til
kordegnekontoret. Det oplyses, hvem der skal være
barnets faddere (mindst tre og højst fem).
Man henvender sig derefter til den præst, der skal
døbe barnet. Navngivelse sker ved anmeldelse til kordegnekontoret, hvor formular til navngivelsen fås.
Anmeldelsen skal underskrives af forældremyndighedens indehavere.
VIELSE
Man henvender sig til Kastelskirkens kontor
mellem kl.11-12 for at aftale tid.
Derefter henvender man sig på Rådhuset for at få
udstedt en prøvelsesattest som sendes til kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4 sammen med begges
dåbs- eller navneattester.
Endvidere skal navn og adresse, for to bryllupsvidner, oplyses.
DØDSFALD
skal anmeldes senest to dage efter dødsfaldet, af de
nærmeste pårørende, til kordegnekontoret Sct. Annæ
Plads 4. Der rettes henvendelse til den præst, der skal
forrette begravelsen/ bisættelsen og i den forbindelse
aftales tid og sted for handlingen. Vejledning og
hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til bedemand eller kordegnekontor.

