KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER

Kirkelig vejviser

Fire Saxofoner
Søndag den 4. marts kl. 14.00
DANSK SAXOFONKVARTET
Stefan Baur, Christian Hougaard, Per Egholm og Jørgen Bove.
Gabrieli, Gibbons, Bach, Florent-Schmitt, Carter, Grimsson, Weil
og Piazzolla

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.) / Mobil 29 63 14 75
Bopæl : Upsalagade 23, 2100 Ø.
Træffes ikke mandag.
E-post : gm@km.dk

Orgelkoncert
Søndag den 11. marts kl. 14.00
Kyung-Hee Kim - orgel
J. S. Bach, C.P.E. Bach, Cesar Franck og Charles Tournemire

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.

Edvard Grieg – Koncert
Søndag den 18. oktober kl. 14.00
Jan-Erik Sääv – tenor
Tom Ernst – klaver
Omkring Edvard Grieg med sange, klavermusik og anekdoter
Improvisationskoncert
Søndag den 25 marts kl. 14.00
”SOLILOQYU”
Improviseret musik med Carsten Dahl og Ensemble Midtvest

Der er GRATIS ADGANG til alle Søndagskoncerter

hilsen fra

KastelskirkeN
MARTS - MAJ 2012

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
Ny formand for menighedsrådet annonceres i næste blad.
Henvendelse kan indtil da ske til: Lars P. Poulsen-Hansen, tlf.
4390 1228 eller 6083 1365. E-post: lph@domik.dk
KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Anita A. Møhlenberg. E-post: anim@km.dk
Kordegn: Kim Korning Frisenette E-post: kfr@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 kirkelige handlinger
aftales først med sognepræst Gyrite Madsen (se ovenfor).

Foto: Bodil Aasted

•

Sognemøde om nadverritual
•

•

Foto: Marianne Grøndahl

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

Radiokirke

Babysalmesang
•

Lørdagsdåb

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
MARTS
4. marts
11.marts
18.marts
25.marts

(2.s.i fasten)
(3.s.i fasten)
(Midfaste)
(Mariæ Bebudelse)

THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK

(Palmesøndag)
(Konfirmation)
(Skærtorsdag)
(Radio)
(Langfredag)
(Radio)
(Påskedag)
(Radio)
(Anden påskedag)
(Radio)
(1.s. e. påske)
(2.s.e. påske)
(3.s.e. påske)

GYRITE MADSEN

BISKOP
PETER SKOV JAKOBSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK

(Bededag)
(4.s.e. påske)
(5.s.e. påske)
Kristi himmelfart
(6.s.e. påske)
(Pinsedag)
(Anden pinsedag)

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

(Trinitatis søndag)
(1.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK

APRIL
1.april
5.april
6.april
8.april
9.april
15.april
22.april
29.april

KIRSTEN BUSCH NIELSEN
THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN

MAJ
4.maj
6.maj
13.maj
17.maj
20.maj
27.maj
28.maj

JUNI
3.juni
10.juni

LØRDAGSDÅB
Lørdag den 14. april
Lørdag den 12. maj
Lørdag den 16. juni

kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00

ved GYRITE MADSEN
ved THOMAS H. BECK
ved GYRITE MADSEN

Vores forsøg med lørdagsdåb er blevet en succes, som vi derfor
fortsætter med. Gudstjenesten er offentlig og den kan anbefales
som familiegudstjeneste. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og
der er som regel en del børn med. En dåbsgudstjeneste kan være
en god anledning til at tage sit barn med til gudstjeneste og vise
det døbefonten og dagens dåb og fortælle lidt om, at det også var
sådan det foregik dengang barnet selv blev døbt som helt spæd.

KASTELSKIRKEN SOM RADIOKIRKE
I PÅSKEN

Alle påskedagene vil der blive transmitteret gudstjeneste fra
Kastelskirken i radioen på DR P1.
Kirkens tre præster og biskop Peter Skov Jakobsen vil hver forestå en dag – se hvilke i prædikantlisten.

BABYSALMESANG
Der er fortsat Babysalmesang i Kastelskirken. Vi forsøger at nå
ud til alle børn mellem 3 og 9 mdr, der bor i sognet med dette
populære tilbud. Hvis man derfor bor i sognet og ikke har fået
brev, fordi man f.eks. er tilflytter, bedes man kontakte sognepræst Gyrite Madsen, hvis man er interesseret i at deltage.

Forsøgsperioden slutter søndagen før påske, Mariæ
Bebudelsesdag, den 25. marts. Herefter vil menighedsrådet og
kirkens præster tage stilling til den fremtidige gudstjenesteform i Kastelskirken. Forinden vil der være et sognemøde om
emnet, hvor vi præster ikke kun vil fortælle lidt om nadveren
og de tre ritualer, men hvor der også vil være en drøftelse af
den mere æstetiske side, hvilket ritual man bedst kan lide.
Sognemødet om nadveren finder sted onsdag den 14. marts kl.
19.00.
Thomas H. Beck, Hærprovst

SOGNEMØDE OM NADVEREN

TIRSDAGSMØDER

Onsdag den 14.marts kl.19.00
Mødet finder sted i mødelokalet på første sal
– indgang stik modsat indgangen til kirken.
Kirkens tre præster og organisten vil medvirke, ligesom repræsentanter for menighedsrådet vil være til stede.
Formålet med mødet er at nå frem til en afklaring af, hvilke
eller hvilket nadverritual vi ønsker at bruge i Kastelskirken
fremover. Vi håber, at mange vil møde op og give deres holdning til kende.

Tirsdag den 6.marts kl.15.00
”Håbets kilde”. Ved hospitalspræst Christian Busch,
Rigshospitalet. Håb er formodentlig et af de mest centrale
begreber for alvorligt syge patienter, for de pårørende og for
behandlerne. Foredraget vil beskæftige sig med hvilke faktorer, der fremmer håbet og hvilke faktorer, der svækker håbet.

NADVER

Nadver er et gammelt dansk ord for aftensmad eller egentligt
nat-mad. Det vil sige, at det er det sidste måltid. ”The last supper”, som man siger på engelsk om Jesu sidste måltid sammen
med sine disciple, hvor han først bryder brødet i mindre stykker
og giver dem det med ordene, at brødet er tegn på hans legeme. Derefter gav han dem vin at drikke og sagde, at kalken
med vin er den nye pagt ved hans blod, som udgydes til vores
synders forladelse. Denne sidste aften i Jesu liv siger han altså
til disciplene og os, at vi skal spise brødet og drikke vinen i mindet om ham for at modtage hans tilgivelse. Det har vi siden
gjort, når vi har holdt gudstjeneste om søndagen.
Nadveren foregår ved, at vi oppe ved alteret får et brød med
ordene: ”Dette er Jesu Kristi legeme” og et bæger vin med
ordene ”Dette er Jesu Kristi blod”. Forud for nadveren har vi et
ritual, der bygger op til måltidet. Ritualet ved nadveren centrerer sig om de ord, som vi kalder for indstiftelsesordene, hvor
Jesu ord gentages. Og forud for de ord er der forskellige måder
at stemme sindet på inden nadveren. Det kan gøres med bøn,
lovprisning, salmesang og Fadervor.
I Ritualbogen for Den Danske Folkekirke findes tre autoriserede ritualer. I Kastelskirken har der i nyere tid været anvendt
ritual c. Siden 1. søndag i advent har vi dog forsøgsvis anvendt
ritualerne a. og b. Kirsten Busch Nielsen og Gyrite Madsen har
anvendt ritual b, mens jeg har anvendt ritual a.

Tirsdag den 10.april kl.15.00
Forfatter og præst Doris Ottesen fortæller om Sigrid Undsets
store roman ”Kristin Lavransdatter”. Doris Ottesen arbejder
med fortællinger, som formidler et eksistentielt budskab på
baggrund af en kristen livsforståelse.

Onsdag den 2.maj kl.14.00
Bemærk ugedag og tidspunkt.
Udflugt til den Svenske Kirke. Vi mødes ved Den Svenske Kirke,
Gustafskyrkan kl.14.00. Vi får en rundvisning og drikker derefter kaffe.
Der er plads til 25.
Tilmelding på kordegnekontoret. Tlf. 33 91 27 06.

SOMMERUDFLUGT
Udflugten finder igen i år sted i samarbejde med Garnisonskirken.
Dato og tidspunkt er onsdag den 30.maj kl. 9.30.
Prisen for udflugten er 150.00 kr. og der er bindende tilmelding
med betaling forud.
Turen går til Willumsens Museum. Efter omvisning her kører vi
til Skuldelev Kro, hvor vi indtager frokosten. Herefter går turen
videre til Jægerspris Slot, hvor vi efter endt omvisning slutter
med at drikke kaffe. Hjemkomst kl.17.00.
Der er plads til 40 på turen – tilmelding sker til kordegnekontoret på Skt. Annæ Plads 4. Tlf. 33 91 27 06.

