På vej til pinse
Hvad kirken er, kan rummes i dette ene:
At Guds Ord forkyndes til dom og frelse.
Derved gøres alt det, der selv tror,
det er noget, til skamme.
Og alt det, der selv tror, det intet er,
oprejses til frimodighed.
Måske skulle man i kirkelige kredse
flytte bekymringen. I stedet for at bekymre
sig så meget om kirken - det er dog,
når alt kommer til alt,
kun en bekymring for levebrødet
- skulle man hellere bekymre sig om
Gud og hans Ord.
Ole Brehm Jensen

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 OLE BREHM JENSEN
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06, E-post: obj@km.dk
Aftaler træffes mandag-torsdag kl. 9-12. Træffes ikke fredag.

hilsen fra

KastelskirkeN
JUNI - JULI - AUGUST 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
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
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HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

HÆRPROVSTEN TAKKER AF

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

JUNI

Her på falderebet vil jeg gerne sige tak til alle i og omkring
Kastelskirken. Det har været mig en glæde at holde gudstjeneste i kirken. Det har været et tiltrængt åndehul i den hårde
tid, Forsvaret og dermed feltpræstetjenesten har gennemgået
i de forløbne ni år. Dels har vi været hårdt med i to krige og
dels har interne omstillinger i Forsvaret gjort, at det på lange
stræk har været en kamp op ad bakke. Takket være dygtige
og offervillige feltpræster er meget lykkedes. Også på den
organisatoriske og administrative front er meget lykkedes.
Enkelte ærgerlige ting udestår stadig, men der skal jo også
være noget til min efterfølger. Bestandig har tjenesten i
Kastelskirken været det lille tilskud, der holdt sjælen vågen og
livet levende.
Tak for loyalitet og opbakning fra menighedsrådet med Arthur
T. Mønsted i spidsen. Tak for godt kollegaskab til Gyrite
Madsen. Tak til min sekretær for at have bragt styr på hele den
administrative side. Tak til ”de blå mænd” og det gamle kommandantskab for aldrig svigtende hjælpsomhed. Og endelig:
Tak til alle mine sognebørn og sognebåndsløsere for den tillid,
I har vist mig.
Ole Brehm Jensen

Konfirmationen år 2012 foregår
Palmesøndag den 1. april kl.10.00

2. juni
5. juni
12. juni
13. juni
19. juni
26. juni

(Kristi himmelfarts dag) KIRSTEN BUSCH NIELSEN
(6. s. e. påske)
OLE BREHM JENSEN
(Pinsedag)
OLE BREHM JENSEN
(2. Pinsedag)
GYRITE MADSEN
(Trinitatis søndag)
GYRITE MADSEN
(1. s. e. Trin.)
GYRITE MADSEN

JULI
3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

(2.
(3.
(4.
(5.
(6.

s.
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.
e.

Trin.)
Trin.)
Trin.)
Trin.)
Trin.)

GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
KIRSTEN BUSCH NIELSEN
GYRITE MADSEN
OLE BREHM JENSEN

AUGUST
7. august
14. august
21. august

(7. s. e. Trin.)
(8. s. e. Trin.)
(9. s. e. Trin.)

28. august

(10. s. e. Trin.)

OLE BREHM JENSEN
OLE BREHM JENSEN
OLE BREHM JENSEN
(Afskedsgudstjeneste)
GYRITE MADSEN

Tilmelding til undervisningen foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (se bagsiden af folderen). Der optages
kun elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse skal finde sted
senest den 30. august. Undervisningen begynder i midten af
september, og de indskrevne konfirmander vil modtage brev
om tidspunkt og mødested. Hvis konfirmanden ikke er døbt,
skal der aftales dåb i god tid før konfirmationen.

Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl.
15.00 – 16.30 i Kastelskirkens konfirmandlokale.

TIRSDAGSMØDER
- i samarbejde med Garnisons kirke
Møderækken starter 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 Svend Bjerg. (ikke bekræftet; spørg
evt. kordegnekontoret).

NY SÆSON I KIRKEBIO STARTER I AUGUST
SEPTEMBER
4. september
11. september

(11. s. e. Trin.)
(12. s. e. Trin.)

KirkeBio København, som viser sine film mandage kl. 16:15 i
Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59, begynder
den nye sæson med tre gange Bergman kompakt, nemlig
d. 15/8 ”Det syvende segl” (1957),
d. 22/8 ”Lys i mørket” (1962)
og d. 29/8 ”Stilheden” (1963).

N.N. (Indsættelse af ny hærprovst)
GYRITE MADSEN

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

BABYSALMESANG
Alle fødte i sognet får inden de er fyldt et halvt år tilbud om at deltage i
Babysalmesang. Tre gange om året sender vi breve ud til de små nytilkomne i sognet, og vi håber på denne måde, at alle bliver tilgodeset og
får tilbud om denne aktivitet for forældre og babyer. Skulle nogen være
tilflyttere og dermed ikke fødselsregistreret i Kastels sogn, får man ikke
brev. Vi beder derfor om, at man, hvis man er interesseret i dette tilbud,
henvender sig til kordegnekontoret eller til sognepræst Gyrite Madsen.

FARVEL OG TAK
TIL OLE BREHM JENSEN
Det er forståeligt, at Ole Brehm Jensen, efter ni år med mange
spændende men også vanskelige opgaver som hærprovst, nu
ønsker at trække sig tilbage for at få mere tid til sine mange
øvrige interesser og til sin familie. Men for Kastelskirken bliver
det et stort tab. Ole Brehm Jensen har været en dygtig og flittig prædikant, som vi er mange, der vil komme til at savne.
Hans solide teologiske viden har altid kunnet mærkes som
grundlaget for alt, hvad han har arbejdet med. Denne viden
koblet med hans flid og humor har været en gevinst for både
kirken, kolleger og menighedsråd. Der skal derfor lyde en stor
tak til Ole Brehm Jensen for hans indsats over en bred front
både som sognepræst ved Kastelskirken og som hærprovst.
Vi ønsker Ole Brehm Jensen og hans kone Anne Marie alt godt
i deres ’nye’ tilværelse i Jylland.
Kolleger, ansatte og menighedsråd

Blandt de mange gode grunde til at se og gense disse tre centrale Bergman-film er i øvrigt, at de ligger fint i forlængelse af
Ole Brehm Jensens foredrag i Kastelskirken om Johannes Sløk.
KirkeBio København fungerer som en filmklub, og alle (voksne)
kan blive medlem. Se nærmere på Garnisonskirkens hjemmeside: www.garnisonskirken.dk

