MUSIK I KASTELSKIRKEN
LANGFREDAG 22. APRIL
På Langfredag former højmessen sig som en liturgisk gudstjeneste med salmer, kor og orgelmusik og læsninger afstemt til
passionstidens og langfredagens drama.
Kastelskirkens Vokalensemble og kirkens organist, Lasse
Ewerlöf står for det musikalske.
Liturg er Gyrite Madsen

KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
Saxofon – Blokfløjte – Slagtøj Søndag den 6. marts kl. 14
ALPHA
Bolette Roed – blokfløjte, Peter Navarro-Alonso – saxofon,
David Hildebrandt – slagtøj
Verdensmusik – Improvisationer – Egne arrangementer – Ny
musik

Orgelkoncert Søndag den 13. marts kl. 14.00
Præsentation af solist fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
Babett Hartmann (Tyskland) - orgel
Buxtehude – J.S. Bach – C.Ph.E. Bach – Pachelbel – Mendelssohn
– Liszt
Orgelkoncert Søndag den 20. marts kl. 14.00
Lasse Ewerlöf - orgel
Bruhns – Bach – Franck - Guy Bovet
Kammerkoncert Søndag den 27. marts kl. 14.00
ENSEMBLE MIDTVEST, Ledelse og violinsolist: Bjarte Eike
Programtitel: STAR WARS
Med værker af Dowland – Gesualdo – Scheinn – Biber –
Telemann

Cembalokoncert Søndag den 3. april kl. 14.00
Lars Ulrik Mortensen – cembalo
Musik fra barokkens Wien (Temakoncert nr. 11)
Med værker af J. J. Froberger – Georg Muffat – J. J. Fux
Der er GRATIS ADGANG til Kastelskirkens Søndagskoncerter

Onsdagskoncert i Kastelskirken
Onsdagskoncerterne - en koncertserie der bl.a. finder sted i en
række af det centrale Københavns fine kirkerum. Koncerterne
er arrangeret i samarbejde med Wonderfull Copenhagen og
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Solister og
ensembler er udvalgt blandt konservatoriets studerende.
Onsdag den 6. april 17.00 – 17.45
Aleksander Nohr, baryton – Erling Skaufel, violin – Ida Løvli
Hilde, accordeon, opfører musik af Ibert, Jacobi og Piazzolla
Der er GRATIS ADGANG til Kastelskirkens Onsdagskoncerter

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

hilsen fra

KastelskirkeN
Marts - maj 2011

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.
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
MARTS
6. marts
13. marts
20. marts
27. marts

(Fastelavn)
(1.s. i fasten)
(2.s. i fasten)
(3.s. i fasten)

OLE BREHM JENSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

(Midfaste)
(Mariæ
bebudelses dag)
(Palmesøndag)
(Konfirmation)
(Skærtorsdag)
(Langfredag)
(Påskedag)
(2. påskedag)

OLE BREHM JENSEN

for selvfølgelig er det slet ikke det samme som at være i kirken,
men der har nu alligevel været en egen god stemning ved at
være der. Der skal lyde en stor tak til Hanne Elsborg fra menighedsrådet, som fik organiseret, at vi kunne drikke kirkekaffe i
den gamle hestestald lige i nærheden, og som hver søndag har
stået for dette arrangement. Tak for kaffe og hyggestunder,
tak for initiativ og engagement.
Præsterne

APRIL
3. april
10. april
17. april
21.
22.
24.
25.

april
april
april
april

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

MAJ
1. maj
8. maj
15. maj
20. maj
22. maj
29. maj

(1.s.e.påske)
(2.s.epåske)
(3.s.e.påske)
(Bededag)
(4.s.e.påske)
(5.s.e.påske)

GYRITE MADSEN
OLE BREHM JENSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
OLE BREHM JENSEN
GYRITE MADSEN

(Kr. Himmelfart)
(6.s.e.påske)
(Pinsedag)
(2. pinsedag)

KIRSTEN BUSCH NIELSEN
OLE BREHM JENSEN
OLE BREHM JENSEN
GYRITE MADSEN

JUNI
2. juni
5. juni
12. juni
13. juni

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

KIRKEN GENÅBNET
Når du sidder med denne folder i hænderne skulle Kastelskirken
gerne være klar til igen at fungere som den smukke ramme for
gudstjenesterne om søndagen. Vægge og loft er blevet repareret og malet, og vi har glædet os til at se det smukke resultat.
Vi siger farvel til Gammel Varmecentral med blandede følelser,

SOGNEDAG I KASTELSKIRKEN
Søndag den 10.april

Kl.10.00: Gudstjeneste med efterfølgende frokost
Kl.12.00: Kend og oplev Kastellet. Ved Niels Elsborg
Kastellet i København er et af Nordeuropas fineste og bedst
bevarede fæstningsværker. Christian den IV påbegyndte
anlægget og Frederik den III ombyggede det, så det stod klar
til brug i 1664.
Kastelskirken blev bygget i 1704 i stram barokstil. Udvendig
bærer bygningen ikke præg af at være kirke, kun korset på
vejrhanen røber, at dette er et Guds hus. Et særpræg ved
Kastelskirken er den arretsbygning, der i 1725 blev bygget bag
på kirken. I arresten sad statsfanger som for eksempel J.F.
Struense og dr. J.J. Dampe. Statsfanger sad på kongens nåde.
Kastelskirken er ejet af forsvaret, men er en del af folkekirken.
Siden 1902 har kirken også haft et civilt sogn, der omfatter de
nærliggende gader på indre Østerbro og hele det nybyggede
område ved Langelinje. Kastels sogn er meget stort i geografisk
udstrækning, og der hører ca. 6500 beboere til sognet. Til illustration af dette kan det nævnes, at det er næsten 1000 mennesker mere end der sammenlagt bor i Garnisons - og Frederiks
sogn (Marmor), som deler kordegnekontor med os. Og dertil
kommer de mange fra forsvaret, som også betragter kirken
som ”deres” kirke.
Området er karakteriseret ved, at unge børnefamilier flytter
ind. Det betyder, at der er mange vielser og mange dåb i kirken.
I 2010 blev der født 133 børn i sognet.
Har du lyst til at høre den spændende historie om de personer,
som har siddet fængslet i Kastellet lige op ad kirkerummet,
samt høre om kirkens historie, så foregår det i Kastelskirken
søndag den 10.april kl.12.00. Efter foredraget vil vi gå en tur
rundt for at bese fængslet og se hvordan soldaterne boede i
kastellet i ”gamle dage”. Desuden vil vi besøge Krudttårnet,
der fungerede som fængsel i 30 år.
TILMELDING NØDVENDIG!
Tilmelding kan ske på tlf. 33 91 27 06
eller på e-mail: anim@km.dk

UDFLUGT
Onsdag den 25.maj kl. 11.00 (præcis)
Bussen kører fra Garnisons Kirke og turen går til Herregården
Selsø i Hornsherred.
Undervejs er der middag på Skuldelev Kro.
Vi er tilbage ved kirken kl. 17.00, hvor vi slutter af med en kort
andagt.
Pris : 100 kr som betales ved tilmeldingen.
Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding på tlf. 33 91 27 06
Sommerudflugten holdes igen i år i fællesskab med Garnisons
Kirke og de pladser, vi har til rådighed, fordeles efter "først til
mølle" princippet.

TIRSDAGSMØDER
Møderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og
Garnisons kirke, og de afholdes normalt i menighedshuset ved
Garnisons kirke.
Tirsdag den 5. april kl. 15.00: Kirkens Korshær
Ingrid Flye fortæller om arbejdet.
Tirsdag den 3. maj kl.15.00: Det Kongelige Vajsenhus Skole
”Den lille udflugt” går i år til Det kongelige Vajsenhus Skole,
hvor der vil være rundvisning.
Efterfølgende drikker vi kaffe på skolen.
NB:
Vi mødes ved skolen på Nørre Farimagsgade 51 senest kl. 15.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER I FORÅRET
Tirsdag den 15. marts kl. 18.30
Tirsdag den 12. april

kl. 18.30

Tirsdag den 24. maj

kl. 18.30

Møderne er offentlige og foregår i kirkens mødelokale på første sal – indgang via den røde arrest tilbygning i modsat ende
af indgangen til kirken

TAK FOR BIDRAG
Til gudstjenesterne i Kastelskirken hører, at vi efterfølgende
samler ind til forskellige formål, som præster og menighedsråd
i fællesskab har valgt at støtte. Der skal her lyde en stor tak for
alle de mange bidrag, store som små, der i årets løb kommer
ind til disse gode formål. Især er vi taknemmelige for støtten til
menighedsplejen, som er helt afhængig af indsamlingerne ved
gudstjenesten.
Præster og menighedsråd

