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Klokkespillet fylder 90 år

december 2018
januar & februar 2019

Den 16. december fylder Vor Frelsers Kirkes klokkespil
90 år! I 90 år har de mange klokker i lanternen under det
snoede spir spillet et utal af koncerter, og næsten lige så
længe har christianshavnerne delt dagene op i timer efter
de små melodier fra urspillet. Det skal fejres, og i ugen op
til fødselsdagen viser vi en udstilling i tårnet og giver en
sjov folder til børn om klokker.
Fredag d. 14. december er der bl.a. foredrag og
koncerter i kirken. Læs mere på kirkens hjemmeside,
www.vorfrelserskirke.dk.

www.vorfrelserskirke.dk

Forklædt som voksen
Julen minder os om vores
egen historie, om at vi
engang selv var barn og
stadig bærer barnet i os.

Også i Vor Frelsers Kirke
er nu afdøde Kim Larsens
musik igennem årene blevet spillet flittigt både fra
klokkespillet i tårnet og
på det store elefantorgel.
Musikken har blandt andet
ledsaget utallige begravelsesfølger, ikke mindst til
tonerne af Om lidt. Det er
dog en anden sang, der i
skrivende stund summer i
mine ører, nemlig Larsens
sang fra 1986 Forklædt
som voksen fra albummet
af samme navn. Sangen er
nok – som ofte – samfundskritisk og en længsel efter
ungdommen, hvor individet endnu ikke er blevet
udvisket i massen af flokdyr, eller som Lune Larsen
udtrykker det: ”fremmedgjort, umyndiggjort, totalt
anonym og forvokset”.
Forklædt som voksen er
en titel, der appellerer
til os. Mange mennesker
indrømmer ligefrem, at de
har bevaret barnet eller det
barnlige i sig, men blot er
blevet – ja, forklædt som

Tårnet i juledragt. 
voksen. Hvilket muligvis dækker over en mere
normativ og filtreret levevis end barndommens.
Det korte af det lange er,
at barnet gerne forbindes med det uspolerede
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og frimodige – og først og
fremmest – det uskyldige.
Barnet og erindringen om
barnet, barndommen eller
ungdommen har da også
en tendens til at gøre os
sentimentale. Vi mindes –

på godt og på ondt – hvad
der hørte denne særlige tid
til, inden vi blev dem, vi er
i dag.
Og jeg tror, at det blandt
andet er nogle af disse
stemninger, der vækkes
til live, når vi i julen fejrer
det lille barn fra Betlehem.
Vi bliver mindet om, at vi
selv har en historie, der begyndte med, at vi blev født
og modtaget på et sted – og
at vi siden bevægede os
”langt langt væk” derfra,
som Kim Larsen skriver.
Englenes sang forstummede, og også Jesus
voksede ud af sin krybbe i
stalden og måtte, da tiden
var inde, forlade barndommens land i Nazareth.
Og hans tilhængere faldt
fra, fordi de ikke kunne
se noget guddommeligt
over den mand, der var
søn af en tømmer. En Gud
forklædt som menneske –
hvad skulle det til for?
Det skulle blandt andet til for at tydeliggøre,
at evangeliet har et ægte
menneske i centrum. Ikke
en sirlig prins eller en
smart levemand, men et
menneske, der som vi selv
engang var et barn fyldt

Julehjælp

Menighedsplejens Nytårskur

Ved Menighedsplejen for
Christians Kirke og Vor
Frelsers Kirke.
Skema til ansøgning
om julehjælp kan hentes
på kordegnekontoret.
Ansøgningsfristen er
mandag d. 10. december,
og julehjælpen uddeles

Nytårskuren finder sted
tirsdag d. 15. januar kl. 13
i Stanleys Gaard. Vi spiser traditionen tro frokost
sammen og hygger med
kaffe og lidt underholdning. Billetter koster 100
kr. og kan købes på kordegnekontoret fra d. 14.

torsdag d. 20. december
mellem kl. 16 og 17 i
Stanleys Gaard.

december-5. januar.
Menighedsplejen på
Christianshavn er et samarbejde mellem Christians Kirke og Vor Frelsers
Kirke. Menighedsplejen
arrangerer foredrag og
står for andre sociale tilbud på Christianshavn.

Vi er som kristne
nok et flokdyr, dog
betragtet som et
fællesskab, hvor
bestræbelserne
går ud på
at værne om
menneskelivet
med glæde og med håb og
med forventninger til hver
eneste dag. Det er også påmindelsen om at mennesker ikke blot må reduceres
til et flokdyr, der er ”fremmedgjort, umyndiggjort,
totalt anonym og forvokset”. Vi er som kristne nok
et flokdyr, dog betragtet
som et fællesskab, hvor
bestræbelserne går ud på at
værne om menneskelivet
og den mellemmenneskelige kærlighed, som det fineste, vi har. Og selvfølgelig
kan vi alle sammen risikere
at komme langt, langt væk
fra flokken.
Det glædelige i den forbindelse er, at julen og det
lille Jesusbarn hvert eneste
år i december kan anspore
os til at finde tilbage. Og
måske med et glimt af dem
vi var, før vi blev forklædt
som voksne.
Af Marlene Lindsten

Hold dig ajour med de
kommende begivenheder
på Vor Frelsers Kirkes og
Christians Kirkes hjemmesider.

Gudstjenester
December
SØNDAG D. 2. DECEMBER

1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

LØRDAG D. 8. DECEMBER

MANDAG D. 24. DECEMBER

FREDAG D. 11. JANUAR

SØNDAG D. 3. FEBRUAR

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Marlene
Lindsten

Juleløses Jul i Den Grå
Hal kl. 19.30 v/ Marlene
Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

4. søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

LØRDAG D. 8. DECEMBER

TIRSDAG D. 25. DECEMBER

De 9 læsninger kl. 16
v/ Marlene Lindsten

Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

LØRDAG D. 12. JANUAR

SØNDAG D. 2. DECEMBER

Balletgudstjeneste
kl. 15 v/ Susanne Møller
Olsen

SØNDAG D. 9. DECEMBER

2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

LØRDAG D. 15. DECEMBER

Balletgudstjeneste
Igen i år danser Christianshavns Balletskoles
både store og små balletbørn traditionen tro julen
ind ved to gudstjenester,
hvor vi også tænder første
lys i adventskransen.

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Finn
Damgaard
SØNDAG D. 16. DECEMBER

3. søndag i advent
Højmesse med Lucia
kl. 10.30 v/DKDMs
børnekor og Finn
Damgaard

Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Vi indleder det nye år
med en musikgudstjeneste med 12 kalenderstykker til årets måneder. Efter nytårsgudstjenesten
skåler vi i champagne og
spiser kransekage.

SØNDAG D. 23. DECEMBER

Balletgudstjeneste
kl. 18 v/ Susanne Møller
Olsen

4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Lars Sandbeck

ONSDAG D. 5. DECEMBER

MANDAG D. 24. DECEMBER

TIRSDAG D. 1. JANUAR

Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ Finn
Damgaard

Julegudstjeneste
kl. 14 v/ Marlene
Lindsten

Nytårsdag
Musikgudstjeneste
kl. 14 v/ Finn Damgaard

MANDAG D. 24. DECEMBER

SØNDAG D. 6. JANUAR

Julegudstjeneste
kl. 16 v/ Susanne Møller
Olsen

Helligtrekongers søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Går du i 3. eller 4. klasse?
Så har du chancen for at
blive minikonfirmand!
Til januar tilbyder
vi nemlig alle, der går
i 3. og 4. klasse på
Christianshavns Skole
og Døttreskolen, at deltage
i et minikonfirmandforløb
ved kirken. Du får en
oplevelse af, at Vor

Frelsers Kirke også er din
kirke. Vi skal synge salmer,
høre bibelske fortællinger,
være kreative og snakke
om stort og småt.
Vi mødes 8 gange.
Første gang er onsdag
d. 23. januar kl. 14.1515.30. Tilmelding sker til
kordegn Louise Dinesen.

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

1. søndag efter helligtrekonger LØRDAG D. 9. FEBRUAR
Højmesse kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
v/ Marlene Lindsten
kl.10.30 v/Marlene
Lindsten
FREDAG D. 18. JANUAR

SØNDAG D. 30. DECEMBER

SØNDAG D. 2. DECEMBER

FREDAG D. 7. DECEMBER

FREDAG D. 8. FEBRUAR

SØNDAG D. 13. JANUAR
ONSDAG D. 26. DECEMBER

FREDAG D. 14. DECEMBER

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Marlene
Lindsten

Januar

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
LØRDAG D. 19. JANUAR

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Finn
Damgaard
SØNDAG D. 20. JANUAR

2. søndag efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
FREDAG D. 25. JANUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
SØNDAG D. 27. JANUAR

3. søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Februar
FREDAG D. 1. FEBRUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Luk gerne vores
omdeler ind i opgangen
Toke Nisted kender
Christianshavns gader
og stræder som sin egen
bukselomme. Han omdeler
nemlig bydelsavisen
Christianshavneren
og kirkebladet fra Vor
Frelsers Kirke. I alt når
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han omkring ca. 6.000
postkasser pr. gang!
Men han har ikke nøgle
til opgangene, så luk
ham gerne ind, når han
ringer på, så I i opgangen
får mulighed for at læse
bladene.

SØNDAG D. 10. FEBRUAR

Sidste søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
FREDAG D. 15. FEBRUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
LØRDAG D. 16. FEBRUAR

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Susanne
Møller Olsen
SØNDAG D. 17. FEBRUAR

Septuagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
FREDAG D. 22. FEBRUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
d. 24. februar
Seksagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

SØNDAG

Nyt fra Menighedsrådet
Vor Frelsers Sogns Menighedsråd har konstitueret sig med Lars Schou
Pedersen som ny formand, Sharon Parker som
ny næstformand og Marianne Frost som ny underskriftsberettiget. Øvrige
enkeltmandsposter i
Menighedsrådet er uforandret. Konstitueringerne
er gældende fra 1. søndag
i advent.
Nye åbningstider
på kordegnekontoret
Pr. første januar 2019 bliver åbningstiden forøget
mandag-torsdag. Til gengæld vil kontoret være lukket fredag. Læs mere på
www.vorfrelserskirke.dk.

Koncerter

Natkirken

DRENGEKORET DRESDEN
KREUTZCHOR SYNGER JULEN IND
TORSDAG D. 6. DECEMBER 2018 KL. 20.

Et af verdens ældste og mest berømte drengekor gæster kirken og synger tysk,
engelsk og fransk julemusik. Billetter købes på ticketmaster.dk. Entré: 245.

DE NI LÆSNINGER TIL ADVENT
LØRDAG D. 8. DECEMBER 2018 KL. 16.

Kom og syng julen ind ved denne gudstjeneste, hvor sognebørn læser teksterne,
og Vor Frelsers Kantori, Kammerkoret Tourdion og FDF Christianshavn Brass
Band synger og spiller for. Dirigent: Lars Sømod. Fri entré.

Natkirken er åben hver
fredag 20-23. Dørene
åbnes kl.20 hvor
aftenens musik eller
workshop begynder.
Nadverandagt
kl.21.30. Fælles
aftenbøn kl.22.45.

FREDAG D. 18. JANUAR

Stilhed og musik
FREDAG D. 25. JANUAR

KLOKKESPILLETS 90-ÅRS FØDSELSDAG
FREDAG D. 14. DECEMBER 2018 KL. 13.

Vor Frelsers Klokkespil fylder 90 år! På dagen vil der være fortælling om
klokkespil, åbning af en udstilling i tårnet om kirkens klokkespil og selvfølgelig
en koncert kl. 15 — med Vegar Sandholt. Derefter fødselsdagsreception i kirken.
Alle er velkomne, fri entré.
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KONSERVATORIETS
BØRNEKORS JULEKONCERT

klange og lydsfærer.
De originale kompositioner fremføres på forskellige strengeinstrumenter, hvor især pedal steel
guitaren er i centrum.

Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette Gemzøe. Vi laver
tegneøvelser i konturstreg ved orglet og de
bærende elefanter med
henblik på at koordinere
hånd og øje.

FREDAG D. 7. DECEMBER

SØNDAG D. 16. DECEMBER 2018 KL. 15.

Konservatoriets store børnekor synger for til fællessang på julesalmerne under
ledelse af Bente Colding-Jørgensen. Fri entré.

Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette Gemzøe. Tegneøvelser i form og opløsning af form ved kirkens
døbefont. Kirken stiller
materialer til rådighed.

FREDAG D. 1. FEBRUAR

Kyndelmissekoncert
Vor Frelsers Kantori
under ledelse af Lars
Sømod synger sange til
midvintertiden af bl.a.
Holmboe, Poulenc og
Sømod.

FREDAG D. 14. DECEMBER

Trompetist og komponist Carsten Lauridsen
Lauridsen vil spille musik, der inviterer til ro og
refleksion.
NB! Årets sidste Natkirke

ANNE LINNET – JULEKONCERT
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Julepause
21. december

LØRDAG D. 22. DECEMBER KL. 14.

Traditionen tro afslutter Anne Linnet sin turné med en julekoncert i sin egen
lokale kirke på Christianshavn. På programmet er sange fra Linnets Jul og sange,
vi kender og kan synge med på som Barndommens Gade, Tusind Stykker og Lille
Messias. Billetter købes hos Billetto.dk.

Pianist Jesper René
spiller anden del af
Bachs Das Wohltemperierte Klavier.

SØNDAG D. 23. DECEMBER 2018 KL. 17.

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
SØNDAG D. 6. JANUAR 2017 KL. 15.

Olivier Messiaens store julemeditation opføres af Lars Sømod ved orglet
— en eftertænksom og sprudlende hilsen til det nye år. Fri entré.

30 ÅR VED ELEFANTORGLET: FRA BATALJE
TIL TUNGER AF ILD
SØNDAG D. 13. JANUAR 2019 KL. 15.

Jens E. Christensen fejrer 30 år ved elefantorglet med musik af Aguilera de
Heredia, Joao Carvalho, Nikolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Niels W.
Gade og Sven Erik Werner. Fri entré.

SALOMONISKE SANGE OG ET SKIBSFORLIS
SØNDAG D. 10. FEBRUAR 2019 KL. 15.

Barytonen Jakob Bloch Jespersen og organisten Jens E. Christensen opfører
Pelle Gudmundsen-Holmgreens Salomoniske Sange og Nicolai Worsaaes Et
Skibsforlis sekunderet af komponisten som registrator. Fri entré.

Pianist Jesper René
spiller første del af Bachs
Das Wohltemperierte
Klavier J.S. Bach udgav
sit mægtige Das Wohltemperierte Klavier med
24 præludier og fugaer
i alle tonearter ad to omgange. Der venter en
oplevelse af kontemplativ og meditativ karakter.
FREDAG D. 15. FEBRUAR

ILLUMINATIONSKONCERT
Kunstnerduoen Steen&Hejlesen laver en ny juleforestilling — stadig med Lars
Sømod ved orglet, men nu med gregoriansk korsang og funklende orgelmusik af
Maurice Duruflé. Fri entré.

FREDAG D. 8. FEBRUAR
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FREDAG D. 11. JANUAR

FREDAG D. 22. FEBRUAR

Guitarist Rune
Højmark åbner Natkirken efter jul. Højmarks
musik er en rejse ind i
et meditativt univers af

Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette Gemzøe. Vi tegner
altertavlen og arbejder
med farvelægning.

Vil du være med i arbejdet omkring Natkirken?
Hver fredag er der fra kl. 20-23 Natkirke i Vor
Frelsers Kirke. Sammen med Natkirkens gode hold
af frivillige og kirkens præster vil du indgå i samarbejdet om at skabe et vigtigt refleksionsrum for alle.
Lyder det som noget for dig, så kontakt sognepræst
og natkirkeleder Susanne Møller Olsen på SMO@
km.dk eller telefon 40 42 94 90 eller kulturmedarbejder Lene Trap-Lind på LET@km.dk eller telefon 29 77 03 90.

Kend din kirke: Thomas Hejlesen
Med dette nummer af
Kirkebladet tager vi hul
på en ny serie portrætter
af mennesker, der på den
ene eller den anden vis er
tilknyttet Vor Frelsers
Kirke. Vi lægger ud med
en samtale med kunstneren Thomas Hejlesen,
som siden 1992 har haft
sin faste gang i kirken, og
som lillejuleaften i år her
har premiere på en ny lysforestilling sammen med
sin makker, Ninna Steen.
Af Lene Trap-Lind
Hvad består dit samarbejde
med Vor Frelsers Kirke i, og
hvordan begyndte det?
Den første kontakt
med kirken blev etableret i forbindelse med en
teaterforestilling, der tog
udgangspunkt i Søren
Kierkegaards bog Angest.
I forestillingen medvirkede
Vor Frelsers Kirkes organist Jens E. Christensen.
Fusionen mellem orgelmusik, kirkerumsarkitektur,
dans og ord blev et harmonisk og helt værk i langt
højere grad, end jeg havde
forestillet mig.
Efter nogle år, hvor den
digitale teknik var blevet
mere avanceret og håndterlig, også økonomisk, ud-
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Kontakt os her
Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K
Sognegård og kordegnekontor
Stanleys Gaard
St. Søndervoldsstræde 2
1419 København K
Mandag-fredag 9.30-13
Tirsdag tillige 16-18.30
Tlf. 32 54 68 83
lodi@km.dk
Kordegn Louise Dinesen
Sognepræst (kirkebogsførende)
Marlene Lindsten
Tlf. 40 22 85 48
Fredag fri
maln@km.dk
Sognepræst og natkirkeleder
Susanne Møller Olsen
Tlf. 40 42 94 90
Mandag fri
smo@km.dk

Et kirkerum er på
mange måder det samme
som et teater.
Du har også fundet ting på
kirkens loft og brugt dem på
ny. Hvordan?
Da en del af tårnets mange
besøgende har brug for en
pause på vejen op, og der
samtidig er oplagte hvilepladser, syntes jeg, det
kunne være sjovt at give
nogle overraskelser undervejs samtid med, at tårnets
Hvordan er det at arbejde i
et kirkerum ift. andre scener? indre konstruktion skulle
belyses. På kirkens loft lå
Et kirkerum er på mange
en del gipsfigurer og synemåder det samme som et
de hen sammen med andre
teater. Mennesker samles
genstande. Det var derfor
for at høre ordet, lytte til
oplagt at bringe disse artemusik og opleve noget
fakter frem i lyset og give
sammen. Det særlige ved
dem funktioner. En særlig
et kirkerum er dets perkunstnerisk disciplin bemanente scenografiske
fremtrædelsesform, som er står i at stille spørgsmål,
snarere end at give svar. Så
skabt til de religøse handpublikum skal glemme de
linger under en gudstjemange trin og fundere over
neste.
de ting, de ser på vejen op.
Vi er opmærksomme
på, at kirkerummet er
Julekoncerten lillejuleaften
sakralt, og at det langtfra
har musik af Maurice Du
er alt, der kan eller skal
opføres der, i modsætning ruflé. Medvirkende: organist
Lars Sømod, kor og projek
til teatret, hvor næsten alt
er muligt. Vi kan godt lide, tioner af Steen&Hejlesen.
Koncerten er specifikt ud
at rummet sætter nogle
rammer – det gør os friere viklet til Vor Frelsers Kirkes
arkitektur.
kunstnerisk.
ønsker at arbejde intuitivt
og langsomt opdage, hvad
der skjuler sig i koderne.
Men selvfølgelig arbejder
vi ikke i blinde; temaet er
åndeligt og handler om julen, Jesu fødsel, Maria, det
eventyrlige og fantastiske,
festen.
Thomas Hejlesen, f. 1951, uddannet teaterinstruktør fra
Århus Teater Akademi 1981. Danner sammen med Ninna
Steen kunstnerduoen Steen/Hejlesen, der skaber ny visuel
scenekunst.
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viklede jeg sammen med
Ninna Steen et performativ koncept, der kunne
sammenføje arkitektur og
musik. For at kunne forandre rummet ville vi anvende videoprojektorer og
en særlig videomappingteknik. Vor Frelsers Kirke
har en næsten teatralsk
arkitektur, og orglet er
symfonisk med sine mange
klangmuligheder. Både
organisterne og kirken var
interesseret i samarbejdet,
og vi har nu igennem en årrække med jævne mellemrum afholdt billedkoncerter i kirken.

Du har skabt en ny lys
forestilling til kirken, som
får premiere lillejuleaften
i år. Fortæl om den og
tankerne bag.
I år genoptager vi traditionen med at opføre en
julekoncert lillejuleaften,
som vi har gjort tre gange
tidligere, med en pause
sidste år. Vi er ved at skabe
en billedkoncert med nyt
visuelt univers og ny musik, som vi har fået anbefalet af Lars Sømod. Det
er stadig for tidligt at tale
om indholdet. Vi forholder
os åbne for tolkninger så
lang tid som muligt, da vi

Velkommen tilbage til Marlene

Tårnet

Den 5. november kunne vi byde sognepræst Marlene
Lindsten velkommen tilbage efter barsel. Vi glæder os
over, at Marlene er tilbage igen, så hun kan berige Vor
Frelsers sogn med sit engagement, nærvær og fine prædikener.

Sidste åbningsdag i 2018 er lørdag d. 15. december.
Tårnet åbner igen lørdag d. 23. februar 2019. Der er
fri entré på åbningsdagen, og Christianshavn Brass
Band spiller på kirkepladsen kl. 11. Se kirkens hjemmeside for åbningstider og entrépriser.

Sognepræst
Finn Damgaard
Tlf. 42 30 25 50
Mandag fri
fd@km.dk
Hjælpepræst
Lars Sandbeck
lasa@km.dk
Administrationschef
Ole Wind
Tlf. 21 75 20 49
ow@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf. 29 77 03 90
let@km.dk
Organist
Jens E. Christensen
Tlf. 33 32 89 77
organistjens@gmail.com
Organist & klokkenist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
organistlars@gmail.com

Kirketjenere
Træffes på tlf. 40 14 63 89
hverdage kl. 10-11
vfk.kirketjener@gmail.com
Tårnet
Tlf. 40 84 73 24
vorfrelser@gmail.com
Menighedsrådet
v. formand Lars Schou Pedersen
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf. 32 54 68 83
Kirkegården
Amagerbrogade 33-35
2300 København S
Kirkegårdsleder
Thomas Edvardsen
Kontortid: mandag-fredag 10-14
Tlf. 32 57 63 25
thed@km.dk

Sådan gør du ved ...
Dåb: Jeres barn kan enten blive døbt ved en dåbsgudstjeneste, der holdes anden og tredje lørdag i hver måned kl.
10.30, eller i gudstjenesten søndag formiddag. Indskrivning sker hos kordegnen. Alle børn og voksne kan modtage dåb i Vor Frelsers Kirke.
Bryllup: Hvis I ønsker at blive viet, skal I kontakte kordegnen for reservation af bryllup. Reservation kan tidligst
ske et år før vielsesdato. I skal bo i sognet eller have særlig
tilknytning til kirken for at blive viet i Vor Frelsers Kirke.

Dødsfald: Det er bedst at henvende sig til en bedemand først og herefter tage kontakt til præsten eller
kirkekontoret.
Udgiver: Vor Frelsers Sogn
Ansvarshavende: Lene Trap-Lind Tryk: Lasertryk.dk

