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Aftenmusik
i fastetiden

marts, april, maj 2019
www.vorfrelserskirke.dk

Menighedsplejen på
Christianshavn inviterer
til en foredragsrække
med emnet Biografier
og livsberetninger.
TIRSDAG D. 19/3 KL. 14-16

En historisk livsberet
ning fra Sydafrika . Jannie Fjordside, kirke- og
kulturmedarbejder i
Christians Kirke, holder
foredrag om sin roman
Tilbage til Transkei.
FOTO: FRANNE VOIGT

TORSDAG D. 28/3 KL. 19-21

Jens Andersen fortæller om
Kim Larsen. Jens Andersen, der er aktuel med
biografien Kim Larsen –
Mine unge år fortæller om
bogen og Larsens tilknytning til Christianshavn. I
samarbejde med Christianshavns Bibliotek.
TIRSDAG D. 16/4 KL 14-16

Statsministeren fra Chris
tianshavn. Forfatter og
journalist Thomas Thurah holder med udgangspunkt i sin biografi Anker
Jørgensen – Statsminister,
foredrag om Anker Jørgensen, der voksede op
på Christianshavn hos sin
faster og onkel.
TIRSDAG D. 21/5 KL. 9.30-17

Sommerudflugt til
Nivaagaard og Søborg
I år tager vi til Nivaa
gaards Malerisamling med
rundvisning og frokost.
Derefter til Søborg Kirke,
hvor sognepræst Sarah
Auken vil fortælle om kirkens historie. Pris: 150 kr.

Tiden fra fastelavn til påske – fastetiden – er i kirken en tid til
refleksion og besindighed ligesom adventstiden. I Vor Frelsers
Kirke markerer vi denne tid med en række små koncerter. Vi
kalder dem “Aftenmusik”, og ved koncerterne kan du reflektere,
måske endda meditere, mens du hører Johann Sebastian
Bachs store orgelkoraler. Det er musik inspireret af de gamle
salmemelodier, men også musik, der er for omfangsrig i tid og
udtryk til den ugentlige søndagsgudstjeneste. Det er på tirsdage kl
17.30-18.15, og det er naturligvis gratis. Lars Sømod sidder ved
elefantorglet.

Tonerne i himlen
ken havde noget med det
guddommelige og himmelske at gøre. Måske hænger
det ikke kun sammen med,
at musikken må tage over,
når sproget ikke længere
slår til. Måske hænger det
også sammen med den kolossale forløsning, vi kan
opleve takket være musikDet er ikke tilfældigt,
ken.
at der foregår så meget
Musikken kan trøste os
sang og musik i kirken.
i vores sorg, lindre vores
I kristendommen er der
smerter, hjælpe os til at
nemlig tradition for at begræde ud og få renset vores
tragte musikken som den
følelser, når de truer med
kunstart, der kommer Gud
at trække os ned i fortvivnærmest.
lelsens afgrund. Der er
Med vores sprog, med
ikke noget, der er så forløord og begreber, kan vi for- Det er musikken, der binder kirkens gudstjeneste og det
stå og begribe mange ting. himmelske sammen.
COLLAGE: MICHAEL SØNDERGAARD sende som et vidunderligt
stykke musik. Og dermed
Men Guds virkelighed bebliver musikken også det
finder sig på en måde uden de langmodige, at ryste de af Gud, og derfor beder
Luther til, ”at enhver from dennesidige udtryk for den
selvglade, at opmuntre de
for vores sprog, og derfor
store forløsning, vi skal
kristen vil glæde sig over
fortvivlede, at ydmyge de
slår sproget aldrig helt til,
opleve i den himmelske
musikken og byde sig vilnår vi forsøger at sætte ord stolte, at mildne de lidenlyksalighed. Derfor hedder
ligt til, hvis han af Gud
på Gud. Og hvad skal vi så skabelige eller at berolige
det også i Brorsons smukke
har fået musikalsk talent
de hadefulde – hvilket
gøre? Ja, så kan vi i stedet
salme O, havde jeg dog tu
foræret”.
for at ende i den totale tavs- mere effektivt middel har
Det er i øvrigt også mu- sind tunger: ”I Himlen skal
du da end musikken? Derhed give ordet til det ordsikken, der binder kirkens det bedre blive / når jeg får
for har vi også så mange
løse sprog, til musikken.
engletonen fat / i høje kor
gudstjeneste og det himhymner og salmer, hvor
Den store reformator,
jeg synger da / evindelig
melske sammen. Det er
budskabet og musikken
Martin Luther, var selv
forenes for at bevæge tilhø- nemlig kirkemusikkens dy- halleluja”.
meget begejstret for kirOm vi får sproget med
bere eller højere mening.
rerens sjæl”.
kemusikken. Han skriver
os i himlen, ved vi ikke.
Som den fromme mand, For ifølge en lang kristen
et sted, at musikken næst
Men til sidst vil tonerne
tradition skal der være
efter Guds ord er den stør- han var, ønskede Luther
stadig være tilbage.
sang og musik i himlen.
dog først og fremmest, at
ste og mest vidunderlige
Man har altid haft en
vi skulle bruge musikken
af Guds gaver: ”For hvad
Af Lars Sandbeck
fornemmelse af, at musiktil lovprisning og tjeneste
enten du ønsker at trøste
Kristendommen er
fyldt med musik. Der,
hvor ordene ikke slår
til, tager musikken
over, for kirkemusikken
binder gudstjenesten
og det himmelske
sammen.

Vor Frelsers Kirke lancerer læringsspil for børn

Se også vorfrelserskirke.dk
FOTO: LENE TRAP-LIND

I marts har Vor Frelsers
Kirke premiere på et spritnyt tilbud til skoleklasser,
primært målrettet 3.-4.
klasse: Vor Frelsers Kirkes
Skattejagt. Skattejagten er

et helt nyt materiale, der i
en kombination af analogt
og digitalt materiale formidler Vor Frelsers Kirkes
historie, betydning og
kirkens virke i almindelig-

hed. Turen varer ca.
1 times tid. Tilmelding
nødvendig.
Se nærmere på kirkens
hjemmeside.

Gudstjenester
Marts
FREDAG D. 1. MARTS

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
SØNDAG D. 3. MARTS

Fastelavn
Børne- og
familiegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

LØRDAG D. 16. MARTS

SØNDAG D. 14. APRIL

LØRDAG D. 20. APRIL

FREDAG D. 17. MAJ

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Palmesøndag
Børnegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Bededag
Konfirmations
gudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

SØNDAG D. 17. MARTS

FREDAG D. 22. MARTS

MANDAG D. 22. APRIL

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
SØNDAG D. 24. MARTS

3. søndag i fasten
Højmesse 10.30
v/ Finn Damgaard

COLLAGE: MICHAEL SØNDERGA ARD

FREDAG D. 29. MARTS

Natkirke kl. 20-23
v/Finn Damgaard
SØNDAG D. 31. MARTS

Fastelavn
Søndag d. 3. marts
er det fastelavn,
og vi indbyder til
børnegudstjeneste
i kirken. Kom i din
bedste udklædning!
Efter gudstjenesten slår
vi katten af tønden på
kirkepladsen.

Midfaste
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
LØRDAG D. 9. MARTS

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/Finn Damgaard
SØNDAG D. 10. MARTS

1. søndag i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/Finn Damgaard
FREDAG D. 15. MARTS

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Palmesøndag
med æselridning
Igen i år er der æselridning på kirkepladsen for
børn før gudstjenesten.
Æslerne Jens og Joan
står parat fra kl. 9.4510.30.
TORSDAG D. 18. APRIL

Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste
kl. 18 i Stanleys Gaard
v/ Marlene Lindsten
FOTO: BEN KERCKX

April

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Anden påskedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
FREDAG D. 26. APRIL

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
SØNDAG D. 28. APRIL

1.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Maj
FREDAG D. 3. MAJ

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

FREDAG D. 5. APRIL

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
SØNDAG D. 7. APRIL

FREDAG D. 8. MARTS

FREDAG D. 17. MAJ

FOTO: ANNE TRAP-LIND

Babysalmesangs
afslutning kl. 10-11
v/ Marlene Lindsten

[+ lille artikel + ill ved dig:]

SØNDAG D. 21. APRIL

Påskedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

TIRSDAG D. 5. MARTS

v/ Marlene Lindsten

FOTO: LENE TRAP-LIND

2. søndag i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/Lars Sandbeck

Mariæ bebudelsesdag
Højmesse kl. 10.30
Med deltagelse af
Det Kgl. Danske
Musikkonservatoriums
Børnekor.
v/ Marlene Lindsten

LØRDAG D. 18. MAJ

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
SØNDAG D. 19. MAJ

4.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
FREDAG D. 24. MAJ

SØNDAG D. 5. MAJ

Måltidsgudstjeneste
Skærtorsdag, d. 18. april,
holder vi måltidsgudstjeneste i Stanleys Gaard. Vi
indleder med bordgudstjeneste og spiser derefter
lam sammen. Der er gratis adgang, men tilmelding skal ske hos kordegnen senest 10. april.

FREDAG D. 12. APRIL

FREDAG D. 19. APRIL

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Langfredag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

LØRDAG D. 13. APRIL

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Konfirmation
I år har vi konfirmation
i Vor Frelsers Kirke på
Bededag d. 17. maj.

FREDAG D. 19. APRIL

Langfredag
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

2.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
FREDAG D. 10. MAJ

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
SØNDAG D. 26. MAJ

5.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
TIRSDAG D. 28. MAJ

LØRDAG D. 11. MAJ

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Babysalmesangs
afslutning kl. 10-11
v/ Susanne Møller Olsen
TORSDAG D. 30. MAJ

SØNDAG D. 12. MAJ

3.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Kristi himmelfartsdag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
FREDAG D. 31. MAJ

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Refleksionsskrivning
– nyt skriveværksted i Natkirken

FOTO: SUSANNE MERTZ

Vi leger med sproget og
afprøver simple skriveøvelser. Du bliver guidet
til at skrive intuitivt og associerende og uden om den
indre kritiske censor. Du
behøver ingen skriveerfaring, og du deler blot det,
du har lyst til.

Roberta er uddannet
journalist, proceskonsulent
og kropsterapeut. Har i en
årrække skrevet for Kristeligt Dagblads sektion Liv
& Sjæl; forfatter til Tanker
og trøst – når livet gør ondt
(Bibelselskabets Forlag
2016). Har specialiseret

sig i livshistorier og kreativ
skrivning, indehaver af
Bio-Salon.
Skriveværkstedet er
gratis, men tilmelding
nødvendig på let@km.dk.
Max 12 deltagere. Skriveværkstederne finder
sted kl. 20-21.15, mø-

detid kl. 20 i våbenhuset
– se kalenderen for datoer
(modsatte side). Kirken
stiller skrivehæfter og
penne til rådighed. Egen
computer må gerne medbringes.
Læs nærmere på kirkens
hjemmeside.

Koncerter

Natkirken

AFTENMUSIK I FASTETIDEN

Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23.
Aftenens program
begynder kl. 20.
Der er nadverandagt
kl. 21.30 og fælles
aftenbøn kl. 22.45.

TIRSDAG D. 12. MARTS KL. 17.30

Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet hen over fastetiden. Aftenens tema er advent. Fri entré.

AFTENMUSIK I FASTETIDEN
TIRSDAG D. 19. MARTS KL. 17.30

ONSDAGSKONCERT
ONSDAG D. 20. MARTS KL. 17

Barber: Cellosonate samt værker for slagtøj af Stockhausen og Mantovani.
Medvirkende: Jonathan Jakshøj, slagtøj, samt Vida de Leon, cello, og Ruben Høgh,
klaver. Arrangeret af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Fri entré.
FREDAG D. 1. MARTS

Gospel med A-Town
På årets første forårsdag
fylder glade gospelsangere Natkirken. A-Town
Gospel har til hverdag
hjemme i Opstandelseskirken i Albertslund.
Repertoiret spænder
over gospel-klassikere til
egne versioner af kendte
popsange. Koret bliver
akkompagneret af korleder og pianist Simon
Jansfort.

AFTENMUSIK I FASTETIDEN
TIRSDAG D. 26. MARTS KL. 17.30

Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema er påske. Fri entré.

AFTENMUSIK I FASTETIDEN
TIRSDAG D. 2. APRIL KL. 17.30

Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema er pinse og trinitatis. Fri entré.

MARIÆ BEBUDELSESDAG
SØNDAG D. 7. APRIL KL. 10.30

FOTO: PR

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor medvirker ved
musikgudstjenesten under ledelse af Bente Colding-Jørgensen. Lars Sømod
sidder ved orglet. Fri entré.

AFTENMUSIK I FASTETIDEN
Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema er Kristi herredømme. Fri entré.

SØNDAG D. 14. APRIL KL. 15

FREDAG D. 8. MARTS

Kirkens koncertkor synger et bredt udvalg af a cappella-musik til kirkeåret.
Dirigent er Lars Sømod. Fri entré.

Ensemble Willhelmine
Cecilia Flodén og Jennifer Dill har spillet sammen i alskens musikalske
sammenhænge. Lysten at
bringe nogle af Wilhelm
Friedemann Bachs fantastiske duetter for fløjter
til live har fulgt dem
længe.

LANGFREDAGSLITURGI
FREDAG D. 19. APRIL KL. 10.30

Christian Præstholms musik til langfredag opføres af kirkens kor under ledelse af
Lars Sømod, og ved orglet sidder Jens E. Christensen. Fri entré.

Har du lyst til at indgå i arbejdet omkring Natkirken?
Sammen med Natkirkens gode hold af frivillige og kirkens præster vil du indgå i samarbejdet om at skabe et rum for eftertanke og refleksion. Lyder det som noget for dig,
så kontakt kulturmedarbejder Lene Trap-Lind på let@km.dk / tlf. 29 77 03 90.

Ida Riegels spiller
egne værker
Denne aften er det præcis et år siden, Riegels
for første gang spillede
på sin selvbyggede cello.
Kompositionerne er
skrevet specielt for dette
instrument under hendes
1000 kilometer lange cykel-koncerttur sidste år.
FREDAG D. 19. APRIL

Langfredags
meditationer
Stilhed og musik
FREDAG D. 26. APRIL

Tegneworkshop
v/ Suzette Gemzøe
Vi tegner ærkeenglene
i en undersøgelse af
vægt, massivitet og form.
FREDAG D. 3. MAJ

TIRSDAG D. 9. APRIL 17.30

VOR FRELSERS KANTORI

Skriveværksted
v/ Roberta Montanari
Modtagelighed og
mirakler. Læs mere på
www.vorfrelserskirke.dk
FREDAG D. 12. APRIL

FOTO: PR

Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema er Jesu fødsel. Fri entré.

FREDAG D. 5. APRIL

To- og firhændigt klaver
Pianisten Evgenija
Christiansen og hendes
elev Bodil Thestrup Jensen spiller klassisk klaver
for to og fire hænder.
FREDAG D. 10. MAJ

Skriveværksted
v/ Roberta Montanari:
Opstandelse og nyt liv
FREDAG D. 17. MAJ

Tegneworkshop
v/ Suzette Gemzøe
Tegnestudier af prædikestolen, evt. i farver.

FREDAG D. 15. MARTS

Stilhed og musik

FREDAG D. 24. MAJ

Stilhed og musik

FREDAG D. 22. MARTS

man sætter så relativt
meget personale ind i en
400 år gammel bygning,
er der meget, der bliver
svært. Det er der nu rettet op på. På et tidspunkt
Som de fleste nok har bemærket, er der kommet en skal vi have en permagrå pavillon bagerst i kirke- nent bygning, en sognehaven. Inde i den er der tre gård, med tilsvarende
kontorer og et pauserum til – og flere – rum. Men vi
kunne og ville ikke vente
kirketjenere og tårnfalke.
længere med at dække de
Hermed opfylder vi
åbenbare behov.
et stort behov, der længe
Mette Gad, menighedsrådet
har været udækket. Når

Bryllupsmesse
Hvert år inviterer kirkens
præster og organister årets
kommende brudepar til
bryllupsmesse. Brudeparrene lytter til orgelmusik
og salmesang, og præsterne
præsenterer kirken og vielsesritualet. Det hele har til
formål at inspirere brudeparrene til deres store dag
i Vor Frelsers Kirke. Bryllupsmessen finder sted lørdag d. 16. marts kl. 12.

Tegneworkshop
v/ Suzette Gemzøe
Tegneøvelser i form og
opløsning af form ved
kirkens døbefont.

FOTO: PR

Midlertidig
pavillon
ved kirken

FREDAG D. 29. MARTS

Trompetist Carsten
Lauridsen
Lauridsen vil spille stemningsfuld musik, både
egne og andres kompositioner, der inviterer til ro
og refleksion.

FREDAG D. 31. MAJ

Frida Asmussen
Jazzsangerinde Frida
Asmussen fylder forårets
sidste aften med sange
om håb, længsel og kærlighed.

Kend din kirke: Eva Vejlyt – frivillig
Kend din kirke er en serie
portrætter af mennesker,
der på den ene eller den
anden vis er tilknyttet
Vor Frelsers Kirke.

ter over. Det er at bære
ind, bære ud, lave kaffe,
rydde op og tage en dårligt gående under armen,
når vi er på udflugt, og så
i det hele taget bare være
til rådighed. Man kan virkelig være med til at skabe
noget for andre, og vi er i
øvrigt begyndt at annoncere mere for det. Vi laver
plakater, som vi hænger op
i opgangene, vi laver en folder, som uddeles forskellige steder, så vi får mere
opmærksomhed omkring
arrangementerne.

Af Lene Trap-Lind
Hvordan blev du frivillig
i Vor Frelsers Kirke?
Det hele startede med en
kirkehøjskole i 2015, hvor
der blev behov for noget
hjælp undervejs. Bagefter sagde jeg til Marlene
(Lindsten, præst; red.),
at jeg kunne godt komme
igen året efter, og det er så
fortsat.
I efteråret 2016 begyndte jeg så i Natkirken,
som jeg meldte mig til
efter at have set et opslag
i Kirkebladet. Det blev
begyndelsen på en fast
rutine, hvor jeg som regel
kommer et par gange om
måneden. Jeg er meget
glad for det, det giver mig
stor tilfredshed, og så er
det også dejligt at have en
større tilknytning til sin
lokale kirke.
Havde du ellers nogen tilknytning til det kirkelige,
før du blev frivillig?
Næh, det havde jeg ikke;
jeg er døbt og konfirmeret
og gift (i hvert fald første
gang) i en kirke, men el-

Natkirken er jo noget helt
andet. Hvad laver man som
frivillig der?
FOTO: LENE TRAP-LIND Man er til stede og er opmærksom — opmærksom
aktivitetsudvalget og sene- på, at folk ikke laver noget,
de ikke må, de må fx ikke
re Menighedsplejen. Metage drikkevarer med ind
nighedsplejen er nok det,
jeg bruger mest tid på. Her i kirkerummet. Vi laver
kaffe og te, som man kan
er jeg med til bestyrelsesmøder og med til at komme drikke i våbenhuset, og så
snakker vi med folk, hvis
med forslag til arrangede har lyst til det. Ofte er
menter. Faktisk var det
mig, der kom på den idé, at det præsterne, folk gerne
vores første aftenarrange- vil tale med, hvis de vil tale
ment skulle være med foto- med nogen, men ellers er
man der simpelthen bare.
graf Susanne Mertz. Der
var stor tilslutning til den
Hvorfor prioriterer du at
aften, så det var jeg meget
være frivillig i kirken — du
glad for!
må bruge en del timer på det?
Men ellers er det prakJeg kan godt lide at gøre
tisk arbejde og ikke noget
noget, som gør en positiv
man skal få søvnløse næt-

Eva Vejlyt, født 1943, frivillig i kirken, pensionist,
har arbejdet bl.a. 40 år inden for HR og uddannelse
som sektionschef i det tidligere KTAS, bor på Arsenaløen.


lers havde jeg ikke nogen
familiemæssig tradition for
at komme i kirken ud over
til højtiderne. Men jeg har
altid været kirkeligt interesseret.
Du er frivillig i mange sammenhænge i kirken — du er
med i menighedsrådet, i Menighedsplejen og Natkirken.
Hvad består arbejdet i?
Menighedsrådet var ikke
noget, jeg selv opsøgte,
men jeg blev opfordret til
at træde ind i det, og det
sagde jeg ja til.
Så kom jeg med i kirke-

forskel for andre mennesker. Hvis ikke der var
frivillige i kirken, så ville
der være mange ting, der
ikke ville kunne lade sig
gøre. Hvis vi fx ikke havde været der til at dække
op, lave kaffe og servere
maden til Menighedsplejens nytårskur i januar,
ja, så havde det været
svært at få afholdt den,
så det er let at se, at man
gør noget godt for andre
som frivillig.
Det giver mening for
mig at være frivillig, og
jeg vil hellere det end så
meget andet. Og så er der
jo også et socialt aspekt
i det. Min omgangskreds
er da blevet udvidet væsentligt. Jeg møder folk,
der interesserer sig for
det samme som mig, så
jeg har fået mange nye
venner, og det er jeg da
utrolig glad for.
Vil du anbefale andre at
gå ind i frivilligt arbejde,
både i kirken og andre
steder?
Ja, jeg tror, det for mange
er en god idé, når man
stopper på arbejdsmarkedet og synes, man mangler noget i sin hverdag.
Man behøver ikke sidde
derhjemme og kede sig,
i hvert fald.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2019

Tårnets åbningstider

Vor Frelsers Kirke samler ind til Folkekirkens Nødhjælp efter højmessen søndag d. 10. marts. I år fokuserer sogneindsamlingen på klimaforandringerne og dem, der rammes af dem. Kom og vær med til at samle ind!
Fra kl. 11.30 er der uddeling af ruter og indsamlingsbøsser i kirken.

23. februar-30. april: Mandag-lørdag kl. 10-16.
Søn- og helligdage kl. 10-16
1. maj-30. september: Mandag-lørdag kl. 9.30-19.
Søn- og helligdage kl. 10-19.

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

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 Hans Christian
Andersen
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

