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Tårnet i vinteren
Som noget nyt er der
åbent i tårnet hver dag
til og med den 15. de
cember 2015. Deref
ter lukkes tårnet for
vinteren, og vi åbner
igen med hornmusik på
kirkepladsen lørdag den
27. februar 2016. Når vi
åbner igen i 2016, er der
installeret ny belysning
inde i tårnet, så oplevel
sen på vejen op bliver
endnu flottere end hidtil.
Astrofysiker på besøg
Onsdag den 9. december
kl. 16.30 gæster astro
fysiker Anja C. Ander
sen kirken og får os til at
undre os. Hun fører os
nemlig på kryds og tværs
i videnskabens, troens og
filosofiens univers. Der
er fri entré.
Lys og lyd Lillejuleaften
Kunstnerduoen Steen
& Hejlesen illuminerer
kirken på en utrolig og
fantasifuld måde, når
kunstnerduoen sammen
med organist Lars Sø
mod opfører Messiaens
'La Nativité du Seigneur'
– 'Herrens Fødsel'. Lille
juleaften kl. 17 i kirken
Diakoniens Dag 2016
Lørdag den 6. februar
er kirkerne på Christians
havn samt de lokale
varmestuer atter at finde
på Christianshavns Torv
kl. 12-14, hvor der op
lyses om det sociale
hjælpearbejde, og du kan
nyde en kop suppe eller
en nybagt vaffel. Kl. 16
synger Vor Frelsers Kir
kes Kantori i Vor Frel
sers Kirke, hvor alle er
velkomne.

Papirklip: Peter Callesen

Vi skal turde tro og håbe
Første søndag i advent er
kirkens nytår. Hvor det
verdslige nytår skydes ind i
et larmende festfyrværkeri
den sidste dag i året, sky
des kirkens nytår snarere
ind i stilhed og markerer
således både i form og ud
tryk en umiddelbar forskel.
Spørgsmålet er dog, om
forskellen alligevel ikke sy
nes mindre end ligheden?
For selvom det kirkelige
nytår nøjes med at tænde
et enkelt lys i advents
kransen i stedet for mange
tusinde raketter, så handler
begge overgangsfester om
forventning. Vi håber, uan
set hvilket kalenderår vi
befinder os i, at vi med det
nye år har udsigt til mere
af det, vi så godt kan lide:
Livet og hinanden, dem vi
elsker og dem som vi elsker
at være sammen med.
Når det verdslige kalen
derår er lettere forskudt fra
det kirkelige nytår, ja så er

det naturligvis fordi, kirke
og samfund grundlæggen
de er to forskellige sfærer,
der dog altid løber parallelt
med hinanden. For kirke
og kristendom er til hver
en tid en iboende del af alt
det, der har at gøre med
det at være et menneske i
verden for så vidt, vi deler
et kristeligt fællesskab.
Når vi får vores børn
døbt, når vi lader os vie
i kirken, når vi begraver
vores døde, når vi går til
gudstjeneste i kirken, ja så
er vi billedligt placeret med
hovedet i himlen og fød
derne på jorden, alt imens
vi vover at betragte livet
igennem et større perspek
tiv, hvorigennem det er til
ladt at forlade sig på verden
i tillid til, at verden og dens
mennesker vil os det godt.
Ikke mindst fordi vi selv
møder livet og verden og
medmenneskene med de
bedste intentioner. Det er

vores udgangspunkt.
Det er en pointe, der er
værd at huske i disse dage,
hvor viljen til ondskab sy
nes at have fordrejet netop
den form for naturlig ind
stilling til livet. At møde
hinanden med tillid synes
at være et menneskesyn
på retur. Og det må vi ikke
tillade!
For alt i verden må vi
hjælpe verden og hinanden
tilbage på sporet. Tilbage
til det sted, hvor enhver
nyder den frihed, der til
enhver tid bør være en
menneskeret: Friheden til
at være et menneske, der
frit kan ytre sig og glæde
sig på hinandens samt egne
vegne. Et samfund, der
hilser forskellighed i
oprindelse, trosretning,
social baggrund velkom
men. Den form for frihed
og et sådant menneskesyn må ikke forskubbes
og blive til mistillid og

menneskelig fejhed.
Det kirkelige nytår
er rigtignok forankret i
kristendommen, men er
samtidig en korrektion ind
i tiden, ind i det verds
lige kalenderår under det
paulinske mantra: ”Alt er
tilladt, men ikke alt gav
ner”. Friheden til at være
til, som det menneske, du
er, er kun værdiladet der,
hvor friheden sker under
ansvar for medmennesket
og udleves i respekt for det
andet menneskes liv. Ellers
er friheden intet værd.
Et lys i adventskran
sen skinner derfor lige
så stærkt som alverdens
festfyrværkeri, for lyset er
udtryk for menneskers tro
på og håb om liv, kærlig
hed og et godt nyt år i et
tillidsfuldt fællesskab med
hinanden.

lighed for at benytte kirken
i forbindelse med f.eks.
dåb, bryllup og begravelse
ligesom kirken tilbyder alle
en lang række af koncerter
samt natkirke, babysalme
sang, konfirmandunder
visning,

studiekredse og høj
skoledage osv. Følg med
på hjemmesiden, hvor du
altid kan holde dig opda
teret.

Af sognepræst
Marlene Lindsten

Vær velkommen!
Vor Frelsers sogn er i
voksealderen. Det seneste
år er sognet vokset med
1.100 medlemmer, hvilket
betyder at vi lige nu i disse
dage er 8.317 sognebørn.
Udviklingen skyldes især
mange nye indbyggere på

Margretheholmen, men
også på Christianshavn og i
Vermlandsgade-kvarteret.
Med dette nummer af
kirkebladet bydes alle nye
tilflyttere til sognet vel
kommen!
Alle medlemmer har mu

Af Povl Koch,
formand for menighedsrådet

Gudstjenester
December
Tirsdag d. 1. december

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Fredag d. 4. december

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Søndag d. 6. december

2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Søndag d. 6. december

Balletgudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 6. december

Balletgudstjeneste kl. 17
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Tirsdag d. 8. december

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Lørdag d. 12. december

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 12. december

De ni læsninger kl. 16
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 13. December

Luciadag – 3. søndag
i advent
Familiegudstjeneste
kl. 10.30 v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Tirsdag d. 15. december

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 19. december

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Søndag d. 20. december

4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Torsdag d. 24. december

Onsdag d. 9. december

Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ sognepræst
Finn Damgaard

Julegudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Torsdag d. 24. december

Julegudstjeneste kl. 16
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Torsdag d. 24. december

Juleløses Jul i Den Grå Hal
kl. 19.30 v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen

Januar
Fredag d. 1. januar 2016

Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Det nye år 2016 indle
des i kirken med en nyt
årsgudstjeneste, der også
er en musikgudstjeneste
med 12 kalenderstykker
til årets måneder. Efter
gudstjenesten skåler vi
med champagne og spiser
kransekage.
Søndag d. 3. januar

Helligtrekongers søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Lucia bærer lyset
Lucia bærer lyset
frem midt i vinterens
dybeste mørke, og hun
får igen i år hjælp af
konfirmanderne. De
unge går Luciaoptog
som indledning til
familiegudstjenesten
den 13. december.

Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Lørdag d. 26. december

Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 27. december

Fredag d. 11. december

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

Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Vil du være frivillig i Natkirken?

Tirsdag d. 19. januar

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Finn
Damgaard
Fredag d. 22. januar

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 24. januar

Septuagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Fredag d. 29. januar

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

Fredag d. 8. januar

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 9. januar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Søndag d. 31. januar

Seksagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Februar

Søndag d. 10. januar

Tirsdag d. 2. februar

1. søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Fredag d. 5. februar

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

Lørdag d. 16. januar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 17. januar

Sidste søndag efter
helligtrekonger

Fastelavn
Børnegudstjeneste
kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Tirsdag d. 9. februar

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Fredag d. 12. februar

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 13. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 14. februar

1. søndag i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Tirsdag d. 16. februar

Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Fredag d. 19. februar

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 20 februar

Dåbsgudstjeneste
kl. 12 v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Søndag d. 21. februar

2. søndag i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Tirsdag d. 23. februar

Fredag d. 15. januar

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Søndag d. 7. Februar

Tirsdag d. 26. januar

Tirsdag d. 5. januar

Tirsdag d. 12. januar
Fredag d. 25. december

Højmesse kl. 10.30
v/ biskop Peter SkovJakobsen og sognepræst
Marlene Lindsten

v

Aftensang
kl. 17-17.45
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Fredag d. 26. februar

Fastelavn. Tag dit
kostume på og dine foræl
dre i hånden, og kom til
fastelavnsgudstjeneste.
Der er tøndeslagning på
kirkepladsen med kåring
af både kattekonger og
kattedronninger.

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 28. februar

3. søndag i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Kontakt sognepræst Susanne Møller Olsen på smo@km.dk eller tlf. 40429490
for at høre mere om, hvad en frivillig i natkirken laver, og om det er noget for dig

Natkirken

Koncerter
Lør. d. 12. december 2015, kl. 16.

De Ni Læsninger. Kammerkoret Tourdion, Vor Frelsers Kantori og FDF
Christianshavns Brass Band synger og spiller for på fællessangen, og vi hører
frelseshistorien. Sognepræst Marlene Lindsten, dirigent Niels Granvig og
organist Lars Sømod.

December, januar og februar. Hver fredag kl. 20-23.
Andagt med nadver kl. 21.30
Fredag d. 4. december

Copenhagen Ecko-Nordic Classical Ensemble:
Piano: Evgenija Christiansen. Cello: Kristian
Nørby. Sopran: Carina Sofia Herrera Carlberg.

Søn. d. 13. december 2015, kl. 19.30. (Entré: 200 kr.)

Bachs Juleoratorium. Københavns Bachkor og Barokorkester med solister
under ledelse af Jan Scheerer. Billetter købes på Billetnet.dk eller i døren.
Søn. d. 20. december 2015, kl. 14 samt kl. 16. (Entré: 250)

Anne Linnets Julekoncert i Vor Frelsers. Gamle og nye hits samt julesange
og salmer fra kommende udgivelse med Anne Linnet og hendes trio. En del af
aftenens overskud går til Folkekirkens Nødhjælp.
Ons. d. 23. december 2015, kl. 17.

Herrens Fødsel - Symfoni for lyd & lys. Kunstnerduoen Steen & Hejlesen
illuminerer kirken og organisten Lars Sømod spiller Olivier Messiaens 'La
Nativité du Seigneur'.

Fredag d. 11. december

(Bemærk sidste Natkirkeaften før jul).
Dreamhub/ Soundscabes og ”Tegn i natten”*
Oplev et rum fyldt med drømmende lydlandskaber.
Fredag d. 8. Januar:

Natkirken åbner igen. ”Tegn i natten”. Temaet er
”Lykke”. Dreamhub/Soundscabes ved Kim Bjørn.
Oplev et rum fyldt med drømmende lydlandskaber.
Fredag d. 15. januar

Stilhed og musik

Fre. d. 1. januar 2016, kl. 14.

Fredag d. 22. januar

Nytårsmusikgudstjeneste. Sognepræst Finn Damgaard er prædikant og orga
nist Jens E. Christensen opfører Leopold Mozarts 12 kalenderstykker til årets
gang.

Emil Hess. Jazzsaxofonist Emil Hess spiller
melodisk, smukt og længselsfuldt. Emil Hess har
udgivet det anmelderroste album Nigth Church,
som er optaget i Vor Frelsers Kirke.

Søn. d. 17. januar 2016, kl. 15. (Entré: 100 kr.)

Katrine Immerkjærs orgel-elever. Christianshavn-Slotsholmens Rotary fejrer
25 års jubilæum med en koncert med børn ved orglet til fordel for De Danske
Hospitalsklovne. Organist Lars Sømod medvirker.

Fredag d. 29. januar

Stilhed og musik
Fredag d. 5. februar

Trio-sonater. Violinisten Anne Søe, oboisten Henrik Goldschmidt og organi
sten Lars Sømod spiller trioer af bl.a. Johann Sebastian Bach.

”Tegn i natten”*. Temaet er ”Ro og frygtløshed”.
Dreamhub/ Soundscabes ved Kim Bjørn. Oplev et
rum fyldt med drømmende lydlandskaber.

Søn. d. 7. februar 2016, kl. 15. (Fri entré)

Fredag d. 12. februar:

Fastelavnskoncert. Organisten Jens E. Christensen spiller ragtimes, gavotter
og marcher af den dansk-amerikanske komponist Jens Bodewalt Lampe.

Stilhed og musik

Søn. d. 31. januar 2016, kl. 15. (Fri entré)

Fredag d. 19. februar:
Søn. d. 14. februar 2016, kl. 15.

Barytonen Daniel Waade. Kirkekorets heltebaryton, der studerer på Opera
akademiet, synger værker fra oratorier og operaer med Lars Sømod ved orglet.

Jazzsangerinde Frida Asmussen. Lykkelige
og ulykkelige sange om kærlighed
Fredag d. 26. februar:

Søn. d. 21. februar 2016, kl. 15.

Flemming Dreisig. Den tidligere domorganist og internationale orgelsolist
spiller ud over musik af Couperin og Mozart Carl Nielsens 3. symfoni i trans
skription for orgel af Leif Kayser.

Aftensang og musik
Fra det nye kirkeår kan
man hver tirsdag kl.17.0017.45 opleve både Luther
og Bach i Vor Frelsers
Kirke. Selvom Johan Se
bastian Bach levede langt
senere end Martin Lu
ther, var han passioneret
lutheraner. Den lutherske
tilgang til tro og lovpris
ning er netop gennem
Bach blevet til nogle af
verdens fineste kantater,
oratorier og koraler. - Og
det ville nok have glædet
Luther betydeligt, i det

Stilhed og musik
*)”Tegn i natten” er Natkirkens tegne og skrive workshop
er en mulighed for at udforske kirkerummet, dine tanker
og din kreativitet med papir og blyant. Workshoppen
begynder hver gang 20.15 med en kort introduktion til
aftenens tema, pause under andagten 21.30 og derefter
forsætter workshoppen indtil 22.30. Max 12 deltagere.
Clipboard med lampe, blyanter og penne til låns. Papir til fri
afbenyttelse. Tilmelding til leder af workshoppen Kathleen
Toft på kreativnatkirke@gmail.com.

Minikonfirmander

han betragtede forholdet
mellem musik og teologi,
som værende det guddom
melige sted, hvorigennem
evangeliet modtages sandt
og umiddelbart, og som
stemmer sindet med glæde.

En glæde der for Luther
måtte udtrykke sig i sang.
Musikandagterne afholdes
som indledning til Refor
mationsjubilæet 2017.
Første gang er tirsdag den
1. december.

Fra januar 2016 tilbydes atter
minikonfirmandundervisning
for elever i 3. klasse udformet
som et miniforløb over 8 uger,
hvor eleverne gennem fortælling
og leg får et indblik i, hvad kri
stendom er. Undervisningen vil
finde sted tirsdag eftermiddag.
Første gang er tirsdag den
12. januar kl. 14.30-16.00.
For tilmelding kontakt kirkens
præster eller se hjemmesiden:
www.vorfrelserskirke.dk.

Om 100 år er ingen glemt!
Selv på en regnvåd novem
berdag føles det rart at
dreje ind på Vor Frelsers
Kirkegård fra en støjende
Amagerbrogade. Dér lig
ger den. Lige i starten af
Amager, omgivet af vindu
er fra de mange lejligheder,
der omkranser kirkegår
den. De levende har gen
nem deres vinduesruder
frit udsyn til de døde, der
hviler uforstyrret i den lille
oase, hvor nedfaldende bla
de i gyldne nuancer pryder
alle flader.
”Det er et åndehul midt
i alt det hektiske”, siger
Thomas Edvardsen.
Han er ny kirkegårdsle
der på Vor Frelsers Kirke
gård, men har arbejdet her
fast igennem tyve år.
”Selvom det er en kirke
gård, så er der plads til liv.
Her er dagligt besøg af alt
lige fra dagplejemødre med
barnevogne og til børneha

Vor Frelsers Kirkegaard 
vebørn, unge mennesker,
kærestepar, ældre og en
lige. Beplantningen herude
er åben og let i sit udtryk,
for at de besøgende skal
kunne opleve kirkegården
som et imødekommende
sted.”
I de senere måneder
har kirkegården dog også
været hjemsted for hånd
værkere, der har udført en
større renovering. Kirke

Foto: Marlene Lindsten

gårdens fællesgrav bliver
udvidet, der bliver opsat
nye vandposter samt skral
despande og hovedstien,
der hidtil har været asfal
teret, er blevet belagt med
chaussésten.
”Den nyanlagte sti med
chaussésten bidrager til en
mere nostalgisk stemning
og indbyder til at sætte
tempoet ned i stedet for at
stæse gennem området”,

siger Thomas. Han er glad
for, at det er blevet muligt
at renovere kirkegården:
”Jeg håber, at folk er klar
over, at renoveringen sker
med henblik på mere end
100 år til”, siger Thomas
som svar på et rygte om,
at Vor Frelsers Kirkegård
skulle være lukningstruet.
”Det er heldigvis et ryg
te, der en gang for alle kan
manes til jorden.”
Thomas Edvardsen kig
ger tilfreds ud over den
lille oase. Han fortæller at
renoveringen afsluttes in
den jul, så julefreden også
på Vor Frelsers Kirkegård
kan sænke sig.
Af Marlene Lindsten
Kirkegårdens
åbningstid i julen:
Juleaften: kl. 8.00 - 18.00
De øvrige juledage: som
hverdage

Kontakt os her
Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K.
Klokkespillets
melodier
i adventstiden
Morgenringning
Den signede dag
10.00 En lille nisse rejste
11.00 Nu tændes tusind
julelys
12.00 Tak og ære være
	Gud
13.00 Ind under jul, hvor
er det trist
14.00 Solhvervssang
15.00 Zions vægter hæver
røsten
16.00 Det første lys er
ordet, tændt af Gud
17.00 Aftenringning
18.00	Gør døren høj, gør
porten vid!
19.00 Sikken voldsom
trængsel og alarm
20.00 Mit hjerte altid
vanker
21.00 Kom alle Kristne
22.00 Aftensang
24.00 Vægtersangen
8.00
9.00

Kirkekontoret:
Stanleys Gaard
St. Søndervoldsstræde 2
1419 København K
v/ kordegn
Louise Dinesen
E-mail: lodi@km.dk
Mandag-fredag 9.30-13
Tirsdag tillige 16-18.30
Tlf. 32 54 68 83
Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Rebekka Fischer-Nielsen
og Bjarne Stenner
Rasmussen træffes på Tlf.
40 14 63 89
Hverdage kl. 10-11
E-mail: vfk.kirketjener
@gmail.com
Sognepræst (Kbf.)
Marlene Lindsten
Ved Volden 13, 2. tv.
1425 København K
Tlf. 40 22 85 48 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Fredag fri.
E-mail: maln@km.dk

Sognepræst
Finn Damgaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf. 42 30 25 50 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
E-mail: fd@km.dk
Sognepræst og
natkirkeleder
Susanne Møller Olsen
St. Søndervoldtræde 2
1419 København K
Tlf. 40 42 94 90 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
E-mail: smo@km.dk
Pastor
Mogens Lindhardt
E-mail: mli@km.dk
Organist
Jens E. Christensen
Tlf. 33 32 89 77
Overgaden Oven Vandet
40, 2. tv.
1415 København K
E-mail: organistjens
@gmail.com

Ny Messehagel
I efteråret 2009 nedsatte
menighedsrådet et udvalg,
der fik til opgave at komme
med oplæg til fornyelse af
en messehagel, i første om
gang kirkens grønne messe
hagel, der bruges i trinitati
stiden, og som strækker sig
over næsten halvdelen af
kirkeåret. Søndag den 17.
januar 2016 vil menighe
den kunne se resultatet, når
den ny messehagel indvies
ved en festgudstjeneste
under deltagelse af biskop
Peter Skov-Jakobsen.
Den nye messehagel er
designet af Rikke Salto og
er en fortolkning af ”Livets
træ”. Arbejdet er udført
på Selskabet for Kirkelig
Kunst af brodøse Lizzi
Damgaard, der har brugt
over 800 timer på de mange
systing. Alle er velkommen
til festgudstjenesten i Vor
Frelsers Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er me
nighedsrådet vært ved en
reception.

Sådan gør du ved ...
Organist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
E-mail: organistlars
@gmail.com
Tårnet
v/ tårnleder Dida
Grundtvig
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser
@gmail.com
Menighedsrådet
v. formand
Povl Koch
Tlf. 20 70 72 34
E-mail: povl.kock
@gmail.com
Kirkegården
v. kirkegårdsleder
Thomas Edvardsen
Amagerbrogade 33-35
2300 København S
Kontortid:
mandag-fredag 10-14
Tlf. 32 57 63 25
E-mail: thed@km.dk
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Dåb: Jeres barn kan
enten blive døbt ved en
dåbsgudstjeneste, der
holdes anden og tredje
lørdag i hver måned
kl. 12.00 eller i guds
tjenesten søndag for
middag. Tilmelding sker
hos kordegn. Alle børn
og voksne kan modtage
dåb i Vor Frelsers Kirke.
Bryllup: Hvis I ønsker
at blive viet, skal I rette
henvendelse til kordegn
Louise Dinesen for
reservation af bryllup.
Reservation af bryllup
kan tidligst ske 1 år før
vielsesdato. I skal bo i
sognet eller have særlig
tilknytning til kirken for
at kunne blive viet i Vor
Frelsers Kirke.
Dødsfald: Det er bedst
at henvende sig til en
bedemand først og
herefter kontakte præsten
eller kirkekontoret.
Telefonnumre til
kirkens præster samt til
kirkekontoret finder du
her på siden.

