Reformationen 500 år
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Tårnet i vinteren
Tårnet er åbent hver
dag til og med den 15.
december. Derefter luk
ker tårnet for vinteren,
og vi åbner igen med
hornmusik på kirke
pladsen lørdag den 25.
februar 2017. Der er fri
entré på åbningsdagen.

Jul og nytår
på kirkegården
Åbningstiderne på Vor
Frelsers Kirkegård er:
Juleaften kl. 8-18 og
kontoret kl. 10-12.
Juledag og Anden juledag
er åbningstiderne
som normalt kl. 8-16.
Nytårsdag den 31. de
cember er kirkegården
åben som normalt 8-16,
men kontoret er lukket.
Følg også Vor Frelsers
Kirkegård på Facebook.
Diakoniens Dag 2017
Lørdag den 4. februar er
kirkerne på Christians
havn samt de lokale var
mestuer atter at ﬁnde på
Christianshavns Torv kl.
12-14 i forbindelse med
den årlige oplysnings
kampagne om bydelens
sociale hjælpearbejde.
Her kan du til tonerne af
Frelsens Hærs hornor
kester nyde en kop varm
suppe eller en nybagt vaf
fel og en tår kaffe.

For ham var det et vilkår
for mennesket, at det er
frisat og dermed skyldigt
og syndigt. Hvilket nok er
en forestilling der ligger
fjernt fra moderne menne
skers forståelse af begrebet
frihed.

I 2017 fejrer vi 500 året
for Martin Luthers refor
mation. Når vi i Danmark
kalder os for protestanter,
så skyldes betegnelsen,
at Martin Luther i 1517
protesterede mod den
afladshandel, der fandt
sted i den katolske kirke.
På 95 punkter kritiserede
Martin Luther paven for
at slå plat på syndstilgivel
sen med den indvending,
at paven ikke har magt til
at tilgive synder, den magt
har alene Gud. Oprindeligt
var det slet ikke Martin
Luthers hensigt at gå op
imod den katolske kirke,
men de økonomiske og
teologiske konsekvenser
af Martin Luthers protest
var så alvorlige, at der blev
indledt en kættersag mod
ham, som endte med, at
han i 1521 blev bandlyst
fra kirken.

Frihed til at leve
Frihedsbegrebet har i dag
ofte at gøre med en fore
stilling om uafhængighed
og frihed til at opføre sig
som det falder enhver for
godt – eller ondt – at gøre.
Og når drømmene brister,
så er ansvaret selvfølgelig
alene dit eget. Når Martin
Luther taler om menne
skets frihed, så er friheden
i troen bundet til Kristus.
Deraf følger altid et ansvar
over for medmennesket.
Det er bl.a. denne evan
geliske og lutherske tanke
om frihed under ansvar,
der har haft betydning for
udviklingen af ”vestlige”
Den tredje reformation
dyder som social ansvarlig
Martin Luther og refor
Lucas Cranach den ældres berømte portræt af Martin
mationen er et enestående Luther, malet i år 1528.
Foto: wikipedia hed, humanisme, menne
skerettigheder og demo
eksempel på individets ret
krati.
til at udfordre vigtige tros videre vist sig at være mere spiritualitet.
Det radikale i Martin
De religiøse hegns
forestillinger og institutio rummelig end sin katolske
Luthers frihedssyn hand
pæle er i vid udstrækning
moderkirke. Den prote
ner. Det var usædvanligt
ler om, at mennesker over
flyttet, og forandringerne
på Martin Luthers tid, det stantiske kirke er fulgt
med tiden og har indset, at kommer nedefra – fra dan for Gud har fået frihed til
er det ikke i dag. Tænk
skernes personlige religiø at leve som de mennesker,
selv den dygtigste teolog
bare på de seneste års de
vi nu engang er.
batter herhjemme omhand kan fare vild som et får fra sitet. Vi er frie til at søge
Vi behøver ikke at være
lende præster, der ikke tror flokken. Og udfordringer den gud, som vi mere eller
ne i forhold til folkekirken mindre selv sammensætter. perfekte og fejlfri, så længe
på opstandelsen eller som
vi gør os umage med og hu
Og her er der en væ
er tilhængere af tanken om kommer da heller ikke kun
sker, at vi lever ansvarligt i
sentlig forskel i forhold til
reinkarnation. Burde disse indefra – men senest også
et fællesskab med Gud og
fra Ateistisk Selskab og fra Martin Luthers udfor
præster have været band
dring af den katolske kirke. med andre mennesker. Det
lyst med bulle og segl, som det fænomen, som er ble
kan 500 året for reforma
Martin Luther havde nok
Martin Luther blev det fra vet kaldt for den tredje re
tionsjubilæet både være en
ikke forestillet sig, at man
den katolske kirke i 1521? formation, hvor der goog
kan dyrke friheden så me fejring af og en forsat på
les på livet løs i jagten på
Svaret er, at det ikke
mindelse om. 		
get, at man glemmer, at
har været nødvendigt. For den form for åndelighed,
man står til ansvar over for
der passer til hver enkelt
den protestantiske, dan
Af Marlene Lindsten
og som en art skræddersyet Gud og samvittigheden.
ske folkekirke har indtil

Mogens Lindhardt 70 år
Fredag den 16. december
2016 fylder pastor Mo
gens Lindhardt, 70 år.
Fra 1988 til 2014 har
Mogens Lindhardt været
rektor for Pastoralsemi
nariet på Vartov i Køben
havn, hvor han igennem
årene har undervist og
vejledt halvdelen af landets
teologer på deres vej mod
præstegerningen.
I forlængelse af arbejdet

på Vartov, hvor Mogens
Lindhardt fortsat er ansat
som underviser og forsker,
har han siden 1989 været
ansat som ulønnet hjæl
pepræst ved Vor Frelsers
Kirke. Det ønsker vi at
festligholde med en andagt
fredag den 16. december
kl. 15.00 i Vor Frelsers
Kirke. Her har menighed,
familie, venner og bekend
te mulighed for at lykønske

Mogens med hans 70 års
fødselsdag og ikke mindst
med hans 27 år som præst
ved kirken. Efter andagten
vil vi fejre Mogens med en
reception i kirken, hvor
alle er velkomne.
På vegne af Vor Frelsers
Kirkes menighedsråd og
personale ønskes Mogens
Lindhardt et hjerteligt til
lykke med dagen

ML 
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Gudstjenester
December
Fredag d. 2. december

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 4. december

2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 4. december

2. søndag i advent.
Balletgudstjenester
med balletbørn fra
Christianshavns
Balletskole.
v/ Susanne
Møller Olsen og
Jens E. Christensen
kl. 15 og kl. 18

Søndag d. 18. december

4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 13. januar
Lørdag d. 24. december

Juleaften
Julegudstjeneste kl. 14
v/ Finn Damgaard
Juleaften
Julegudstjeneste kl. 16
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 9. december

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 14. januar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Susanne Møller Olsen

Juleløses Jul
i Den Grå Hal
Kl. 19.30
v/ Finn Damgaard

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 11. december

3. søndag i advent
Lucia-familiegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Kirkens konﬁrmander
går i Luciaoptog

Glædelig jul!
Søndag d. 25. december

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

Januar
Søndag d. 1. januar 2017

Nytårsgudstjeneste kl. 14
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 8. januar

1. søndag efter

Vil du være
frivillig
i Natkirken?
Har du lyst til at indgå
i arbejdet omkring
Natkirken i Vor Frel
sers Kirke?

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

3. søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Musik til nytåret
Det nye år 2017 indledes traditionen tro med
en nytårsgudstjeneste,
der også er en musikguds
tjeneste med 12 kalender
stykker til årets måneder.
Efter gudstjenesten skåler
vi i nytårsbobler og spiser
kransekage og ønsker hin
anden et godt nytår.

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 29. januar

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

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 5. februar

Sidste søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 10. februar

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 15. januar

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

Lørdag d. 11. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Susanne Møller Olsen

Fastelavn
Fastelavnssøndag hører
vi fortællingen om Jesus,
som bliver døbt af Johan
nes Døberen og udpeget
som Guds søn. Dåben
bliver begyndelsen på
Jesus' vandring mod Je
rusalem, hvor han bliver
korsfæstet i påsken. Det
første, han gør, er dog at
gå ud i ørkenen i 40 dage,
hvor han faster. Efter
børnegudstjenesten som
varer ca. 30 min går vi
udenfor og slår katten
af tønden. Vi håber, du
kommer udklædt i kirke,
så vi kan få rigtigt svært
ved at gætte, hvem du er!
Lørdag d. 18. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 19. februar

Seksagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt
Fredag d. 24. februar

Søndag d. 12. februar

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Septuagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Lørdag d. 21. januar

Fredag d. 17. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 20. januar

v

Fredag d. 27. januar

Februar

Mandag d. 26. december
Lørdag d. 10. december

Søndag d. 22. januar

Fredag d. 3. februar

Onsdag d. 7. december

Gudstjeneste for
udviklingshæmmede
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 26. februar

Fastelavn
Børnegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Menighedsrådsvalg 2016
Ved menighedsrådsvalget
tirsdag den 8. november
2016 blev resultatet føl
gende:
Der blev afgivet i alt
471 stemmer – med en
stemmeprocent på 6,5.
Liste 1, Christians
havnerlisten, fik i alt 149
stemmer, liste 2, Samar
bejdslisten Severin, fik i
alt 280 stemmer og liste 3,
Snesol og Joker, fik i alt 30
stemmer.
De 13 medlemmer
af menighedsrådet har
den 23. november 2016

Lars Schou Pedersen
næstformand og
bygningskyndig

Eva Forchhammer
Sharon Parker
Lise Mortensen
Bodil Thestrup Jensen
Povl Koch
Anna Berg Fiber
Jette Arendrup
Antti Tapani Samppa,
og Frederikke Ellersgaard
Pudselykke

Michael Skrostrup
kasserer

Der er følgende 8
suppleanter:

Mette Gad og sognepræst
Marlene Lindsten
kontaktperson

Elin Johansson
Marianne Staby Frost
Henriette Beck Dijkstra

konstitueret sig og fordeler
posterne som følgende:
Hans Chr. Andersen
formand for
menighedsrådet

Michael Karvø

Michael Walter Freising
Anne Gertrud Jessen
Linda Buch Hansen, og
Poul-Erik Fryd Petersen

Koncerter
Torsdag 1. december 2016, kl. 20. (Entré: 150 kr.)

Requiem – en sang om tab og tro

Lars Sømods lutherske dødsmesse opføres af kammerkoret Broccoli
og Laetitia Musica under ledelse af Anne-Terese Sales og Bo Asger
Kristensen. Solister er Signe Sneh Schreiber, Torben Kierkegaard og
Rasmus Ruge. Kammerklubben Kammerorkester akkompagnerer.

Natkirken
Natkirken er åben hver fredag
20-23. Aftenens musik
begynder kl.20.
Nadverandagt kl.21.30. Fælles
aftenbøn kl.22.45.

Fredag d.17.februar
Fredag d.2.december

Lørdag 10. december 2016, kl. 16. (Fri entré)

De Ni Læsninger

Vor Frelsers Kantori, Kammerkoret Tourdion og FDF Christians
havns Brass Band synger og spiller julen ind med menigheden, sog
nepræst Marlene Lindsten og organist Lars Sømod. Jørgen Graven
Nielsen dirigerer den traditionsrige musikgudstjeneste.

Sangsamvær med Hanne Skov
i kirkens korværelse

Anne Linnets Julekoncerter
Danmarks elskede troubadour gennem flere årtier giver
sin årlige julekoncert i Vor Frelsers Kirke.
OBS. Billetter købes på billetto.dk

OBS! bemærk sidste
natkirkeaften før jul
Soundscapes ved Kim Bjørn
og violinist Karen Humle
spiller musik som beﬁnder sig
i krydsfeltet mellem det elek
troniske og det klassiske.
I musikken væves den akustiske
lyd fra violinen sammen med
de elektroniske klange.
Tegn i natten Natkirkens
tegne og skrive workshop ved
Kathleen Toft. Denne aften er
der mulighed for at udstille og
se workshoppens arbejder
i kirkerummet
Natkirken åbner med jazzsaxo
fonist Emil Hess som lader sine
melodiøse smukke og længsels
fyldte toner fylde natkirkerum
met. Emil Hess har udgivet
albummet Night Church som er
optaget i Vor Frelsers kirke
Fredag d.20.januar

Stilhed og musik. Sangsamvær
med Hanne Skov i kirkens
korværelse

Fredag 23. december 2016, kl. 17. (Fri entré)

Herrens Fødsel – Symfoni for lys og lyd

Kunstnerduoen Steen & Hejlesen laver storslåede illuminationer i det
store kirkerum, mens organist Lars Sømod spiller Olivier Messiaens
'La Nativité du Seigneur'.

Fredag d.27.januar

Soundscapes ved Kim Bjørn.
Kom og oplev et rum fyldt med
drømmende lydlandskaber. En
indre rejse i ro og fredfyldthed.

Søndag 5. februar 2017, kl. 15. (Fri entré)

Sange i vinteren

Tenoren Jan Lund og organisten Lars Sømod opfører musik
af Tage Nielsen, Händel og Sømod.
Søndag 12. februar 2017, kl. 15. (Fri entré)

Åndelige sange

Sangeren Jakob Bloch Jespersen og organisten Jens E. Christensen
opfører værker af Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Lars Hegaard,
Bent Lorentzen og Nicolai Worsaae (uropførelse).
Tirsdag 21. februar 2017, kl. 20. (Fri entré)

Cæcilie-messe

I samarbejde med Edition-S fejrer vi komponisten Sven Erik Werners
runde dag med opførelse af hans messe fra 2009 med solisterne Pia
Rose Hansen, Ketil Christensen, Lars Ole Schmidt og Jens E. Chri
stensen. Lars Sømod dirigerer Vor Frelsers Kantori.
Søndag 26. februar 2017, kl. 15. (Fri entré)

Suppe i evangeliekøkkenet

Komponisten og jazzmusikeren Jakob Høgsbro opfører sin musik til
recitationer af kirkens præster. Vor Frelsers Kantori medvirker.

Sangsamvær med Hanne Skov
i kirkens korværelse
Fredag d.24.februar

Fredag d.9.december

Fredag d.13.januar.

Søndag 18. december 2016, kl. 14. og kl. 17. (Entré)

også harpe og sang hver for sig.
Fælles for Trine og Hanne er en
nordisk tone og en kærlighed til
fordybelse.

Stilhed og musik

Sangsamvær om salmer
og deres melodier ved
sanger Hanne Skov
Natkirken i Vor Frelsers Kirke
inviterer som noget nyt til sang
samvær. Vi samles i stilhed på
bænkene omkring lys-globen i
kirken kl. 20.15 og sidder lidt
sammen her. Tænder evt. et lys
i stilhed. Og går så sammen op i
kirkens korværelse. Her synger
vi nogle af salmebogens skønne
salmer sammen, indtil vi går ned
igen og deltager ved aftenens
andagt kl. 21.30 (andagten
varer ca. 20 min.)
Alle interesserede er hjertelig
velkommen. Natkirkens stilhed
er afsæt for samværet om sal
merne, derfor taler vi minimalt.
Vi lader salmernes ord og toner
tale for sig selv og tager os tid
til at lære melodierne at kende.
Hver fugl synger med sit næb
og ”Ind i Salmernes Melodier”
er for alle der nyder at synge
sammen.

Fredag d.3.februar

Rune Højmark. Rune Høj
marks musik er en rejse ind i
et meditativt univers af klange
og lydsfærer. Musikken er
instrumental og centreret om
stemninger, der forekommer
nærmest ﬁlmiske i sit udtryk.
De originale kompositioner
fremføres på forskellige strenge
instrumenter, hvor særligt pedal
steel guitaren er i centrum.
Fredag d.10.februar

Harpe & stemme. Duet med
Trine Opsahl og Hanne Skov
Med en stilhed og en legende
inderlighed mødes harpe og
stemme i denne duo. Repertoi
ret vil være både kompositioner
og fælles improvisationer og

Tal om tro
Samtaleaftener i Natkirken
om det vi tror, eller ikke tror
på. Samtalerne er tænkt som et
tankeværksted med fokus på
fællesskabet og det vi oplever
sammen gennem fælles undren.
Samtalerne er ledet af sogne
præst Susanne Møller Olsen
og ﬁnder sted mellem 20-21,
fredag d.2.december. Aftenens
emne er “Hvad er sandhed”
Hvis du gerne vil deltage så kon
takt sognepræst Susanne Møller
Olsen på: smo@km.dk eller tlf.
40429490

Minikonﬁrmander
2017

Fedtekælderen og spisebilletter
I varmestuen Fedtekælde
ren er der dagligt fyldt op
på stolepladserne rundt om
bordene.
Her søger gadens folk ind
med mulighed for at stille
sult og tørst eller et socialt
behov for at være sammen
med andre.
Morgenmaden er gratis

i Fedtekælderen, mens den
mere solide frokost, der
serveres fra kl. 11.00 ko
ster 15 kr. Både den gratis
morgenmad og frokosten
tilbydes ud fra et humant
synspunkt, der handler om
opretholdelse af værdighed.
Værdighed og fattigdom
går desværre ikke altid

hånd i hånd, og derfor er
der for enhver ubemidlet
mulighed for at henvende
sig på kirkekontoret i Vor
Frelsers sogn, hvor der
kan uddeles en spisebillet
til Fedtekælderen i kirke
kontorets åbningstid.
Se åbningstider herun
der.

Fra januar 2017 tilbydes atter minikonﬁrmand
undervisning for elever i 3. klasse på Døttreskolen
og Christianshavns Skole udformet som et
miniforløb over 8 uger, hvor eleverne gennem
fortælling og leg får et indblik i, hvad kristendom er.
Undervisningen vil ﬁnde sted tirsdag eftermiddag.
Første gang er tirsdag den 10. januar kl. 13.4515.15.
For tilmelding kontakt venligst kirkens præster eller
se www.vorfrelserskirke.dk

Kontakt os her
Klokkespillets
melodier i adventstiden
8.00 Morgenringning
9.00 Den signede dag
10.00 Lysets engel
går med glans
11.00 En lille nisse rejste
12.00 Kirken, den er
et gammelt hus
13.00 Nu tændes tusind
julelys
14.00 Den yndigste rose
er funden
15.00 Gør døren høj,
gør porten vid
16.00 Vær velkommen,
Herrens år!
17.00 Velkommen igen,
Guds engle små
18.00 Aftenringning
19.00 Det første lys er
Ordet, tændt af Gud
20.00 Tak og ære være
Gud
21.00 Julebudet til dem,
der bygge
22.00 Dagen går med
raske fjed
24.00 Vægtervers

Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K.
Kirkekontoret
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 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
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. Søndervoldstræde 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
Organist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
E-mail: organistlars
@gmail.com

Sådan gør du ved ...
Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Sara Maria Olsen
og Frank Hecht Petersen
Træffes på
Tlf. 40 14 63 89
Hverdage kl. 10-11
E-mail: vfk.kirketjener
@gmail.com
Tårnet
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser
@gmail.com

Dåb: Jeres barn kan
enten blive døbt ved en
dåbsgudstjeneste, der
holdes anden og tredje
lørdag i hver måned kl.
10.30 eller i gudstjene
sten søndag formiddag.
Indskrivning sker hos
kordegnen. Alle børn og
voksne kan modtage dåb i
Vor Frelsers Kirke.

Menighedsrådet
Formand:
Hans Christian Andersen
St. Søndervoldstræde 2,
1419 København K.
Tlf. 32 54 68 83

Bryllup: Hvis I ønsker at
blive viet, skal I kontakte
kordegn Louise Dinesen
for reservation af bryllup.
Reservation kan tidligst
ske 1 år før vielsesdato. I
skal bo i sognet eller have
særlig tilknytning til kir
ken for at blive viet i Vor
Frelsers Kirke.

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

Dødsfald: Det er bedst
at henvende sig til en be
demand først og herefter
tage kontakt til præsten
eller kirkekontoret.
Telefonnumre til kirkens
præster samt til kirke
kontoret ﬁnder du her på
siden.
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