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Bededag den 22. april samt lørdag den 23. april
valgte 59 unge mennesker at bekræfte deres dåb.
Konfirmationsundervisningen påbegyndtes
i september 2015. Vor Frelsers Kirke ønsker alle
konfirmander hjertelig tillykke med højtidsdagen!
Der er konfirmandindskrivning efter høst
gudstjenesten i kirken søndag den 18. september
for kommende konfirmander.
Konfirmationerne finder i 2017 således:
Elever fra Døttreskolen konfirmeres Bededag
den 12. maj 2017. Elever fra Christianshavns
Skole samt andre skoler konfirmeres lørdag den
13. maj 2017.

Ny kirketjener
Sarah Maria Olsen er den 1. maj
startet som kirketjener i Vor
Frelsers Kirke. Sarah Maria
startede som kirketjener
praktikant i kirken og søgte
derfor naturligt stillingen som
kirketjener, da den blev slået op.
Nu er hun fastansat og glæder
sig derfor til at lære kirken og
kirkegængerne endnu bedre at
kende. Kirkens menighedsråd
og personale ønsker Sarah Maria
hjerteligt velkommen!

Jens E. 70 år
Lad det være sagt med
det samme: det er et af
musiklivets fyrtårne, en
tonekunstens ridder uden
frygt og dadel, der til
august runder et såkaldt
skarpt hjørne. Heldigvis er statens - og dermed
folkekirkens - tidligere
rigide fratrædelsesbestemmelser blevet lempet, så
Jens E. vil kunne fortsætte
sit virke ved Vor Frelsers
Kirke, så længe kræfterne
slår til. Måtte det have
lange udsigter. For det
er svært at forestille sig
Vor Frelsers Kirke uden
unge, spændstige organist
Jens. Ikke mindst for de af
os, de har haft den glæde
at arbejde professionelt
sammen med ham. For mit
vedkommende er det blevet til mere end 25 inspirerende år med mange, mere
eller mindre vellykkede
resultater. Blandt de mere
spektakulære må nævnes
Langfredagsliturgien og
Caecilie-Messen, begge
krævende værker, som nok
blev accepteret af kirkens

ledelse, men som næppe
var blevet realiseret uden
Jens E.'s vedholdende entusiasme.
Om dén kunne der
fortælles utallige anekdoter. Her er kun plads til en
enkelt : For et par år siden
skrev jeg tre orgelpræludier, som jeg bad Jens E.
kigge på og bedømme. Et
par søndage senere spurgte
jeg ham efter gudstjenesten, om han havde haft
tid til at læse dem. ”Vil du
høre dem?”, spurgte han
og gik op til sin elskede
gamle dame, Elefantorglet, og spillede dem som de
skulle spilles.
Mange nulevende, ældre og yngre komponister
vil kunne fortælle lignende
historier om en ildsjæl med
utrættelig hang til samtidsmusikken.
Som en selvfølge tildeltes han da også Dansk
Komponist Forenings Musikerpris i 2009.
”Uropførelser har fanden skabt !” - har det lydt
i mange år fra ham, der

Valg 2016
Der er valg til Vor Frelsers Kirkes menighedsråd
den 8. november.
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste
rammer for Vor Frelsers Kirke, og med valget er
der mulighed for at få indflydelse på de næste 4 års
arbejde. Stil op som kandidat – eller kom og vær med
til at vælge det nye menighedsråd.
Hold øje med kirkens hjemmeside for mere info.

Vores kære organist Jens E. Christensen fylder 70 år til august.
efterhånden har fået mere
end 100 uropførelser på
samvittigheden . Hvad visdom denne åbenlyse selvmodsigelse kan rumme, må
det overlades til læserne
at gætte. For hér skal også
være plads til at nævne, at
Jens E. har andre strenge

- eller rettere: andre piber på instrumentet end dansk
samtidsmusik.
Som fortolker af både
Johann Sebastian Bach og
iberisk renaissancemusik
nyder han international
anerkendelse .
Der er således alle gode

PRIVATfoto.

grunde til at ønske Jens E.
et taknemmeligt og kærligt
til lykke og håbe, at han
og det, han står for, må få
et langt liv i Vor Frelsers
Kirke.
Af komponist
Sven Erik Werner

Gudstjenester
Fredag d. 3. juni

Søndag d. 7. august

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

International Musik
gudstjeneste kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

Internationale musikgudstjenester

Søndag d. 5. juni

2.s.e.trinitatis
Højmesse
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Tirsdag d. 7. juni

Aftensang kl. 17.00
v/ Mogens Lindhardt

I juli og august er det højsæson for turister, der besøger København og Vor
Frelsers Kirke. Derfor tilbyder kirken de mange udenlandske besøgende at
deltage i en ”International Musikgudstjeneste”, der til lejligheden afholdes på
engelsk. Vi har god erfaring med, at turisterne sætter pris på muligheden for
at opleve et uddrag af den danske gudstjenesteform og ikke mindst et øjebliks
fordybelse midt i den travle ferieren. Musikgudstjenesterne finder sted hver
søndag kl. 12.30 og har en varighed af ca. 30 minutter. Præst og organist vil lede
gudstjenesten, der byder på musik fra orgel og kor, fortælling om kirken og dens
interiør, samt salmesang, bøn og velsignelse.

Lørdag d. 13. august

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 14. august

12.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 10. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 14. august

Lørdag d. 11. juni

Tirsdag d. 21. juni

Lørdag d. 9. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Marlene Lindsten

Aftensang kl. 17.00
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 24. juni
Søndag d. 12. juni

3.s.e.trinitatis
Højmesse
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Tirsdag d. 14. juni

Aftensang kl. 17.00
v/ Marlene Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 26. juni

5.s.e.trinitatis
Højmesse
kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt
Tirsdag d. 28. juni

Fredag d. 17. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Aftensang kl. 17.00
v/Finn Damgaard
Søndag d. 3. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Finn Damgaard

6.s.e.trinitatis
Højmesse
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 19. juni

Søndag d. 3. juli

4.s.e.trinitatis
Højmesse
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

Lørdag d. 18. juni

Søndag d. 10. juli

7.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 10. juli

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 16. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 17. juli

8.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

16. september:
Dyr og natur
28.oktober:
Nye perspektiver
25. november:
Genopstandelse
9.december:
Lys og mørke

Den 9. december er der
mulighed for at udstille
sit arbejde som en del af
Natkirkerummet.
En aften ser sådan ud:
20.15 -20.30: Intro
duktion til aftenens
workshop. 20.30-21.30:
Individuel refleksion.
21.30: Natkirkeandagt/
pause. 22-22.30: Indivi
duel refleksion. 2222.30 er der mulighed for
vejledning i tegne-tekniske
spørgsmål. Du forlader
kirken når du er færdig

Søndag d. 24. juli

Lørdag d. 20. august

9.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 24. juli

Søndag d. 21. august

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Susanne Møller Olsen

13.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 21. august

10.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 31. juli

Søndag d. 28. august

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

14.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 31. juli

Søndag d. 28. august
Søndag d. 7. august

Søndag d. 17. juli

International
Musikgudstjeneste

”Tegn i natten” i Natkirken
Natkirkens tegne og
skrive- workshop ved
billedkunstner Kathleen
Toft er tilbage 4 fredage i
efteråret.
Soundscapes ved Kim
Bjørn skaber aftenens musikalske klangbillede.

kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Finn Damgaard

med dit projekt. Maks.
12 deltagere pr. aften.
Clipboard med lamper,
blyant og penne til låns.
Papir til fri afbenyttelse.
Tilmelding og kontakt
tegninatten@gmail.com

Kathleen Toft er uddannet
billedkunstner fra Det Kgl.
Danske Kunstakademi.

11.s.e.trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

International
Musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ Finn Damgaard

Sangsamvær og salmer
Natkirken holder sommer
pause i juli og august, men
glæd dig blandt andet til:
”Sangsamvær om salmer
og deres melodier” ved
sanger Hanne Skov.
Fire fredage i efteråret inviterer Natkirken
som noget nyt alle inter
esserede til sangsamvær
i kirkens korværelse kl.
21.15-21.30. Vi synger
nogle af salmebogens skønne salmer sammen.
Natkirkens stilhed er
afsæt for ”Ind i salmernes
melodier”, derfor taler vi

minimalt. Vi lader salmernes ord og toner tale for
sig selv og tager os tid til at
lære melodierne at kende.
Dette sangsamvær er for
alle der nyder at synge
sammen. Vi slutter med
at deltage ved aftenens
andagt kl. 21.30.
Der er sang-samvær på
følgende fredage: 2. september, 7. oktober, 11. november og 2. december.
Tilmelding til Hanne
Skov på: hanneskov@live.
dk. (skriv: ”sang-samvær”
ved henvendelse)

Koncerter
i Vor Frelsers
Kirke
Lørdag 18. juni, kl. 16:

To gamle damer i tårnet
’Fra solens opgang til
nedgang være Herrens
navn lovet – år 1659.
Taget i Venersborg og
givet til Christianshavns
nye kirke af den velær
værdige Frederik Gylden
løve 1676’ er indskriften
på ’Svenske-klokken’ i Vor
Frelsers Kirkes klokke
stol. Den store klokke, der
indtil 1931 var kirkens
største, blev med en mere
præcis, nutidig formul
ering stjålet fraVänersborg
Kirke ved Vänerns syd
vestlige bred under Den
Skånske Krig (1675-79).
Normalt ville den
store klokke straks være
blevet omstøbt til danske
kanoner i Gjethusene
i Frederiksværk, men
Frederik IIIs uægte søn,
Ulrik Frederik Gylden
løve, skænkede den til sin
halvbror, Christian Vs
kommende barokkirke på
Christianshavn. Her kom
den til at vente på jorden
til 1693, hvor den kunne
hejses op og ringes for
første gang; i øvrigt
en sørgeringning for
den svenske dronnings

nylige død.
Klokken er revnet
og derefter omstøbt to
gange, senest i 1922,
men den har stadig en
barok og imponerende
smedejernskontravægt og
ringebom; den gamle dame
er en monumental beboer i
kirkens klokketårn.
Hendes lillesøster er
både mindre, elegantere
og mere pyntesyg:
Den københavnske
klokkestøber Henrik
Tessin skabte i 1725
endnu en klokke til tårnet.
Hvor Svenskeklokken har
en diameter på 122 cm,
er lillesøsteren ’Tessinklokken’ en rokoko-dame
på blot 70 cm. Hun er dog
desto mere udsmykket
med støbt løvværk og
selvfølgelig giverens
monogram: Frederik
IVs navnetræk omringet
af blade, blomster og
fletværk.
Til sammenligning har
kirkens største klokke
en diameter på 169
cm; den er Danmarks
femtestørste klokke og
kaldes Christian Xs klokke

eller Fredsklokken og
ringes hver søndag inden
højmessen.
Derimod har de to
gamle damer været tavse i
mange år: Svenskeklokken
har hængt uden knebel
siden 1931, hvor de
nye, større klokker
blev ophængt omkring
den. Tessin-klokken
har henstået på gulvet
siden 1990’erne, da den
var blevet så rådden i
ophænget, at den blev
en sikkerhedsfare for
turisterne.
Ved hjælp af entré
indtægter fra gæsterne
i tårnet er klokkerne nu
blevet restaureret og
efter mere end 80 års
tavshed har klokkerne
fået nyt liv. Tårnets tre
øvrige svingende klokker
er automatiserede, men
disse to skal ringes af to
klokkere på den gode,
gammeldags, rebtrukne
facon.
Første gang klokkerne
hørtes var før højmessen
Kristi Himmelfartsdag
den 5. maj.
Af klokkenist Lars Sømod

Kantoriets Sommerkoncert
Vor Frelsers Kantori synger tekster af William
Shakespeare, engelsk musik af Britten og Elgar, samt
selvfølgelig svenske og danske sommersange. Lars
Sømod dirigerer koret.
Tirsdag 5. juli, kl. 20:

Tysk, dansk og fransk orgelmusik
Den danske orgelspiller Jane Laut spiller orgelmusik
af Buxtehude, Bach, Hans Matthison-Hansen, Gade,
Lefébure-Wely og Alain.
Tirsdag 12. juli, kl. 20:

Bach, svensk og engelsk orgelmusik
Den svenske organist Per Ahlman spiller orgelmusik
af J. S. Bach, Emil Sjögren, Anders Bond, Herbert
Howells, Simon Preston og Fredrik Sixten.
Tirsdag 19. juli, kl. 20:

Musikalsk rundrejse fra Bach til Barber
Den danske organist Carsten Bagge Mølholm spiller
orgelmusik af de Grigny, J. S. Bach, W. A. Mozart,
César Franck, Max Reger og Samuel Barber.
Tirsdag 26. juli, kl. 20:

Buxtehude, Bach og musik fra Italien og Spanien
Orgelprofessoren fra Sevilla Andrés Cea Galán spiller
orgelmusik af Frescobaldi, Correa de Arauxo,
Buxtehude, Cabanilles og Johan Sebastian Bach.
Tirsdag 2. august, kl. 20:

Organist Søren Gleerup Hansen
Fra Sct. Mariæ Kirke i Helsingør kommer kloster
organisten og spiller musik af Jakob Prætorius, Johann
Adam Reinken, G. F. Händel, H. O. C. Zinck og J. S.
Bach.
Tirsdag 9. august, kl. 20:

Den lutherske koral
Organist Lars Sømod tager på safari i de store orgel
værker over lutherske salmer. Musik af Widor, Liszt,
Mendelssohn, Bach og Max Reger.
Onsdag den 10. august kl. 20-24

Det sker i Natkirken i juni
Fredag den 3. juni:

Stilhed og musik
Fredag den 10. juni:

Jazzsangerinde Frida Asmussen synger sange om
sommer og kærlighed.
Fredag den 17. Juni:

Kl. 20-21: Organist Lars Sømod spiller
J.S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier.
Kl. 20-21: Tal om tro: Hvad er sandhed?*
ved sognepræst Susanne Møller Olsen
Fredag den 24. juni:

Stilhed og musik

* TAL OM TRO:
Samtalerne er
ledet af sognepræst
Susanne Møller Olsen,
og de er tænkt som et
tankeværksted med
fokus på fællesskabet
og det, vi opdager
sammen gennem fælles
undren.
Hvis du gerne vil
deltage, så kontakt
Susanne Møller Olsen
på smo@km.dk eller
tlf. 40 42 94 90.

Alessandro Cortini [Strøm Festival 2016]
Italiensk fødte Cortini er en vaskeægte musikalsk
kamæleon. Den ene uge spiller han udsolgte shows
med den bombastisk industrialgruppe Nine Inch Nails,
og den næste optræder han med sit soloprojekt under
sit eget navn, hvor han udforsker den eksperimenterende del af den elektroniske musik.
Tirsdag 16. august, kl. 20:

”Blomsterbedækket Kontrapunkt”
Organist Jens E. Christensen fejrer fødselsdag med
at spille ”Seks Kanoniske Etuder”, ”Fire Skitser” og
”Seks Fugaer over B-A-C-H” af Robert Schumann.
Tirsdag 23. august, kl. 20:

Max Reger 100 år
Organist Anders Grankvist fra Odense Domkirke
spiller værker af J.S.Bach, Sigfrid Karg-Elert og Max
Reger.

Sommer i tårnet

CHRISTIANSHAVN
CARILLON
FESTIVAL 2016

Har du nogensinde været
oppe i Vor Frelsers Kirkes
tårn og nydt udsigten 86
meter over byen?
ÅBNINGSTIDER
1. maj - 30. sept.:
Man - lør kl. 9:30-19
Søn- og helligdage
kl. 10:30-19
Ved kraftig regn eller
blæst lukkes tårnet midler
tidigt af sikkerhedsmæssige grunde.
ENTRÉ:
Mandag - torsdag:
Voksne 40,- Kr
Grupper (voksne) / studerende / 65+ 30,- Kr
Børn (8-14 år): Fri entré
Grupper børn Fri entré
Årskort 50,- Kr
Fredag - søndag:
Voksne 45,- Kr
Grupper (voksne) / studerende /65+ 35,- Kr
Børn (8-14 år): 10,- Kr
Grupper børn 10,- Kr
Årskort 50,- Kr

Festivalens klokke
koncerter varer ca. 50
minutter og programmer
kan fås i tårnet på
koncertdagen.
Lørdag 9. juli kl. 15:

N.F.S. Grundtvig betragtes som folkehøjskolens fader. 

Joanna Stroz (P/DK)
Collage: Michael Søndergaard
Lørdag 16. juli kl. 15:

Højskoledage på Christianshavn
Det er i år 10. gang, vi afholder ”Højskoledage på
Havnen”. Højskoledagene
strækker sig over tre dage,
hvor vi drøfter et emne,
der er forskelligt fra år til
år. Vi udveksler meninger
og synspunkter, spiser og
synger sammen.
I år er overskriften for
højskoledagene: ”Folk og
Kirke”. Manchetten ly-

der: Er folk og kirke blevet
to nostalgiske ord, vi ikke
længere identificerer os
med? Kan vi i dag tale om
en fælles, national identitet
og om fælles værdier uden
at tale om folk og kirke?
Hvor stærk en kraft er
kirken i samfundet i dag?
Hvor stor en rolle spiller
kristendommen egentlig i
det politiske liv?

Og kan kirken og kristendommen give ny vitalitet i forhold til fortællingen
om, hvem vi er?
Højskoledagene finder
sted den 11., 12. og 13.
september. Programmet
kan inden længe hentes
på hjemmesiden samt i
kirken. Tilmelding er senest den 5. september kl.
13.00.

Kontakt os her
Klokkespillet fra pinse
til høst:
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

20:00
21:00
22:00
24:00

Morgenringning
Den signede dag
Lysets engel går
med glans
Lille Idas 		
Sommersang
Kirken, den er et
gammelt hus
I al sin glans nu
stråler solen
En yndig og frydefuld sommertid
Du, Herre Krist,
min frelser est
Du danske sommer,
jeg elsker dig
Det dufter 		
lysegrønt af græs
Aftenringning
Danmark, nu
blunder den lyse
nat
Midsommernatten
ved Frederiksborg
I skovens dybe,
stille ro
Dagen går med
raske fjed
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

Karel Keldermans (US)
Lørdag 23. juli kl. 15:

Frank Steijns (NL)
Lørdag 30. juli kl. 15:

Povl Christian Balslev
(DK)
Lørdag 6. august kl. 15:

Peter Langberg (DK)
Lørdag 13. august kl. 15:

Lars Sømod, Vor Frelsers
Kirke

Sådan gør du ved
Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Rebekka Fischer-Nielsen
og Sarah Maria Olsen
Træffes på
Tlf. 40 14 63 89
Hverdage kl. 10-11
E-mail: vfk.kirketjener@
gmail.com
Tårnet
v/ tårnleder Dida
Grundtvig
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser@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
Menighedsrådet
v. formand Povl Koch
Tlf. 20 70 72 34
E-mail: povl.koch@gmail.
com
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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 tage kontakt til
præsten eller kirke
kontoret. Telefonnumre
til kirkens præster samt
til kirkekontoret finder
du her på siden.

