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Fra Fyn til Sjælland
Frank Hecht Petersen
er per 1. juni ansat som
kirketjener i Vor Frelsers
kirke. Vi er meget glade
for at kunne byde Frank
velkommen i kirken og
i sognet, og vi glæder os
meget over det nye, gode
samarbejde med denne
herlige fynbo.
Indskrivning af
konfirmander
Søndag den 18. sep
tember kl. 10.30 er der
høstgudstjeneste. Efter
gudstjenesten er der
indskrivning af konfir
mander til årets kon
firmandundervisning.
Døttreskolens elever
konfirmeres Bededag
fredag den 12. maj. Chri
stianshavns Skoles elever
konfirmeres lørdag den
13. maj.

Alle helgens søndag
Alle helgens dag handler
i dag både om troens for
billeder og om at mindes
vore døde. Søndag den
6. november kl. 10.30
mindes vi i gudstjenesten
vore døde med lystæn
ding i kirken, og vi oplæ
ser navnene på dem, vi
har mistet i det forgangne
år. Brorsons salme ”Den
store hvide flok” sætter
ord på troen og håbet, der
knytter sig til Alle hel
gens dag: ”Der holder de
nu kirkegang med uop
hørlig jubelklang i høje
kor, hvor Gud han bor
blandt alle engles sang.”

Sommeren er den tid
på året, hvor man kan gøre
den mærkelige erfaring
at tidsbegrebet forandres.
Midt i ferien kan vi opleve
at have mistet fornemmel
sen af hvilken dag, hvilken
uge, hvilken tid på dagen
det er. Hverdagens evin
delige opmåling af tiden i
timer, minutter, sekunder
er for en tid sat på hold.
De første feriedage kan
det være en skræmmende
oplevelse, når hverdagens
struktur flyder i baggrun
den, men langsomt begyn
der nuet at få lov til at tage
plads. Vi bliver på stran
den, indtil solen går ned,
vi sidder på altanen, indtil
fuglene begynder at synge
igen. Vi rammes af øjeblik
ke, hvor tiden ophæves.
Sommeren er måske
den eneste årstid, der kan
byde på noget, der minder
om evighedserfaringer.
Med det ord mener jeg de
tidspunkter, som jeg tror
alle mennesker kender til.
Tidspunkter hvor kronolo
gisk tid ophæves og tiden
forsvinder omkring os,
fordi vi bliver fuldkommen
ét med det, der fylder den.
Genkalder man sig disse
erfaringer af tidsløse rum,
kan det give sprog til at tale
om evigheden, selvom det
er en tidskategori mange
nærmer sig med varsom
hed, måske fordi evighed
i særdeleshed er noget vi
taler om, når vi taler om

tager på kirsebærjagt, som
meren kan med andre ord
give os evighedserfaringer,
fordi der sker det under
fulde, at noget bryder ind
i tiden og man lader sig
føre med.
Kirkerummet er et af
de rum i samfundet, hvor
evigheden er noget, man
taler om og det mærkes i
rummet og i gudstjenesten,
fordi hele indretningen
peger ud over tiden lige nu,
og sammen med bønner,
tekster, salmer og musik
udtrykker rummet et
tidsspænd som lyder: Fra
evighed til evighed – alt
begynder og ender hos
Gud.
Mange siger, at de
bruger gudstjenesten til
at lade tiden og hverdagen
træde tilbage og at de
bliver løftede, berigede
af at lade sig føre med af
gudstjenestens liturgi,
være i det nu, der er, og de
oplever at tiden opfører sig
anderledes i kirkerummet.
Nu er de fleste ramt
Vor Frelsers Kirkes altertavle.  Foto: Frederik LillebÆk af hverdagen igen, og de
første logistiske udfordrin
ger omkring hverdagslivet
ger sig ind. For børnenes
døden, men evigheden er
er på plads, madpakker,
vedkommende strækker
hele tiden knyttet til tiden
lektier, mødekalender, fa
sommerens lege sig ind i
lige nu.
nætterne, fordi ingen væk miliekalendere og det hele
Mange har prøvet at
keure står på spring næste er i gang.
ligge på ryggen og stirre
Sommeren ligger snart
morgen og bryder forstyr
lige op i de drivende som
merskyer eller op i en stjer rende ind. Sommeren lader bag os, men kirken står der
stadig og taler med om,
evigheden forplante sig
nehimmel langt uden for
byens lys. Verden forsvin som øjeblikke af menings hvad evighed betyder.
Af sognepræst
fylde, når man lader sig
der længere væk, mens en
Susanne Møller Olsen
følelse af uendelighed sni forsvinde i blå bølger eller

Musisk ildsjæl fylder 50
Lars Sømods ansættelse i
2001 gav et frisk pust til
det kirkelige og musikalske
liv ved Vor Frelsers Kirke.
Lars fik salmerne og høj
skolesangene ind med
modermælken, og hans na
turlige indlevelse i gudstje
nesten er ydermere blevet
skærpet af den teoretiske
ballast som lærer ved
pastoralseminarierne.
Hans koncertreper
toire omfatter både gam
mel og ny musik, og netop
den lutherske Orgelmesse,
omkring hans fødselsdag
kan man opleve ham spille og i månederne derefter
billedkoncerter med Oli
Bach’s største orgelværk:

vier Messiaen på program
met.
Lars har også sat gang i
et frodigt korarbejde. Med
hans fornemme direktion
har Vor Frelsers Kantori
fundet ind til en smidig
musiceren, der spænder fra
blid gennemsigtighed til
malmfuld klang.
Hans hjælpsomhed har
også ført til, at han uddan
nede sig som klokkenist
og blev initiativtager til
uddannelse af andre klok
kenister.
Som forberedelse til re
formationsfejringen næste

år kaster han sig i løbet af
dette år over Bach’s sam
lede værker ved tirsdagsaftensangene.
Alle disse krævende ini
tiativer tyder næsten på en
dødsforagt, men jeg gætter
på, at han finder kraften
ved at synge med Am
brosius Stub: ”Uforsagt,
hvordan min lykke end i
verden blive må, det er dog
det mesterstykke, som jeg
daglig grunder på. Når jeg
kun i nåden står, uforsagt
ihvor det går!”
Af organist
Jens E. Christensen

Gudstjenester
September

Søndag d. 18. september

Fredag d. 7. oktober

Søndag d. 23. oktober

Lørdag d. 12. november

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

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

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

17. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Høstgudstjeneste samt
konfirmandindskrivning

Søndag d. 4. september

Tirsdag d. 20. september

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

Aftensang kl. 17
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 2. september

Fredag d. 23. september
Tirsdag d. 6. september

Aftensang kl. 17
v/ Finn Damgaard

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 25. september

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

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

Lørdag d. 10. september

Tirsdag d. 27. september

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten

Aftensang kl. 17
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 9. september

Lørdag d. 8. oktober

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Finn Damgaard

Aftensang kl. 17
v/ Marlene Lindsten

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

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

Fredag d. 28. oktober

Tirsdag d. 15. november

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Aftensang kl. 17
v/ Marlene Lindsten

Tirsdag d. 11. oktober

Søndag d. 30. oktober

Fredag d. 18. november

Aftensang kl. 17
v/ Finn Damgaard

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

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 9. oktober

Fredag d. 14. oktober

Lørdag d. 19. november

KULTURNAT
Natkirken er aflyst
(Se information i koncert
oversigten)

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 30. september

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

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Tirsdag d. 13. september

Aftensang kl. 17
v/ Susanne Møller Olsen
Fredag d. 16. september

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Oktober

21. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Tirsdag d. 18. oktober

Aftensang kl. 17
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 2. oktober

Fredag d. 21. oktober

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

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Tirsdag d. 4. oktober

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Finn Damgaard

Aftensang kl. 17
v/ Marlene Lindsten

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Finn Damgaard

Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 4. november

Tirsdag d. 22. november

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Aftensang kl. 17
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 6. november

Fredag d. 25. november

Alle helgens dag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 27. november

Aftensang kl. 17
v/ Susanne Møller Olsen

vi beskytter os selv som
mennesker.
Det er gratis at være
med, men der er begrænset
antal pladser, for vi skal
have god plads til samtale.
Vi mødes efter følgende
plan: 30.11: Carsten
Jensen, Den første sten,
25.1: Tim O’Brien, Det
de bar, 29.3: Svetlana
Aleksijevitj, Krigen har ikke
et kvindeligt ansigt, og 31.5:
Erich Maria Remarque,
Intet nyt fra Vestfronten.
Det foregår kl. 20-22
i Korværelset i kirken.
For tilmelding og
spørgsmål kontakt
Finn Damgaard
(fd@km.dk). Se mere på
www.vorfrelserskirke.dk
Maleri af John Kørner

1. s. i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 11. november

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Ny litteraturkreds om mennesket i krig
De sidste 15 år har Dan
mark sendt soldater i krig.
Der har været en del debat
om grundlaget for krigene,
men mindre opmærksom
hed på hvad de gør ved de
enkelte mennesker og ved
os som samfund. Det æn
drer sig imidlertid i disse
år, hvor en række forfatte
re er begyndt at skrive
romaner om krigsdeltagel
sen i bl.a. Afghanistan og
Irak. I løbet af det næste
år vil vi læse en række
værker, der alle fokuserer
på krig. Der vil være både
helt nye romaner, men
også klassikere, der bru
ger krigen som afsats til at
beskæftige sig med hvad et
menneske er, og hvordan

Søndag d. 20. november

Aftensang kl. 17
v/ Finn Damgaard

Tirsdag d. 8. november
Lørdag d. 22. oktober

Lørdag d. 17. september

November
Tirsdag d. 1. november

Søndag d. 16. oktober
Søndag d. 11. september

Søndag d. 13. november
Tirsdag d. 25. oktober

Foto: Anders Sune Berg

Klokkespillets
melodier i efteråret
8:00 Morgenringning
9:00 Den signede dag
10:00 I østen stiger
solen op 11:00 Lille
Sky gik morgentur
12:00 Kirken, den er et
gammelt hus 13:00 Nu
falmer skoven trindt om
land 14:00 Nu står der
skum fra bølgetop
15:00 Du gav mig, o
Herre, en lod af din jord
16:00 Nu er det længe
siden 17:00 Vi pløjed
og vi såe'de 18:00
Aftenringning 19:00
Sig nærmer tiden, da jeg
må bort 20:00 Sorrig
og glæde 21:00 Stille
hjerte sol går ned
22:00 Dagen går
med raske fjed
24:00 Vægtervers

Koncerter
Søn. 11. september 2016, kl. 17. (Fri entré)

Vor Frelsers Kantori & Sommerhøjskolen
Kirkens koncertkor synger dansk, svensk og engelsk kormusik.

Lør. 8. oktober 2016, kl. 16. (Fri entré)

Jubilæumsworkshop med Kantoriet

Vor Frelsers Kantori fejrer 20 års fødselsdag og har inviteret tidlige
re medlemmer til en workshop, med godt, gammelt repertoire.
fredag den 14. Oktober

Kulturnat i Vor Frelsers Kirke
Kl. 18 spiller

klokkenist Lars Sømod og viser klokkespillet i tårnet.
organist Lars Sømod barokmusik på det
store Elefantorgel. I kirkerummet kan du møde historiske personer,
der har haft tilknytning til kirken f.eks. kong Christian 5. og grevinde
Elisabeth Helene von Vieregg samt Grundtvig. Der er adgang til kir
kerummet uden kulturpas fra kl. 18-24.
Bemærk: På KulturNatten er tårnet og kirkens loft åbent alene for gæster
med Kulturpas kl. 18-24. Kulturpas kan købes i tårnets billetsalg.
Kl. 20, kl. 21. og kl. 22 spiller

Søn. 16. oktober 2016, kl. 15. (Fri entré)

Uropførelse af Werners strygekvartet

Strygerne Anne Søe, Malin William-Olsson, Mina Fred og Tobias
van der Pals uropfører Sven Erik Werners strygekvartet. Desuden
kvartetter af Haydn og Beethoven.
Søn. 23. oktober 2016, kl. 15. (Fri entré)

Bachs lutherske Orgelmesse

Organisten Lars Sømod opfører 'Dritter Teil der Klavierübung',
J.S.Bachs suite over lutherske koraler.
Søn. 30. oktober 2016, kl. 15. (Fri entré)

Nye orgelkoraler med
Christian Præstholm

Organisten fra Skt.Mortens Kirke i Randers komponerer spænden
de, underfundige og stemningsfulde koraler over kendte melodier.
Tor. 3. november 2016, kl. 17. (Fri entré)

Meditation over 'Det Onde'

Kunstnerduoen Steen&Hejlesen gentager Himmelfartsforestilingen
med lysprojektioner, film og performance. Musikken er af Olivier
Messiaen og spilles af organisten Lars Sømod. Medvirkende er Lis
beth Sonne og Willie Flindt.
Søn. 6. november 2016, kl. 15. (Fri entré)

Duruflés 'Requiem'.

Smuk, fransk musik med Vor Frelsers Kantori, solisterne Diana Pan
zeri og Brian Grønbæk Jensen samt organisten Jens E. Christensen.
Dirigent er Lars Sømod.
Søn. 13. november 2016, kl. 15. (Entré: 175)

Brahms' 'Ein deutsches Requiem'

Brahms' uendeligt smukke musik til novembertiden opføres af Kø
benhavns Bachkor med solisterne Lise Bech Bendix og Torsten Niel
sen. Dirigent er Jan Scheerer.

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

Mathias Reumert og Jens E.Christensen spiller Vintermusik ved en
release-koncert for en portræt-CD af Borup-Jørgensens musik med
orgel.
Tor. 1. december 2016, kl. 20. (ENTRÉ: 150)

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 Kiekegaard
og Rasmus Ruge. Kammerklubben Kammerorkester akkompagnerer.

Musik og Stilhed
20.15-21.30: Sang-samvær
i kirkens korværelse under
ledelse af Hanne Skov.

Fredag d. 2. september

Fredag d. 18. november

Natkirken åbner for
efterårssæsonen.
20.15-21.30: Sang-samvær
i kirkens korværelse under
ledelse af Hanne Skov

Musik og Stilhed
”Tal om tro”: Samtaleværk
sted ved sognepræst Susanne
Møller Olsen. Aftenens tema:
”Bøn”

Fredag d. 9. september

Fredag d. 25. november

Jazzsangerinde Frida Asmus
sen synger og spiller på flyglet
20-21.00: ”Tal om tro”.
Natkirkens samtaleværksted
ved sognepræst Susanne
Møller Olsen. Aftenens tema
er ”Ondskab”.

Soundscapes ved Kim
Bjørn og ”Tegn i natten”,
Natkirkens tegne og skrive
workshop ved billedkunster
Kathleen Toft.

Fredag d.16. september

Soundscapes ved Kim
Bjørn og ”Tegn i natten”,
Natkirkens tegne og skrive
workshop ved billedkunster
Kathleen Toft.
Fredag d. 23. september

”The Chain”. Marta Kocon
på violin og Joanna J. Stroz
på vibrafon. Navnet
The Chain stammer fra et
værk af den polske komponist
Witold Lutoslawski og
betyder i dette tilfælde
musikforbindelser mellem
klassiske og moderne
komponister, filmverdenen
og selve publikums fantasi.
Fredag d. 30. september

Vor Frelsers Kantori synger
under ledelse af Lars Sømod
i Natkirken
Fredag d.7.oktober

Musik og Stilhed
20.15-21.30: Sang-samvær
i kirkens korværelse under
ledelse af Hanne Skov.
Fredag d. 14. oktober

KULTURNAT se koncert
oversigten til venstre herfor.

Søn. 20. november 2016, kl. 15. (Fri entré)

Axel Borup-Jørgensens
Vintermusik

Fredag d. 11. november:

Fredag d. 21.oktober

Musik og Stilhed
Fredag d. 28.oktober

Soundscapes ved Kim
Bjørn og ”Tegn i natten”,
Natkirkens tegne og skrive
workshop ved billedkunster
Kathleen Toft.
Fredag d. 4. november

Musik og Stilhed

TEGN I NATTEN
– kan du opleve fire fredage
i efteråret sammen med bil
ledkunstner Kathleen Toft.
”Soundscapes” ved Kim
Bjørn skaber aftenens musi
kalske klangbillede.
De fire datoer samt temaer
i efteråret er:16. september:
Dyr og natur, 28.oktober: Nye
perspektiver 25. november:
Genopstandelse, 9.december:
Lys og mørke.
En aften ser sådan ud:
20.15-20.30: Introduktion
til aftenens workshop.
20.30-21.30: Individuel
refleksion. 21.30: Natkir
keandagt/pause. 22-22.30:
Individuel refleksion og
mulighed for vejledning i
tegne-tekniske spørgsmål. Du
forlader kirken, når du er fær
dig med dit projekt. Max 12
deltagere pr. aften. Clipboard
med lampe, blyant og penne
til låns. Papir til fri afbenyt
telse. Tilmelding og kontakt:
tegninatten@gmail.com.
TAL OM TRO
Tre samtaleaftener i Natkir
ken 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 sognepræst Susanne
Møller Olsen og finder sted
på følgende datoer mellem kl.
20-21: Fredag d. 9.september:
“Ondskab”. Fredag d. 18.
November: “Bøn”. Fredag d. 2.
December: “Hvad er sandhed”.
Hvis du gerne vil deltage så
kontakt sognepræst Susanne
Møller Olsen på smo@km.dk
eller tlf. 40429490

Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2016
SANG-SAMVÆR
Fire fredage i efteråret
inviteres som noget
nyt alle interesserede
til sang-samvær i kir
kens korværelse kl.
20.15-21.30. Vi lader
salmernes ord og toner
tale for sig selv og tager
os tid til at lære melo
dierne at kende. Sangsamvær er for alle som
nyder at synge sammen.
Vi slutter med at deltage
i aftenens andagt 21.30.
Der er er sang-samvær
på følgende datoer:
2. september, 7. oktober,
11. november
og 2. december.
Tilmelding til Hanne Skov
på e-mail: hanneskov@
live.dk (sang-samvær ved
henvendelse)

Denne annonce beskriver
hovedreglerne for menig
hedsrådsvalget. Menig
hedsrådet er din lokale kir
kes ledelse. Vi arbejder for
at sikre de bedste rammer
for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Der
er valg til menighedsrå
det – og det er din chance
for at få indflydelse på din
kirke.
Stil op som kandidat
– eller kom og vær med til
at vælge et nyt menigheds
råd.
KOM TIL
ORIENTERINGS
MØDE
Alle menighedsråd indby
der til et offentligt oriente
ringsmøde. Her orienterer
menighedsrådet om dets
arbejde, kommende opga

ver og reglerne for menig
hedsrådsvalget.
BLIV KANDIDAT
De fleste steder afholder
menighedsrådet et opstil
lingsmøde i forlængelse af
orienteringsmødet. Her
kan der opstilles en eller
flere kandidatlister til val
get. Det er altså typisk her,
du skal møde op, hvis du
ønsker at få dit navn på en
kandidatliste.
Der afholdes opstil
lingsmøde tirsdag den 13.
september kl. 19 i Stanleys
Gaard.
Opstillingsmødet
er afgørende, fordi de
opstillede kandidater
automatisk er valgt,
hvis der kun indleveres
én liste (se afsnittet
”Opstillingen i praksis”)

MØD OP
13. septem
b

Hvis menighedsrådet
ikke har indbudt til et
opstillingsmøde, er det
sandsynligvis fordi, der
i sognet holdes flere
opstillingsmøder, hvor der
opstilles hver sin liste.
Alle folkekirkemedlem
mer i sognet – og sogne
båndsløsere til sognet – der
er fyldt 18 år, kan som ud
gangspunkt opstille på en
kandidatliste til valget. Li
sten skal have opbakning
fra mindst fem stillere.
VÆLG DIT
MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne
er kandidatlisten fra
opstillingsmødet den
eneste liste, der bliver
indleveret – og dermed er
det på opstillingsmødet, at
du kan få indflydelse på,

Kontakt os her
Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K.

Tårnets
åbningstider
i efteråret
September
Mandag - lørdag
kl. 9.30-19
Søn- og helligdage
kl. 10.30-19
Oktober - 15. december
Mandag - lørdag
kl. 10 -16
Søn- og helligdage
kl. 10 -16
På KulturNatten fredag
den 14. oktober er tårnet
og kirkens loft åbent for
gæster til kl. 24.
Der er adgang med
Kulturpas kl. 18-24.
Kulturpas kan købes
i tårnets billetsalg.

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

Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Rebekka Fischer-Nielsen,
Sarah Maria Olsen og
Frank Hecht Petersen
Træffes på
Tlf. 40 14 63 89
Hverdage kl. 10-11
E-mail: vfk.kirketjener@
gmail.com

Pastor
Mogens Lindhardt
E-mail: mli@km.dk

Tårnet
v/ tårnleder
Dida Grundtvig
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser@gmail.
com

Organist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
E-mail: organistlars@
gmail.com

hvem der bliver valgt til
det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister,
afholdes der valg i sognet
d. 8. november 2016.
OPSTILLINGEN
I PRAKSIS
Der skal anvendes en
obligatorisk formular til
kandidatlisterne.
Den kan hentes på www.
menighedsraadsvalg2016.
dk eller på www.km.dk.
Den udfyldte liste skal
indleveres senest d. 27.
september 2016 kl. 19.00
til indleveringsstedet i
sognet.
Du kan finde
indleveringsadresser og
tidsrum for indlevering for
dit sogn på sogn.dk eller på
sognets egen hjemmeside.
valg i hvert sogn.
Sådan gør du ved

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

Organist
Jens E. Christensen
Tlf. 33 32 89 77
Overgaden Oven Vandet
40, 2. tv.
1415 København K
E-mail: organistjens@
gmail.com

er

kl. 19.00
Stanleys G
aard
St. Sønde
rvoldstræ
de 2
1419 Køb
enhavn K
.

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

Udgiver: Vor Frelsers Sogns pr-udvalg | Ansvarshavende: Marlene Lindsten | Tryk: Lasertryk.dk

Dåb: Jeres barn kan
enten blive døbt ved en
dåbsgudstjeneste, der
holdes anden og tredje
lørdag i hver måned kl.
12.00 eller i gudstjene
sten søndag formiddag.
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 her
efter tage kontakt til
præsten eller kirke
kontoret. Telefonnumre
til kirkens præster samt
til kirkekontoret finder
du her på siden.

