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Velkommen til galskaben!
Ny litteraturkreds i Vor Frelsers Kirke

juni•juli•august

2017

www.vorfrelserskirke.dk

Sindslidelser har altid været et vigtigt
tema i litteraturen lige fra Shakespea
res Hamlet til Dostojevskijs Idioten, og
nutidig nordisk litteratur er bestemt
ikke en undtagelse, snarere tværtimod.
I løbet af det næste år vil vi læse en
perlerække af de værker, der i disse år
bliver udgivet og genudgivet, og som
med fintfølende prosa undersøger det
skrøbelige sind.
Vi mødes efter følgende plan:
30/8: Linda Boström Knausgård,

Velkommen til Amerika, 1/11: Sylvia
Plath, Glasklokken, 10/1: Caroline
Livingstone, Nat i april, 14/3: Einar
Már Gudmundsson, Universets engle,
og 23/5: Beate Grimsrud, En dåre fri.
Det foregår kl. 20-22 i Korværelset i
kirken.
For tilmelding og spørgsmål kontakt
Finn Damgaard eller se mere på www.
vorfrelserskirke.dk. Der er begrænset
antal pladser, for vi skal have god plads
til samtale.

Om pinsesol og lange lyse nætter
Solen danser
påskemorgen
i glæde over,
at Kristus er
opstanden

En gammel vending siger,
at solen danser, når det
er pinse, og mon ikke de
fleste har prøvet at sidde
og vente på at se solen stå
op pinsemorgen efter en
festlig nat? I godt selskab
er det ikke svært at overbe
vise hinanden om, at den er
god nok: Solen danser!
En gammel forestilling
Udtrykket kommer for
mentlig fra en ældre euro
pæisk forestilling om, at
solen danser påskemorgen
i glæde over, at Kristus
er opstanden. Men ef
tersom chancerne for en
lys og smuk solopgang er
betydelig bedre i pinsen
end i påsken, er man på et
tidspunkt på vores bred
degrader begyndt at tale
om pinsesolen i stedet for
påskesolen. For pinse er
sommertid, og pinsesolen
er et forvarsel om lange og
lyse nætter.
Aftenerne er nu blevet
så varme, at vi i natkirken
smækker dørene helt op,
så man kan se helt ind til
alteret ude fra Skt. Annæ
gade, og dermed kan kir

Og nogle gange er det ikke kun solen, der danser.
Vincent Van Gogh, Stjernenatten

Den oplyste
samtale er
Grundtvigs
paradisvision
ken være så åben, som den
rettelig bør være. Også i
tårnet er det sommertid, og
man kan stige op og se ud
over byens tage helt til af

tenstid. Klokkespillet spil
ler sommermelodier, og
døgnet rundt summer det
af liv på Christianshavn og
indre Amager.
Med venner i lys vi tale
Der er ikke noget at sige
til, at mange af vores sal
medigtere har gjort lyset,
solen og sommertiden til
et symbol på Gud, og be

Værker af Grigny, Cèsar
Franck og Maurice Duruflé,
tirsdag den 22. august kl. 20
April in Paris, som Cole
Porter digter – og jeg tog
endda maj med! Den store,
franske orgeltradition er

altid værd at snuse til, og
dette forår har jeg begra
vet mig i den helt særlige
kirkemusik fra Solkongens
tid. Vor Frelsers Kirke har
jo både et berømt barokor
gel, og såmænd også sin
egen Solkonge: Christian

Saint Sulpice, hvor Cavaillé-Collorglet
fra 1864 dengang var jordens største

V., der alfaderligt skuer
ud fra orglets rygpositiv
med stor pudderparyk. Så
efter skøn undervisning og
studier af musikken, der
tager sit udgangspunkt i
den gregorianske sang til
messerne, er jeg klar til at

sprede fransk, musikalsk
parfume over gudstjene
sterne herhjemme.
Tak til menighedsrå
det for orlov og til kirke
ministeriet for midler til
opholdet.
Lars Sømod

SELFIE: LAR S SØMOD

Franske orgelbolscher

indvarsler den velsignede
dag. Salmen slutter i tryg
forvisning om, at vi har no
get godt i vente. Grundtvig
forestiller sig døden som
en rejse hjem til fædrelan
det, hvor vi med venner i
lys skal tale. Den oplyste
samtale er Grundtvigs
paradisvision. Det er den
samtale, hvor fordommene
ikke længere eksisterer,
hvor vi taler det samme
Foto: WIKIMEDIA sprog, og hvor vi ikke har
noget at frygte eller sige
hinanden på. Selvom det
tragtet opstandelsen som
ikke altid er lige let, så er
lysets sejr over mørket.
det den samtale, vi allerede
I Grundtvigs salme Den
nu skal tage forskud på:
signede dag med fryd vi ser
beskrives Jesus’ fødsel med Når vi er der for hinanden,
når vi deler sorger og glæ
ordene om, at det ”klared
der, og når vi husker hinan
op i østerlid til dejligste
den på, at det er nu, det er
morgenrøde”, hvorefter
sommer, og vi må ud i de
det bliver påskemorgen og
lange og lyse nætter og se
pinsedag.
solen danse.
Hos Grundtvig er selv
Finn Damgaard
aftenrøden liflig, for den

Gudstjenester
Juni
Fredag d. 2. juni

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

Pinsedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Mandag d. 5. juni

Anden pinsedag
(Grundlovsdag)
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt

Lørdag d. 12. august

Internationale musikgudstjenester
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. 10. juni

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 11. juni

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Mogens
Lindhardt

Søndag d. 23. juli

4. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Marlene
Lindsten

Lørdag d. 19. august

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Marlene
Lindsten

Søndag d. 30. juli

Søndag d. 20. august

7. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

10. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Lørdag d. 15. juli

Søndag d. 30. juli

Søndag d. 20. august

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Finn
Damgaard

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Marlene
Lindsten

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Finn
Damgaard

Søndag d. 25. juni

2. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 30. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Finn
Damgaard

Søndag d. 9. juli

Fredag d. 16. juni

Søndag d. 2. juli

Søndag d. 16. juli

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

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

5. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 2. juli

Søndag d. 16. juli

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Finn
Damgaard

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Finn
Damgaard

Lørdag d. 8. juli

Søndag d. 23. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Marlene
Lindsten

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

Lørdag d. 17. juni

1. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 13. august

Søndag d. 9. juli

Juli

Søndag d. 18. juni

9. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Finn
Damgaard

Søndag d. 13. august

Fredag d. 23. juni

Fredag d. 9. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 v/ Susanne
Møller Olsen

August
Søndag d. 6. august

8. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 6. august

International musik
gudstjeneste kl. 12.30 v/
Susanne Møller Olsen

Søndag d. 27. august

11. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 27. august

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30 v/ Susanne
Møller Olsen

Tillykke til årets konfirmander
En konfirmand fortæller om forløbet
Store bededag, fredag den
12. maj, og dagen efter,
lørdag den 13. maj, blev
årets 40 konfirmander
konfirmeret. Vor Frelsers
Kirke ønsker alle konfir
mander hjertelig tillykke
med festdagen!
En af årets konfirman
der, Frederik Christof
fer Hansen, fortæller her,
hvad konfirmationsforbe
redelsen har gået ud på:
”Hver uge møder man
op i kirken sammen med
sit konfirmandhold. Der

bliver man undervist i kri
stendommen, hvad det vil
sige at være kristen, livets
store spørgsmål og en hel
masse andet af sin præst.
Undervisningen har ikke
til hensigt at overbevise
nogen om, at kristendom
men er den eneste rigtige
religion, men blot oplyse
én om, hvad det er og gøre
én klar til eventuel konfir
mation. Folk, der tvivler
på om de vil konfirmeres,
bør gå til konfirmationsfor
beredelse lige såvel som

folk, der er sikre. Det er en
mulighed for at finde svar
på spørgsmål og måske
også gøre sig nye bekendt
skaber. Selv har jeg været
meget glad for at have fået
en chance for at tænke
over ting, som jeg ikke har
tænkt på før og lære en
masse nyt om kristendom
men”.
Der er konfirmandind
skrivning efter høstguds
tjenesten søndag den 17.
september for kommende
konfirmander. Elever fra

Frederik Christoffer Hansen er konfirmand. 
Foto: Susanne Møller Olsen

Døttreskolen konfirmeres
Store bededag 27. april
2018 og elever fra Christi

anshavn skole samt andre
skoler konfirmeres lørdag
den 28. april 2018.

Koncerter

Natkirken i juni

FØDSELSDAGSKONCERT FOR PER NØRGÅRD
Tirsdag den 11. juli, kl. 20.
Organisten Jens E. Christensen spiller "Orgelbogen" med lettere tilgængelige
stykker og "Canon" med gyldne proportioner. (Fri entré)

Sommerlige orgeltoner af BuxtehuDE,
Bach, Boulanger og Tournemire

Natkirken holder åbent hver fredag fra 20-23.
Aftenens musik begynder kl. 20 og på aftener
med Tegn i natten kl. 20.15.
Nadverandagt kl. 21.30
Fælles aftenbøn kl. 22.45
Fredag 2. juni

Stilhed og musik

Tirdag den 18. juli, kl. 20.

Fredag 9. juni

Den amerikanske organist Kathrine Handford spiller musik af Buxtehude, Bach,
Tournemire, Danksagmüller og Boulanger. (Fri entré)

Stilhed og musik, Sang-samvær ved Hanne Skov
i korværelset.

Åkander og andre kunstneriske
inspirationer for orgel

Fredag 16. juni

Stilhed og musik

Tirdag den 25. juli, kl. 20

Fredag 23. juni

Organisten Frank Jarlsfelt spiller musik af Bruhns, "Variationer" af Schneider,
"Hymne" af Saint-Saëns og "Åkander" af Marcel Dupré. (Fri entré)

Stilhed og musik

Bach, Kuhlau's Elverhøj-ouverture
og improvisationer
Tirsdag den 1. august, kl. 20.

Organisten Johan Sigvard Jensen spiller en afdeling med J. S. Bach, sin egen bear
bejdelse af Kuhlau's Elverhøj-Ouverture og improvisationer. (Fri entré)

Strøm Festival 2017:
Gigi Masin & Wilson
Tanner

Christianshavn
Carillon Festival

Onsdag den 2. august, kl. 19-22

Lørdag den 15. juli, kl. 15

Strøm Festival afholder en kirkekoncert i
Vor Frelsers Kirke med to internationale
ambientnavne. Gigi Masin er pioner inden
for ambientgenren og udgav sine første
udgivelser tilbage i 80'erne. Wilson Tanner
er australsk duo bestående af Andrés Wilson
og John William Tanner, der sidste år udgav
det New Age inspirerede album 69. (Entré:
150 KR.)

Den hollandske klokkenist
Marcel Siebers giver en
lille times koncert på kirkens
store koncertklokkespil.
Program for koncerten
udleveres i tårnet på dagen.
(Fri entré)

Ungt
organisttalent fra
Oslo
Tirsdag den 8. august, kl. 20

Den norske domkantor Marcus Berg spiller
værker af Buxtehude, Egil Hovland, J.S.Bach
og Widor. (Fri entré)

Orgelkoncert
Tirsdag den 15. august, kl. 20

Svend Ole Kombak, organist ved Thisted
Kirke, spiller værker af Johann Sebastian
Bach, Cèsar Franck, Alexandre Guilmant og
Percy Whitlock. (Fri entré)

Bonbons
françaises
Tirsdag den 22. august, kl. 20

Organisten Lars Sømod spiller værker af
Grigny, Cèsar Franck og Maurice Duruflé.
(Fri entré)

FOTO: Tony Gerber

Lørdag den 22. juli, kl. 15

Fredag 30. juni

Den dansk-polske klokkenist
Joanna Stroz giver en lille
times koncert på kirkens
store koncertklokkespil.
Program for koncerten
udleveres i tårnet på dagen.
(Fri entré)

Soundscapes med Kim Bjørn / Tegn i natten
– Natkirkens tegne- og skrive-workshop ved
Kathleen Toft. Aftenens prædikant er cand.
theol. Jonas Ankjær Frederiksen.
Bemærk: Natkirken holder
sommerpause juli og august måned, vi ses igen fredag
den 1. september.

Lørdag den 29. juli, kl. 15

Den belgiske klokkenist
Marc van Bets giver en lille
times koncert på kirkens
store koncertklokkespil.
Program for koncerten
udleveres i tårnet på dagen.
(Fri entré)

Sang-samvær ved Hanne Skov
Sang-samvær er en mulighed for at synge
nogle af salmebogens skønne salmer. Vi mødes
ved lysgloben kl. 20.15 og går sammen op i
kirkens korværelse. 21.30 er der mulighed for
at deltage i aftenens andagt.
Sang-samvær er for alle som nyder at synge
sammen med andre.

Lørdag den 5. august, kl. 15

Klokkenisten Lars Sømod
giver en lille times koncert
på kirkens store koncert
klokkespil. Program for
koncerten udleveres i tårnet
på dagen.
(Fri entré)

Tegn i natten ved Kathleen Toft
Natkirkens tegne- og skrive-workshop ved
Kathleen Toft. Clipboard, lampe og materialer
stilles til rådighed. Du skal bare møde op på
aftenen, hvis du ønsker at være med. Kort
introduktion når Natkirken åbner kl. 20.
Soundscapes ved Kim Bjørn skaber aftenens
musikalske klangbillede.

Tårnets
åbningstider
Maj – september
Mandag – lørdag
kl. 9:30-19:00
Søn- og helligdage
kl. 10:30-19:00

Højskoledage
på Havnen
Årets højskoledage afvik
les i år for ellevte gang.
Programmet er næsten
færdigt og temaet bliver
måske ikke overraskende:
"Reformationen" med gæ
ster som Martin Schwarz
Lausten, Jørgen Carlsen
og Sune Auken. Sæt alle
rede nu et kryds i kalende
ren i dagene 10.-11.-12.
september. Højskoleda
gene finder sted i Stanleys
Gaard. Pris for deltagelse
inkl. sandwich og drikke
varer er 500 kr. per per
son. Hold øje med vores
hjemmeside for tilmelding:
www.vorfrelserskirke.dk

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 fryde-	
fuld 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

Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke
– nu med 3 forskellige valglister repræsenteret
Vi er i Vor Frelses Kirkes
menighedsråd blevet bedt
om at afholde et udfyld
ningsvalg, da et medlem
kort efter menighedsråds
valget i efteråret anmo
dede om at forlade rådet.
Den 25 april kl. 19 udløb
fristen for indlevering af

lister til valgbestyrelsen,
og vi kan med glæde an
noncere, at der er blevet
indleveret én ny liste med
en kandidat og en stedfor
træder, kaldet ”de levende
sten”.
Vi ser frem til et nyt
spændende samarbejde

med den nye liste, idet
menighedsrådet nu får
endnu en demokratisk
nuance. Med denne nye
nuance, håber vi at arbej
det i og omkring kirken,
vil få endnu flere toner.
Det brede spektrum af
holdninger og opfattelser

af kirkens arbejde, håber
vi giver menighedsrå
det bedre kendskab til at
møde alle vores sogne
børns ønsker og behov, nu
og i fremtiden.
Frederikke Ellersgaard
Pudselykke, formand for
valgbestyrelsen.

ind. Nogle bliver hængen
de, nogle bliver rørte og
andre er der ganske kort
inden de skal videre i byen.
Jeg selv trives med den
mangfoldighed jeg møder
og de smil og samtaler jeg
har mulighed for at have.
Det er så sjovt - og lære
rigt. Jeg har været frivil
lig i lidt over to år og har
aldrig haft en dårlig fredag
aften.”

Marianne Frost er frivillig
i Vor Frelsers natkirke.

Smil og samtaler i Natkirken
Vor Frelsers Natkirke søger frivillige
Læs her hvorfor Marianne
Frost er frivillig i natkir
ken:
”At være frivillig i Vor
Frelsers Natkirke er for
mig en anderledes måde
at komme i kirken på med
plads til både fordybelse
og en mulighed for selv at
være aktiv. Der er natur
ligvis praktiske gøremål
med at gøre kirkerummet
smukt og parat til de man

ge besøgende fra ind- og
udland (vi tænder en masse
levende lys), men der er
også plads til fordybelse,
når jeg selv indtager kirke
rummet og lytter til de mu
sikalske indslag, deltager
i andagten, skriver en bøn
eller tænder et lys i globen
og reflekterer i stilhed. Det
bedste er dog at møde og
tale med de mange forskel
lige mennesker der kigger

Kontakt os her
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
Stanleys Gaard
Tlf. 40 22 85 48 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen. Fredag fri.
E-mail: maln@km.dk
Sognepræst
Finn Damgaard
Stanleys Gaard
Tlf. 42 30 25 50 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
E-mail: fd@km.dk

Sognepræst og
natkirkeleder
Susanne Møller Olsen
Stanleys Gaard
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
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
Frank Hecht Petersen og
Nicklas Pultz Valentin
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
Stanleys Gaard
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
bedemand først og heref
ter tage kontakt til præ
sten eller kirkekontoret.
Telefonnumre til kirkens
præster samt til kirke
kontoret ﬁnder du her på
siden.
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