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Prædikerens depression
og Grotrians vilde håb
Midt i fastetiden 25. februar kl.15
er det tid til at udforske sjælens dybder og højder

december 2017
januar & februar 2018
www.vorfrelserskirke.dk

Koncerten med sangeren Jakob Bloch Jespersen og organisten Jens
E. Christensen pejler de to yderpunkter: Kong Salomons selvran
sagelse med musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Simon
Grotrians poetiske syner til Nicolai Worsaaes underfundige fint
mærkende musik i "Et Skibsforlis". Det hemmelighedsfulde orgel
over indgangsdøren kan godt ligne et strandet skib, og i Worsaaes
dramatiske stykke befolkes det af komponisten som kaptajn, orga
nisten som styrmand og den afgørende sanger som udtryksfuld og
klangskøn matros.

Forventningens glæde
Adventstidens
forventning er
netop forventning
en om, at vi med
barnet der fødes
ind i verden julenat
er blevet givet håbet
om, at forandring er
en mulighed også
i vores liv

Gennem adventstiden
løber en strøm af forventningens glæde. Kalenderlys og adventskrans tæller
ned til juleaften, men
forventningens glæde er
både pinefuld og frydefuld og måske også iblandet frygten for, om alt nu
bliver som forventet.
Glæden har det som andre
af vores grundfølelser:
Den kan ikke tvinges i
gennem. For mange kan
det være uendelig svært at
holde hjertet varmt hele
vejen gennem julens stra
badser, for der er intet som
tiden op mod jul, der kan få
skeletterne til at springe ud
af familieskabet og vende
forventningen glæde til
vrede eller resignation.
For dem, der længes,
sørger og savner, er for
ventningens tid stadig en
sorgens tid, en tid til at
mindes og måske også en
tid til at videreføre måder
og traditioner uden en
elsket person. Nogle op
lever at måtte forsvare, at
julesorgens tyngde hører
med til billedet af hvem
vi er – trods juleglitter og
glimmer.

El Greco, Hyrdernes tilbedelse (udsnit)
Hvem vi er
De fleste af os vil nok sige,
at vi er dem vi er, på grund
af vores historie, det liv
vi har levet med sorger og
glæder og hændelser der
har grebet ind i vores liv
og præget os: Kærligheden
til venner, børn, kærester,
forholdet til kollegaer og
bekendte. Vi er defineret
ved de bånd, der binder
os til andre mennesker,
ved vores relationer, for at
bruge et ord der næsten er
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så slidt, at vi ikke kan høre
det mere. Har vi levet lidt
længere, så har vi mulighe
den for at være retrospek
tive, og måske oven i købet
forstå nogle af vores egne
adfærdsmønstre i forhold
til mennesker omkring os,
noget helt andet er så at
ændre de mønstre, hvis det
er det vi ønsker. Men en
ting, der kendetegner vo
res måde at forholde os til
livet, er at vi oftest forhol
der os bagud, forholder os

til dét, der er passeret, dét
vi har oplevet og dét vi har
erfaret af det.
I lyset af julenat
Forventningens glæde som
løber gennem adventsti
dens forholder sig derimod
modsat, fordi den peger
frem mod den kommende
glæde, den kommende vir
kelighed.
Julenat holdes vi fast
på, at et menneskeliv ikke
defineres ikke ud fra titel
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Mikkel er ny barselsvikar
Jeg hedder Mikkel Ga
briel Christoffersen og er
barselsvikar for Marlene
Lindsten i Vor Frelsers
kirke. De sidste tre år har
jeg været ansat i en stilling
som ph.d.-studerende på
Københavns Universitet

med et interdisciplinært
projekt om risiko og fare
i kristen teologisk belys
ning. Efter intense studier
er det skønt at måtte mær
ke kirkens liv på Christi
anshavn. Jeg nyder at præ
dike og messe i det skønne

eller status, eller ud fra
socialt eller kulturelt til
hørsforhold, men defineres
som det liv Gud vil komme
i møde, hvordan det så end
ser ud. Vores liv forandres
i forhold til spørgsmålet
”hvem er du?”, fordi det
fra nu af også defineres i
lyset af en kommende glæ
de, et håb som bestemmer
min fremtid lige så meget
som min historie gør. Ad
ventstidens forventning er
netop forventningen om, at
vi med barnet der fødes ind
i verden julenat er blevet
givet håbet om, at foran
dring er en mulighed også i
vores liv.		
Susanne Møller Olsen

SALMEMARATON
kirkerum. Jeg nyder at tale
med folk, der ønsker at
tale med mig. Og jeg nyder
at lære en masse både af
mine dygtige kolleger og af
de mennesker, der bruger
kirken. Jeg ser frem til at
møde jer!

Læs mere på bagsiden

Gudstjenester
December

FREDAG D. 15. DECEMBER

SØNDAG D. 31. DECEMBER

FREDAG D. 19. JANUAR

LØRDAG D. 10. FEBRUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

FREDAG D. 1. DECEMBER

Natkirke kl. 20-23
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

LØRDAG D. 16. DECEMBER

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

SØNDAG D. 3. DECEMBER

1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
SØNDAG D. 3. DECEMBER

Balletgudstjeneste
kl. 15 v/ Susanne Møller
Olsen
SØNDAG D. 3. DECEMBER

Balletgudstjeneste
kl. 18 v/ Susanne Møller
Olsen
Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ Finn
Damgaard
FREDAG D. 8. DECEMBER

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
LØRDAG D. 9. DECEMBER

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Mikkel
Gabriel Christoffersen

MANDAG D.1. JANUAR

SØNDAG D. 21. JANUAR

3. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard og
gæsteprædikant Dy
Plambeck

Nytårsdag
Musikgudstjeneste
Kl. 14 v/ Susanne Møller
Olsen

Sidste s. e.h.3.k.
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Natkirke kl. 20-23
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

SØNDAG D. 24. DECEMBER

4. søndag i advent
Højmesse
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Julegudstjeneste kl. 14
v/ Finn Damgaard
SØNDAG D. 24. DECEMBER

Julegudstjeneste kl. 16
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen
SØNDAG D. 24. DECEMBER

Juleløses Jul
i Den Grå Hal kl. 19.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

De 9 læsninger kl. 16
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

uledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

SØNDAG D. 11. FEBRUAR

Fastelavn
Børne- familiegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

FREDAG D. 26. JANUAR

SØNDAG D. 28. JANUAR

Vi indleder det nye
år 2018 med en
musikgudstjeneste med
12 kalenderstykker til
årets måneder. Efter
nytårsgudstjenesten
skåler vi i champagne og
spiser kransekage.
SØNDAG D. 7. JANUAR

1.s.e h.3.k
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
FREDAG D. 12. JANUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

MANDAG D. 25. DECEMBER
LØRDAG D. 9. DECEMBER

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Finn
Damgaard

SØNDAG D. 17. DECEMBER

SØNDAG D. 24. DECEMBER
ONSDAG D. 6. DECEMBER

Januar

LØRDAG D. 20. JANUAR

Septuagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Fastelavn. På med
kostumet og kom til
fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende
tøndeslagning på
kirkepladsen.
FREDAG D. 16. FEBRUAR

TIRSDAG D. 30.JANUAR

Babysalmesangsgudstjeneste
Kl.10.00
v/Susanne Møller Olsen

Februar

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
LØRDAG D. 17. FEBRUAR

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

FREDAG D. 2. FEBRUAR

SØNDAG D. 18. FEBRUAR

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

1.s.i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

SØNDAG D. 4. FEBRUAR

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30 v/ Mikkel
Gabriel Christoffersen

Seksagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

SØNDAG D. 14. JANUAR

FREDAG D. 9. FEBRUAR

SØNDAG D. 25. FEBRUAR

2. s. e.h.3.k.
Højmesse kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

Natkirke kl. 20-23
v/ Mikkel Gabriel
Christoffersen

2. s. i. fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

LØRDAG D. 13. JANUAR

FREDAG D. 23. FEBRUAR

Natkirke kl.20-23
v/ Susanne Møller Olsen

TIRSDAG D. 26. DECEMBER
SØNDAG D. 10. DECEMBER

2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt

Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Går du
i 3. klasse?

Andre stemmer
fra prædikestolen
DY PLAMBECH / FOTO: ISAK HOFFMEYER

Så har du chancen for at blive minikonfirmand!
Til januar tilbyder vi nemlig alle, der går i 3. klasse
på Christianshavns Skole og Døttreskole, at deltage
i et minikonfirmandforløb ved kirken. Du får en
oplevelse af, at Vor Frelsers kirke også er din kirke.
Vi skal synge salmer, høre bibelske fortællinger,
være kreative og snakke om stort og småt. Vi mødes 8 gange. Første gang er tirsdag d. 23. januar kl.
14.15-15.30.
Tilmelding sker til kirkens præster, som også tilbyder at følge frem og tilbage til skolen/SFO’en.

Som afslutning på årets
reformationsfejring har
vi inviteret forfatter Dy
Plambech til at komme og
holde prædiken 3. søndag i
advent, den 17. december.
Tidligere har vi haft besøg
på prædikestolen af for
stander på Testrup Høj
skole Jørgen Carlsen, samt
teaterdirektør på Aveny
T Jon Stephensen som en
markering af Luthers tan

ker om det almene præste
dømme.
Vi glæder os til at høre
Dys tanker og overvejelser
i samtale med søndagens
adventstekst.

Menighedsplejen for
Vor Frelsers Kirke og
Christians Kirke
Julehjælp
Skema til ansøgning om
julehjælp kan afhentes
på Kordegnekontoret.
Asøgningsfristen er 12.
december, og julehjælpen
uddeles torsdag den 21.
december kl. 16-17.
Tirsdag d. 16. jan. kl. 13.
Nytårsfrokost (Pris
100,- kr.). Biletter kan
købes på Kordegnekon
toret fra 14. december til
4. januar.

Koncerter

Natkirken

DE NI LÆSNINGER TIL ADVENT
LØRDAG D. 9. DECEMBER, KL. 16

Kammerkoret Tourdion, Vor Frelsers Kantori og FDF Christianshavns Brass
Band spiller og synger, læsere fra menigheden læser frelseshistorien op – Mikkel
Christoffersen er liturg, Lars Sømod dirigerer og alle synger af fuld hals – på vej
mod jul!

DET KGL DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUMS BØRNEKOR
SØNDAG D. 10. DECEMBER, KL. 15

Under ledelse af Bente Colding-Jørgensen og med Lars Sømod ved orglet holder
eet af landets bedste børnekor deres julekoncert i kirken.

Natkirken er åben hver fredag kl. 20-23.
Aftenens musik begynder kl. 20.
Nadverandagt kl. 21.30.
Fælles aftenbøn kl. 22.45.
FREDAG D. 1. DECEMBER

Angic Zorts: Engle og Sømænd. Musikerne:
Joanna Stroz voc,vibraphone, drums & perc, loops
& Francesco Cigna – guitar, loops, voc. Kontrast
fulde hjørner af den menneskelige eksistens udgør
inspirationen for de to musikere i Angic Zorts, som
skaber et helt specielt rum hvor elektronik, slagtøj,
sang, poesi og strenge instrumenter fylder kirken
med stemningsfulde kompositioner og improvisa
tioner.
FREDAG D. 8. DECEMBER

Stilhed og musik.
FREDAG D. 15. DECEMBER
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ANNE LINNETS JULEKONCERTER

Kim Bjørn (Dreamhub) og violinist Karen
Humle.
Musikken er et fi
nurligt improvisatorisk
spind af organiske vio
lintoner og pulserende
lydflader.
Bemærk at Natkirken holder julepause!

SØNDAG D. 17. DECEMBER, KL. 14 OG KL. 17 (ENTRÉ)

Med sine nye salmer i bagagen og masser af kærlighed til
bænkerækkerne spiller og synger Anne Linnet julen ind.

FREDAG D. 12. JANUAR

Rune Højmark. En rejse ind i et meditativt univers
af klange og lydsfærer. Musikken er instrumental
og centreret om stemninger. De originale
kompositioner fremføres på forskellige strenge
instrumenter, hvor særligt pedal steel guitaren er
i centrum.

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
SØNDAG D. 7. JANUAR, KL. 15

Olivier Messiaens mesterværk for orgel om Kristi fødsel opføres af
Lars Sømod ved Helligtrekongerstid.

FREDAG D. 19. JANUAR

TRE GANGE DREISIG MED GÆST

Stilhed og musik

LØRDAG D. 3. FEBRUAR, KL. 15

FREDAG D. 28. JANUAR

Festlig koncert med sopranerne Inge og Else
beth Dreisig, akkompagneret af Flemming
Dreisig og trompetist Lars Ole Schmidt.
Musik af bl.a. Händel, Offenbach og Lèhar.

Svafa Thorhallsdottir, sopran og Sandra
Mogensen, piano.

DANIEL WAADE
SØNDAG D. 18. FEBRUAR, KL. 15

Kirkekorets heltebaryton synger værker
af Händel, Bach, Wagner, Mendelssohn
og Weyse akkompagneret af Lars Sømod
på orglet.

PRÆDIKERENS BOG
OG SKIBSFORLIS FOR
STEMME OG ORGEL
SØNDAG D. 25. FEBRUAR, KL. 15.

Bassen Jakob Bloch Jespersen og or
ganisten Jens E. Christensen opfører
Salomons sange af Pelle GudmundsenHolmgreen og Et Skibsforlis med tekst
af Simon Grotrian og musik af Nicolai
Worsaae.

Klokkekoncerter
1. DECEMBER: Svend

Ole
Kombak (Thisted) Elev
koncert

FREDAG D. 2. FEBRUAR

Stilhed og musik
FREDAG D. 9. FEBRUAR

15. DECEMBER: Goos

ten
Napel (Hauggesund, Norge)
Elevkoncert
12. JANUAR: Peter

Langberg

19. JANUAR: Peter

Langberg

2. FEBRUAR: Peter

Langberg

Stilhed og musik
FREDAG D. 16. FEBRUAR

Frida Asmussen. I lyset af Valentines aften synger
jazzsangerinde Frida Asmussen kærlighedsange,
både de triste og de glade
FREDAG D. 23. FEBRUAR

23. FEBRUAR: Goos

ten Napel
(Hauggesund, Norge)
Elevkoncert
Klokkespillet
Se melodierne på kirkens
hjemmeside.

Stilhed og musik
Har du lyst til at indgå i arbejdet
omkring Natkirken?
Sammen med Natkirkens gode hold af frivillige
og kirkens præster vil du indgå i samarbejdet om
at skabe et vigtigt refleksionsrum for alle.
Lyder det som noget for dig, så kontakt sognepræst
og natkirkeleder Susanne Møller Olsen på
smo@km.dk eller på tlf: 40 42 94 90.

Tak til
Morten Truelsen
Med udgangen af
november måned
forlader en højt skattet
medarbejder Vor Frelsers
Kirke. Morten Truelsen
har været kirketjener
her siden 1. november
2005, kun afbrudt af
en kort tænkepause.
Som kirketjener har
Morten spillet en central
rolle i kirkens liv, ved
gudstjenesterne og i den
daglige livlige omgang
med kolleger og de mange
gæster i Vor Frelsers
Kirke. Mortens milde og
elegante udstråling har
været medvirkende til, at
alle har følt sig velkomne
i vores kirke, og hans fine
indføling har også gjort, at
de mange, forskelligartede
og farverige besøgende er
blevet godt modtagne og
har følt sig velkomne. Han
vil blive meget savnet, men
vi kan håbe, at hans fine
samarbejdsevne kan sætte
sig spor i vores fremtid,
også uden Morten.

Åbningstider på
kirkegården i julen
Juleaftensdag er kirke
gården åben fra 8.0018.00 og kontoret vil
være åbent fra kl. 10.0012.00.
1. og 2. juledag er kirke
gården åben som normalt
fra 8.00-16.00.
Tårnet har sidste
åbningsdag fredag den
15. december kl. 10.0016.00 og holder derefter
lukket til og med. fredag
23. februar. Første
åbningsdag i den nye
sæson er lørdag den 24.
februar kl. 10-16.
Der er fri entré til tårnet
på åbningsdagen.
Tårnets åbningstider
24. februar - 30. april:
Mandag - lørdag
kl. 10.00-16.00
Søn- og helligdage
kl. 10.30-16.00

Kom og oplev søpapegøjen Lauritz
– når han fortæller Vor Frelsers Kirkes historie
Siden 1698 har søpapegø
jen Lauritz siddet oppe i
orglet og fulgt med i store
og små begivenheder i Vor
Frelsers Kirke.
Nu kan du møde Lau
ritz, når vi lørdag den 24.

februar har premiere på en
animationsfilm, hvor han
fortæller om sine oplevel
ser i kirken. Vi har indret
tet et filmrum på vej op i
tårnet, hvor man kan hvile
benene og nyde filmen på

enten dansk eller engelsk.
Lørdag den 24. februar
åbner tårnet også for den
nye sæson (fra kl. 10-16),
og såvel film som tårntur
er derfor gratis denne
dag, hvor FDF Christi

anshavns Brass Band også
vil spille på kirkepladsen
kl. 11.

En maraton af sang
Amagerbro provstis
salmemaraton fortsætter, så kig forbi og opdag
eller genopdag salmebogens fantastiske skatkammer.
Vi mødes hver anden uge
fra kl. 17.30-19.00 i en
af kirkerne på enten Chri
stianshavn, Islands Bryg
ge eller det indre Amager
og synger 15 salmer fra
salmebogen hver gang.
Midtvejs holder vi en kort
pause med gratis sand
wich, te og kaffe.

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER

Nathanaels Kirke
(salmerne 106-120)
ONSDAG DEN 10. JANUAR:

Sundby Kirke
(salmerne 121-135)
TIRSDAG DEN 23. JANUAR:

Sundkirken
(salmerne 136-150)
ONSDAG DEN 7. FEBRUAR:

Christians Kirke
(salmerne 151-165)
TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR:

Filips Kirke
(salmerne 166-180)

bro.dk
lmemaraton-amager
Se mere på www.sa
r.
de
nt en fol
eller kom forbi og he

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
og barselsvikar
Mikkel Gabriel
Christoffersen
Stanleys Gaard
Tlf. 29 10 25 15 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Tirsdag fri.
E-mail: migc@km.dk
Sognepræst
Marlene Lindsten
På barsel

Sognepræst (Konst. kbf.)
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

Sognepræst
Finn Damgaard
Stanleys Gaard
Tlf. 42 30 25 50 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen. Mandag fri.
E-mail: fd@km.dk

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

Organist
Jens E. Christensen
Tlf. 33 32 89 77
E-mail: organistjens
@gmail.com

Sådan gør du ved ...
Kirketjener
Sara Maria Olsen
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
Menighedsrådet
Formand:
Hans Christian Andersen
Stanleys Gaard
Tlf. 32 54 68 83
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

Udgiver: Vor Frelsers Sogns pr-udvalg | Ansvarshavende: Finn Damgaard | Tryk: Lasertryk.dk

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.
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.
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.

