Velkommen til kirkens to nye præster!
Søndag d. 7. september blev kirkens to nye præster indsat i deres embeder
i Vor Frelsers Kirke. Mange mennesker var mødt op for at hilse på Finn
Damgaard og Susanne Møller Olsen, og menighedsrådet ved Vor Frelsers
Kirke takker alle, der var med til at gøre dagen så festlig!

Herunder præsenterer de sig selv:

Oktober, november, december 2014

www.vorfrelserskirke.dk

Bibelselskabet
200 år Ingen anden
bog har haft så stor indflydelse på vores sprog,
kultur og etik som Bibelen. Vi markerer 200
året for Bibelselskabet
med en festgudstjeneste
søndag d. 19. oktober
kl. 10.30. Prædikenen
blive udfoldet som en
dans ved gæste-danseprædikant og præst
Anja Worsøe Reiff.
Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede
Onsdag den 10. december kl. 10.30 er der
julegudstjeneste for udviklingshæmmede. Her
mødes udviklingshæmmede og pædagoger
fra byens dagcentre til
julehistorie og sang.
Lucia og lys Søndag
den 14. december mar
kerer vi Luciadag med
Luciaoptog i gudstjenesten kl. 10.30. Lucias
festdag den 13. december fejres som en lysfest,
særlig i Sverige og nu
også i Danmark, fordi
hendes navn i sig bærer
det latinske ord, Lux,
der betyder lys.
Højskole-rekord
24.-26. august afholdt
vi Højskoledage. Temaet var i år Kunst &
Kristendom. I alt deltog
52 glade højskolesjæle,
hvilket er det hidtil
største antal deltagere.
Vi takker deltagere og
foredragsholdere for
nogle berigende dage og
glæder os til et gensyn
i 2015!

Mit navn er Finn Damgaard, og jeg ser frem til
at være præst ved Vor
Frelsers. Hidtil har jeg
arbejdet som forsker i
Ny Testamente. Det er
et arbejde, jeg også vil
trække på nu, for selvom
meget er anderledes i dag
end i antikken, er vores
spørgsmål til livet, vores glæder og sorger på mange
måder de samme. Det er et privilegium at skulle arbejde i en kirke, som folk valfarter til fra hele jorden.
Men først og fremmest er det dog jer, der bor her, jeg
glæder mig til at møde. Så kig forbi til gudstjeneste og
natkirke. Eller bliv gift, få jeres børn døbt, bliv konfirmeret – men vent med at dø.

Jeg hedder Susanne
Møller Olsen. Jeg
kommer fra en stilling som sognepræst
ved Grøndalskirken i
Københavns nordvest
kvarter. Det er en stor
glæde at skulle arbejde
ved en kirke, som er
verdensberømt, men
som også har en meget stor lokal forankring og ligger i et kvarter med sit helt eget særkende. Det er et
stort privilegium at skulle arbejde som præst ved en
kirke, der har valgt at lade natkirke være en fast del
af kirkens gudstjenesteliv, og jeg ser frem til at møde
jer under Vor Frelsers kirkes stjernehimmel, både
nat og dag.


K.E. Løgstrup – at tænke
på hinandens vegne

Tårnet
i efteråret,
på Kulturnatten
og i december

Knud Ejler Christian Løgstrup (1905 - 1981) skrev om filosofiske
og religiøse emner, mest om etik
Studiekreds: Nu falmer
skoven atter trindt om
land, og det er tid for
indendørs aktiviteter.
Derfor arrangerer Vor
Frelsers Kirke en studiekreds, der vil beskæftige sig med den danske
teolog og filosof K.E.
Løgstrup.
For Løgstrup er det at
være menneske at være
et medmenneske. Det
vil sige, at mennesket er
skabt til at være i verden
sammen med andre,
og det ene menneske
kan kun tænkes ud fra

det andet menneske.
Studiekredsens hensigt
er med nedslag i to af
hans værker 'Den etiske
fordring' og 'Det uomtvistelige' samt igennem
indledningsvise foredrag,
læsning og samtale at
indkredse dette nærmere.
Det er undervisningsadjunkt på Institut
for Kultur og Samfund
(Idéhistorie) ved Aarhus
Universitet Peter Aaboe
Sørensen, der vil forestå
studiekredsen sammen
med sognepræst Marlene
Lindsten.

Studiekredsen vil finde
sted over fire aftenener:
Tirsdag d. 28. oktober,
tirsdag d. 4. november,
tirsdag d. 11. november samt tirsdag d. 18.
november. Alle dage kl.
19.30-22.00 i sognegården Stanleys Gaard, St.
Søndervoldstræde 2, 1.
sal, 1419 København K.
Programmet kan hentes i
kirken og på kirkekontoret samt på hjemmesiden:
www.vorfrelserskirke.dk.
Deltagelsen koster for alle
4 foredragsaftener samt
kaffe & kage 250 kr.

Tårnet er åbent for
gæster hver dag i
oktober og november.
I december
er tårnet åbent
fra fredag den 5.
til søndag den 7.
og fra torsdag den 11.
til søndag den 14.
Åbningstider
hver- og lørdage:
kl. 10-16,
Søndage:
kl. 10:30-16.
Kulturnatten
i tårnet
Fredag den 10. oktober
er tårnet åbent indtil
kl. 24. Der er adgang
med Kulturpas.

Gudstjenester
OKT O B ER

Kulturnat

Den 10. oktober kan
du i forbindelse med
Kulturnatten gå på
opdagelse
både i kirken og i tårnet.
Der er adgang med kulturpas, som kan købes i
tårnet på aftenen.

Fredag d. 3. oktober

Lørdag d. 11. oktober

Lørdag d. 18. oktober

Fredag d. 24. oktober

Søndag d. 5. oktober

Søndag d. 12. oktober

Søndag d. 19. oktober

Søndag d. 26. oktober

Fredag d. 10. oktober

Fredag d. 17. oktober

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Fejring af Bibelskabets
200 års jubilæum

Søndag d. 2. november

Søndag d. 9. november

Søndag d. 16. november

Fredag d. 28. november

Fredag d. 14. november

Fredag d. 21. november

Søndag d. 30. november

Lørdag d. 15. november

Søndag d. 23. november

Lørdag d. 8. november

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Søndag d. 7. december

Fredag d. 12. december

Lørdag d. 20. december

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Finn Damgaard
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen
Kulturnat.
Kl. 18-24. Se program på
www.vorfrelserskirke.dk

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst
Finn Damgaard
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst
Marlene Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Finn Damgaard
Fredag d. 31. oktober

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

NOV EMB ER

Allehelgen

Søndag 2.
november
mindes vi
vore døde.
Det sker
i gudstjenesten
kl. 10.30. Navnene på
afdøde sognebørn siden
sidste Allehelgensdag
oplæses, og pårørende
kan tænde lys i kirkens
lysglobe.

Allehelgensdag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten. Alle kirkens
præster vil være til stede.
Fredag d. 7. november

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen
Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst
Finn Damgaard

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Finn Damgaard
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Finn Damgaard

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Marlene Lindsten

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
1. Søndag i advent
Julekrybbe i kirken
(frem til Helligtrekonger)

DECEM B ER

Godt nytår

1. januar kl. 14 holder
vi nytårsgudstjeneste.
Sognepræst Marlene
Lindsten prædiker og
organist Jens E. Christensen spiller Eberlins
12 stykker til kalenderåret.
Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt
nytår med et glas champagne og kransekage.

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Finn Damgaard
2. Søndag i advent

Balletgudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Balletgudstjeneste kl. 17
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen
Onsdag d. 10. december

Fredag d. 5. december

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen

Gudstjeneste
for udviklingshæmmede
kl. 10.30
v/ sognepræst
Finn Damgaard

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst
Susanne Møller Olsen
Sidste natkirkeaften
inden jul.
Lørdag d. 13. december

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst
Marlene Lindsten

Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ sognepræst
Finn Damgaard

Torsdag d. 25. december

Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Søndag d. 21. december

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Finn Damgaard
4. Søndag i advent

Fredag d. 26. december

2. Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Onsdag d. 24. december
Lørdag d. 13. december

De 9 læsninger kl. 16
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Søndag d. 14. december

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Luciaoptog/ 3. Søndag i
advent

Julegudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst
Marlene Lindsten
Julegudstjeneste kl. 16
v/ sognepræst
Finn Damgaard
Juleaften i Den Grå hal
Julegudstjeneste ca. kl. 19
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Søndag d. 28. december

Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt
Torsdag d. 1. januar 2015

Nytårsgudstjeneste kl. 14
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

BALLETGUDSTJENESTE

Hvert år den 2. søndag i advent fyldes Vor Frelsers Kirke med små
balletbørn. Christianshavns Balletskoles mindste børn og sognepræst
Susanne Møller Olsen danser og fortæller julens historie. Inge Jensen
leder skolen og Jens E. Christensen sidder ved orglet. Kirkebænkene
bliver fyldt godt op, så kom i god tid. Balletgudstjenesterne finder sted
søndag d. 7. december kl. 14.00 samt kl. 17.00.

Musik i kirken
Fre. d. 3. oktober 2014, kl. 15.

Klokkekoncert

Lars Sømod spiller en halv
times musik fra det snoede
tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.
Lør. d. 4. oktober 2014, kl. 14.30.

Københavns
Brandværns
orkesters
Jubilæumskoncert

Det traditionsrige orkester fejrer
jubilæum med deltagelse af andre
nordiske værnsorkestre.
Fre. d. 10. oktober 2014, kl. 20.

Kulturnatten 2014

Anne Linnets sange er kendt og elsket
på tværs af generationer.

Julekoncert med
Anne Linnet
Søndag den 21. December kl. 16.00
Anne Linnet giver for første gang koncert i Vor
Frelsers Kirke. Koncerten er en julekoncert, og med
denne er der givet Christianshavnerne mulighed for
en uforglemmelig eftermiddag i godt selskab med den
lokale sangerinde og komponist, der siden 1970’erne
har været en del af den danske musikscene.
Se mere på www.vorfrelserskirke.dk

Saxofonisten og komponisten Jakob
Høgsbro med band og Vor Frelsers
Kantori opfører musik fra CDen
'Modstykker'. Kulturpas kræves for
adgang.
Fre. d. 10. oktober 2014, kl. 23.30.

Kulturnatsstemning

Lars Sømod spiller en halv
times musik fra det snoede
tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.
Søn. d. 16. november 2014, kl. 15.

UNG TENOR
PRÆSENTERER SIG

Nicolai Nørgaard Christensen synger
værker fra oratorier samt danske
sange akkompagneret af Lars Sømod.
Fre. d. 21. november 2014, kl. 15.

Klokkekoncert

Lars Sømod spiller en halv
times musik fra det snoede
tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.

Fre. d. 10. oktober 2014, kl. 22.

Slagtøjsspilleren Joanna Stroz
og organisten Jens E.Christensen
opfører værker af Johan Sebastian
Bach, Eben, Bent Lorentzen, Bellini
og Bergh.

Godnatmusik

Vor Frelsers Kantori synger
Kultunatten i seng.
Fre. d. 24. oktober 2014, kl. 15.

Klokkekoncert

Peter Langberg spiller en halv
times musik fra det snoede
tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.

Lars Sømod spiller en halv
times musik fra det snoede
tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.

Lokale kræfter står bag
denne stemningsfulde
optakt til julen i ord, sang
og musik.
Efterfølgende er der
julegodter til alle fremmødte. Musikalsk ledelse:
Niels Granvig og organist
Lars Sømod. Sognepræst
Marlene Lindsten er
liturg.
De Ni Læsninger;
Lørdag d. 13. december
kl. 16.00.

Klokkekoncert

Søn. d. 23. november 2014, kl. 15.

Klokkekoncert

Det her er eftermiddagen,
hvor julens første julegave bliver uddelt i form af
den skønneste julemusik
fremført af Kammerkoret
Tourdion (på billedet),
Vor Frelsers Kantori og
FDF Christianshavns
Brass Band.
Musikken veksler
mellem ni læsninger fra
Bibelen, der beretter
om syndefaldet, Guds
udvælgelse og frelse.

Fre. d. 14. november 2014, kl. 15.

Vor Frelsers Kantori under ledelse af
Lars Sømod synger i den mørke kirke.

Fre. d. 31. oktober 2014, kl. 15.

De Ni Læsninger
– en tidlig julegave

tårn. Klokkespillet høres bedst
fra Christianshavns kanal eller
Voldanlægget.

Tor. d. 6. november 2014, kl. 20.

Allehelgenskoncert
Kammerkoret 'Nye Toner' og Vor
Frelsers Kantori opfører værker
af Brahms, Bruckner, Ohlsson og
Pizzetti.
Fre. d. 7. november 2014, kl. 15.

Klokkekoncert

Peter Langberg spiller en halv
times musik fra det snoede

Slagtøj
og orgel

Søn. d. 14. december 2014, kl. 15.

Julekoncert
med kammerkoret
Musica

I samarbejde med den portugisiske
ambassade og det portugisiske
kulturinstitut synger Musica
under ledelse af Filipe Carvalheiro
nordisk og portugisisk julemusik.
Fra søn. d. 14. december
til søn. d. 21. december 2014, kl. 16.

Juleklokker

Klokkenist Lars Sømod spiller et
kvarters juleklokkespil når tårnets
lys tændes.
Tir. d. 23. december 2014, kl. 17.

Symfoni
for orgel og
lys-illuminationer
Kunstnerduoen Hejlesen og
Steen illuminerer Elefantorglet
og Lars Sømod spiller Messiaens
'Ni meditationer over Herrens
Fødsel'.

fra
ADVENT

8.00 * Morgenringning
9.00 * Den signede dag
10.00 * En lille nisse rejste
11.00 * Nu tændes tusind julelys
12 * Tak og ære være Gud
13.00 * Ind under jul, hvor er det trist
14.00 * Solhvervssang
15.00 * Zions vægter hæver røsten
16.00 * Det første lys er ordet, tændt af Gud
17.00 * Aftenringning
18.00 * Gør døren høj, gør porten vid!
19.00 * Sikken voldsom trængsel og alarm
20.00 * Mit hjerte altid vanker
21.00 * Kom alle Kristne
22.00 * Aftensang
24.00 * Vægtersangen

Tirsdagsmøder:
Hver anden tirsdag kl.
14-16 i Stanleys Gaard,
St. Søndervoldstræde 2,
1. sal.

til
jul

7. oktober
”Nyt fra Christiania” v/
Hulda Mader

Nyt om klokkespillets
ringetider:
Lørdag og søndag
spiller klokkespillet fra
kl. 10.00. Fremover
vil klokkespillets
sommerkoncerter finde
sted kl. 15.oo i stedet for
kl. 18.00.

Ikoner
i Tårngalleriet

Kirketjenerne
Morten Truelsen
og Bjarne Stenner
Rasmussen
Træffes på
Tlf. 40 14 63 89
hverdage kl. 10-11
Email: vfk.kirketjener@
gmail.com

18. november
Den Nordatlantiske
brygge v/ Astat Stefansdottir

6. januar 2015
Nytårsfrokost kl. 13.00.
Billetter til Nytårsfrokosten købes på
kordegnekontoret fra 2.
december.

Kontakt
Sognegård og
kordegnekontor
Stanleys Gaard
St. Søndervoldsstræde 2
1419 København K
v/ kordegn Louise
Dinesen
Email: lodi@km.dk
Mandag-fredag 9.30-13
Tirsdag tillige 16-18.30
Tlf. 32 54 68 83
Fax 32 95 91 27

4. november
”Nye tiltag i Genbrugsen” v/ Ingrid Flye

2. december
Adventsfest – julebanko
6 spil. Premier: Chokolade, kaffe, 1 flaske vin.

Anette Mitchell udstiller fra oktober til december
sine ikoner i Tårngalleriet. Ikonerne er inspireret
af rejser til det Græske Øhav og besøg i kirker og
klostre. Anette har tidligere udstillet udvalgte ikoner
i Natkirken, og nu får endnu flere mulighed for at
se hendes håndværk, der dagligt kan ses i tårnets
åbningstid.

Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K.

21. oktober
Film: ”De urørlige”

Sådan gør du ved
Sognepræst (Kbf.)
Marlene Lindsten
Ved Volden 13, 2. tv.
1425 København K
40 22 85 48 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Fredag fri.
Email: maln@km.dk
Sognepræst
Finn Damgaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf. 42 30 25 50 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
Email: fd@km.dk
Sognepræst
og natkirkeleder
Susanne Møller Olsen
St. Søndervoldtræde 2
1419 København K
Tlf. 40 42 94 90 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
Email: smo@km.dk

Pastor
Mogens Lindhardt
Email: mli@km.dk
Organist
Jens E. Christensen
Tlf. 33 32 89 77
Overgaden Oven Vandet
40, 2. tv.
1415 København K
Email: organistjens@
gmail.com
Organist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
Email: organistlars@
gmail.com

Kirkegården
Amagerbrogade 33-35
2300 København S
Kirkegårdsleder Ole
Wind
Kontortid:
mandag-fredag 10-14
Tlf. 32 57 63 25
Fax 32 96 63 24
Menighedsplejen
Formand:
Aase Mikkelsen

Menighedsrådet
v. formand Claus TopsøeJensen
Tlf. 32 54 56 07
Email:
claustopsoejensen@
gmail.com.
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Dåb
Jeres barn kan enten blive døbt ved en
dåbsgudstjeneste, der
holdes 2. og 3. lørdag i
hver måned kl. 12 eller
i gudstjenesten 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 henvende
jer 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 blive viet
i Vor Frelsers Kirke.
Dødsfald
Det er bedst at henvende sig til en bedemand først og herefter
kontakte kirkekontoret.

