Din elskov er dejligere end vin, mælk
og honning er under din tunge!
Bibelens erotiske
kærlighedsdigte
er oplagt lekture
her i denne
sommer- og
bryllupstid.
Juni, juli og august 2015
www.vorfrelserskirke.dk

Konfirmationer 2015
Bededag d. 1. maj, samt
lørdag den 2. maj valgte
53 unge mennesker at
bekræfte deres dåb. Vor
Frelsers Kirke ønsker
alle konfirmander tillykke med højtidsdagen!
Menighedsplejen.
Aase Mikkelsen, der i en
menneskealder har været
formand for menighedsplejen på Christianshavn,
har besluttet at fratræde
formandsposten. Vor
Frelsers Kirkes menighedsråd og personale
takker Aase for hendes
mangeårige indsats og engagement i Christians- og
Vor Frelsers sogne.
Minikonfirmander
Til september tilbydes
atter minikonfirmandundervisning for elever i 3.
klasse, udformet som et
miniforløb, hvor eleverne
gennem fortælling og leg
forberedes til konfirmandundervisningen i 7.
klasse. Der sendes invitationer ud til skolerne i
løbet af sommeren.
Konfirmation 2016
Indskrivning til efterår
ets konfirmandundervisning foregår søndag den
13. september i Vor Frelsers Kirke. Døttreskolens elever konfirmeres
Bededag 22. april 2016.
Christianshavns Skoles
elever konfirmeres lørdag 23. april 2016.

I Højsangens otte kapitler flyder det over med
opstemte kærlighedserklæringer mellem to unge
mennesker. Deres kærlighed folder sig ud i takt
med, at foråret blomstrer
og sommeren kaster søde
frugter af sig.
Højsangen er det eneste
af de gammeltestamentlige skrifter, hvor Israels
Gud ikke nævnes eksplicit. Der optræder ingen
fædre, ingen patriarker,
der bestemmer over det
unge par. Ingen børn som
konsekvens eller formål
med deres elskov, ligesom
der ingen referencer er til
brylluppet som institution.
I et patriarkalsk samfund
som det gamle Israel, er
dette ganske bemærkelsesværdigt.
Berus jer i elskov
I digtet udspiller kærligheden sig ganske jævnbyrdigt
mellem de to elskende. Der
er ingen knibske jomfruer
eller machoforførere her.
For den unge kvinde er
hendes elskede som et æbletræ blandt skovens træer:
I hans skygge elsker jeg at
sidde, hans frugt er sød for
min gane. Han beskriver
hende som en frugthave,
som en park med granatæbler og velduftende træer

Sommertid er bryllupstid. 

Jeg ligger ved
Jesus hans
bryster så tæt,
og bliver
af kierlighed
drukken
og mæt
- H.A Brorson

og hun udbryder: ”Min
elskede skal komme ind i
sin have og spise af dens
herlige frugter”, hvortil
et helt kor af Jerusalems
døtre svarer: ”Spis, venner, drik, og berus jer i
elskov! ”
Historisk betydning
Højsangen har haft en
enorm betydning i kirkens
historie, da teologer meget
tidligt videreførte den

Nye Glasdøre
Vor Frelsers Kirkes
menighedsråd har med
Nationalmuseets godkendelse igangsat et længe
ønsket projekt. Det drejer
som et glasvindfang, der
især i sommerperioden
gør det muligt at holde de
gamle kirkedøre åbne i
hele åbningstiden. Ligeledes giver glasvindfanget
mulighed for et kig ind i

Maleri af MARC CHAGALL

jødiske tradition for at
læse digtene som et billede
på kærlighedsforholdet
mellem Israels Gud og
hans folk. Når israeliterne
dyrkede andre guder end
Jahwe, blev det derfor beskrevet i seksuelle termer
som utroskab mod Jahwe
med andre guder.
Højsangen sås modsat
som en beskrivelse af det
sande kærlighedsforhold,
ikke mindst fordi loyalitet
spiller en væsentlig rolle
midt i al vellystighed: Læg
mig som en seglring ved
dit hjerte, som en seglring
om din arm; for kærligheden er stærk som døden.
Allerede kirkefaderen
Origenes skrev i 200-tallet
indgående om højsangen
og forstod den unge mand
som Kristus og kvinden
som kirken eller sjælen,
der længes efter Kristus.
Denne tradition lever
i Danmark særligt videre

igennem H.A. Brorsons
samledigtning, tydeligst
i salmen O, Jesus, min
brudgom, livsaligste ven,
hvor sangeren længes efter
at forenes med Kristus:
”Jeg ligger ved Jesus hans
bryster så tæt, og bliver
af kierlighed drukken og
mæt, med honning og sukker for sjielen han klukker
og gjør mig mit hjerte saa
lystigt og let.”
Hverken de gamle
israelitter eller pietisterne
på Brorsons tid havde
problemer med det erotiske sprogbrug, for netop
denne inciterende poesi
var i stand til at beskrive
en samhørighed, loyalitet
og gensidig kærlighed,
der ellers ikke havde fået
stemme.
Højsangen kan læses på
www.bibelselskabet.dk/
brugbibelen
Sognepræst
 Lotte Nielsen Forchhammer

Nye tider i tårnet
natkirken fredag aften.
Glasvindfanget tjener altså
især til, at besøgende bedre
kan se, at kirken er åben.
Glasvindfanget kendes fra
andre kirker, blandt andre
Christians Kirke og Vor
Frue Kirke. De nye glasdøre bliver monteret i nær
fremtid og vil være klar til
at byde sommerens mange
besøgende indenfor.

Højsæsonen i tårnet
begyndte allerede den 1.
maj i år, og med højsæsonen har tårnet fået nye
åbningstider.
Tårnet er åbent kl.
9:30-19:00 mandag til lørdag. Om søndagen åbner
tårnet først kl. 10:30.
Selv om entrépriserne
er højere i højsæsonen, er
prisen på sæsonkort ikke

steget, så det er stadig muligt at købe et sæsonkort til
50,- kr. Måske en gaveidé?
Birgitte Sierts farverige
blomsterbilleder, der hele
foråret har været udstillet
i vores lille galleri nogle
etager oppe i tårnet, kan
heldigvis stadig nydes
deroppe – og billederne
bliver hængende hele
sommeren.

Gudstjenester
Juni
Fredag d. 5. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 7. juni

1. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Fredag d. 26. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 28. juni

4. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer

Juli

Fredag d. 12. juni

Søndag d. 5. juli

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer

5. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Lørdag d. 13. juni

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 14. juni

2. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Fredag d. 19. juni

Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 20. juni

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 21. juni

3. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Søndag d. 5. Juli

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 11. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 12. juli

6. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 12. Juli

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer

Søndag d. 9. august

Internationale musikgudstjenester
I juli og august er det højsæson for turister, der
besøger København og herved også Vor Frelsers
Kirke. Det har vi igennem årene taget højde
for blandt andet via de såkaldte ”Internationale
musikgudstjenester”, der henvender sig
til de mange besøgende fra nær og fjern.
Musikgudstjenesterne foregår på engelsk og
afholdes hver søndag kl. 12.30 med 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.

Lørdag d. 18. juli

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 19. juli

7. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 19. Juli

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 26. juli

8. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 26. Juli

International musik
gudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer

God Goes Deep: Strøm & Proton præsenterer:

Surgeon (UK) & Internazionale (DK)
Onsdag 12. august
kl. 20-24.

Når Anthony Child under
sit ikoniske synonym Surgeon gæster Vor Frelsers
Kirke, er det en sjælden
mulighed for at opleve
den engelske musikers
omfattende lydunivers i
passende monumentale
omgivelser.
Surgeon er kendt for
hårdtslående og industriel
musik, men denne aften

formår af være nærværende og uendeligt fjerne.
Før Surgeon optræder
danske Internazionale,
et dansk ambientprojekt
udgivet på Posh Isolaindtager han kirken med et tion (Iceage, Lust For
ganske anderledes kosmisk Youth m.fl.). Romantiske
univers af ro og fordybelse. synthmelodier møder
larmende fieldrecordings
Dette unikke, ambiente
og industrielle elementer i
set vil inddrage Surgeons
Internazionale, et projekt
improviserede live persom forener lyddesign og
formance på syntesizeren
komposition.
Buchla Music Easel, hvis
Billetsalg via billetto.dk
hjemsøgende klange både

August
Søndag d. 2. august

9. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Lørdag d. 15. august

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 16. August

11. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 16. august

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 23. August

Søndag d. 2. august

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 8. august

Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer
Søndag d. 9. august

10. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte
Nielsen Forchhammer

12. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 30. August

13. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 30. august

International
musikgudstjeneste
kl. 12.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

FR I VI LLIG
i Vor Frelsers natkirke?

Har du lyst til at indgå i arbejdet omkring
Natkirken i Vor Frelsers Kirke?
Hver fredag er der fra kl. 20.00-23.00
Natkirke i Vor Frelsers Kirke på
Christianshavn.
Vi søger en engageret person, der både er
praktisk anlagt og interesseret i, hvad kirke er.
Kontakt sognepræst Susanne Møller Olsen
på smo@km.dk eller tlf. 40429490
for at høre mere om, hvad en frivillig
i natkirken laver, og om det er noget for dig.

Koncerter
Kantoriets
Sommerkoncert

J.S. Bachs Orgelmesse

Vor Frelsers Kantori synger under
ledelse af Lars Sømod musik af jubi
laren Carl Nielsen samt korværker til
minde om 2.verdenskrigs afslutning

Organisten Lars Sømod opfører
Johann S. Bachs 'Dritter Teil der
Klavierübing', som er gamle Bachs
hyldest til den lutherske gudstjeneste
og Luthers Lille Katekismus

Lørdag den 6. juni klokken 16

Tirsdag den 11. august klokken 20

Festkoncert med fire
cellister

Dansk orgelmusik fra
det 20.århundrede

Den slovakiske ambassade arrangerer
koncert med cellister fra Slovakiet,
Tjekkiet, Ungarn og Polen, der
spiller musik af Chopin, Bartók,
Popper, Haas og Krajci
Mandag den 8. juni klokken 20

Wadham College
Chapel Choir

Universitetskor fra Oxford (GB)
synger et engelsk musik fra Tudor
tiden under ledelse af Katie Pardee

Organisten Flemming Friis spiller
værker af Bentzon, Langgaard
og sig selv
Tirsdag den 18. august klokken 20

Sumer is icumen in

Den engelske organist Stephen Farr
spiller et sommerprogram med musik
af blandt andre Bruhns, Leif Thybo,
J.S. Bach. Alain og Bingham
Tirsdag den 25. august klokken 20

Organisten Jens E. Christensen
spiller 17 præludier og koralfantasier
fra Per Nørgårds Orgelbog (netop
udkommet)

»Vive la France!«

Den slesvigske komponist fra
Christian 5.s tid fejres af nordjyske
Lars Colding Wolf ved elefantorglet.
Desuden værker af Buxtehude,
Muffat og Corette
Tirsdag den 21. juli klokken 20

Bach, Reger og
Heiller & Co

Den amerikanske organist Bruce
Stevens spiller orgelmusik af
Pachelbel, J. S. Bach, Rheinberger,
Reger og Heiller
Tirsdag den 28. juli klokken 20

Ragtime, gavotte
og danse på orgel

Organisten Jens E. Christensen
spiller musik af Scott Joplin's kollega
dansk-amerikaneren Jens Bodewalt
Lampe fra Ribe (1869-1929)
Tirsdag den 4. august klokken 20

Stilhed og musik

Fredag d.12.juni

Vokaljazz, med sangerinden Sille Schultz, som
spænder fra originale kompositioner til sange
fra det store jazz standard repertoire. Sille
opleves oftest med The BigBand, som hun står i
front for, men ved denne lejlighed optræder hun
solo ved klaveret.

Fredag d.19.juni
Stilhed og musik

Bemærk at natkirken holder sommerpause i Juli og
August og åbner igen fredag d. 4.September kl. 20.00
med besøg af Dreamhub ved Kim Bjørn

Tirsdag den 7. juli klokken 20

Nicolaus Bruhns
350 år

Fredag d.5.juni

Jazzsaxofonist Emil Hess spiller melodiøst,
smukt og længselsfuldt. Emil Hess har udgivet
det anmelderroste album Night Church som er
optaget live i Vor Frelsers natkirke.

Den signede fryd

Tirsdag den 14. juli klokken 20

Natkirken har åbent hver fredag
Kl. 20-23. Musikken begynder
Kl.20 + kl.21.30: Nadverandagt.
Kl.22.45: Fælles aftenbøn

Fredag d.26.juni

Tirsdag den 30. juni klokken 20

På Bastilledagen spiller organisten
Karsten Gyldendorf musik af Marchand, de Grigny, d'Aquin, Bonnet,
Franck, Alain og Nystedt

Det sker
i natkirken i juni

Christianshavn

Carillon Festival
Festivalens koncerter varer ca 1 time
og høres bedst fra kanalen eller Volden.
Koncertprogrammer udleveres
i tårnet på dagen

Tal om tro

i natkirken – vi fortsætter til efteråret!
Tre samtaleaftener i
natkirken i Vor Frelsers
Kirke, om det vi tror, eller
ikke tror på.
Fredag d. 18.september kl.
20-21

”Tro - kan tro måles?”

Lørdag den 11. juli klokken 15

Koncert af den nederlandske
klokkenist Marcel Siebers

Fredag d. 23.oktober kl.

”Gud – hvilke fore
stillinger har vi om Gud ?”

20-21

Lørdag den 18. juli klokken 15

Koncert af den nederlandske
klokkenist Roel Smit

Fredag d. 20.november kl.

”Lykke - hvor ligger
lykken?”

20-21

Samtalerne er ledet af
sognepræst Susanne
Møller Olsen og præst
Anne Mette Tørsleff,
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

Lørdag den 25. juli klokken 15

Koncert af den belgiske klokkenist

Marc van Bets

Lørdag den 1. august klokken 15

Koncert af den polsk-danske
klokkenist Joanna Stroz

Klokkespillets melodier
fra pinse til høst
8.00
9.00
10.00

Lørdag d.8.august kl.15.

Koncert af den danske klokkenist

Lars Sømod

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Morgenringning
Den signede dag
Lille Idas
sommersang
Måne og sol
Det dufter lysegrønt
af græs
Se, det summer af sol
over engen
En yndig og frydefuld
sommertid
Alt hvad som 		
fuglevinger fik

Du danske sommer, jeg
elsker dig
17.00 I Danmark
er jeg født
18.00 Aftenringning
19.00 Hist, hvor vejen
Slår en bugt
20.00 Midsommersnatten ved
Frederiksborg
21.00 Danmark, nu blunder
den lyse nat
22.00 Aftensang
24.00 Vægtersangen
16.00

John og kirkerne – en lokal histore
John Gylsvig bor på
Christianshavn. En dag
kontaktede han mig og
meddelte, at han lå inde
med et projekt, som han
gerne ville forære Vor
Frelsers Kirke. Det viste
sig at være en illustreret
samling af Danmarks
Kirker, som vedholdent er
indsamlet via Familie Journal siden julen 1977. Af et
par omgange cyklede John
frem og tilbage mellem sin
lejlighed og sognegården
Stanleys Gaard med de
mange samleralbum. Det
er nemlig Johns ønske, at
interesserede sognebørn
og læsere skal have mulighed for at låne samlingen
og blive klogere på Danmarks kirker.
John fortæller: ”I 2009
arvede jeg kirkerne fra
en pensioneret banemester ved DSB, som jeg er

Husk
at tilmelde dig
Højskoledage
på Havnen!
For niende gang afholdes
Højskole på Christianshavn. Højskoledagene
løber af stablen fra den
23.-25. august 2015.
Temaet er i år

Frihed og
bundethed
Mød
* Hans Jørgen Schanz *
* Margrete Auken *
* Erik A. Nielsen *
* Joakim Garff *
Programmet kan hentes
i kirken eller på kirkens
hjemmeside: www.
vorfrelserskirke.dk eller
ved henvendelse på mail
til sognepræst Marlene
Lindsten: maln@km.dk.
Vi glæder os til at se dig!

John Gylsvig præsenterer sin unikke samling
i familie med. Datteren
og svigersønnen var ikke
interesseret. Jeg var meget
heldig, for en dag jeg kom
hjem, holdt postbilen ud
for min dør med en stor
papæske, som var til mig.”
– Og papæsken indeholdt

alle de mange billeder af
Danmarks Kirker, som
vennen havde samlet igennem godt 31 år.
Herfra tog John over.
Han opdagede hurtigt, at
der var mangler i samlingen. De manglende kirker

privatfoto

eftersøgte og indhentede
han dels blandt Familie
Journals læsere, dels gennem bladforlaget Aller.
Herudover har John med
sirlig håndskrift registeret kirkerne i alfabetisk
orden, ligesom han selv

Kontakt os her
Vor Frelsers Kirke
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K.
Kirkekontoret:
Stanleys Gaard
St. Søndervoldsstræde 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
Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Rebekka Fischer Nielsen
og Bjarne Stenner
Rasmussen
Træffes på
Tlf. 40 14 63 89
hverdage kl. 10-11
E-mail: vfk.kirketjener@
gmail.com
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 og
natkirkeleder
Susanne Møller Olsen
St. Søndervoldtræde 2
1419 København K
Tlf. 40 42 94 90 (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
E-mail: smo@km.dk
Konstitueret sognepræst
Lotte Nielsen
Forchhammer
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf. 21 12 51 31. (mobil)
Træffes bedst om
formiddagen.
Mandag fri.
E-mail: se hjemmesiden
www.vorfrelserskirke.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

har fremstillet ringbind,
der passer nøjagtigt til de
mange udklip. På nuværende tidspunkt indeholder
samlingen i alt 1932 kirker
fra hele landet.”Så jeg skal
købe Familie Journal tre et
halvt år endnu, før samlingen er komplet”, oplyser
John, som er fuldt opsat på
at gøre projektet færdigt.
Det er ikke godt at vide,
hvor mange af Familie
Journals læsere, der så trofast har taget udfordringen
op og samlet på Danmarks
Kirker siden 1977. Måske
er John den eneste? Han er
i hvert fald nok den eneste
her på Christianshavn.
Hvis du vil se Johns
kirkesamling, så kan du
henvende dig på kirkekontoret, Store Søndervoldstræde 2.
Af sognepræst
Marlene Lindsten
Sådan gør du ved

Organist
Lars Sømod Jensen
Tlf. 41 12 58 45
E-mail: organistlars@
gmail.com
Tårnet
v/ tårnleder Dida
Grundtvig
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser@gmail.
com
Menighedsrådet
v. formand Claus TopsøeJensen
Tlf. 32 54 56 07
E-mail:
claustopsoejensen@gmail.
com
Kirkegården
Amagerbrogade 33-35
2300 København S
Kontortid:
mandag-fredag 10-14
Tlf. 32 57 63 25
Fax 32 96 63 24
Menighedsplejen
Formand:
Aase Mikkelsen
Store Søndervoldstræde 2
1419 København K

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
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 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 kirkekontoret. Telefonnumre til
kirkens præster samt til
kirkekontoret finder du
her på siden.

