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Stille eftertanke ved
Langfredagshøjmessen

marts•april
maj•2017

I over tusind år har man højtideligholdt Jesu død Langfredag
med uakkompagneret sang. Også efter reformationen fortsattes
denne tradition i Danmark, nu på dansk. Den dansk-sprogede
Roskildepassion tager sin tekst fra evangelisten Johannes. Musikken
bygger på Luthers ven Johann Walter's Johannespassion, som er
enstemmig i evangelieberetningen og enkeltpersonernes replikker
og flerstemmig i folkemængdens replikker. Navnet hentyder til, at
passionen er blevet sunget i Roskilde Domkirke til omkring 1800.

www.vorfrelserskirke.dk

Kærlighed, Gud og forår
Gud er kærlighed
Mens vores kærlighed er
præget af følelser, passion
og nu også af idealer om,
at vi skal møde andre som
de er, har Guds en anden
tone. Den kendes
på handlinger som giver
liv og forandrer det. ”Elske” betyder i Bibelen ofte:
”at tage imod”, mens ordet
på gammeldansk (aliska),
betyder at give vækst, få
til at gro og beskære, så
væksten giver gode frugter.
Faktisk et gartner-sprog
Det sprog præger også
gudstjenestens evangeliestykker foråret igennem.
De handler ofte om korn,
som sås, vokser op, bliver
til brød, som er alles ret,
selv om den nægtes mange.
Jesus skildrer tilmed sig
selv som brød, der deles og
danner fællesskab omkring
hans liv. Og som vingårdens vin, der forener omkring hans opstandelse, så
intet udefra kan true og al
nød og frygt lægges bag os.
Læsningerne gør for-

'At elske' på gammeldansk (aliska) betyder at give vækst. 
året til den mest frodige
tid i hele kirkeåret, langt
fra det, som senere kaldes
faste og let forbindes med
afkald og fokus på den lidende Jesus, der både blev
et forbillede og en anklager, som skulle minde os
om vores skyld og skam og
fremme bod og anger. De
senere tolkninger præger
salmer, musik og liturgi,

men i de gamle læsninger er det stadig forårstid,
hvor jorden først åbner sig
for korn og vin og til sidst
tilmed skyder den døde
Kristus fra sig, så den opstandne kan give udødeligt
liv til mange.
Også forårets kvinder
viser frodigheden. Vi møder Maria, som skal føde
Jesus, en kvinde, som lov-
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priser det skød, der fødte
ham og de bryster han diede, endnu en, som kæmper for sin syge datter. Og
til sidst nogle, som tavst
på afstand følger voldens
teater omkring korsfæstelsen, kan bære det og står
klar til at vise hans legeme
ære, med en trofasthed
som er uforstyrret af det,
de har set.

Så hvad er kærlighed?
Guds er en kraft, der sætter sig igennem ligeså sikkert som forårets komme,
ikke til at standse, uanset
hvor meget vi stritter
imod.
Vores er at følge med,
tage imod, få andres liv til
at vokse og trives uanset
hvem de er, kæmpe for
deres ret og forsvare dem,
som ikke har nogen til at
tale for sig. Og så tro, at
Gud genkendes i handlinger, der befrier, giver liv og
vækst og som holder fast i
andres værdighed, uanset,
hvor foragtede de er.
Gud er i enhver bevægelse, som skaber liv,
rejser de faldne og redder
de truede. Hans væsen er
forårets bevægelser, fra
de første nye skud under
vores fødder til påskemorgen, hvor selv ikke død og
vold standser ham.
Det sker alt sammen
lige for næsen af os, under
vores fødder og imellem
vores hænder.


Mogens Lindhardt

Tillykke til sognepræst Marlene Lindsten
Mandag den 27.marts
kan sognepræst Marlene
Lindsten fejre sin 40 års
fødselsdag.
Den 1. juni 2008 blev
Marlene ansat som sognepræst ved Vor Frelsers
kirke, og hun har været
med til med til at grund-

lægge Natkirken, som nu
er en fast del af kirkens
gudstjenesteliv.
I 2013 blev Marlene
ansat som kirkebogsførende sognepræst ved
kirken.
Ud over sit arbejde
ved kirken er Marlene

også medlem af Religions
Pædagogisk Udvalg i Københavns Stift.
Både dem, der er heldige at arbejde sammen
med Marlene i dagligdagen, og dem, der møder
Marlene gennem gudstjenester og kirkelige

handlinger, nyder godt
af Marlenes imødekommende og positive tilgang
til opgaverne og hendes
engagement og drivkraft.
Menighedsråd og personale ønsker Marlene
stort tillykke med fødselsdagen!
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Gudstjenester
Marts

Fredag d. 24. marts

Torsdag d. 13. april

Fredag d. 21. april

Lørdag d. 13. maj

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste
kl. 18.00 i Stanleys Gaard
v/ Marlene Lindsten

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

Konfirmation kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 23. april

Lørdag d. 13. maj

1. s. e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Konfirmation kl. 13.00
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 3. marts

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 5. marts

1. s. i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 10. marts

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 11. marts

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 12. marts

2. s. i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 26. marts

Midfaste
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
(Sommertid begynder)
Fredag d. 31. marts

Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

April

Lørdag d. 18. marts

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 19. marts

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

Søndag d. 14. maj

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

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

Søndag d. 30. april

Fredag d. 19. maj

2. s. e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 28. april

Fredag d. 14. april

Lørdag d. 20. maj

Mariæ bebudelses dag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Langfredag
Højmesse med Roskildepassionen kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 7. april

Fredag d. 14. april

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

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

Søndag d. 2. april

Fredag d. 17. marts

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Måltidsgudstjeneste
Skærtorsdag: 13. april
holder vi måltidsgudstjeneste kl. 18 i Stanleys
Gaard. Vi indleder med
en bordgudstjeneste hvorefter vi spiser lam og drikker vin.
Alle er velkomne,
og der er gratis adgang.

Lørdag d. 8. april

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Lørdag d. 15. april

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 9. april

Palmesøndag
Børne- familiegudstjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Før gudstjenesten er der
mulighed for at ride på
æsel på kirkepladsen
(fra kl.10)

Søndag d. 16. april

Påskedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Mandag d. 17. april

Anden påskedag
Højmesse v/ Susanne
Møller Olsen

Maj
Fredag d. 5. maj

Søndag d. 21. maj

Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten

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

Lørdag d. 6. maj

Dåbsgudstjeneste
kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Torsdag d. 25. maj

Kristi himmelfarts dag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 7. maj

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

Fredag d. 26. maj

Fredag d. 12. maj

Søndag d. 28. maj

Konfirmation kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

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

Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 12. maj

Natkirke UDGÅR

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet holdt sit
første ordinære møde den
18. januar, hvor opgaven
var at få formuleret og vedSang-samvær
taget forretningsorden og
med sanger Hanne Skov
Vi mødes ved lysgloben kl. vedtægterne for enkeltmandsposterne, så som
20.15 og går sammen op i
korværelset. Her synger vi kirkeværge, kasserer og
nogle af salmebogens skøn- kontaktperson.
Samtidig blev der ud
ne salmer. Vi deltager ved
peget medlemmer og reaftenens andagt kl. 21.30
den varer ca. 20 min. Nat- præsentanter til eksterne
kirkens stilhed er afsæt for
samværet om, derfor taler
vi minimalt.
Vi lader salmernes sprog
og toner tale for sig selv og ”Tegn I natten” Natkirkens
tegne og skrive- workshop
tager os tid til at lære meved billedkunstner Kathlodierne at kende. ’Hver
fugl synger med sit næb’og leen Toft. Soundscapes ved
Sang-samvær er for alle der Kim Bjørn skaber aftenens
musikalske klangbillede.
nyder at synge sammen.

udvalg, råd og bestyrelser,
som Stanleys Gaard, menighedsplejen for Christians og Vor Frelsers kirker,
mødested Amager og menighedsrådenes skoletjeneste.
Internt besluttede
menighedsrådet i første
omgang at nedsætte et økonomiudvalg, et udvalg for
kirkelige handlinger og ak-

tiviteter og et PR-udvalg.
Der er herved skabt grundlag for fortsat at styrke og
fastholde kirkens og rådets
fine kommunikations- og
informationsniveau.
I fortsættelse af
godkendelse af kollekt
listen for 2016/17 drøftede menighedsrådet
den nye mulighed for at
anvende elektronisk be-

talingsløsning til indsamling/kollekt. Dette fandt
menighedsrådet var et godt
forslag, som nu er indført.
Man kan altså overføre
beløb til kollekt via mobile
pay på tlf. 23 69 52 92.
Næste møde i
menighedsrådet er den
15. marts kl. 18.


Hans Christian Andersen

Tegn i natten – Natkirkens tegne- og skrive- workshop
Kl. 20.00 -20.15: Introduktion til aftenens workshop. Kl. 20.15-21.30:
Individuel refleksion. Kl.
21.30 Natkirkeandagt/
pause. Kl. 22-22.30 Indi-

viduel refleksion og mulighed for vejledning om
tegne-teknik. Du forlader
kirken når du er færdig
med dit projekt. Clipboard med lamper, blyant

og penne til låns. Papir til
fri afbenyttelse. For mere
information kontakt tegninatten@gmail.com eller
sognepræst Susanne Møller Olsen (smo@km.dk).

Koncerter

Foråret i Natkirken

KIRA SKOV
OG MARIA
FAUST

Natkirken er åben hver fredag 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.

Torsdag 2. marts, kl 20

Fredag 3. marts

Release-koncert for CD'en In
the Beginning. Musik fra den
ortodokse, estiske kirke.
Kira Skov og Maria Faust tog
i 2016 på en rejse til Estland,
hvor de fandt et univers af tabte
sange og begravede historier
om tab, savn, overgivelse, tro og
tilgivelse. De fandt et område,
hvor tiden, i en ellers foranderlig
verden, syntes at stå stille, og de
fandt en gammel forladt russisk ortodoks kirke, hvor de har indspillet CD’en med
arrangementer skrevet af Maria Faust og med Kira som den ledende vokal og
historiefortæller.
Frugten af deres samarbejde udkommer den 3. marts, og Kira og Maria markerer udgivelsen med en koncert i Vor Frelsers Kirke dagen før. Her vil de opføre
materialet i fuld længde med et lille 6 m/k estisk kor, 4 blæsere, kontrabas og
trommer, og med Kira som den ledende vokal.
Efter koncerten vil Jan Sneum interviewe Kira og Maria om tankerne bag
projektet. Der vil også være mulighed for at købe og få signeret en cd/LP.

Stilhed og musik

(billetter kan købes på Politiken Plus)

AMANDUS
KVINTETTEN

Klokkekoncerter

Søndag 5. marts, kl. 15

Peter Langberg

Messingblæserne Kasper Knudsen, Emmett
Hartung, Peder Elias Strandjord, Lukas Winther
Andersen og Mikkel Berrig spiller værker af Vivaldi,
Nielsen, Holst og Elgar sammen med organisten Lars
Sømod. (fri entré)

ÅNDELIGE SANGE
Søndag 19. marts, kl. 15

Sangeren Jakob Bloch Jespersen og organisten Jens
E.Christensen opfører værker af Pelle GudmundsenHolmgreen, Lars Hegaard, Bent Lorentzen og
Nicolai Worsaae (uropførelse).
(fri entré)

MARIAMUSIK MED STORT
KVINDEKOR
Søndag 26. marts, kl. 15

Schola Cantorums Kvindekor fra København og
Damkören vid Musikhögskolan i Malmö, samles i et
stort kvindekor på 50 sangere under ledelse af dirigenterne Sigrid Damsager og Lena Ekman Frisk. Værker
af bl.a. Holst, Verdi, Nystedt og Olofsson.
(entré: 100/50 kr.)

BACHS JOHANNESPASSION
Lørdag 1. april, kl. 15

Københavns Bachkor og Originalerne under ledelse
af Jan Scheerer opfører Bachs udødelige musik med
solisterne Lise Bech Bendix, Nana Bugge Rasmussen,
Steffen Bruun, Mathias Hedegaard og
Jakob Bloch Jespersen.
(entré 200,- kr., nærmere oplysning følger)

Fredag 10. marts

Stilhed og musik
Fredag 17. marts

Sang-samvær ved Hanne Skov i korværelset
Fredag 24. marts

Svafa Thorhallsdottir sopran og
Sandra Mogensen, pianist
Fredag 31. marts

”Tegn i natten”. Aftenens tema er frihed.
Kl. 20.15: Soundscapes ved Kim Bjørn. Kom og
oplev et rum fyldt med drømmende lydlandskaber.
En indre rejse i ro og fredfyldthed.
Fredag 7. april

Jazzsangerinde Frida Asmussen fylder rummet med
egne og andres kompositioner.
Fredag 14. april Langfredag

Fredag 3. marts:

Fredag 10. marts:

Stilhed i kirkerummet
Sang-samvær ved Hanne Skov i korværelset
med mulighed for at synge påskens smukke
passionsalmer.

Lars Sømod

Fredag 17. marts:

Lars Sømod

Fredag 24. marts:

Peter Langberg

Fredag 31. marts:

Lars Sømod

Fredag 7. april:

Peter Langberg
Søndag 16. april:
Dronningens
Fødselsdag
kl. 12: Joanna Stroz
Fredag 21. april:

Joanna Stroz

Fredag 28. april:

Peter Langberg/
elevkoncert
Fredag 5. maj:

Danmarks Befrielse
kl. 12: Joanna Stroz
Fredag 5. maj:

Peter Langberg/
elevkoncert
Torsdag 11. maj:

Bedeaften:
Joanna Stroz

Fredag 19. maj:

Peter Langberg

Fredag 26. maj:

Joanna Stroz

Fredag 21. april

Stilhed og musik
Fredag 28. april

'Tegn i natten”. Aftenens
tema er styrke.
Kl. 20.15: Soundscapes
ved Kim Bjørn og violinist
Karen Humle spiller musik
som befinder sig i krydsfeltet
mellem det elektroniske og
det klassiske. I musikken
væves den akustiske lyd fra
violinen sammen med de
elektroniske klange.
Sang-samvær i korværelset
med Hanne Skov.
Fredag 5. maj

Stilhed og musik
Fredag 12. maj

Natkirken udgår pga. opstilling til
konfirmationer
Fredag 19. maj

Stilhed og musik
Fredag 26. maj

Natkirkens tegne- og skrive Workshop ”Tegn
i natten” ved billedkunster Kathleen Toft.
Aftenens tema er håb.
Soundscapes ved Kim Bjørn.

Reformationsudstilling i Vor Frelsers Kirke
Lørdag den 25. februar,
samtidig med at tårnet
åbnede for den nye sæson
til Christianshavn Brass
Bands festlige toner, åbnede også en reformationsudstilling inde i kirken. I år er
det nemlig 500 år siden, at
Luther slog sine berømte
teser op på kirkedøren i
Wittenberg og reformerede kirken. Det markerer
vi igennem hele 2017 med
en reformationsudstilling
i kirken, hvor vi i tekst og
billeder fortæller om, hvad
reformationen kom til at
betyde her i Danmark.
Kig forbi! Kirken er åben
alle dage fra kl. 11.00 til
15.30.

Møder
i menighedsplejen
Søndag 26. marts kl. 11:30

'Karen Blixen'
ved Ivan Z. Sørensen
Søndag 30 april

kl. 11:30
Filmklub.
Vi ser en god film
sammen (nærmere
oplysninger følger)
Tirsdag 23. maj

Årets skovtur
(nærmere oplysninger
følger).

Lucas Cranach den ældres berømte portræt 
af Martin Luther fra 1528.
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Møderne finder sted
i Christians Kirkes
kirketjenerbolig, Strand
gade 1, 1401 Kbh K.

Heja Norge!

Ny konstitueret kirketjener

Den 17. maj kl. 12 begynder den Norske Kirke
deres fejring af den norske nationaldag med
en festgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, for så
bagefter at gå i det traditionsrige festoptog til den
Norske Kirke. Vi kipper med det norske flag.

Nicklas Pultz Valentin er den 1. januar konstitueret
som kirketjener i Vor Frelsers Kirke. Nicklas har
tidligere været ansat i tårnet, så han er et kendt
ansigt i og omkring kirken. Kirkens menighedsråd
og personale ønsker Nicklas hjertelig velkommen!

Tårnets åbningstider
i 2017
25. februar - 30. april:

Mandag - lørdag
kl. 10:00-16:00
Søn- og helligdage
kl.10:30-16:00
1. maj - 30. september:

Mandag - lørdag
kl. 9:30-19:00
Søn- og helligdage
kl. 10:30-19:00
1. oktober - 15. december

Mandag - lørdag
kl. 10:00-16:00
Søn- og helligdage
kl. 10:30-16:00
På KulturNatten
fredag den 13. oktober
er der åbent til kl. 24:00.
Adgang med Kulturpas
kl. 18-24. Kulturpas
kan købes i tårnets
billetsalg.
Ved kraftig regn, sne
eller blæst lukkes
tårnet midlertidigt af
sikkerhedsmæssige
grunde.

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

Sådan gør du ved ...

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

Kirketjenerne
Morten Truelsen,
Sara 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
Tlf. 40 84 73 24
E-mail: vorfrelser
@gmail.com

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

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 gudstjenesten 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 kirken for at 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.

