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•• Årets gang i Kastelskirken

•• Indskrivning til konfirmation 2015

•• Sommerkoncert med Kastelskoret

TIRSDAGSMØDER 
Møderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og
Garnisons Kirke. Af hensyn til adgangs- og pladsforholdene hol-
des møderne i Garnisons Kirkes store mødesal.

Tirsdag den 2. september  kl.14.00: Nicholas Ø. Keller, som er
jurist og reserveofficer af  Garderhusarregimentet,  holder fore-
drag om sin færd som delingsfører helt ude i frontlinjen i
Afghanistan.

SOMMERKONCERT MED KASTELSKORET
Lørdag den 21. juni kl. 17.30 
KASTELSKORET afholder sin anden sommerkoncert siden korets
stiftelse i januar 2013.
Koret har ca. 35 medlemmer og synger et meget blandet reper-
toire, som spænder fra klassisk musik over gospel til pop. Til som-
merkoncerten glæder koret sig til at opføre et varieret og under-
holdende program, som er blevet indøvet til perfektion henover
det seneste år.

INDSKRIVNING TIL
KONFIRMATION
Konfirmationen år 2015
foregår Palmesøndag
den 29. marts.

Tilmelding til undervisningen
foretages ved at kontakte
sognepræst Gyrite Madsen.

Der optages elever fra 8.
klassetrin, og børn fra sognet
har fortrinsret. 

Tilmeldingsfrist for indskriv-
ning til konfirmation er den
28. august. Undervisningen
begynder i midten af septem-
ber, og de indskrevne konfir-
mander vil modtage brev om
tidspunkt og mødested i star-
ten af september. Hvis konfir-
manden ikke er døbt, skal
der aftales dåb i god tid før
konfirmationen.
Konfirmationsforberedelsen
foregår torsdage fra kl.15.00
– 16.30 i Kastelskirkens kon-
firmandlokale.

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN
(Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed)
Aftaler kan træffes på tlf. 35 55 95 38  / Mobil 29 63 14 75
Er desuden på Præstekontoret, Kastellet 15, 2100 Ø.
tirsdag og torsdag kl. 11-12, tlf. 33 15 65 58.
Bopæl: Amagerfælledvej 18, 4.th., 2300 S.
E-post : gm@km.dk

HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 E-post: thb@km.dk 
Træffes efter aftale.

HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN
Tlf. 44 95 01 15 (priv.), 35 32 36 79 (arb.),
E-post: kbn@teol.ku.dk

ORGANIST LASSE EWERLÖF
Kastellet 15, 2100 Ø, tlf. 33 14 62 74, privat 39 65 67 18. 
Træffes ikke mandag. E-post: ewerlof@mail.dk

KIRKETJENER CLAUS KOFOD
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 Ø, 
tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag. 
E-post: kastelskirken@mail.tele.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand for menighedsrådet: Lars P. Poulsen-Hansen, 
tlf. 6083 1365.  E-post: lph@domik.dk

Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup, 
tlf. 3929 2912 eller 2324 4360.  E-post: rovig@mail.tele.dk

KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Kim Korning Frisenette  E-post: kfr@km.dk
Kordegn: Sahra L. Lindeberg E-post: sll@km.dk
Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K. 
Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag, 
onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag 9-12. 
Tlf. 33 91 27 06. Fax 33 91 27 08. 

FRA VUGGE TIL GRAV
Under dette menupunkt på www.kastelskirken.dk findes nær-
mere oplysninger. Hovedreglen er, at anmeldelser, ansøgninger
og attester afleveres på kordegnekontoret Sankt Annæ Plads 4
(se ovenfor), eller indsendes digitalt, og at vielse og dåb aftales
med kordegnekontoret. Bisættelse/begravelse aftales i første
omgang med sognepræst Gyrite Madsen. 

HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte
af menighedsrådet. 
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnekontoret.
Tryk: Kirkebladets Bogtrykkeri ApS - Tlf. 48 300 300

hilsen fra

KastelskirkeN
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....og for enden af regnbuen ligger
Kastellet! 



HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
JUNI
1. juni          6. s. e. påske                             GYRITE MADSEN
8. juni          Pinsedag                                THOMAS H. BECK
9. juni           Anden pinsedag                       GYRITE MADSEN

15. juni          Trinitatis søndag                        GYRITE MADSEN
22. juni         1. s. e. trin.                              THOMAS H. BECK
29. juni         2. s. e. trin.                                GYRITE MADSEN

JULI
6. juli            3. s. e. trin.                               GYRITE MADSEN

13. juli           4. s. e. trin.                               GYRITE MADSEN
20. juli          5. s. e. trin.                               GYRITE MADSEN
27. juli          6. s. e. trin.                               GYRITE MADSEN

AUGUST
3. august      7. s. e. trin.                              GYRITE MADSEN

10. august     8. s. e. trin.                               THOMAS H. BECK
17. august     9. s. e. trin.                               THOMAS H. BECK
24. august      10. s. e. trin                             THOMAS H. BECK
31. august      11. s. e. trin.  NB!  KL: 9.00 GYRITE MADSEN

SEPTEMBER
7. sept.        2. s. e. trin.                               GYRITE MADSEN

DÅBSGUDSTJENESTER 
Lørdag den  14. juni                kl. 11.00        GYRITE MADSEN
Lørdag den    9. august            kl. 11.00        THOMAS H. BECK  
Lørdag den   13. september     kl. 11.00 GYRITE MADSEN 

KIRKEBIL
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man
er gangbesværet, derfor er der mulighed for at bestille en kirkebil
til gudstjenester og møder. Med kirkebil kan man blive hentet og
bragt til gudstjenesten, og det er en mulighed, som vi håber, at
mange kan få glæde af.

Kirkebil til højmessen skal bestilles 
inden fredag kl. 12 på tlf. 33 91 27 06

KIRKEKAFFE
I Kastelkirken har vi den tradition, at der efter hver højmesse er kir-
kekaffe. Det er efterhånden blevet den faste betegnelse for mulig-
heden for at drikke en kop kaffe eller en kop the sammen efter
gudstjenesten. Kirkekaffen, der indtages i Søjlesalen, er et ganske
uforpligtende tilbud, hvor man har mulighed for at hilse på hinan-
den og udveksle stort og småt, hvis man har lyst og tid.

HVAD SKER DER I KASTELSKIRKEN? 
- tilbageblik på 2013
Engang sang Bodil Udsen bramfrit:
”Hvad i h….. går de rundt og gør i banken efter tre”!                
I forlængelse heraf kunne man forestille sig, at en del mennes-
ker stiller spørgsmålet : - ”Hvad går de i grunden og laver i kir-
ken efter søndagsgudstjenesten”.   Hvor ofte har jeg ikke mødt
vendingen: ”Det må da være herligt at være præst, når man
kun arbejder en times tid om søndagen!”
Den provokation skal man selvfølgelig ikke lade hænge i luf-
ten, for kirken og dens personale har faktisk temmelig travlt
året igennem, derfor denne lille oversigt med et tilbageblik på
året 2013.
Kastelskirken ligger gemt som en smuk perle inde i fæstnings-
værket Kastellet og ejes af forsvaret; men er også en helt
almindelig folkekirke.  Kirken betjener et sogn med 7000 bebo-
ere og står derudover til rådighed for ca. 20.000 personer ansat
i forsvaret. Når der foregår noget i kirken involverer det ikke
bare præsten, men som regel også kirketjener, kordegn, orga-
nist og kor.
FØDSLER
Der blev født og registreret 119 børn i Kastels sogn.
DÅB og DÅBSGUDSTJENESTER
Der var 89 dåb i kirken, dels ved søndagens gudstjenester, dels
ved én af de 12 dåbsgudstjenester.
BRYLLUPPER
I løbet af året var der 43 vielser og 7 kirkelige velsignelser.
HØJMESSER
Alle søn- og helligdage holdes der gudstjeneste i Kastelskirken.
Ved gudstjenesterne deltager præst, organist, Kastelskirkens
Vokalensemble samt kirketjener og kordegn.
KIRKEKAFFE: Efter hver gudstjeneste er der mulighed for at
hilse på hinanden over en kop kaffe. 
KONFIRMATION
Palmesøndag den 1. april 2013 blev der konfirmeret 16 unge
mennesker
BEGRAVELSER/BISÆTTELSER: Ialt 30 mennesker blev begra-
vet eller bisat fra kirken eller fra kapel.
ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
Den første søndag i november holdt vi en særlig gudstjeneste,
hvor vi mindedes dem, der var døde i løbet af året. Kirken var
oplyst af levende lys og der var lagt særlig vægt på musikken.
Alle pårørende fik brev med invitation til at deltage. En smuk
tradition.
BABY-RYTMIK
Alle sognets børn i alderen fra 3 – 9 mdr fik tilbudt at deltage
i babyrytmik/babysalmesang under ledelse af Katja Larsen. Tre
gange i løbet af året startede vi to nye hold op én gang
ugentlig, sådan at alle kunne få mulighed for at deltage.  
MUSIKLIV I KASTELSKIRKEN
Der er et rigt musikliv ved Kastelskirken, og der er stor søg-
ning til koncerterne. Året bød på 17 søndagskoncerter, 2  ons-

dagskoncerter, kulturnats-koncert, sommerkoncert og julekon-
cert med Kastelskoret samt 2 Bededags aften-koncerter med
Studenter-Sangforeningen. Hertil kom Musikgudstjenesten
med ”Ni Læsninger”.
KASTELSKORET
Dette voksenkor blev med stor succes startet i januar 2013 og
ledes af Katja Larsen.  Der er ca. 35 faste medlemmer af det
sangglade kor. Koret deltog i højmessen den 5. maj og havde
desuden en sommerkoncert og en julekoncert.
TIRSDAGSMØDER: Hver den første tirsdag i måneden, undta-
get sommeren, er der en foredragseftermiddag. Foredragene
arrangeres i samarbejde med Garnisons Kirke og foregår af
praktiske hensyn i det store mødelokale på Skt. Annæ Plads 4.
LØRDAGSMØDER
200 året for Søren Kierkegaards fødsel blev markeret med
foredrag tre lørdag formiddage. Foredragene var særdeles
velbesøgte.
KIRKE BIO
Kirke Bio i Holmens- Østerbro Provsti fungerer som en film-
klub og er et tilbud, som også udbydes i Kastels sogn.
FORSVARS GUDSTJENESTER
I løbet af et år holdes der 7 til 10 særlige gudstjenester for
forsvaret.
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Under medvirken af konfirmandholdet holdt vi en særlig lys-
gudstjeneste, hvor kirken var smukt oplyst af levende lys.
ØVRIGE AKTIVITETER
Dukketeater - Sommerudflugt for sognets beboere -
Aftenmusikgudstjeneste med Kastelskoret.
VI SKUER FREMAD
Nu skal man jo ikke kun skue bagud; men også rette blikket
fremad, og det gør vi naturligvis også. Vi agter nemlig at fort-
sætte med lignende aktiviteter, som de her nævnte.
Derudover har vi planer om at starte musikalsk legestue for
de 3-4 årige. Foruden at vi ser frem til at kunne få startet et
”spirekor” for børn i de første skoleklasser. Vi ser desuden
åbningen af Langelinjeskolen på Kastelsvej, som en mulighed
for at indlede et skole-kirke samarbejde.    

“Mor, hvor gemmer de nu 
præsten til næste juleaften!!”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Korrektur'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


