MUSIKALSK LEGESSTUE - for børn i alderen 1 – 4 år

Kirkelig vejviser

Når man ikke længere kan gå til babyrytmik med sit barn,
er der mulighed for at følge op på den gode musikalske
udvikling ved at gå til musikalsk legestue. Børnene deles
op efter alder. Børn og voksne synger og leger sammen. Vi
laver fagter til sangene og bruger forskellige rekvisitter og
får på den måde trænet musikalitet, rytmik og bevægelse.
Nye hold starter tirsdag den 11. august.
Tilmelding: katjakastelskirken@gmail.com

SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN

BØRNEKOR - fra 0. – 3. klasse
Efter skolens sommerferie starter vi med børnekor. Der bliver et kor for børn fra 0. og 1. klasse og et kor for børn fra
2. og 3. klasse. Vi har nu en skole i sognet,
Langelinjeskolen, som er flyttet ind på Kastelsvej med
klasserne fra 0. – 3. Det er en oplagt mulighed for at lade
skole og kirke mødes i et samarbejde. Kastelskirkens tilbud
om børnekor vil blive annonceret på skolen, da vi gerne vil
være et supplement til det korarbejde, der allerede er i
gang på skolen - til gensidig glæde og gavn.
Korene starter mandag den 24. august,
0. og 1. klasse kl.15.00–15.45. 2. og 3. klasse kl.16.15-17.00
Tilmelding: katjakastelskirken@gmail.com
KOR FOR VOKSNE
I januar 2013 oprettede vi KASTELSKORET under ledelse af
Katja Larsen. Koret består af 35 – 40 unge mennesker, hvor
gennemsnitsalderen er ca. 25 år. Koret mødes i kirken hver
onsdag aften. Det har allerede givet flere koncerter og
medvirket ved nogle af kirkens gudstjenester. Men ellers
er det jo Kastelskirkens eget VOKALENSEMBLE under
ledelse af organist Lasse Ewerlöf, der står for korsangen
ved gudstjenesterne.
Her i april 2015 er der etableret et VOKSENKOR for dem
over 40 år. Også dette kor ledes af Katja Larsen. Det blev
fra første færd et tilløbsstykke med 50 tilmeldte og 17 på
venteliste.
Vi kan kun glæde os over, at så mange mennesker i alle
aldre har lyst til at gå til kor, og vi håber, at det fortsætter
med lysten til at deltage, selv om vores lokaleforhold ikke
er de bedste til så mange mennesker. Men ligesom sang og
musik styrker fællesskabet, så kan det måske også styrke
fællesskabet, at man skal rykke sammen på den plads, der
nu engang er til rådighed i kirken.
Ovenstående sang- og musiktilbud ledes af korleder Katja
Larsen, som er cand. musicae fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium.

(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 København S.
E-post : gm@km.dk

hilsen fra

KastelskirkeN

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

Juni · Juli · August 2015

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.
E-post: ewerlof@mail.dk
Træffes ikke mandag.
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. 60 83 13 65. E-post: lph@domik.dk
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup,
tlf. 39 29 29 12 eller 23 24 43 60. 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 nærmere 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.
MENIGHEDSPLEJEN
Beløb modtages med tak på Reg, nr. 9570 konto. nr. 6485200
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
Hjemmeside:

www.kastelskirken.dk

Foto: Bodil Aasted
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HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
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7. juni
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28. juni

1. s. e. trin.
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3. s. e. trin.
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JULI
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19. juli
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AUGUST
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(Høstgudstjeneste)

SEPTEMBER
6. september
13. september

DÅBSGUDSTJENESTER Kl. 11.00
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

den
den
den
den

13.
22.
26.
17.

juni
august
september
oktober

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

THOMAS H. BECK
THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag den 25. august kl. 18.30 afholdes der menighedsrådsmøde i Kastelskirkens mødelokale på 1. sal.
Mødet er offentligt.

MOBILEPAY
- ved indsamling til menighedsplejen i Kastels sogn.
De færreste mennesker går efterhånden rundt med kontanter i lommen, hvilket har vist sig at være et problem i forbindelse med indsamlingerne i forbindelse med gudstjenesterne.
Derfor har vi indført muligheden for at benytte MobilePay til
menighedsplejen – tlf. 21 35 00 40.
Alt hvad der indsamles via MobilePay behøver dog ikke at gå
til menighedsplejen. Man kan markere, hvad ens pengegave
skal gå til.
Og under alle omstændigheder siger vi tak for ethvert beløb
– stort eller lille.

Konfirmationen år 2016 er fastsat til Palmesøndag den
20. marts.
Tilmelding til undervisningen foretages ved at kontakte
sognepræst Gyrite Madsen.
Der optages elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet
eller børn af ansatte ved forsvaret har fortrinsret.
Tilmeldingsfrist for indskrivning til konfirmation er tirsdag den 25. august.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage fra kl.
15.30 – 17.00 i Kastelskirkens konfirmandlokale.

SOMMERKONCERT MED KASTELSKORET
- med deltagelse af kirkens organist Lasse Ewerlöf,
der spiller gammel og moderne spansk musik på orgel

Fredag den 19. juni kl. 19.30
KASTELSKORET afholder sin tredje sommerkoncert siden
korets stiftelse i januar 2013, derfor kan vi vist godt
kalde det for en tradition. Vi fejrer sommeren og de lyse
tider med en koncert, hvor især den danske sang vil være
godt repræsenteret. Også publikum vil få mulighed for
at stemme i, når Kastelskoret og kirkens organist byder
op til fællessang.

TIRSDAGSMØDER
Møderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken. På grund af adgangs – og pladsforholdene holdes møderne i Garnisonskirkens store
mødesal på Skt. Annæ Plads 4.
Tirsdag den 1. september kl. 14.00
”Det var Ungarnsrevolutionens skyld”
ved operasanger Inger Paustian.
Traditionen tro starter efterårets møderække med en
kort nadvergudstjeneste i Garnisonskirken, inden vi går
over i mødesalen for at drikke kaffe og høre foredrag.
Inger Paustian uddannede sig først som sygeplejerske og
deltog i Røde Kors´s hjælpearbejde i Østrig under
Ungarnsopstanden, inden hun startede på sin sangeruddannelse.

SANG OG MUSIK SOM GYMNASTIK
FOR HJERNEN
I min skoletid sang vi morgensang. Denne tradition har
man vist ikke ret mange steder længere. I det hele taget
er det mit indtryk, at der er sket et kulturtab i Danmark
i takt med, at sang og musik har fået mindre plads i folkeskolen. Nedprioriteringen i folkeskolen hænger
muligvis sammen med, at værdien af disse fag ikke er
særlig målbar.
Til gengæld er der lavet målinger, der viser, at der er forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel, når
man spiller musik. Det vil sige, at den kreative og den
logiske side arbejder sammen. Danmark har brug for
kreative unge mennesker, der kan løse problemer, derfor
er det afgørende, at vi prioriterer sang og musik højt
som en oplagt aktivitet for både børn, unge og ældre.
Det gør vi her i kirken, for sang og musik er på alle
måder en kulturel berigelse og en god indgangsvinkel til
kirke og kristendom. Desuden skaber sang og musik fællesskab, og en ekstra gevinst får man ved, at sang og
musik gavner indlæringen, fordi det er beskæftigelse
eller gymnastik for hjernen, når den kreative og den
logiske side arbejder sammen.
Af det følgende fremgår, hvilke muligheder der er i
Kastelskirken for at deltage i kor- og musikaktiviteter.
Gyrite Madsen

KONCERTLIVET
Under organist Lasse Ewerlöfs ledelse har der i mange år
været et rigt og varieret koncertliv på højt niveau i
Kastelskirken. Koncerterne afholdes som regel om søndagen, og der er gratis adgang, hvilket betyder, at alle
har mulighed for at være med. Koncerterne ligger i
grupper forår og efterår. Koncertprogram for efteråret
kommer i næste kirkefolder.

BABYRYTMIK - for de helt små
Tre gange om året sender vi indbydelse ud til børn i alderen 3 – 9 måneder, om at gå til babyrytmik i
Kastelskirken. Hvis man er tilflytter til sognet og ens
barn er fødselsregistreret i et andet sogn, bedes man selv
henvende sig for at tilmelde sig til Katja Larsen, som
leder salmerytmikken: katjakastelskirken@gmail.com
Nye hold starter onsdag den 12. august.

