KOR OG KONCERTER
KASTELSKORETS SOMMERKONCERT
Fredag den 2. juni kl. 19.00
Sommerkoncerten byder på et varieret program.
Repertoiret vil bære præg af, at koret har haft den færøske korleder, Tóra Vestergaard, som barselsvikar det seneste år, og hun
har trukket koret lidt længere over i den klassiske afdeling.
Programmet vil for eksempel byde på "Nordisk Hymne", Nordens
vordende kendingsmelodi, som havde debut til Nordisk Råds
Prisuddeling 2016, skrevet af Sunleif Rasmussen og Kim Leine.
Dertil perler af bl.a. Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Anne Linnet og
Sebastian.

KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
Glæd dig til Kastelskirkens Søndagskoncerter.
Vi tager hul på sæsonen søndag den 17. september kl. 14.00
Og frem til den 29. oktober vil du kunne nyde et flot og varieret
program.

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST ELSE HVIID
Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed

Kristianiagade 22 1.th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 21 31 00 28
Træffes efter aftale på præstekontoret Kastellet 15, 2100 Kbh. Ø
Træffes ikke mandag.
E-post : elh@km.dk
HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 72 81 17 07 E-post: thb@km.dk
Træffes efter aftale.

hilsen fra

KastelskirkeN

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

Juni · Juli · August 2017

ORGANIST LASSE EWERLÖF
Kastellet 15, 2100 Ø, tlf. 33 14 62 74, privat 39 65 67 18.
Træffes ikke mandag. E-post: lasse@ewerlof.dk
KIRKETJENER CLAUS KOFOD
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 Ø,
tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag.
E-post: kirketjener@kastelskirken.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Lars P. Poulsen-Hansen,
tlf. 60 83 13 65. E-post: lph@domik.dk
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup,
tlf. 23 24 43 60. E-post: rovig@mail.tele.dk

LØRDAGSFOREDRAG
Vi fortsætter vores række af foredrag om Luther og reformationen i efteråret.
Foredragene holdes i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet ved
siden af kirken og kirkepladsen.
Der serveres kaffe, te og scones undervejs.

Lørdag den 23. september kl. 10.00
Niels Henrik Gregersen, professor ved Det Teologiske Fakultet,
København: “Er Luther lutter lagkage? Luther i dansk teologi og
kultur 1914-2017“.

Lørdag den 18. november kl. 10.00
Kirsten Busch Nielsen, dekan og professor ved Det Teologiske
Fakultet, København: “Fortsat reformation?”

FACEBOOK Kastelskirken er nu på Facebook.
Følg os og følg med i sidste nyt fra din kirke.
Find os på https://www.facebook.com/Kastelskirken

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

www.kastelskirken.dk

Foto: Bodil Aasted
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Babysalmesang og Børnerytmik
•

Konfirmand 2018

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

FOR DE HELT SMÅ

JUNI
4. juni
5. juni
11. juni
18. juni
25. juni

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
Kantategudstjeneste
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Else Hviid
Kirsten Busch Nielsen
Thomas H. Beck

3.
4.
5.
6.
7.

Else Hviid
Kirsten Busch Nielsen
Carsten Barløse
Else Hviid
Else Hviid

BABYSALMESANG for babyer i alderen 3-9 mdr.

Else Hviid
Thomas H. Beck

En time i kirken med sange og salmer, bevægelse og leg, hvor
alle sanser tages i brug. Onsdage kl. 10.30 og kl. 11.30.
Første gang den 9. august.

MUSIKALSK LEGESTUE er for børn i alderen 1-4 år.
Her leges der ligeledes med sange, salmer, remser og danse.
Onsdage kl. 15.15 for de yngste og kl. 16.15 for de lidt
større børn. Første gang den 9. august.

JULI
2. juli
09. juli
16. juli
23. juli
30. juli

s.
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

AUGUST
6.
13.
20.
27.

august
august
august
august

8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis

Else Hviid
Thomas H. Beck
Thomas H. Beck
Else Hviid

DÅBSGUDSTJENESTER
Dåbsgudstjenesten lørdag formiddag er lidt kortere end søndagsgudstjenesten. Vi synger tre kendte salmer, der er en kort
prædiken, og vi døber to eller tre børn. Der er ofte rigtig
mange i kirken, både børn og voksne, og stemningen er uformel. Nogle oplever, at det er lettere at have sine børn med til
sådan en gudstjeneste. Og alle er velkomne.
Lørdag
Lørdag
Lørdag

10. juni
1. juli
9. september

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid

KIRKEBIL
Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i Kastelskirken.
Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegnekontoret
inden fredag kl. 12.00 på tlf. 33 91 27 06.

MENIGHEDSPLEJEN - Beløb til sognets menighedspleje
modtages med taknemmelighed på konto nr. 9570 6485200.
Man kan også bruge MOBILEPAY her som til kirkens andre indsamlingsformål, tlf. 21 35 00 40.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder møder
den 29. august og 28. november kl. 18.30.

FOR VOKSNE
KONFIRMAND 2018

KASTELSKORET

Konfirmationsforberedelse tilbydes alle elever i 8. klasse, og
børn fra Kastels Sogn har fortrinsret. Tilmelding til sognepræst
Else Hviid gerne inden 1. august. Konfirmationsforberedelsen
foregår torsdage kl. 15.30 – 17.00 i Kastelskirkens konfirmandlokale, første gang torsdag den 14. september.
Konfirmander og forældre inviteres til introduktion søndag
den 3. september kl. 10.00. Vi begynder med gudstjeneste og
fortsætter med en kort introduktion.

Består af 30 unge mennesker i 20´erne og 30´erne. Kastelskoret
afholder flere koncerter årligt samt deltager i særlige gudstjenester. Korets repertoire er blandet, overvejende fra “den danske sangskat”.
Øver mandage kl. 18.00. Første gang den 21. august

KASTELSKIRKENS FOLKEKOR

KUN FOR DRENGE
KASTELSKIRKENS DRENGEKOR
Har du en dreng, som er glad for at synge?
Og som tænker, at kor vist mest er for piger?
Så fortæl ham, at i Kastelskirken laver vi nu et kor kun
for drenge. Drenge mellem 8 og 10 år. Vi har ikke optagelsesprøve, men din dreng kan synge, og han kan lide
at synge. Han vil få det skægt med andre sangglade
drenge, han vil blive bedre til synge og han vil lære en
masse sange og salmer.
Vi forestiller os, vores drengekor skal medvirke ved koncerter i kirken og ved enkelte gudstjenester.
Mandage kl. 15.30 – 16.30.
Første gang den 21. august.
Er du interesseret i at være med, er du velkommen til
at henvende dig til Katja Larsen på
katjakastelskirken@gmail.com

Består p.t. af ca. 40 mænd og kvinder i alderen 40+. I koret
synges der spirituals, viser samt nye og gamle danske sange.
Øver torsdage kl. 17.30. Første gang den 17. august.
Der er p.t. venteliste til voksenkorene, men er du interesseret i
at høre mere, er du velkommen til at henvende dig til Katja
Larsen på katjakastelskirken@gmail.com

KANTATEGUDSTJENESTE
Søndag den 11. juni kl. 10.00
En kantategudstjeneste er en almindelig højmesse med en lille
solo-kantate, som er skrevet til dagen. Trinitatis søndag vil du
kunne høre en af baroktidens store komponister, Georg Philipp
Telemann. Han skrev i sit værk "Der Harmonische Gottesdienst"
en kantate til hver eneste søn- og helligdag i kirkeåret, til
denne dag "Unbegreiflich ist dein Wesen". Kantaten er for
sopran, violin/bratsch og orgelcontinuo.
Teksten der ligger til grund er dagens epistel, Romerbrevet 11,
33-36, som synges i kantatens recitativ, omkranset af to korte
arier, der begge kommenterer epistel-teksten. Det er charmerende og underholdende musik, men med et relevant og alvorligt indhold.

