INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION
Konfirmationen år 2013 foregår
Palmesøndag den 24. marts kl. 10.00
Tilmelding til undervisningen foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (se bagsiden af folderen).
Der optages elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret. Indskrivning til konfirmation skal finde sted senest den
30. august 2012. Undervisningen begynder i midten af september,
og de indskrevne konfirmander vil modtage brev om tidspunkt
og mødested i starten af september. Hvis konfirmanden ikke er
døbt, skal der aftales dåb i god tid før konfirmationen.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl.15 – 16.30 i
Kastelskirkens konfirmandlokale.
Der kan dog forekomme torsdage, hvor man må påregne lidt
længere tid, hvis vi for eksempel skal nå at se en film. Det vil blive
udlignet med tidligere fri andre torsdage. Det er også en forudsætning for deltagelse, at konfirmanden må tage med på nogle
udflugter, hvor vi mødes ved udflugtsmålet. Det kan for eksempel
være en tur til Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet eller
lignende.

TIRSDAGSMØDER
Vi forstætter det god samarbejde med Garnisons Kirke om at
arrangere eftermiddagsmøder.
Møderne foregår i Garnisons Kirkes mødesal på Skt. Annæ Plads 4
og finder, som hoveregel, sted den første tirsdag i måneden.
Efterårets møderække starter med en kort altergangsgudstjeneste i kirken, hvorefter vi går over i mødesalen og drikker kaffe og
hører foredrag.
Tirsdag den 4. september kl. 15.00:
Professor i teologi Kirsten Busch Nielsen.
Kirsten Busch Nielsen forsker og underviser i dogmatik ved Det
teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og er desuden
knyttet til Kastelskirken som ulønnet hjælpepræst.
I sit foredrag taler hun, med udgangspunkt i sine egne studier og
projekter, om meningen med, at præster (stadig) uddannes i teologi ved universitetet, og at teologi (stadig) tilhører kredsen af
fag ved universitetet. Hvorfor giver disse gamle ordninger
mening i en moderne verden? Hvad kræver det af os, hvis vi vil
undgå at sætte dem over styr?

Kastelskirkens Søndagskoncerter
finder sted alle søndage
i september og oktober måned kl. 14.00

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN (kbf.)
Træffes på Præstekontoret Kastellet 15, 2100 Ø.
tirsdag og torsdag kl. 11-12. Eller efter aftale.
Tlf. 33 15 65 58 / 35 55 95 38 (priv.) / Mobil 29 63 14 75
Bopæl : Upsalagade 23, 2100 Ø.
Træffes ikke mandag.
E-post : gm@km.dk

hilsen fra

KastelskirkeN
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HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 E-post: thb@km.dk
Aftaler træffes tirsdag-fredag kl. 9-12. Træffes ikke mandag.
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
Ny formand for menighedsrådet annonceres i næste blad.
Henvendelse kan indtil da ske til: Lars P. Poulsen-Hansen, tlf.
4390 1228 eller 6083 1365. E-post: lph@domik.dk
KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Anita A. Møhlenberg. E-post: anim@km.dk
Kordegn: Kim Korning Frisenette E-post: kfr@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 kirkelige handlinger
aftales først med sognepræst Gyrite Madsen (se ovenfor).
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
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Hvad forstår vi ved gudstjeneste
•

•

Salmerytmik

Konfirmandtilmelding

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

HVAD FORSTÅR VI VED GUDSTJENESTE

PÅ GRUND AF DET STORE ECCO WALKATHON ARRANGEMENT
I KASTELLET SØNDAG DEN 26.AUGUST GØR VI OPMÆRKSOM
PÅ, AT DER DEN DAG ER GUDSTJENESTE KL. 9.00.

Når man gentagne gange hører, at gudstjenesten er kedelig,
gammeldags og ganske uforståelig kan det være lidt trættende at høre på, ikke mindst fordi det ofte viser sig, at det er
dem, der ikke deltager, dem der aldrig kommer, og som overhovedet ikke vil være med, der siger sådan.
En kirke, der prøver at imødekomme og indrette sig efter,
hvad de overfladiske, de pjattede og de underholdningstørstige mener og kræver, og som opfører sig ligesom en virksomhed, der er afhængig af markedet og PR-virksomhed og laver
spørgeundersøgelser for at finde ud af, hvad folk vil have og
indretter sig derefter, må anses for at være både latterlig og
ynkelig.
Og en gudstjeneste der forsøger at leve op til tidens utallige
ønsker og krav om underholdning og ”events” har intet med
gudstjeneste at gøre. Den er i stedet blevet spekulation i tilslutning og popularitet. Men skal kirken da ikke følge med tiden
og forandre sig med tiden ? Nej, det skal den ikke, så sandt som
alt hvad der følger med tiden forsvinder, eftersom det er selve
tidens væsen at gå og forsvinde.
Gudstjenesten skal langt snarere forestille et brud med al tid,
eller standsning af tiden. Den stadige gentagelse af ritualer og
læsninger omkranset af salmerne og musikken, tegner en evigheds-ø midt i tidernes strøm. Gudstjenesten er fri-rum, pusterum, fred og hvile midt i verdens jag. Roen og hvilen ligger i
gentagelsen og genkendeligheden. Og den lukkes der så at
sige op for ved at man åbner sig for det, som gudstjenesten
byder på.
Gudstjenesten er samtale med Gud. Det er nerven, meningen
med alt, hvad der sker. Og det er til den samtale kirken blev
bygget. Samtalen mellem himmel og jord må aldrig gå i stå.
Den skal kunne findes og høres et sted – uanset omkostninger.
Mennesker kommer her for at løfte øje, sind og hjerte opad –
for at møde en anden verden.
Gud er midtpunktet, og vi kommer for at høre hans ord og for
at stille os under en autoritet, som ikke er af denne verden. Vi
kommer for at møde det ufattelige og evige, det vi aldrig selv
kan rumme. Og sådan gør vi alvor af, at vi er skabninger og indrømmer, at vi ikke selv er livets herre. I gudstjenesten slipper vi
for en kort stund os selv. Og alt, hvad der sker ved gudstjenesten skal hjælpe med til at dette kan hænde - at vi kan møde
det, der er mere end os selv. Vi kommer ikke for at udfolde og
vise os selv. Vi skal ikke brede os her. Her skal vi samle os.
Og ansvaret for at gudstjenesten forbliver gudstjeneste og kan
skelnes fra alt muligt andet menneskeligt samvær, det ansvar
påhviler især dem, der har gudstjenesten som arbejde og derfor bedst véd, hvad den er og skal være. Der er mange, der
gerne vil gøre sig til herre over gudstjenesten og lave den om,
så den passer bedre til deres interesser og lyster eller eventuelle mærkesager, der er populære og som kirken passende kunne
springe på for at være med, hvor det foregår.
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Men der er ikke meget andet at sige om dette end at det er forræderi at indrette gudstjenesten på modens eller underholdningens betingelser. Vi skal ikke holde gudstjeneste, som vi
nærmest gør undskyldning for, fordi den ikke er videre populær og velbesøgt. Vi holder den, som vi gør, fordi det er det
bedste, der sker os hele ugen, og det vi lever af alle de andre af
ugens dage.
Alle dem, der underholder os med, at de skam ville komme,
hvis det hele foregik anderledes og på andre tidspunkter – kort
sagt hvis gudstjenesten ikke længere var gudstjeneste – dem
behøver vi vel i grunden ikke spilde så meget tid på.
Gyrite Madsen

SALMERYTMIK
Tre gange om året sender vi breve ud om tilmelding til
Babysalmesang/Salmerytmik. På den måde håber vi, at alle der
er født i sognet bliver tilgodeset og får tilbud om denne aktivitet for forældre og babyer. Hvis man er tilflytter til sognet og
ens barn er fødselsregistreret i et andet sogn; får man ikke
brev. Vi beder derfor om, at man selv henvender sig til kordegnekontoret eller til sognepræst Gyrite Madsen.

Forløbet med Salmerytmik ledes af Katja Larsen, som er bachelor i musikpædagogik fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med hovedfag i Elementær Musikopdragelse, som blandt
andet indebærer musikundervisning af 0- 3 årige. Katja forventer at afslutte sin kandidateksamen i Musikpædagogik i foråret
2014.
Gennem leg, bevægelse, sang og lytning stimuleres barnets
udvikling blidt på en lang række områder. Nogle af de kendte
og elskede salmer får nyt liv og gives videre til næste generation.

