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•• Minikonfirmander

•• Konfirmander

•• Barnedåb eller ej

••    Kor og Koncerter

••    Menighedsrådsvalg

MENIGHEDSRÅDET
VALG TILMENIGHEDSRÅD
Med udgangen af indeværende kirkeår udløber menighedsrådets
funktionsperiode, og der skal afholdes valg til menighedsrådet.
Kastels Sogns Menighedsrådet indkalder til orienteringsmøde om
valget den 6. september kl. 19.00 i kirkens mødelokale. Her vil
menighedsrådet orientere om rådets opgaver og kompetencer,
om dets arbejde, om kommende opgaver samt om reglerne for
opstilling af kandidatlister og afvikling af valget. Efter oriente-
ringsmødet afholdes der opstillingsmøde, hvor der opstilles kan-
didater til menighedsrådet.

Lars P. Poulsen-Hansen, formand for menighedsrådet

MØDER
Menighedsrådet holder møder den 25. oktober kl. 18.30. Og den
22. november kl. 18.30, hvor det nye menighedsråd konstitueres.
Møderne er offentlige og holdes i Kastelskirkens mødelokale på
første sal. 

ORIENTERING OM MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE 
Søndag den 20. november kl. 12.00. Efter gudstjenesten og under
kirkekaffen orienterer menighedsrådsformand Lars Poulsen-
Hansen om rådets arbejde i det forgangne år.

KASTELLET´S FØDSELSDAG - ÅBENT HUS
Søndag den 30. oktober kl. 10.00: gudstjeneste.
Søndag den 30. oktober kl. 13.00: koncert for Messing og Orgel
8. Regiments Musikkorps og Lasse Ewerlöf - orgel
Gratis adgang

KIRKEBIO I KØBENHAVN
Kirkebio har store film på programmet dette efterår:
8. september: Soning (instr. Joe Wright)
6. oktober: Invictus (instr. Clint Eastwood)
10. november: Hereafter (instr. Clint Eastwood)
1. december: Amour (instr. Michael Haneke)
Læs meget mere om Kirkebio på kirkens hjemmeside.

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.

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: 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

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 sognepræsten. 

MENIGHEDSPLEJEN
Beløb modtages med tak på Mobilepay tlf. 21 35 00 40

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

hilsen fra

KastelskirkeN
September · Oktober · November 2016

KULTURNAT I KASTELSKIRKEN
Fredag den 14. oktober  2016

AFTENSANG - Kl. 19.00
Max Reger og dansk romantisk musik

Erlend Tyrmi, bariton og Lasse Ewerlöf, orgel

NATKONCERT - Kl. 21.30
Christian Ellegaard, violin - Erlend Tyrmi, bariton

og Lasse Ewerlöf, org
Albinoni, Bach, Telemann, Lindberg m.fl. Populære klassikere,

solokantate af Telemann blandet med ny musik. 
Gratis adgang



HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

SEPTEMBER

4. 15.s.e.trinitatis Else Hviid
11. 16.s.e.trinitatis Else Hviid

NB kl. 9. Derefter Ecco walkaton
18. 17.s.e.trinitatis Thomas H. Beck
25. 18.s.e.trinitatis Else Hviid

Høstgudstjeneste

OKTOBER
2. 19.s.e.trinitatis Else Hviid

Radiotransmission
9. 20.s.e.trinitatis Thomas H. Beck 

14.  Aftensang Thomas H. Beck
Kl. 19.00  Kulturnat

16. 21.s.e.trinitatis Thomas H. Beck
23. 22.s.e.trinitatis Else Hviid
30. 23.s.e.trinitatis Else Hviid

NOVEMBER
6. Alle helgens dag Else Hviid

Kl. 16.30
13. 25.s.e.trinitatis Carsten Barløse
20. Sidste s. i trinitatis Else Hviid
27. 1. s. i advent Else Hviid

DÅBSGUDSTJENESTER
Lørdag den 17. september kl. 11:00    Thomas H. Beck 
Lørdag den 1. oktober     kl. 11:00               Else Hviid
Lørdag den 5. november kl. 11:00              Else Hviid
Lørdag den          3. december  kl. 11:00               Else Hviid

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 6. november kl.16.30 (Bemærk tidspunktet) 
Ved denne særlige eftermiddagsgudstjenestelige mindes vi de
der døde i årets løb. 
Kirken vil være stemningsfuldt oplyst med levende lys. Navnene
på dem, der i det forgangne år er blevet begravet fra kirken eller
ved én af kirkens præster, bliver læst op ved gudstjenesten. Vi
hører dagens tekster og synger de tilhørende salmer. 
Gennem musikalske interludier understøttes denne gudstjenestes
særlige karakter.

KIRKEBIL Der kan bestilles kirkebil til højmesserne i
Kastelskirken. Taxaen skal bestilles ved henvendelse til kordegne-
kontoret inden fredag kl. 12:00 på tlf. 33 91 27 06.

HVAD SKAL BARNET HEDDE?
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30 til ca. 19.30. 
Er du nybagt forælder, og går du og spekulerer over, om dit
barn skal døbes? Eller om det skal have lov at vælge selv, når
det bliver gammelt nok til det? Og kunne du tænke dig at
møde andre forældre, som går i samme overvejelser? Så kom til
debatmøde i Kastelskirken, hvor du både kan møde forældre,
som har valgt at lade deres barn tage stilling selv, og forældre
som har valgt, at deres barn skal døbes - det være sig af kultu-
relle, traditionelle eller trosmæssige årsager. Du vil også møde
familiesociolog Mai Heide Ottosen og sognepræst Else Hviid. 
Kirken byder på sandwich og vand. 
Tilmelding til kordegn Kim Frisenette, 
mail: kfr@km.dk senest 28. september.

MINIKONFIRMANDER
Er dit barn 9 eller 10 år gammelt og går i 3. eller 4. klasse?
Og nysgerrig? 
Så er der nu også mulighed for at blive minikonfirmand.
Gennem fortællinger og samtale, sang og leg lærer dit barn
lidt om de kristne grundfortællinger og om kirken. Vi kommer
til at opholde os mest i Kastelskirkens smukke kirkerum, og
børnene bliver fortrolige med rummet og med hvad rummet
bruges til. Der vil også være tid til saft og kage

Vi mødes 8 onsdag eftermiddage efter skole i Kastelskirken fra
kl. 15.00 til kl. 16.30. Første gang onsdag den 21. september.
Går dit barn på Langelinjeskolens indskoling på Kastelsvej, bli-
ver det fulgt fra skole til kirke og tilbage til skolen af os. 
Går dit barn på en anden skole, skal I selv sørge for at følge
jeres barn til kirken. 
Tilmelding til sognepræst Else Hviid inden 15. september.

KONFIRMANDER 
Velkommen til konfirmation i Kastelskirken.
Konfirmationsforberedelse tilbydes elever i 8. klasse. Børn fra
sognet og børn af ansatte ved forsvaret har fortrinsret.
Tilmelding til sognepræst Else Hviid.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage fra kl. 15.30 –
17.00 i Kastelskirkens konfirmandlokale, første gang torsdag
den 15. september.

KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
Alle søndage i september og oktober.
Se det detaljerede koncertprogram på
kirkens hjemmeside.

MUSIK OG KOR I KASTELSLKIRKEN
Læs om Bbysalmesang og Musikalsk legestue samt om Børne-
og Voksenkor på kirkens hjemmeside.

LØRDAGS FOREDRAG 
Foredragene foregår i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet
ved siden af kirken og kirkepladsen. Der serveres kaffe, te og
scones undervejs.

Lørdag den 24. september kl. 10.00 
Sognepræst Else Hviid: Rummelig og folkelig  - kulturkristen-
dom som folkekirkens mulighed og udfordring. Hvad er det
særlige ved danskernes forhold til kirken? Hvad kendetegner
Folkekirkens forhold til danskerne? Og hvordan sikrer vi, at for-
holdet mellem folk og kirke består? Otte år som præst for den
store danske koloni i London, i en kirkelig kultur som er ander-
ledes end den danske, har skærpet sognepræst Else Hviids blik
for det særlige ved den danske folkekirkelige model.

Lørdag den 12. november kl. 10.00 
Skuespiller og forfatter Preben Harris: 
Det politiske mord på dr. Dampe.
Dr. Jacob Jacobsen Dampe, født 1790 København, blev tiltalt
for højforræderi og majestætsforbrydelse og dømt til døden i
1820. Kong Frederik VI ændrede dog straffen til livsvarigt
fængsel, og Dr Dampe afsonede sin straf dels i Statsfængslet i
Kastellet dels på Christiansø. Dr. Dampes skæbne er ikke kendt
af mange, men Preben Harris har både spillet dr. Dampe på
Rialto Teateret og på turne i 2003, og har i 2008 skrevet en bio-
grafisk fortælling om Dr. Dampe.

TIRSDAGSMØDER 
Møderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og
Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens store mødesal
på Skt. Annæ Plads 4.

Tirsdag den 6. september kl. 14.00 
Anne Marie Carl-Nielsen, billedhugger
Vi begynder efteråssæsonen med en kort altergangsgudstje-
neste i kirken. Derefter er der kaffebord i menighedshuset og
skuespilleren og sygeplejersken Lise Schrøder fortæller om bil-
ledhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Tirsdag 4. oktober kl. 14.00 
Kunsthistorikeren, mag, art. Ulla Haastrup er om nogen kender
af de danske kalkmalerier, og fortæller denne eftermiddag om
malerierne i Skibet Kirke ved Vejle Fjord.Hør den spændende
historie og se billederne.

Tirsdag den 2. november kl. 14.00 Finn Slumstrup, tidl. høj-
skoleforstander på Vallekilde højskole, informationschef for
Dansk Flygtningehjælp, chef for Danmarks Radio P1 og pro-
grammedarbejder ved DR P, fortæller om Kirkens Korshær

Læs meget mere om LØRDAGSFOREDRAG og TIRSDAGSMØDER
på kirkens hjemmeside, www.kastelskirken.dk
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