SØREN KIERKEGAARDS LIV OG VÆRK
- en foredragsrække.

Lørdag den 9. marts kl.10.00:
”Beslutning og kortslutning i Kierkegaards opbyggelige
forfatterskab.” Et foredrag om at træffe valg.
Ved Helle Møller Jensen som er ph.d. på en afhandling om Søren
Kierkegaard og sognepræst i Skovshoved.
Er det muligt at gå igennem livet uden nogensinde at have truffet en eneste beslutning ? Det mener Kierkegaard. En stor del af
hans forfatterskab handler om, hvordan man på tragikomisk vis
kan kortslutte erkendelse og vilje, så man ikke tager en eneste
beslutning i livet. Temaet er selvbedrag, og udfoldes i beskrivelser
af: modløshed, overmod, selvdestruktivitet, trodsighed, overspringshandlinger og sidst men ikke mindst i en konkret opskrift
på ordentlig selvkærlighed.
Foredragets formål er at vise, hvorfor Kierkegaard insisterer på,
at en beslutning rummer en begyndelse og en slutning bragt til
udførelse indenfor et døgn, og at alt derudover blot fortjener at
blive kaldt stræben eller fejhed.

Onsdag den 20. marts kl. 19.30:
”Søren Kierkegaard og vor tid.”
Ved Jørgen Carlsen, som er idéhistoriker og forstander for
Testrup Højskole samt medlem af Det Etiske Råd.
Søren Kierkegaards tænkning er enestående og original. Men
den er også vanskelig at komme på bølgelængde med – dels på
grund af sproget og en masse indforståetheder, dels fordi han
ofte brugte ironien eller satiren for at få sit budskab frem. Hvad
var kernen i hans tænkning? Er han stadig aktuel, her i 200 året
for hans fødsel? Disse spørgsmål vil blive belyst i løbet af foredraget.

Lørdag den 13. april kl. 10.00:
”Kierkegaard i Kastelskirken.”
Ved forfatter og filosof Peter Tudvad.
Til højmessen i Kastelskirken den 18. maj 1851 kom der flere kirkegængere end sædvanligt. Ikke mange, men nogle få, der var
blevet lokket ud bag voldene af gårsdagens prædikantliste i aviserne : ”Citadellet, Mag. S. Kierkegaard, Kl.9”.
Søren Kierkegaard var kendt af alle i København, mange havde
fundet trøst i hans bøger, især de opbyggelige taler, men kun få
havde hørt ham prædike. Således var det kun fjerde gang i sit liv,
at han gjorde det denne søndag i Kastelskirken, og det skulle
også blive den sidste.
Men hvad sagde han til menigheden? Hvad ville han med sit forfatterskab ? Og hvem var han egentlig, den lille, skrutryggede
københavner med den bredskyggede hat og den skarpe pen ?
Kom, og få svarene, når Peter Tudvad holder foredrag i
Kastelskirken.
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HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN

KONCERTPROGRAM

DUKKETEATER SVANTEVIT

MARTS

for Kastelkirkens Søndagskoncerter

Lørdag den 20. april kl.14.00 i kirken:

3. marts
10. marts
17. marts
24. marts

(3.s.i fasten)
GYRITE MADSEN
(Midfaste)
GYRITE MADSEN
(Mariæ Bebudelses Dag) THOMAS H. BECK
(Palmesøndag)
GYRITE MADSEN
(Konfirmation)
(Skærtorsdag)
GYRITE MADSEN
(Langfredag)
GYRITE MADSEN
(Liturgisk)
(Påskedag)
KIRSTEN BUSCH NIELSEN

28. marts
29. marts
31. marts

APRIL
1. april
7. april
14. april
21. april
26. april
28. april

(Anden påskedag)
(1. s. e. påske)
(2.s.e.påske)
(3.s.e.påske)
(Bededag)
(4.s.e.påske)

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

(5.s.e.påske )
(Kr. Himmelfarts dag)
(6.s.e.påske)
(Pinsedag)
(Anden pinsedag)
(Trinitatis)

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

(1.s.e.trin.)
(2.s.e.trin.)
(3. s. e. trin)

GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK

MAJ
5. maj
9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj

JUNI
2. juni
9. juni
16. juni

DÅBSGUDSTJENESTER Kl. 11.00
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

den
den
den
den
den

16. marts
6. april
11. maj
15. juni
3. august

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

Søndag den 3. marts kl. 14.00
Kammerkoncert med ENSEMBLE MIDTVEST
Kammermusik af Johannes Brahms (Klarinetkvintet, h-mol,
opus 115 Strygekvartet, c-mol, opus 51 nr. 1)
Ensemble MidtVest er sammensat af elleve unge, topprofessionelle og dedikerede klassiske musikere fra hele Europa med
speciale i kammermusik.
Søndag den 10. marts kl. 14.00
Orgelkoncert Morten Bech (Københavns Domkirke) - orgel
Værker af Johann Gottfried Walther, Max Reger og Camille
Saint-Saëns
Morten Bech er sidste år blevet ansat som organist ved
Domkirken, Vor Frue Kirke, København, hvor han foruden
organiststillingen også skal være kantor.
Søndag den 17. marts kl. 14.00
Barokkoncert
Friedemann Immer, baroktrompet, ensembler og solister fra
Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums afdeling for
Tidlig Musik
Der opføres musik fra de tjekkiske fyrstehoffer i Kromeric og
Kremsier af Heinrich Ignaz von Biber, Schmelzer, Rittler m.fl.
Den internationalt berømte baroktrompetist, Friedemann
Immer, professor i Köln og Amsterdam er inviteret som inspirator og ensembleleder for konservatoriets studerende i Tidlig
Musik.

Forestillingen ”PUST”
I forestillingens rammefortælling møder vi pigen Gerda. Hun
stiller nogle af de spørgsmål, som dukker op hos et moderne
barn, der kommer ind i kirken. Gerda møder en underfundig
herre, der bor i kirken. Han kan svare og svarene bliver til dramatik. ”PUST” er en åben dukketeaterforestilling, der inddrager kirkens rum og akustik som medspiller i en musikalsk og
poetisk rejse gennem det gamle og det nye testamente.
”PUST” handler om det hele – det hele peger frem mod påske
og pinse. Med skiftende dukkespilsteknikker og soloviolin
etableres en poetisk og sammenhængende fremstilling, der vil
sætte påskens og pinsens begivenheder i perspektiv.
Midlerne er dén udtryksfulde sammenfletning af levende
musik, humor og fortryllende billeder, som er blevet
Dukketeater Svantevits særkende og som indbragte teatret
”Den Fynske Kulturpris”.
Forestillingen henvender sig til alle i alderen fra 5 – 105 år, og
der er GRATIS ADGANG!

SOMMERUDFLUGT
Onsdag den 29. maj: Bussen holder ved Garnisonskirken og
kører kl.10.00 (præcist af hensyn til programmet).
Turen går til Fanefjord Kirke, hvor vi skal se de mange flotte
kalkmalerier.
Pris: kr. 150,-. Prisen inkluderer middag og kaffe undervejs.
Bindende betaling ved tilmeldingen som sker til kordegnekontoret – tilmeldingsfrist den 23. maj. Max 40 deltagere.

Kastelskirkens Onsdagskoncerter
Onsdag den 17. april kl. 17.00 – 17.45
”Paradis og Syndefald"
Studerende fra Musikkonservatoriet opfører orgelværker af
Franck, Bach og Reger bundet sammen af Naja Marie Aidts
novelle "Den Blomstrende Have".

TIRSDAGSMØDER

Gratis adgang til alle koncerterne
Se nærmere om koncerterne på
kastelskirken.dk og facebook / kastelskirkens koncerter

Tirsdag den 2. april kl.14.00: Sognepræst Jeanette Capion,
Kongsted: ”Kvinderne og kærligheden – om Jakob Knudsen”.
Tirsdag den 7. maj kl.15.00: Miniudflugt til ”Den Sorte
Gryde”, Nansensgade 20, 1366 København K.
Bemærk tidspunktet kl.15.00. Vi mødes på stedet.

LANGFREDAG den 29. marts
På Langfredag former højmessen sig som en liturgisk gudstjeneste med salmer, kor og orgelmusik samt læsninger afstemt til
passionstidens og langfredagens drama.
Kastelskirkens Vokalensemble og kirkens organist, Lasse
Ewerlöf står for det musikalske.
Liturg er Gyrite Madsen.

møderne afholdes Skt. Annæ Plads 4.
Tirsdag den 5. marts kl.14.00: Journalisten og forfatteren
Birgit Meister fortæller, med afsæt i sine bøger: ”Bogen til
mine kære” og ”Salmeordbogen” om vigtige ord i livet.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag den 12. marts kl. 18.30
Tirsdag den 21. maj kl. 18.30
Møderne foregår i Kastelskirkens mødelokale på første sal og
de er offentlige.

