Kirkelig vejviser
SOMMERUDFLUGT
Onsdag den 25. maj kl. 10.00
kører bussen fra Garnisons Kirken.
Sommerudflugten går til Odsherred, hvor vi spiser frokost på
en kro. Derefter går turen videre til Malergården, Sigurd
Swanes originale kunstnerhjem. Der vil vi få en introduktion
til stedet, hvorefter vi selv kan gå omkring i hus og have. Vi
slutter dagen der med kaffe og kage og er hjemme igen kl.
17.00, hvor der er en sommerandagt i Garnisons Kirken.
Prisen er 250 kr. Bindende tilmelding og betaling sker på kordegnekontoret, Skt. Annæ Plads 4, senest den 18. maj.

DÅB ER IKKE AFHÆNGIG AF ALDER
Ofte hører jeg, at forældre nævner, at nu er deres barn snart et
halvt år og så skal det jo døbes.
Jeg hører en undertone af, at det ellers er for sent.
Men det er ALDRIG for sent at blive døbt.
Man kan blive døbt uanset hvor gammel man er.. Når der nævnes tidsfristen med det halve år, gælder det alene navngivning
af barnet. Og navngivning har i princippet ikke noget med
dåben at gøre, selv om navngivning ofte sker i forbindelse med,
at barnet skal døbes. Med andre ord vil man altid kunne lave en
aftale om at blive døbt, uanset hvilken alder man har.
Gyrite Madsen

MUSIK I KASTELSKIRKEN
Langfredag den 25. marts kl. 10.00
I forbindelse med den liturgiske gudstjeneste opføres
Heinrich Schütz´s Oratorium: ”Jesu syv korsord”.
Medvirkende:
Kastelskirkens Vokalensemble :
Birgitte Ewerlöf, Kate Curran, Jane Bertelsen, Jan-Erik Sääv,
Erlend Tyrmi, Torben Demstrup.
Kasper Lykke Hedegaard og Erik Danciu, violin, Hanna
Loftsdóttir, gambe og Lasse Ewerlöf, orgel.
Liturg : Gyrite Madsen

ONSDAGSKONCERT
Onsdag den 20. april kl. 17.00 – 17.45
Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
spiller værker af Mendelssohn – Orgelsonate – og Franz Schubert – Strygekvartet nr. 13 ”Rosamunde”
Medvirkende: Jon-Joe Reed, orgel – Cæcilie Balling og Sofie
Qvamme, violin
– Sigrid Kongshøj -Munch, bratsch – Andrew Power, cello.
Gratis adgang

SOGNEPRÆST ELSE HVIID
Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed

Træffes på præstekontoret Kastellet 15, 2100 Ø
tirsdag og torsdag kl.11-12, Tlf. 33 15 65 58
Bopæl : Kristianiagade 22, 1.th. , 2100 Ø, Tlf. 33 15 65 58
E-post : ehv@km.dk
HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 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

Marts - April - Maj - Juni 2016

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 for menighedsrådet: 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 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.

Foto: Bodil Aasted

Langfredag - Musikgudstjeneste

•

•

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

Påskeddag:

Gyrite Madsens sidste gudstjeneste
•

Ophør af Sognebåndsløsning

Else Hviid bliver ny sognepræst

•
•

Kastelskorets Sommerkoncert

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
MARTS
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts

Skærtorsdag
CARSTEN BARLØSE
Langfredag
GYRITE MADSEN
(Liturgisk)
Påskedag (NB! Sommertid) GYRITE MADSEN
(Afskedsgudstjeneste)
Anden påskedag
THOMAS H. BECK

APRIL
3.
10.
17.
22.
24.

april
april
april
april
april

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske

THOMAS H. BECK
Indsættelse af Else Hviid
CARSTEN BARLØSE
CARSTEN BARLØSE
ELSE HVIID

MAJ
1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

5. s. e. påske
Kristi himmelfarts dag
6. s. e. påske
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trin.

ELSE HVIID
THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID
THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID

2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.

ELSE HVIID
THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID

JUNI
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni

LØRDAGSDÅB
Lørdag
Lørdag
Lørdag

16. april
7. maj
18. juni

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

THOMAS H. BECK
ELSE HVIID
ELSE HVIID

MOBILEPAY - tlf. 21 35 00 40
Indbetalinger til det anførte MobilePay nummer går til at støtte
Menighedsplejen i Kastels Sogn, og vi takker for ethvert bidrag.

ELSE HVIID INDSÆTTES SOM NY SOGNEPRÆST
Søndag den 10. april kl. 10.00 indsættes Else Hviid som ny
sognepræst i Kastels Sogn. Alle indbydes til at komme i kirke og
byde vores nye sognepræst velkommen.

PÅSKEDAG - søndag den 27. marts kl. 10.00

VELKOMMEN TIL SOGNEPRÆST ELSE HVIID

(NB: HUSK sommertid)

Blandt rigtig mange ansøgere har menighedsrådet udset sig
præsten ved Den Danske Kirke i London, Else Hviid, som den
mest kvalificerede til at efterfølge Gyrite Madsen. Med hendes
baggrund er vi sikre på, at hun kan blive en fremragende arvtager til sognepræsteembedet i Kastels sogn. Vi hilser hende
hjerteligt velkommen og ser frem til samarbejdet med hende.
Lars P. Poulsen-Hansen
Formand for menighedsrådet

Gyrite Madsen takker af:
Påskedag den 27. marts holder jeg min sidste gudstjeneste som
sognepræst for Kastels sogn.
Det er med vemod, at jeg siger farvel til Kastelskirken og dens
fantastiske beliggenhed.
Jeg vil savne at prædike i det smukke kirkerum, ligesom jeg vil
savne kontakten til min dejlige og trofaste menighed, hvad
enten vi har mødtes i sorg eller glæde. Årene fra min ansættelse i januar 2002 og til nu har på alle måder været fantastiske og lærerige, og det tager jeg med tak med mig på min videre færd.
En stor tak til menighedsrådet for dets imødekommenhed gennem alle årene – især tak for støtten til igangsættelse af børneog korarbejdet, som nu forhåbentlig kan danne fundament for
børne- og familiegudstjenester i det børnerige Kastels sogn.
Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle dem, jeg har haft samarbejde med gennem årene.
Gyrite Madsen

FARVEL TIL GYRITE MADSEN
Med udgangen af marts går vores kirkebogsførende
sognepræst Gyrite Madsen på pension efter at have
tjent os trofast og energisk i fjorten år. Hun har med sit
smil og vindende væsen spredt megen glæde i vores
sogn, som hun har lært at kende så godt som nogen indfødt. Hun har som sognets ankerkvinde i høj grad været
til stede på såvel helligdage som hverdage. Hun har med
naturlig værdighed og charme stået for de kirkelige
handlinger og holdt nogle gode, engagerede og jordnære prædikener. Hun er gået ind i vores aktiviteter
med liv og sjæl og har sat gang i givende børneaktiviteter og kor. Hun har været en forstående og lyttende
samtalepartner, når det krævedes, men også med sin
sans for humor været en festlig skikkelse i vores samvær.
Hun har kort sagt været meget afholdt, og vi kommer til
at savne hende rigtig meget.
Lars P. Poulsen-Hansen
Formand for menighedsrådet

Else Hviid skriver:
Efter otte fantastiske og lærerige år ved Den Danske Kirke i
London er det med glæde og taknemmelighed, at jeg begynder mit virke som sognepræst ved Kastelskirken.
Lige så lærerigt og spændende det har
været at arbejde i en udlandskirke, lige
så meget ser jeg frem til at blive præst
i Danmark igen – til at få gode kollegaer, til at indgå i faglige sammenhænge
og til at få de teologiske udfordringer,
jeg tror, I i Kastels sogn vil give mig.
Jeg glæder mig til at færdes på
Kastellet, til at lære sognet at kende og
til at møde og samarbejde med jer alle
sammen.
Else Hviid

TIRSDAGSMØDER sammen med Garnisions Kirken
Møderne foregår i mødelokalerne på Skt. Annæ Plads 4.
Tirsdag den 5. april kl. 14.00: Journalist Jan Larsen, der i en
årrække har været DR´s korrespondent i Kina, fortæller om
”Riget i midten” ud fra sit grundige kendskab til forholdene i
Kina - også de moderne, hvor de kristne menigheder er i
eksplosiv vækst til myndighedernes store bekymring.
Tirsdag den 3. maj kl. 14.00: Årets lille udflugt går til Bakkehuset, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg. Vi mødes derude
kl.14.00 og får en omvisning af ca. 1 times varighed. Derefter
går vi til én af De små Haver i Pile Allé og drikker kaffe, inden
vi går hver til sit. Bus 6A, 8A og 26 kører derud.
Deltagerantallet er højst 25.
Tilmelding til kordegnekontoret på tlf. 33 91 27 06 senest den
26. april.

KASTELSKORETS SOMMERKONCERT

SOGNEBÅNDSLØSNING
TIL GYRITE MADSEN OPHØRER
Da man løser sognebånd personligt til en præst, skal sognebåndsløsere til undertegnede være opmærksomme på, at sognebåndet ophører, når jeg går på pension den 1. april.
Gyrite Madsen

- lørdag den 11. juni kl. 17.00
Traditionen tro slutter Kastelskoret, under ledelse af Katja
Larsen, sæsonen af med en festlig sommerkoncert.
Ved koncerten deltager også kirkens organist Lasse Ewerlöf, og
desuden medvirker Kastelskirkens Børnekor.
Gratis adgang

