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KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER
September og oktober 2014 
Søndag den 7. september kl. 14: Cembalo og orgelkoncert
Yuzuru Hiranaka, cembalo og orgel
Den Japanske cembalist og organist, Yuzuro Hiranaka, er en af
landets mest spændende musikere på sine instrumenter. Han spil-
ler et klassisk program på cembalo og et interessant eksperimen-
terende med jazz/bossanova rytmer på orgel.

Søndag den 14. september kl. 14: Orgelkoncert
Præsentation af solist fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium Philip Aggesen, orgel
Værker af J. S. Bach og Louis Vierne m.fl. Philip Aggesen er et af
Danmarks helt store orgeltalenter, Han er solistklassestuderende
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Søndag den 21. september kl. 14: Orgelkoncert
Kyung-Hee Kim, orgel
Den sydkoreanske organist, Kyung-Hee Kim, har videreuddannet
sig ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor hun
har taget kandidateksamen og solisteksamen i orgel og kirkemu-
sik. Hun er nu bosat her, har igennem en årrække været fast vikar
i Kastelskirken og er nu organist og kantor ved Lillerød Kirke.

Søndag den 28. september kl. 14: Orgelkoncert
Lasse Ewerlöf, orgel
Kastelskirkens organist spiller i anledning af Kastellets 350 års
jubilæum et program med orgelmusik fra tiden fra Kastellets
opførelse og musik fra vor egen tid med værker af Nicolaus
Bruhns, Bent Lorentzen og György Ligeti.

Søndag den 5. oktober kl. 14: Brass-Ensemble
Dania Brass Ensemble, dir.: Mogens Andresen
Dania Brass Ensemble består af professionelle musikere fra for-
skellige danske symfoniorkestre, Kgl. Kapel og Livgardens
Musikkorps.

Søndag den 12. oktober kl. 14: Cembalokoncert
Ketil Haugsand, cembalo. Den norske cembalist, Ketil Haugsand,
har tidligere været en meget hyppig gæstesolist i Danmark. Nu er
han vendt tilbage, efter mange år som professor i cembalo ved
Musikhochschul, Köln. Fra 2013 er han tillige blevet tilknyttet Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Søndag den 19. oktober kl. 14: Orgelkoncert
Roberto Canali (Italien), orgel. Den italienske organist, cembalist
og komponist, Roberto Canali er professor ved konservatoriet i
Napoli, og desuden en meget eftertragtet orgelsolist overalt i
Europa. På hans program er bl.a. italiensk orgelmusik. 

Søndag den 26. oktober kl. 14: Koncert
Se nærmere om koncertens program på: www.kastelskirken.dk
og i pressen.

Der er GRATIS ADGANG til Kastelskirkens Søndagskoncerter

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN
(Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed)
Aftaler kan træffes på tlf. 35 55 95 38  / Mobil 29 63 14 75
Er desuden på Præstekontoret, Kastellet 15, 2100 Ø.
tirsdag og torsdag kl. 11-12, tlf. 33 15 65 58.
Bopæl: Amagerfælledvej 18, 4.th., 2300 S.
E-post : gm@km.dk

HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 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: kastelskirken@mail.tele.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand for menighedsrådet: Lars P. Poulsen-Hansen, 
tlf. 6083 1365.  E-post: lph@domik.dk

Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup, 
tlf. 3929 2912 eller 2324 4360.  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 sognepræst Gyrite Madsen. 

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

hilsen fra
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HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
SEPTEMBER
7. september    12. s. e. trin.                        GYRITE MADSEN

14. september    13. s. e. trin.                        GYRITE MADSEN
21. september    14. s. e. trin.                       THOMAS H. BECK 

(Høstgudstjeneste)
28. september    15. s. e. trin.                     CARSTEN BARLØSE

OKTOBER
5. oktober        16. s. e. trin.                      THOMAS H. BECK

12. oktober        17. s. e. trin.                       GYRITE MADSEN
19. oktober        18. s. e. trin.           KIRSTEN BUSCH NIELSEN
26. oktober        19. s. e. trin.                       GYRITE MADSEN     

NOVEMBER
2. november     Alle helgens dag  

NB : Kl. 16.30 GYRITE MADSEN
9. november     21. s. e. trin.                      GYRITE MADSEN

16. november     22. s. e. trin.                      THOMAS H. BECK
23. november     Sidste s. i kirkeåret              GYRITE MADSEN
30. november    1. s. i advent                        GYRITE MADSEN

DECEMBER
7. december     2. s. i advent                      GYRITE MADSEN

14. december     3. s. i advent                      GYRITE MADSEN

KASTELLETS FØDSELSDAG
Kastelskoret medvirker søndag den 26. oktober kl.10.00 ved
gudstjenesten i anledning af, at Kastellet fylder 350 år her i 2014.  

ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 2. november kl.16.30 (Bemærk tidspunktet)
På Allehelgens dag er det en tradition, at vi mindes vore døde. 
Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, der er blevet begra-
vet eller bisat fra kirken eller ved én af kirkens præster i det for-
gangne år. Og for os alle kan gudstjenesten være en hjælp til at
mindes de af vore kære, vi har mistet gennem årene.
I gudstjenesten vil der blive lagt særlig vægt på musikken, som en
del af det at mindes. Desuden vil kirken være smukt oplyst med
levende lys.

LØRDAGS FOREDRAG
Foredragene foregår i ”Bageriet” / Søndre Magasin i Kastellet
ved siden af kirken og kirkepladsen.

Lørdag den 27. september kl. 10.00: 
Mag.art. Monica Papazu:  Den Russisk Ortodokse Kirke.
Monica Papazu er rumæner og kom til Danmark i 1980, hvor
hun blandt andet har været ansat i litteraturhistorie ved
Odense Universitet. Hun har et vægtigt forfatterskab af bøger
såvel som essays bag sig, som ikke mindst omfatter
”Diamantbroen”, der er et stærkt personligt vidnesbyrd om
den ortodokse kirkes univers. 

Lørdag den 18. oktober kl. 10.00:
Aktuelle problemer i Ruslands historie. 
I dagens Rusland spiller forskellige begivenheder i landets
ældre og nyere historie en aktuel rolle – dels ved udarbejdelsen
af nye lærebøger i Ruslands historie, dels i forbindelse med den
tiltagende patriotisme. I Rusland har man svært ved at gøre op
med den sovjetiske fortid, og man har desuden en forestilling
om, at der findes en historisk sandhed. 
Lars Poulsen-Hansen, der er specialist i russisk sprog og  histo-
rie, vil give eksempler herpå fra vikingetiden til i dag. 

Lørdag den 25. oktober kl.10.00:
SKT. ALEKSANDER NEVSKIJ KIRKE, Bredgade  53 
Gudstjeneste på dansk. Mere info på: www.ruskirke.dk

Lørdag den 29. november kl. 10.00:
Kirken er opstanden! 
Den Russisk-Ortodokse Kirkes tilbagevenden til det russiske
samfund. 
Foredrag ved  dr. theol. Christian Gottlieb, som er adjungeret
professor i kirkehistorie med særligt henblik på nyere russisk og
østeuropæisk kirkehistorie ved det Teologiske Fakultet på
Københavns Universitet.
Foredraget vil søge at indkredse det særlige ved den Russisk-
Ortodokse Kirke og dens rolle i fortidens og nutidens Rusland
og herunder spørge efter betydningen af fortidens teokratiske
arv.
Christian Gottlieb skal være rejseleder på turen til Rusland.

Læs mere om Ruslandsrejsen og foredragene på: 
www.kastelskirken.dk

TIRSDAGSMØDER 
Møderne arrangeres i samarbejde mellem Kastelskirken og
Garnisons Kirke. Af hensyn til adgangs- og pladsforhold holdes
møderne på Skt. Annæ Plads 4.

Tirsdag den  2. september kl. 14.00:    
Efterårets møderække indledes med en kort altergangsandagt
i Garnisons Kirke. 
Dernæst er der kaffebord i menighedshuset og foredraget:
Hundrede patruljer i Afghanistan – en øjenvidneberetning.

Advokat Nicholas Ørum Keller vil fortælle fra frontlinjen.  
Han er reserveofficer ved Garderhusarregimentet og har i
denne egenskab flere gange været udsendt til både Irak og
Afghanistan.

Tirsdag den  7. oktober kl. 14.00: 
”Indsat, udsat, løsladt”.  Foredrag ved Jens Gade, der har været
dømt for økonomisk kriminalitet og således været indsat i et
fængsel, hvor han også havde job som kirketjener i den lokale
fængselskirke. Jens Gade giver os en enestående mulighed for
at se bag om livet i et fængsel med alle de konsekvenser, det
har for den enkelte indsatte og familien.

Tirsdag den  4. november kl. 14.00:  
Historien findes – men det er ikke alle historier, der opklares !
Ved  mag. art. Bente Hansen, hvis  erindringsbog kommer
omkring hovedtemaerne i hendes liv og hendes tid fra 1940 og
frem : Krig og efterkrig, socialisme, kristentro, alkoholisme og
kvinders liv og arbejde. Bente Hansen har en omfattende og
rigt facetteret virksomhed bag sig.

KULTURNAT I KASTELSKIRKEN
Fredag den 10. oktober 2014
Kirken er åben hele aftenen fra kl.18.00

og oplyst med levende lys.

AFTENSANG - Kl. 19
Læsninger til natten veksler med aftensalmer, 

orgelmusik og solosang
Solosang ved Birgitte Ewerlöf, sopran og Jane Bertelsen, alt 

Lasse Ewerlöf, orgel - Gyrite Madsen, liturg
Årets sangsolister, Birgitte Ewerlöf og Jane Bertelsen,

er tilknyttet Den kongelige Opera, og synger desuden i
Kastelskirkens Vokalensemble.  

NATKONCERT - Kl. 21.30
Saxofon og Orgel - improvisations koncert

Peter Navarro-Alonso, saxofon og Dario Andrella, orgel 
Improvisationer over udvalgte musikstykker og melodier

Peter Navarro-Alonso rejser som saxofonsolist og kammer-
musiker over hele verden, bl.a. Alpha Trio.

Han har spanske rødder og er uddannet i Madrid og
København, hvor han i øvrigt nu studerer orgel.

Dario Andrella er italiensk organist, men kom til København
for at videreuddanne sig, og han har netop bestået den danske
kandidateksamen i orgelspil og kirkemusik med topkarakter.  

Gratis adgang          Mere info: kastelskirken.dk

PÅSKEREJSE TIL SKT. PETERSBORG
OG NOVGOROD
Medlemmer af Kastels og Garnisons sognes menigheder
planlægger at deltage i Akademisk Rejsebureaus rejse til Skt.
Petersborg og Novgorod i den russiske påske 2015 i dagene
8. – 14. april.                                             
Rejsen koster 10.995 kr. og er nærmere beskrevet på rejse-
bureauets hjemmeside www.akademiskrejsebureau.dk.   
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