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Hvorfor har vi soldater i landet, og hvorfor ér vi solda-
ter, nogle af os. Det har vi, og det er vi dybest set, for-
di der er noget, vi holder af.
Der kan for hver enkelt være mange grunde til, at man
har valgt at være soldat, enten man nu har det som livs-
gerning eller har valgt det i en kortere eller længere
periode af sit liv. Men det rokker ikke ved fundamentet,
at soldater det har vi og det er vi, fordi der er noget, vi
som folk og som enkelte holder af. 
Vi holder af vort land. Ganske enkelt og enfoldigt. Vi
holder af vor familie. Vi holder af vores frie måde at
leve sammen og være sammen på. Vi mener, at det
gode skal værnes imod det onde.  Vi mener, at de sva-
ge og værgeløse skal beskyttes mod overgreb. Vi
mener, at frihed skal beskyttes mod tvang og tyranni.
Og nogen skal påtage sig den opgave. Nogen skal være
øvrighed i landet både indadtil og udadtil.

Vi ved, at det engang imellem kan være nødvendigt at
bruge det ondes midler imod det onde selv. Vi ved, at
det somme tider kan være nødvendigt at bruge det
ondes midler for det godes skyld.

Vi ved også, at i denne verden er der ingen absolutter.
Det handler ikke om det absolut gode imod det absolut
onde. Derfor kan vi mennesker aldrig føre krig i Guds
navn. Skal vi endelig føre krig, må vi gøre det i eget
navn og på eget ansvar. Det handler om at afværge et
større onde med et mindre onde. Og det mindre onde
kan altså være at bruge det ondes egne midler imod
det onde selv - på en tøjlet og kontrolleret måde. 
Vi ved også, at det er menneskeligt at fejle. Både de,
der træffer beslutningerne og de, der bagefter lægger
ryg til at udføre dem, kan tage fejl og gøre fejl. Derfor
kan vi aldrig føre krig ud fra skråsikkerhedens og ret-
færdighedens position, men altid ud fra angerens posi-
tion: Herre, vær mig synder nådig.

Vi tror, det er det rigtige vi gør. Vi tror på, at vi ved vor
indsats er med til at hæmme det onde og fremme det
gode. Og det skal vi tro på. Og når vi tror det, skal vi
selvfølgelig frimodigt og modigt gøre, hvad gøres skal.
Men tvivlen, den lille usikkerhed, den lille tøven skal
altid være der et sted i baghovedet. Den skal forhindre,
at der går dæmoni og djævelskab i sagen. Kun Gud
råder i absolut forstand for det gode. Kun Gud råder i
absolut forstand for sandhed og løgn, for godt og ondt.
Vi er kun skrøbelige og fejlbarlige mennesker, og vi skal
ikke gøre os til Gud. 
Jeg tror, det er det rigtige, jeg gør; det må enhver sol-
dat sige til sig selv, og så må han handle derefter, men
vide det med absolut sikkerhed, kan han ikke. Herre
vær mig synder nådig.

Vi er i dag samlet for at hædre alle dem, der på Dan-
marks vegne har gjort en indsats ude i verden, hvor der
har været brug for det. Mange er kommet hjem som
stærkere og mere modne og mere taknemmelige men-
nesker. Kommet hjem med bevidstheden om, at de
gjorde, hvad de kunne og gjorde, hvad de skulle, og at
det faktisk havde en betydning både i den lille og den
store sammenhæng.
Mange er kommet hjem med ar på sjæl og legeme og
må leve videre med de mærker, de bærer på. Danmark
skylder dem og deres pårørende en tak. Nogle er kom-
met hjem i kister. Efterladte må bære sorg og savn. 
Danmark skylder dem og deres pårørende en tak. Vi, de
endnu levende, skylder dem en tak. Vi skylder dem at
holde deres minde i ære. Vi skylder dem, at deres ind-
sats ikke var forgæves.

Som det sømmer sig i et gammelt kristent land mindes
vi vore døde ved en gudstjeneste. Det gør vi, fordi vi er
døbte kristne mennesker. Vi er ikke ingenting. Vi er
andet og mere end biologiske og sociale væsener. Vi er

Prædiken ved Mindegudstjeneste og Flagdag
5. september 2009  (Johannesevangeliet 11, 25 – 26)

- fortsættes side 5
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- fortsat fra side 2

døbte kristne mennesker, mennesker af Ånd, genfødt
til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. 

Et levende håb, ja. Et opstandelseshåb, ja. Men vi ved
ikke helt præcist, hvad det håb går ud på. Vi ved ikke
helt præcist, hvad håbet er håb på.Vi ved bare, at der
er lys i det. Glæde i det. Fortrøstning i det.

Håbet rækker ikke fra vugge til grav. Håbet rækker fra
dåben til det evige liv. Håbet rækker gennem død og
grav fremad mod noget, vi ikke kan forestille os. Noget
vi ikke ved, hvad er. Men håbet selv er en magt i os, som
kommer til os et andet sted fra, end fra os selv. En
magt, som bærer os fremad og bærer os gennem alle
trængsler her på jorden. De gamle talte om det i bille-
der. De var ikke så bornerte og forlegne ved billeder,
som vi er i vore dage. 

Håbet er fortrøstning til Gud. Håbet er, at vi hver dag
lægger vort liv i Guds Hånd og tager, hvad der kommer.
Håbet er, at Gud, dér hvor alt er forbi for os, åbner et
nyt kapitel i den fortælling vort liv er.

Håbet er at ligge på grønne vange ved hvilens vande.
Håbet har mange udtryk. Håbet har mange billeder. 

”Så rejse vi til vort fædreland, der ligger ej dag i dvale.
Der stander en borg så prud og grand med gammen i
gyldne Sale. Så frydelig dér til evig tid med venner i lys
vi tale.” Og sådan kan vi vedblive at tale i billeder og
poetiske vendinger. Men Håbet selv er større end alle
dets billeder. Uden det håb ville vort liv i bogstaveligste
forstand være en håbløs affære. Der ville intet andet
være at række ud efter – end tomhed, ingenting,
døden. Og det ville gøre livet ubærligt. Det ville også
gøre det ubærligt at mindes vore døde.
Engang imellem er det godt for os, som kommer fra et
lille land, at standse op et øjeblik og tænke på, at andre
engang kæmpede og ofrede for os. 

Jeg tror, mange har besøgt Normandiets kyster og bag-
efter i baglandet set ud over tusinder af krigergrave.
Kors ved kors. Man bliver slået af ydmyghed. Man brin-
ges til tavshed. Man er overvældet, og kun den bæven-
de mundvig og tårerne i øjenkrogen tolker, hvad man
føler. 

I foråret havde jeg lejlighed til at dvæle et øjeblik uden
for Cambridge ved korsene over faldne amerikanske
flyvere. Oplevelsen var den samme. Uden håbet i baga-
gen ville det være ubærligt. Så mange tapre unge men-
nesker.

Vi tror på, at Gud har vore døde i sin gode varetægt.
Det er vi simpelthen nødt til at tro på.

Det fører mig her til sidst til kirkegården på Anholt,
hvor 5 faldne engelske flyvere ligger begravet.
Deres historie skal jeg ikke fortælle her, men under sel-
ve gravmindet har forældrene til sergent James McFar-
lane sat en lille tekst. 

Our family chain is broken
and nothing seems the same
but as God calls us – one by one
the chain will link again.

Vor familiekæde er brudt
og intet er mere det samme
men som Gud kalder os – en efter en
vil kæden samles igen.

Sådan er vort håb. Det håb skal ingen skamme sig ved
og det skal ingen tage fra os. 
Ære være vore faldnes minde. Gud bevare dem til en
glædelig opstandelse på den yderste dag.

Ole Brehm Jensen
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KASTELSKIRKENS SØNDAGSKONCERTER 

Søndag den 7. februar kl. 14:00
Omkring Accordeon
Studerende fra Det kgl. danske Musikkonservatori-
um under ledelse af Associat Professor James Crabb.
Soloværker for accordeon og kammermusik med accorde-
on - originalværker og transskriptioner.
Accordeon ligner, men er ikke en harmonika i gammel-
dags forstand. De er beslægtede, men accordeon spænder
over langt flere udtryksmuligheder og har et repertoire
der ikke på nogen måde ligner det klassiske harmonika-
repertoire. Instrumentet har inspireret komponister fra
hele verden til at skrive spændende originalkompositioner
af enhver tænkelig art og stil. Desuden har accordeonister
samlet et imponerende materiale af transkriptioner af
både kendt og ukendt musik.
Danmark har gennem de sidste 40 år været center for
accordeonspil på højeste niveau, ikke mindst takket være
James Crabb og hans kollega på konservatoriet, Geir
Draugsvoll samt deres forgænger og lærer, professor
Mogens Ellegaard, der var en sand pioner for instrumen-
tet.  

Søndag den 14. februar kl. 14:00
Orgelkoncert
Kevin Duggan (Rønne) – orgel – spiller Bruhns, Bach, 
Stravinsky og Nielsen.
Kevin Duggan er født, opvokset og uddannet i England.
Han har en lang international karriere som orgelsolist lige-
som han har været prisvinder ved en række internationa-
le konkurrencer. Han var semifinalist i Odense-konkurren-
cen i 1992, og karrieren har adskillige gange siden ført
ham til koncerter i Danmark. Han har nu valgt Danmark
som udgangspunkt for sit virke og er nu en højt værdsat
organist ved Skt. Nikolaj kirke i Rønne, Bornholm, som
centrum i et blomstrende musikliv med virke som organist,
dirigent og komponist og koncertarrangør.

Søndag den 21. februar kl. 14:00
Cembalokoncert
Lars Ulrik Mortensen spiller værker af Johann Seba-
stian Bach.
Den internationalt kendte cembalist og dirigent, Lars Ulrik
Mortensen har gennem de seneste ti år beriget Kastelskir-
kens Søndagskoncerter med en årlig tema-koncert, hvor
en enkelt komponist eller en specifik national stil er blevet
præsenteret ved de enkelte koncerter. I år er tiden kom-
met til Johann Sebastian Bach, der i sin dybt personlige
stil, forener barokkens træk og stilarter i en forunderlig
musikalsk syntese. Denne musik lagt i Lars Ulrik Morten-
sens hænder kan kun give en sublim musikalsk oplevelse.

Søndag den 28. februar kl. 14:00
Orgelkoncert
Anders Johnsson (Malmö) – orgel – spiller Buxtehu-
de, Bach, Franck, Storm, Jongen og Bonnet.
Anders Johnsson er organist i Slotsstadens Församling i
Malmö og desuden orgellærer på Musikhögskolan der,
hvor han også har fået sin uddannelse, efterfulgt af vide-
regående studier i Frankrig samt solistklasse på Det kgl.
danske Musikkonservatorium i København. Han har ved
siden af sin organist- og lærergerning en udstrakt virk-
somhed som orgelsolist med forkærlighed for svensk og
fransk romantisk musik. Anders Johnsson er desuden aktiv
som orgelsagkyndig, og har med stor dygtighed og idérig-
dom stået bag adskillige spændende projekter i det syds-
venske orgellandskab.

Der er GRATIS ADGANG
til Kastelskirkens Søndagskoncerter  

Kastelskirkens Søndagskoncerter fortsætter med
koncerter alle søndage i marts kl. 14:00. 
Nærmere herom i næste kirkeblad.
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RADIOTRANSMISSION
Helligtrekongers søndag den 3. januar
er der radiogudstjeneste fra Kastelskirken
Prædikant: Gyrite Madsen
Gudstjenesten vil forme sig som en ganske almindelig
gudstjeneste, men af hensyn til tidsplanen  har vi valgt
ikke at have dåb den dag.
Transmissionen begynder kl. 9.55 på DR Radio P1 

TIRSDAGSMØDER
Hvor andet ikke er anført, holdes møderne i Garnisonskir-
kens menighedshus, Sankt Annæ Plads 4.

Tirsdag den 1. december kl. 15:00
Ulla Hjorth Nielsen, der er magister i filmvidenskab, for-
tæller om filmen ”Og det skete i de dage” som optakt til
advent og jul.

Tirsdag den 5. januar kl. 15:00
Feltprovst Ole Brehm Jensen fortæller om feltpræstens
arbejde på vores farlige missioner, specielt Afghanistan.
NB: Mødet holdes i Kastelskirkens lokaler.

Tirsdag den 2. februar kl. 15:00
Cand.jur. Jens Ulf Jørgensen, der i mange år var sagsbe-
handler i Kirkeministeriet for de militære kirker, fortæller
om Folkekirken set fra ministeriets vinkel.

Tirsdag den 2. marts kl. 15:00
Kunsthistorikeren Bente Scavenius er medlem af Garnisons
menighed og kendt for sine mange indsigtsfulde bøger.
Hun fortæller om de kongelige slotshaver.

KASTELSKIRKENS INDSAMLINGER
Her ved overgangen til et nyt år skal der lyde en stor tak
for alle de bidrag, der er givet til kirkens indsamlinger i
årets løb. En særlig tak for støtten til menighedsplejen,
der er helt afhængig af de midler, vi samler ind ved guds-
tjenesten. Vi håber, at mange fortsat vil støtte menigheds-
plejen, og det kan også gøres ved at overføre et beløb via
Net-bank : +1<          +6485200<

ADVENT OG JUL

JULEMØDE I KASTELSKIRKEN
Tirsdag den 8. december kl. 14:00

Traditionen tro starter vi med en kort
adventsgudstjeneste i kirken, hvor vi synger

nogle af vore kendte julesalmer. 
Derefter er der kaffebord i Søjlesalen, 

og til en rigtig juleeftermiddag i Kastelskirken 
hører naturligvis også julefortælling 

og bankospil. 
Kirkebil kan benyttes til dette møde.

JULEAFTEN I KASTELSKIRKEN
Gudstjeneste kl. 14:30 ved Gyrite Madsen

Gudstjeneste kl. 16:00 ved Ole Brehm Jensen

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytårsdag den 1. januar kl. 14:00

Det er en god tradition at begynde det nye år 
med at gå til gudstjeneste. Efter gudstjenesten 

er der mulighed for at ønske hinanden 
GODT NYTÅR over et glas vin i Søjlesalen. 

Alle i Kastels sogn 
ønskes en glædelig jul 
og et velsignet nytår
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KIRKEBIO    
Filmene vises i samarbejde med Skt. Jakobs Kirke på Øster-
brogade, og alle filmene vises i sognegården, normalt
mandag kl. 16:15.

KirkeBio er organiseret som en filmklub og vi henviser til
den brochure med program og oplysninger, der frem-
lægges i provstiernes kirker. Desuden kan der søges oplys-
ning på Kastelskirkens hjemmeside under Aktiviteter, Gar-
nisionskirkens hjemmeside og hos Bo Torp Pedersen på
kordegnekontoret.

Mandag 7. dec. kl.16:15  Vi ses igen
(Au revoir, les enfants, instr. Louis Malle, 1987, 101 min.)

Mandag 11. jan. kl. 16:15  Vredens Dag
(Instr. Carl Th. Dreyer, 1943, 97 min.)

Mandag 1. febr. kl. 16:15  Drageløberen
(The Kite Runner, instr. Marc Forster, 2007, 122 min.)

Mandag 1. marts kl. 16:15  Portræt af Gud
(Instr. Jon Bang Carlsen, 2001, 80 min.) 
Instruktøren forventes selv at være til stede ved visningen
og introducerer sin film.

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens Provsti
Kirkehøjskolen genoptages til vinter med følgende tema: 

Ligheder og uligheder mellem os og dem 
– sagligt set!

Højskolen lægger ud med vores nærmeste slægtninge
inden for kristendommen og vil over de følgende semestre
langsomt præsentere de fjernere.

Fast program: 
kl. 10:00 morgensang, 
kl. 10:15-11:15 foredrag, 
kl. 11:15-12:00 spørgetid og debat.                           
Frokost fra kl. 12:00.

Lørdag den 30. jan.
Biskop Peter Skov-Jakobsen om kirkeliv i Storbritannien

Lørdag den 27. febr.
Cand.theol. Merete Nielsen om Calvin og den reformerte
kirke

Lørdag den 27. marts
Forfatteren Egon Clausen om amerikansk kirkeliv med
særlig henblik på arven efter de reformerte og efter bapti-
sterne

Pris for foredragene alene er i alt 150 kr. 
Ingen pladsbegrænsning.

Pris for foredragene inkl. frokost er i alt 300 kr. 
Tilmelding er nødvendig og kan ske fra 30. nov. til kordeg-
nekontoret. Der er 50 pladser.

Beløbet opkræves første højskoledag, den 30.januar 2010.

Redaktion: Katrine Blinkenberg, Helene Dam, Claus Olden-
burg og Anne Vig Skoven.

Kirkehøjskolen holder til i Garnisonskirken.



Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri • Tlf. 48 300 300

SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN (kbf.)
Træffes på Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø
(bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen).
Træffetid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 11-
12, eller efter aftale. Tlf. 33 15 65 58.
Bopæl: Upsalagade 23, 2100 Ø, tlf. 35 55 95 38. 
Træffes ikke mandag.
E-post: gm@km.dk 

HÆRPROVST OLE BREHM JENSEN
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06, 
e-post obj@km.dk 
Aftaler træffes mandag-torsdag kl. 9-12. 
Træffes ikke fredag.

HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN
Tlf. 44 95 01 15 (priv.), 35 32 36 79 (arb.), 
e-post: kbn@teol.ku.dk

ORGANIST LASSE EWERLÖF
Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, 
tlf. 33 14 62 74, privat 39 65 67 18. 
Træffes ikke mandag. 
E-post: organist@kastelskirken.dk

KIRKETJENER CLAUS KOFOD
Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø,
tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag. 

E-post: kastelskirken@mail.tele.dk

MENIGHEDSRÅDET
Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 
2100 Ø, tlf. 35 26 02 71. E-post: atmonsted@gmail.com
Næstformand: Lars Poulsen-Hansen, Greve Strandvej
137, 2670 Greve, tlf. 43 90 12 28. 
E-post: lph@domik.dk 

KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Anita A. Møhlenberg. 
Kordegneassistent: Bo Torp Pedersen.
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. 
E-post: anim@km.dk / btpe@km.dk 

FØDSEL
Fødselsanmeldelse skal ske til kordegnekontoret
senest 14 dage efter barnets fødsel. Mor skal skrive
under. Såfremt forældrene er gift, medbringes kopi af
vielsesattest. Er forældrene ikke gift, men ønsker fæl-
les forældremyndighed, udfyldes og afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring.

NAVNGIVNING OG DÅB
Barnet skal have navn inden for 6 måneder efter
fødslen. Navngivning kan ske ved anmeldelse til kor-
degnekontoret.
Ønskes navngivning ved dåb, eller ønskes der dåb på 

et senere tidspunkt, træffes aftale med sognepræst 
Gyrite Madsen herom, hvorefter papirarbejdet sker på
kordegnekontoret.

NAVNEÆNDRING
Personer, som bor i Kastels Sogn, skal henvende sig til
kordegnekontoret vedr. navneændring.

VIELSE
Ønskes vielse i Kastelskirken, træffes aftale herom
med sognepræst Gyrite Madsen. Kordegnekontoret
fremsender bekræftelse, vejledning og de nødvendige
papirer.

DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter
dødsfaldet. Vejledning og hjælp til udfyldelse af døds-
anmeldelsen fås ved henvendelse til et bedemandsfir-
ma eller til kordegnekontoret. Ønskes en kirkelig
begravelse eller bisættelse, retter de pårørende eller
bedemandsfirmaet henvendelse til den ønskede præst
og træffer aftale herom. 

HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster
med støtte af menighedsrådet. 
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnekontoret.

www.kastelskirken.dk

Kirkelig vejviser

KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder.
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges.
Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af.
Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl.12:00 på tlf. 33 91 27 06

DECEMBER

6. december 
(2. s. i advent) 
GYRITE MADSEN

13. december 
(3.s. i advent) 
GYRITE MADSEN

20. december 
(4. s. i advent) 
OLE BREHM JENSEN

24. december (Juleaften)
kl. 14:30 GYRITE MADSEN
kl. 16:00 OLE BREHM
JENSEN

25. december 
(Juledag) 
OLE BREHM JENSEN

26. december 
(Anden juledag) 
GYRITE MADSEN

27. december (Julesøndag)
KIRSTEN BUSCH NIELSEN

2010
JANUAR

1. januar (Nytårsdag) 
kl. 14:00 GYRITE MADSEN 

3. januar 
(Helligtrekongers søndag)
GYRITE MADSEN 
(Radiotransmission)

10. januar (1. s.e. H3K) 
OLE BREHM JENSEN

17.januar (2.s.e. H3K)
GYRITE MADSEN

24.januar (Sidste s.e. H3K) 
GYRITE MADSEN

31.januar (Septuagesima) 
OLE BREHM JENSEN  

FEBRUAR
7. februar (Seksagesima)
KIRSTEN BUSCH NIELSEN

14. februar (Fastelavn)
GYRITE MADSEN

21. februar (1.s. i fasten)
GYRITE MADSEN

28. februar (2.s. i fasten)
OLE BREHM JENSEN

MARTS
7. marts (3.s. i fasten)
GYRITE MADSEN

Højmesser kl.10.00 i Kastelskirken


