KIRKEHØJSKOLEN –
i HOLMENS PROVSTI

Kirkelig vejviser

Kirkehøjskolen har 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. Efteråret 2010 behandler vækkelserne, der som store folkelige og sociale bevægelser må siges at være et produkt af en protestantisk tankegang.
Fast program:
Kl.10.00 morgensang, kl.10.15 – 11.15 foredrag,
kl.11.15-12.00 spørgetid og debat. Frokost fra kl.12.
Lørdag 25.september: Direktør, cand.mag. Kirsten
Dinesen om pietismen i 1700-tallet.
Lørdag 30.oktober: Universitetslektor Frans Ole
Overgaard om de store danske vækkelser i 1800-tallet.
Lørdag 27.november: Antropologen, Ph.d. Catrine
Christiansen om pinsebevægelsen, andre kirkesamfund
og infrastruktur i det moderne Uganda.

SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN (kbf.)
Træffes på Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø
(bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen).
Træffetid: Tirsdag og torsdag 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

Prisen for foredragene er 150 kr. Ingen pladsbegrænsning.
Prisen inklusive den efterfølgende frokost er 300kr. Da
pladsen her er begrænset til 50, er tilmelding nødvendig.
Den sker til kordegnekontoret, Sct. Annæ Plads 4.
Tlf. 33 91 27 06, email : anim@km.dk eller btpe@km.dk
Beløbet opkræves på første højskoledag, som er 25. september.
Redaktion : Katrine Blinkenberg, Helene Dam, Anne Vig
Skoven og Claus Oldenburg.

KONCERTDATOER i Kastelskirken
Efterår 2010
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den

5.september kl.14
12.september kl.14
19.september kl.14
26.september kl.14

Søndag den 3.oktober
kl.14
Søndag den 10.oktober
kl.14
Søndag den 17.oktober
kl.14
Søndag den 24.oktober
kl.14
Søndag den 31.oktober
kl.14
(Kastellet : ”Åbent hus” arrangement

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.

hilsen fra

KastelskirkeN
Juni - Juli - August 2010

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: kirketjener@kastelskirken.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 2100 Ø,
tlf. 35 26 02 71. E-post: atmonsted@gmail.com
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 eller btpe@km.dk
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 kirkelige handlinger aftales først med sognepræst Gyrite
Madsen (se ovenfor).
HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte
af menighedsrådet.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnekontoret.
Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri - Tlf. 48 300 300

Foto: Bodil Aasted
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Højmesser kl. 10.00 i Kastelskirken
JUNI
6.juni

(1.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

13.juni

(2.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

20.juni

(3.s.e.trin.)

OLE BREHM JENSEN

27.juni

(4.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

4.juli

(5.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

11.juli

(6.s.e.trin.)

KIRSTEN BUSCH NIELSEN

18.juli

(7.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

25.juli

(8.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

1.august

(9.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

8.august

(10.s.e.trin.)

OLE BREHM JENSEN

15.august

(11.s.e.trin.)

OLE BREHM JENSEN

22.august

(12.s.e.trin.)

OLE BREHM JENSEN

29.august

(13.s.e.trin.)

KIRSTEN BUSCH NIELSEN

NY FOLDER

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

Denne folder erstatter Kastelskirkens tidligere udsendte
kirkeblad. Vi håber, at sognets beboere vil tage godt imod
den nye folder, som indeholder alle praktiske oplysninger
om kirken og kirkens arrangementer. For yderligere information henviser vi til kirkens hjemmeside :
www.kastelskirken.dk
Desuden er man også altid velkommen til at ringe til kirkens præster eller til kordegnekontoret, hvis man har
spørgsmål, man gerne vil have afklaring på.

Konfirmationen år 2011 foregår
Palmesøndag den 17.april kl.10.00

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
5.september

(14.s.e.trin.)

OLE BREHM JENSEN

12.september

(15.s.e.trin.)

GYRITE MADSEN

19.september

(16.s.e.trin)

OLE BREHM JENSEN

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

BABYSALMESANG
Alle fødte i sognet får inden de er fyldt et halvt år tilbud
om at deltage i Babysalmesang. Tre gange om året sender
vi breve ud til de små nytilkomne i sognet, og vi håber på
denne måde, at alle bliver tilgodeset og får tilbud om
denne aktivitet for forældre og babyer. Skulle nogen være
tilflyttere og dermed ikke fødselsregistreret i Kastels sogn,
får man ikke brev, vi beder derfor om, at man, hvis man er
interesseret, henvender sig til kordegnekontoret eller til
sognepræst Gyrite Madsen.

Tilmelding til undervisningen foretages ved at kontakte
sognepræst Gyrite Madsen (telefonnummer og træffetid
ses på bagsiden af folderen). Der optages kun elever fra
8.klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse skal finde sted
senest 15.august. Undervisningen begynder i midten af
september og de indskrevne konfirmander vil i begyndelsen af september modtage brev om tidspunkt og mødested. Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der i god tid
inden konfirmationen aftales dåb.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl.15.00 –
16.30 i Kastelskirkens konfirmandlokale.

KIRKEBIO – i København
Filmene vises i samarbejde med Sct. Jakobs Kirke på
Østerbrogade i sognegården ved kirken.
Normalt mandage kl.16.15.
KirkeBio er organiseret som en filmklub.
Vi henviser til kirkens hjemmeside og til Bo Torp Pedersen,
btpe@km.dk på kordegnekontoret.
Mandag 6.september kl.16.15 : The Constant Gardener
(Instr. Fernando Mereilles, 2005 ) 127 min.
Mandag 4.oktober kl.16.15 : The Reader
(Instr. Stephen Daldry, 2008) 124 min.

TIRSDAGSMØDER
- i samarbejde med Garnisons Kirke
Møderækken starter tirsdag den 7.september kl.15
Vi indleder som sædvanligt sæsonen med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisons kirke, hvorefter der er kaffebord i menighedshuset, Skt. Annæ Plads 4.
Eftermiddagens gæst er pianist og præst Eva Meile, der
fortæller om sin seneste bog Oh Slagelse, som beskriver
hendes barndom og opvækst i den sjællandske købstad.
Tirsdag den 5.oktober kl.15 :
Ambassadør Christian Oldenburg, der i mange år har gjort
tjeneste i adskillige mellemøstlige lande og kender den
arabiske verden indefra, holder foredraget ”Hvorfor hader
muslimerne os”.

