Lørdagsforedrag foregår på Kastellet i
Gl. Varmecentral. Der serveres kaffe/te og
scones. Læs mere om foredragene på
www.kastelskirken.dk

Lørdagsforedrag
Bibelen 2020 hedder en ny oversættelse af
bibelen til nydansk. Det går aldrig helt stille af,
når sproget ændres og der røres ved de teologiske og kulturelle koder. Det er temaet for vores
foredragsrække dette efterår.
17. oktober kl. 10
Søren Holst, lektor, ved Institut for Bibelsk
Eksegese, Det teologiske Fakultet, København
Gud bliver kaldt mange ting i Bibelen. ”Herren”,
”Den Almægtige”, ”Israels Hellige”, ”Hærskarers
Herre”. Hvad sker der med billedet af Gud i
Bibelen 2020? Og bliver det nemmere for
’Patrick fra Herlev’ at forstå de gamle navne
og billeder, når sproget moderniseres?
14. november kl. 10
Birgitte Stoklund Larsen, Bibelselskabets
generalsekretær. Taler Gud nudansk? Luther
oversatte med det talte dagligsprog som ideal.
Hvor langt tør vi gå i dag? Hvordan taler Gud i
det 21. århundrede? Bibelen 2020 er en moderne folkebibel, særligt oversat til mennesker
uden kendskab til bibelsprog og kristendom.
Hvad vinder man - og hvad går tabt, når man
oversætter med det for øje?

Tirsdagsmøderne arrangeres i samarbejde
mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og
foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt.
Annæ Plads 4.

Tirsdagsmøder
Tirsdag den 6. oktober kl. 14
”Lad os se nærmere på Beethovens image”
med satiriker, skuespiller og klarinettist
Frederik Cilius. Cilius er kendt fra bl.a.
Musikquizzen på DR K og tager os ind i en
verden af klassisk musik og anekdoter.
Tirsdag den 3. november kl. 14
‘Hjemme i Europa” med Jens Christian
Grøndahl. ‘Hjemme i Europa” er titlen på et
essay af Jens Christian Grøndahl om forholdet
mellem Danmark og Europa, og om forfatterens personlige forhold til den europæiske arv.
Tirsdag den 1. december kl.14
Salmer i den søde juletid med Biskop em.
Erik Norman Svendsen. Kom og hør om nogle
af julens salmer og syng med. Erik Norman
Svendsen fortæller og synger for, organist Hans
Westenholz sidder ved flyglet.

Sognepræst

Kordegnekontoret

Else Hviid
Kirkebogsansvarlig og begravelsesmyndighed
Kristianiagade 22 1.th., 2100 Kbh. Ø
Tlf. 21 31 00 28, elh@km.dk
Træffes efter aftale på præstekontoret
Kastellet 15, 2100 Kbh. Ø
Træffes ikke mandag.

Kordegn Kim Korning Frisenette, kfr@km.dk
Kordegn Sahra L. Lindeberg, sll@km.dk
Kontor Sankt Annæ Plads 4, 1250 K
Kontoret er åbent mandag og fredag kl. 9-12,
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-13,
torsdag også kl. 16-18. Tlf. 33 91 27 06.

Hærprovst
Thomas H. Beck
Kastellet 16, 2100 Ø, Tlf. 72 81 17 07, thb@km.dk
Træffes efter aftale.

Hjælpepræst
Vacant

Organist
Kontakt Else Hviid

Korleder og musikmedarbejder
Katja Grunth Larsen
katjakastelskirken@gmail.com

Kirketjener
Vibeke Blach
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 Ø
Tlf. 24 20 79 35 (kl. 9-11), kirketjener@kastelskirken.dk

Ved dåb, vielse og dødsfald
Anmeldelser, ansøgninger og attester afleveres eller
indsendes digitalt til kordegnekontoret. Vielse og dåb
aftales med kordegnekontoret. Bisættelse/begravelse
aftales i første omgang med sognepræsten.
Læs mere på www.kastelskirken.dk

Menighedsrådet
Formand Lars P. Poulsen-Hansen
Tlf. 60 83 13 65, lph@domik.dk
Næstformand og kasserer Rovig Mastrup
Tlf. 23 24 43 60, rovig@mail.tele.dk

Kirkefolder
Ansvarshavende redaktør sognepræst Else Hviid
Grafisk design www.littlelot.dk
Ekspedition Kordegnekontoret
Tryk Kirkebladets Bogtrykkeri ApS · Tlf. 48 300 300
Fotos Kåre Gade
Hjemmeside www.kastelskirken.dk
Facebook Kastelskirken

EFTERÅR, ALLE HELGEN
ADVENT

Højmesser søndage kl. 10 i Kastelskirken

Okt
Nov
Dec

4. oktober
11. oktober
17. oktober kl. 11
18. oktober
25. oktober
1. november
7. november kl. 11
8. november
15. november
22. november
28. november kl. 11
29. november
6. december
13. december
20. december
24. december
24. december
24. december
24. december
25. december
26. december
27. december
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet afholder
møder torsdag 8. oktober og
torsdag 19. november kl. 18.30.

17.s.e.trinitatis		
18.s.e.trinitatis		
Dåbsgudstjeneste
19.s.e.trinitatis		
20.s.e.trinitatis		

Thomas H. Beck
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid

Alle helgens dag kl. 16
Dåbsgudstjeneste
22.s.e.trinitatis
23.s.e.trinitatis
Sidste s. i kirkeåret
Dåbsgudstjeneste
1.s. i advent 		

Else Hviid
Thomas H. Beck
Thomas H. Beck
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid

2.s.i advent 		
3.s.i advent 		
4.s.i advent 		
Juleaften kl. 11
Juleaften kl. 13
Juleaften kl. 14.30
Juleaften kl. 16
Juledag 		
Anden juledag 		
Julesøndag 		

Thomas H. Beck
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid
Thomas H. Beck
Thomas H. Beck
Else Hviid
Thomas H. Beck
Else Hviid
Else Hviid

Menighedsplejen
Beløb til sognets menighedspleje modtages
med tak på konto nr. 9570 6485200
eller Mobile pay 19349.

Kirke og corona
Vi må stadig tage forholdsregler og passe på hinanden for at undgå smitte
med covid 19. Det betyder, at vi ikke kan gøre alt det, vi gerne ville, men også
at der kan forekomme ændringer i vores planlagte aktiviteter. Følg derfor med
på kirkens hjemmeside, og tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev, som udkommer
en gang om måneden

Kirke og kirkebil
Norgesporten er lukket et lille års tid endnu, og der er blevet lidt længere til
kirke for os alle. Du er meget velkommen til at benytte kirkebilen, hvis du har
lidt for langt at gå og du gerne vil til gudstjeneste. Du kan bede kordegnen om
at bestille en bil, men du kan også selv ringe. Du skal bruge et særligt nummer,
og det kan du få hos sognepræsten, tlf. 21310028, eller hos kordegnen,
tlf. 33 91 27 06.

Alle helgens dag
Søndag 1. november kl. 16.00
Alle helgens musikgudstjeneste med Kastelskirkens organist, vokalensemble
og solist. Musik, stilhed og oplæsning af navne på de mennesker, der er bisat
eller begravet fra Kastelskirken det sidste års tid, gør denne gudstjeneste til
noget helt særligt.

December i
Kastelskirken
Kastellets
julemusikgudstjeneste
Tirsdag 8. december kl. 10
Kastellets traditionsrige julemusikgudstjeneste for ansatte ved Kastellet holdes i
Kastelskirken. Prædikant: Thomas H. Beck

Kastelskorets julekoncert
Lørdag 12. december kl. 14 og kl. 16
Koret afslutter efterårssæsonen med to
julekoncerter i Kastelskirken. Koret ledes af
Katja Grunth Larsen.
I år bliver du nødt til at have billet for at
være med. Den vil være gratis, men vi skal
sikre god plads. Se information herom på
hjemmesiden.

De ni læsninger
3. søndag i advent, 13. december kl. 10
Musikgudstjeneste med advents- og
juletidens læsninger.

Juleaften 24. december
Vi vil gerne sikre, at du kan komme til
julegudstjeneste også i år, hvor vi ikke må
sidde helt så tæt, som vi plejer. Vi holder
derfor 4 julegudstjenester i Kastelskirken,
kl. 11, 13, 14.30 og 16.

