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

Tirsdag 5. januar kl. 14
“Kristendommen ifølge…” Ved præst Bjarne 
Lenau, Kirkens Korshær og Horserød Fængsel.
Livet vil modtages og elskes. Også når det 
ligner et absurd kaos og en smertefuld fiasko. 
Ethvert menneske er andet end sine fejl og 
mangler, skyld og skam. Kristendommen 
møder menneskelivets gådefuldhed med 
respekt, nænsomhed og ydmyghed.

Tirsdag 2. februar kl. 14
Kristendom ifølge…”  Fra ide til bog, 
ved redaktør Charlotte Ekstrand.
Når forfatteren har en ide, går han til forlagets 
redaktør. Når redaktøren har en ide, går hun 
til forfatteren. Redaktør Charlotte Ekstrand 
har fundet forfatterne til forlaget Eksistensens 
serie: “Kristendommen ifølge …”

Tirsdag 2. marts kl. 14
Hjertesprog og samværskultur, 
ved udlandsprovst Selma Ravn.
I 6 år var hun præst i Frederikskirken i Paris, 
én af mange danske kirker i verden, hvor det 
danske er fortegn for både kirke- og kulturliv. 
Det handler om genkendelighed, om hjerte-
sprog og samværskultur, og om at mærke 
hvem man er i samtale med det andet, der 
nu er ens dagligdag.

Tirsdagsmøder



Jan

Feb
 

Marts

Nytårsdag kl. 14
Helligtrekongers søndag  
1. s. e. Helligtrekonger
2. s. e. Helligtrekonger
Dåbsgudstjeneste
Sidste s.e. Helligtrekonger
Septuagesima

Seksagesima
Dåbsgudstjeneste
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

Dåbsgudstjeneste
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag

 
1. januar
3. januar

10. januar
Indsættelse, 17. januar

23. januar kl. 10.30 og 12
24. januar
31. januar

7. februar
13. februar kl. 10.30 og 12

14. februar
21. februar
28. februar

6 marts kl. 11
7. marts

14. marts
21. marts

Konfirmation, 28. marts

Kirkebil
Du er velkommen til at bestille 

kirkebil gennem kordegnen 
eller sognepræsten.

Højmesser søndage kl. 10 i Kastelskirken

Kirkeåret er fyldt med farver. Kun langfredag er sort, og det er fra denne sorte dag, alt det farverige 
udspringer. Her har passionsfortællingen sin plads, og herfra får begreber som ”kærlighed”, ”magt”, 
”dom”, ”død” og ”liv” deres særlige betydning. 
I studiekredsen får du mulighed for se nærmere på evangeliernes lidelsesfortællinger. Og for at lytte 
til fortolkningerne i nogle af musikalske passioner. Fra Bachs Matthæus- og Johannespassion til 
nogle af de helt moderne passioner

Vi mødes i Kastelskirken fire onsdage i foråret: 10. og 24. februar, 10. og 24. marts kl. 19. 
Studiekredsen ledes af sognepræst Andreas Thom, Glostrup, og sognepræst Else Hviid. 
Tilmelding er nødvendig og sendes til elh@km.dk. Læs mere på www.kastelskirken.dk 

Passioner
2020 var et usædvanligt år. Vi skulle lære noget så modsætningsfyldt som at være sammen - 
hver for sig. Vi skulle holde afstand. Og vi blev mindet om, hvor vigtigt menneskelig nærhed og 
fællesskab er. Lad os ønske for 2021, at vi igen kan være sammen. Lad os håbe, at vi må sidde 
tæt på kirkebænken og snakke med dem, der sidder både ved siden af, foran og bagved os.

Godt Nytår

Babysalmesang og musikalsk legestue
Som situationen er nu, tilbyder vi kun babysalmesang. 
Her kan vi sikre, at der er god plads, og at børnene ikke 
kravler for langt omkring. Til gengæld udbyder Katja 
dette forår tre hold. Se information om tider og tilmel-
ding på www.kastelskirken.dk

Kastelskoret
Koret findes, og sangerne fortsæt-
ter med at mødes og synge. Med 
afstand. Vi håber, vi kan invitere 
dig til en festlig sommerkoncert.

Sang og musik

Indsættelse af ny hjælpepræst 
Der har i mange år været tradition for en 
tilknytning mellem Det teologiske Fakultet i 
København og Kastelskirken, idet en ansat 
fra fakultetet også har været ansat som 
hjælpepræst ved kirken. 
Gennem de seneste 11 år har det være pro-
fessor, dekan Kirsten Busch Nielsen. Fra 15. 
januar overtager ph.d. og lektor i Bibelske 
Studier Gitte Buch-Hansen.

Kom og sig velkommen til Gitte Buch-Hansen 
søndag den 17. januar kl. 10, når hun indsæt-
tes i embedet af provst Ejgil Bank Olsen.

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