
Sognepræst 
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.

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

Hjælpepræst
Gitte Buch-Hansen
gbh@teol.ku.dk 

Organist
Vikar Charlotte Andersson
mail@charlotteandersson.dk  

Korleder og musikmedarbejder
Katja Grunth Larsen 
katjakastelskirken@gmail.com

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

Kordegnekontoret
Kordegn Kim Korning Frisenette, kfr@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.

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: Bo Heide-Ottosen, boheideottosen@me.com  
Næstformand: Lars Bo Lindblad, lbl@tnr.dk
Kasserer: Rovig Mastrup, rovig@mail.tele.dk

Kirkefolder
Ansvarshavende redaktør sognepræst Else Hviid 
Grafisk design Charlotte Søeborg Ohlsen
Ekspedition Kordegnekontoret
Tryk Nordkystens Bogtrykkeri ApS Tlf. 48 300 300 
Fotos Kåre Gade 

Hjemmeside www.kastelskirken.dk 
Facebook Kastelskirken

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

Tirsdag den 13. april kl. 14
Der er en verden til forskel på at forvente 
og så erfare
Ved Jens Christian Grøndahl og Bo Heide-Ottosen.
Efter fire en halv måned på posten som menig-
hedsrådsformænd gør Bo Heide-Ottosen fra 
Kastelskirken og Jens Christian Grøndahl fra 
Garnisonskirken status og udveksler erfaringer.

Lille udflugt
Tirsdag den 25. maj kl. 14 
Rundvisning i Tysk-Reformert kirke. 
Vi mødes udenfor kirken, Gothersgade 111. Efter-
følgende drikker vi kaffe i Orangeriet i Kgs. Have. 
Tilmelding til kirkens kontor inden den 17. maj.

Tirsdag den 4. maj kl. 14
Vejen fra ide til bog
Ved redaktør Charlotte Ekstrand, 
Forlaget Eksistensen.
Når forfatteren har en ide, går han til forlagets 
redaktør. Når redaktøren har en ide, går hun til 
forfatteren. Den seneste række udgivelser fra 
Eksistensen under navnet “Kristendommen ifølge 
…”, Ekstrand er ophavskvinde og redaktør på serien.

Store udflugt
Lørdag den 26. juni kl 10
Vi kører med bus fra Garnisons Kirke til Andelslands-
byen Nyvang ved Holbæk. Vi er hjemme igen kl 17. 
Pris 300 kr. Tilmelding til kirkens kontor inden den 
15. juni.

Tirsdagsmøder

Sommerudflugter
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APRIL, MAJ, JUNI 

 



April

Maj
 

Juni

Skærtorsdag 
Langfredag
Påskedag
2. påskedag 
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
kl. 10.30  
3. søndag efter påske
Bededag  NB kl. 19

3. søndag efter påske
kl. 10.30 
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag 
2. pinsedag 
Trinitatis søndag

1.s.e. trinitatis
2.s.e. trinitatis
kl 10.30
3.s.e. trinitatis
4.s.e. trinitatis

 
1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
24. april
25. april
30. april

2. maj
8.maj 
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj

6. juni
13. juni
19. juni
20. juni
27. juni

Dåbsgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste

 Dåbsgudstjeneste

Højmesser søndage kl. 10 i Kastelskirken

Jeg spørger dig om noget 
Hvordan så kirken ud i coronatiden? 
Hvordan vil du gerne være menighed, når vi får lov 
at slå dørene op på vid gab igen?

Kirke og menighed betød oprindeligt det samme, 
nemlig forsamling. En forsamling af mennesker, 
som var fælles om den kristne tro. Efterhånden 
kaldte man bygningen for kirke, og dem, der kom 
i bygningen, kaldte man menighed. Med tiden ud-
vides betydningen både af kirke og menighed. Fra 
at være en livsform til at være  - ja, hvad og hvem 
er egentlig menighed i dag?

For godt et år siden måtte kirkerne lukke for fysi-
ske aktiviteter. Nu må vi igen holde gudstjenester, 
korte og med begrænset deltagerantal. Til gen-
gæld gjorde vi det muligt for alle at følge den korte 
streamede gudstjeneste hjemmefra. Kirken blev 
digital, og den blev nærmest reduceret til at være 
en præst foran et kamera. I hvert fald spredtes 
forsamlingen, og med den muligheden for at være 
det, kirke er: fysisk nærvær og fællesskab. Det skal 
vi have tilbage, i gudstjenesten og i andre kirkelige 
aktiviteter.

Jeg vil meget gerne læse dine svar på de to 
spørgsmål, send dem gerne til elh@km.dk.

Lad os tale sammen om 
kirke og tro Else Hviid, sognepræst

Kirkebil
Du er meget velkommen til at benytte kirkebilen. Du kan bede kordeg-
nen 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.

Menighedsplejen
Beløb til sognets menighedspleje 

modtages med tak på 
konto nr. 9570 6485200 

eller Mobile pay 19349.  
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Du spørger mig om noget
Kirkefolderen vil fremover indeholde en rubrik med 
spørgsmål om tro. Du kan spørge til det, du undrer 
dig over eller provokeres af eller til det, du gerne vil 
vide lidt mere om. Du kan spørge om alt, til gen-
gæld kan vi ikke love, der er klare svar på alt. 
Du kan sende din spørgsmål til elh@km.dk.

Konfirmation
Konfirmationsforberedelse tilbydes 
alle elever i 8. klasse. Børn fra Kastels 
sogn har fortrinsret. Tilmelding inden 
den 1. juni til sognepræst Else Hviid 
elh@km.dk.
Forberedelsen foregår primært torsdag 
eftermiddage kl. 15.30 – 17.00 i kirkens 
konfirmandlokale. 
Konfirmation i Kastelskirken foregår 
Palmesøndag, den 10. april 2022.

Aktiviteter - 
få seneste nyt i din mail 
I skrivende stund er det stadig uvist, hvornår vi 
må invitere dig tilbage til kirken til sang og mu-
sik og fællesskab. Vi glæder os. Og vi opfordrer 
dig til at lade dig skrive op til vores nyhedsbrev, 
så du kan få direkte besked. 
Det kan du gøre fra kirkens hjemmeside. 
 

Aktiviteter i foråret

Men  vi er klar til at slå dørene op for Alsang og 
fællessang, for Babysalmesang og Musikalsk 
legestue. Kastelskoret begynder at øve, så snart 
de må, og forhåbentlig kan du høre dem til en  
sommerkoncert. 

Traditionsrige St. Bededagsaften i Kastellet 
afvikles den 30. april fra kl. 17.30, hvis vi må.


