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Onsdag den 15. september kl. 19
Det var, da vi ikke måtte synge sammen, at vi 
opdagede, hvor vigtig fællessangen er. Og nu kan 
du heldigvis deltage i Alsang i Kastelskirken igen. 
Vi indleder sæsonen med en fællessangaften 
tilrettelagt af de to kollegier, G. A. Hagemanns og 
Nordisk Kollegium.

Hvad sker der, når man oversætter en gammel 
tekst? Sidste år fik Danmark en helt ny oversættel-
se, Bibelen 2020, og den vakte som alle nye over-
sættelser en del debat. Vi spørger i første omgang, 
hvad der sker med de gamle billeder og forestillin-
ger, når sproget moderniseres?
Lørdagsforedrag foregår på Kastellet i Gl. Varme-
central.
Lørdag den 25. september kl. 10
Hvad sker der med billedet af Gud i Bibelen 2020? 
Med lektor Søren Holst, Det Teologiske Fakultet, 
København.

Torsdag den 26. august kl. 16.30 -18
Kastelskirken får nu en læsekreds, hvor vi hver 
måned mødes i samtale om litteratur og læsning. 
Alle er velkomne, og det kræver ingen særlige 
forudsætninger at være med udover læselyst. 
Vi mødes første gang den 25. august og taler om 
Rakel Haslund-Gjessings roman “Adam i Paradis”, 
der ifølge anmelderne er et frydefuldt lille mester-
værk om maleren Kristian Zahrtmann. Der er kun 
12 pladser, og tilmelding sker fra gang til gang. 
Tilmelding til Maria, mejnertsen@gmail.com

Tirsdag den 7. september kl. 14 
“Kristendommen ifølge…” Ved præst Bjarne Lenau, 
Kirkens Korshær og Horserød Fængsel.
Tirsdagsmøderne foregår i Garnisonskirkens 
mødesal på Skt. Annæ Plads 4.
Se hele programmet for Lørdagsforedrag og 
Tirsdagsmøder på www.kastelskirken.dk
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Højmesser søndage kl. 10 i Kastelskirken

Fra den 1. juli kan du møde Johan Sigvard Jensen 
i kirken, og ikke mindst kan du høre ham spille 
på det orgel, han selv kalder “et af hovedsta-
dens bedst klingende”. Vores nye organist har en 
forkærlighed for orgelets orkesteragtige stemmer, 
f.eks. trompet, skalmeje, fløjter samt de stryger-
lignende stemmer, orgelet har. Smukke klange 
som han glæder sig til at bruge til at understøtte 
salmesangen. 
På orgel foretrækker Johan barokmusik og fransk 
romantisk og impressionistisk musik, men han er 
også glad for andre genrer. “For mig er det vigtig-
ste ikke musikgenren, men det fællesskab musik 
kan skabe. Når vi synger og spiller sammen, hører 
vi sammen”, siger han.

Tiltrædelseskoncert  
Søndag den 29. august kl. 14 
“Til koncerten vil jeg spille fransk musik (som min 
forgænger Lasse har jeg også studeret i Paris), 
samt musik af J.S. Bach og egne kompositioner 
over danske sommersange. Koncerten afslut-
tes med mit eget orgelarrangement af Kuhlaus 
Ouverture til Elverhøj. Jeg glæder mig til at hilse 
på jer alle”.
Johan Sigvard Jensen
   

Ny organist i Kastelskirken
Mød Johan Sigvard Jensen

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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Musik og samvær i kirken

Kastelskoret 
Kastelskoret mødes hver tirsdag kl 18 i kirken. 
Koret er et blandet kor, der består af omkring 
tredive mænd og kvinder i 20’erne og 30’erne. 
Repertoiret er blandet, men overvejende fra 
den danske sangskat. 

Der er få ledige pladser i koret, hør nærmere 
hos korleder Katja Grunth Larsen 
katjakastelskirken@gmail.com

Babysalmesang og 
Musikalsk legestue 
Nu kan du igen komme og synge sammen med 
dit barn. Der er Babysalmesang om torsdagen, 
første gang efter sommerferien den 12. august, 
og der er Musikalsk Legestue om tirsdagen, 
første gang den 7. september. 
Læs mere på kastelskirken.dk. 
Alle hold ledes af Katja Grunth Larsen. 

Tilmelding og yderligere information til 
katjakastelskirken@gmail.com

Familier og kirken
Søndag den 26. september kl. 13-15 
Tag hele familien med til efterårshygge i Kastelskirken. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26. september, hvor du inviteres 
til at tilbringe et par dejlige timer i kirken og under kastanjetræerne. 
Kirkens nye familieudvalg ønsker at åbne det smukke kirkerum for alle 
børn og familier. 

For yderligere information skriv til Mia på
miaoellgaard@gmail.com


