
Søndagskoncert kl. 16
Den franske komponist Maurice Duruflés berømte
Requiem opføres af Kastelskirkens Vokalensemble 
i samarbejde med Sankt Markus Kirkes kor. 

Søndag kl. 10
22. s.e.trinitatis v. Thomas H. Beck
 »Vel må der komme fald, men ve det menneske, 
som bliver årsag til fald.«

Torsdag kl. 16.30-18
Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet: 
Manifest. Vi slutter året i læseklubben med at tale 
om Glenn Bechs manifest om klasse og fejlbarlighed. 
Her er meget på færde og på spil. (Tilmelding).

Søndag kl. 10 
1. søndag i advent v. Else Hviid
 »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som 
kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste! «

Tirsdag kl.  14
Tirsdagsmøde om ’Tonen fra Himlen’ 
Erik Norman Svendsen fortæller om salmesangens 
og salmernes betydning i folkekirken. Vi synger 
også gamle og nye salmer. (I Garnisonskirken).

November
i Kastelskirken

Lørdagsforedrag kl. 10 
Ruslands krig mod Ukraine – status og perspektiv
Foredrag om den aktuelle situation med Claus  
Mathiesen, historiker og Ruslands-ekspert. 

Søndag kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret v. Eva Smedegaard
 »Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig 
og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 
sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Onsdag kl. 19
Adventskoncert
Med sang- og orgelstuderende fra Sjællands
Kirkemusikskole.

December 
Glæd dig til julekoncerter, adventsgudstjenester 
og julegudstjenester juleaftensdag, juledag og 
2. juledag. 

Søndag kl. 16          
Alle helgens gudstjeneste v. Else Hviid
Musikgudstjeneste med stilhed og oplæsning 
af navne på de mennesker, der er bisat eller 
begravet fra Kastelskirken det seneste år.

Søndag kl. 13-15
Alle helgen for børn
Til børnegudstjenesten tænder vi lys og taler 
om, hvad vi gør, når vi mister et menneske, vi 
holder af. Bagefter laver vi lygter i Søjlesalen. 

Åben kirke på Kastellet
November, november, november, november. Måneden kan føles mindre lang, når musikken spiller, og 

kirken lyser op til gudstjeneste hver søndag, fra Alle helgens dag til  1. søndag i advent.  
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I caféen kan du mødes med andre over en god 
snak og en kop kaffe. Vi synger sammen fra 
Højskolesangbogen kl. 14.30-15.30.  
Johan og Katja skiftes til at sidde ved klaveret. 

Café og Højskolesang 
hver tirsdag kl. 14-16


