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Verdens vigtigste bog 
- Kristian Leth om Bibelen
Onsdag 25. januar kl. 19 
I “Bibelen Leth fortalt”, som du kan høre på P1 og 
som podcast, gennemgår musiker og forfatter 
Kristian Leth Bibelen og dens betydning. Til januar 
kan du høre ham uddybe, hvorfor han mener, at 
Bibelen er verdens vigtigste bog, og hvordan den 
påvirker os alle sammen, vores dagligdag, vores 
omgivelser og vores forståelse af os selv i verden.
Foredraget, som finder sted i Lutherkirken, 
Randersgade 3, arrangeres i samarbejde med 
Rosenvængets og Sankt Jakobs sogn. Fri entré.

Du kan læse meget mere om 
foredragene, koncerterne, 
samtalerne og børneaktiviteterne 
på kirkens hjemmeside: 
www.kastelskirken.dk

Eksistenssamtaler
Eksistenssamtaler er for alle, der har lyst til at tale 
med andre om livssyn, tro og eksistentielle emner.
Samtalerne dette forår kommer til at handle om, 
hvor vi går hen, når vi skal ro i vores liv. Når vi skal 
finde ud af, hvad vi tror, tænker og vil.  

Torsdag 16. marts kl. 19
Antropolog Cecilie Rubow taler om 
”Indendørsmenneskets vej ud i naturen”. 
 
Der serveres vin, brød og ost. Tilmelding til Maria på 
mejnertsen@gmail.com

Lørdagsforedrag
Lørdag 28. januar kl. 10 
Sognepræst og adjungeret professor, dr. theol. 
Christian Gottlieb: ”Kirke i øst og vest: Om forskelle 
på kristendom i Rusland og Vesten”.

Lørdag 4. marts kl. 10
Ekstern lektor, ph.D og postdoc Emil Saggau: 
”Kirke, nationalisme og statsdannelse”.

Lørdag 22. april kl. 10
Dr. phil professor emeritus Bent Jensen: 
“Krigen mellem Rusland og Ukraine”.
 
Lørdagsforedrag finder sted i Gl. Varmecentral, 
Kastellet.

Tirsdagsmøder
Tirsdag 10. januar kl. 14
“Bibelens kvinder” med teolog, salmedigter og 
kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen. 

Tirsdag 14. februar kl. 14
“En frygtløs tænker” med Bertel Haarder.

Tirsdag 14. marts kl. 14
“Løver, elefanter, hjerter og vildmænd i heraldik-
kens verden” med historiker og heraldiker Ronny 
Andersen.
 
Tirsdag 11. april kl. 14
“Annas sang” med Benjamin Koppel.

TIrsdagmøder finder sted i Garnisonskirkens 
menighedslokale Sankt Annæ Plads 4.



Jan

Feb

Mar

Nytårsdag kl. 14   
1. s. e. Helligtrekonger 
Kl. 10 og 11.30
2. s. e. Helligtrekonger  
3. s. e. Helligtrekonger 
Sidste s. e. Helligtrekonger

Septuagesima
Kl. 11.30
Seksagesima 
Fastelavn
Kl. 13. Fastelavn
1. s. i fasten  

2. s. i fasten, kantategudstj.
3. s. i fasten 
Kl. 11.30 
Midfaste
Mariæ bebudelses dag 
 

 
1. januar
8. januar
14. januar
15.  januar
22. januar
29. januar

5. februar
11. februar
12. februar
19. februar
19. februar
26. februar

5. marts
12. marts
18. marts
19. marts
26.marts

Dåbsgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste

Børnegudstjeneste

Dåbsgudstjeneste

Menighedsplejen

Kirkebil

Højmesser søndage kl. 10 i Kastelskirken 

Menighedsrådsmøde
Torsdag 9. februar kl. 18 i kirkens mødelokale.

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

Du er velkommen til at bestille kirkebil gennem kordegnen eller sognepræsten.

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

Thomas H. Beck
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid
Else Hviid
Gitte Buch-Hansen

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

Alsang - fællessang med 
Kastelskoret 
Tirsdag 28. februar kl. 19
Denne aften er det kirkens eget kor, Kastelskoret, 
der udvælger og præsenterer sange fra vinteren, 
der lakker mod enden, og foråret, der nærmer sig. 
Koret optræder også selv med sange fra højskole-
sangbogen.
 

Kastelskoret 
Kastelskoret består af mænd og kvinder i 20’erne, 
30’erne og 40’erne. Koret mødes hver tirsdag 
aften, afholder to store koncerter årligt og 
deltager i arrangementer i Kastelskirken.  
Vi optager for tiden nye tenorer - hør nærmere 
hos korleder Katja Grunth Larsen:  
katjakastelskirken@gmail.com

Café og Højskolesang 
Hver tirsdag kl. 14 er der café og højskolesang 
i Kastelskirken. Vi synger fra kl. 14.30-15.30 og 
både før, under og efter er der kaffe og lidt sødt. 
Kirkens sognepræst, organist og korleder sidder 
klar fra kl. 14 til at tage imod enhver der har lyst til 
at kigge forbi. 

Søndagskoncerter
Der er normalt gratis adgang til koncerterne i 
Kastelskirken. Kræves entré fremgår det under 
omtalen.
 
Søndagskoncert 5. februar kl. 14
“Liberté” med Kammerkoret Camerata
Francis Poulencs korværk Figure Humaine fra 1944 
med tekst af Paul Éluard er en stor og gribende 
besyngelse af friheden. Værket opføres af Camerata, 
et af Danmarks bedste kammerkor.

Søndagskoncert 5. marts kl. 14
Bachkantater med Kastelskirkens Vokalensemble 
og Barokorkester 
Ved denne koncert kan Kastelskirkens nyoprettede 
Barokorkester for første gang nydes i sammenspil 
med kirkens Vokalensemble og organist Johan 
Sigvard Jensen. 
Der opføres to Bachkantater til fastetiden: “Allein 
zu dir, Herr Jesu Christ” og “Jesu nahm zu sich die 
Zwölfe”. 

Bemærk at højmessen 5. marts er en kantate-
gudstjeneste, hvor uddrag af de to Bachkantater 
indgår i liturgien.

Sang og musik i kirkenFor børn

Fastelavn for børn 
Søndag 19. februar kl. 13-15.30
Fastelavnssøndag kan du komme udklædt i kirke. 
Vi har børnegudstjeneste kl. 13, hvor vi taler om, 
hvad udklædning har med faste at gøre. 
Efter gudstjenesten kan du pynte fastelavnsris 
og masker, få malet dit ansigt og spise en 
fastelavnsbolle. Tilmeld jer gerne til Maria: 
mejnertsen@gmail.com 

Babysalmesang 
Hver torsdag har vi hold for de helt små og deres 
forældre. 
Nye hold begynder torsdag 12. december

Musikalsk legestue
Musikalsk legestue er en naturlig fortsættelse af 
babysalmesang og er for de 1-2 årige.  
Nye hold begynder tirsdag 10. januar kl. 16.15  

Musikalsk legestue for hjemmepassere 
Holdet er for 1-2 årige. 
Nye hold begynder onsdag 11. januar kl. 10 

For infomation om babysalmesang og musikalsk 
legestue kontakt Katja Grunth Larsen:  
katjakastelskirken@gmail.com 

Søndag 6. november kl. 13 

 
.

Læsegruppe 
Torsdag 26. januar kl. 16.30-18
Torsdag 23. februar kl. 16.30-18
Torsdag 30 marts kl. 16.30-18
Vi mødes sidste torsdag i måneden kl. 16.30-18 
og taler om en bog, som vi alle har læst.
Vi starter året med at læse Kerstin Ekmans 
’Ulvespring’, og februars bog er Solvej Balles 
prisvindende ’Om udregning af rumfang I’.  
Tilmelding fra bog til bog til Maria:
mejnertsen@gmail.com

                         Jan Nissen 
er ny kirketjener
Fremover er det Jan Nissen 
du møder, når du kommer i 
Kastelskirken. 
Jan Nissen er oprindeligt 
uddannet anlægsgartner, 
men han kommer til os 
med 21 års erfaring som
kirketjener. Vi glæder os 
meget til samarbejdet.


