
Søndag kl. 10
2. søndag e. Helligtrekonger v. Thomas H. Beck 
»Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, 
hold jer til det gode.«

Torsdage fra kl. 10.30
Babysalmesang for de helt små
Vi synger og bevæger os i kirkens smukke rum 
og skaber en fredfuld stund. (Tilmelding).

Onsdag kl. 19
’Bibelen Leth fortalt’
Kom og hør hvorfor musiker og forfatter Kristian 
Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, 
og hvordan den påvirker os alle. (I Lutherkirken).

Torsdag kl. 16.30-18
Læsegruppe om Kerstin Ekmans ’Ulvespring’
Vi skal til Midtsveriges store skove og møde  
ulven for at få ’nye øjne’ og forstå, hvad vi gør 
ved naturen. (Tilmelding).

Tirsdag kl. 14
Tirsdagsmøde om Bibelens kvinder
Teolog, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth  
Smedegaard Andersen giver Bibelens kvinder 
deres historie tilbage. (I Garnisonskirken).

Januar
i Kastelskirken

Tirsdage kl. 16.15 samt onsdage kl. 10
Musikalsk legestue for 1-2-årige  
Her leges der med sange, salmer, remser og danse. 
Nye hold starter den 10. og 11. januar.  (Tilmelding).

Søndag kl. 10
3. søndag efter Helligtrekonger v. Else Hviid 
 »Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spi-
se, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for 
gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.«

Lørdag kl. 10
Lørdagsforedrag om ’Kirke i øst og vest’
Sognepræst og adj. professor, dr. theol. Christian 
Gotlieb fortæller om forskellene i kristendom i  
Rusland og Vesten.

Søndag kl. 10 
Sidste søndag efter Helligtrekonger v. Else Hviid
»Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans 
ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide 
som lyset.«

Søndag kl. 10          
1. søndag efter Helligtrekonger v. Else Hviid
»Lad de små børn komme til mig, det må I 
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.«

Søndag kl. 14
Nytårsdag v. Thomas H. Beck
»Men efter at troen er kommet, er vi ikke  
længere under en opdrager. For I er alle Guds 
børn ved troen, i Kristus Jesus.«

Åben kirke på Kastellet
Godt nytår og vær velkommen 2023. Året er uprøvet, og det meste er endnu ugjort. I kirken er der lys og 

håb at finde, det er Helligtrekongertid, og tid til igen at mødes til foredrag, fællessang og gudstjenester.  

Åben 8-18www.kastelskirken.dk
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I caféen kan du mødes med andre over en god 
snak, en kop kaffe og lidt sødt. Vi synger 
sammen alle tirsdage kl. 14.30-15.30. 
Johan og Katja skiftes til at sidde ved klaveret. 

Café og Højskolesang  
hver tirsdag kl. 14-16


