
Tirsdag kl. 14-16
Café og Højskolesang
Kom til kaffe, snak og sang i Caféen i Søjlesalen 
fra kl. 14-16. Alle er hjertelig velkomne. 

Søndag kl. 10
Midfaste v. Else Hviid 
»Han strøede ud, han gav til de fattige, hans  
retfærdighed består til evig tid.«

Søndag kl. 10
Mariæ bebudelses dag v. Else Hviid 
»Helligånden skal komme over dig, og den Højestes 
kraft skal overskygge dig . Derfor skal det barn, der 
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.«

Søndag kl. 11.30 
Menighedsmøde
Ved kirkekaffen vil menighedsrådsformand Bo 
Heide-Ottosen fortælle om menighedsrådets 
arbejde og kirkens aktiviteter i det forgangne år.

Søndag kl. 10
3. søndag i fasten v. Thomas H. Beck
»For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; 
lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter  
godhed, retfærdighed og sandhed.«

Marts
i Kastelskirken

Tirsdag kl. 14-15.30
Løver, elefanter, hjerter og vildmænd 
Tirsdagsmøde om heraldikkens fascinerende  
verden med Ronny Andersen. (I Garnisonskirken).

Torsdag kl. 19
Eksistenssamtale om at begribe naturen
Antropolog Cecilie Rubow vil tale om indendørs- 
menneskets vej ud i naturen og om at finde  
naturen, hvor vi mindst venter den. (Tilmelding).

Tirsdag kl. 14-16
Café og Højskolesang
Kom til kaffe, snak og sang i Caféen i Søjlesalen 
fra kl. 14-16. Alle er hjertelig velkomne. 

Torsdag kl. 16.30-18
Læsegruppe om Christian Krachts ’Eurotrash’
Vi skal med mor og søn på roadtrip gennem 
Schweiz og på sporet af familiens nazistiske og 
tabubelagte fortid. (Tilmelding).

Søndag kl. 14     
Søndagskoncert: J. S. Bach-kantater
Kastelskirkens Kantori og Barokorkester  
opfører to kantater af J.S. Bach under ledelse 
af organist Johan Sigvard Jensen. Fri entré. 

Søndag kl. 10
2. søndag i fasten v. Else Hviid
Kantate-gudstjeneste med kirkens kantori. 
I forbindelse med gudstjenesten kan du høre 
udvalgte satser fra kantater af J.S. Bach.

Åben kirke på Kastellet
Vi er i det gryende forår, naturen står på spring, og forventninger fødes. I kirken fejrer vi Marias bebudelses-

dag, hvor Maria får bud om, at hun skal blive mor til Jesus.  
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I Caféen kan du mødes med andre over en god 
snak, en kop kaffe eller te 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


