TRINITATIS
KIRKE
MARTS TIL MAJ / 2018 / NR 1

SIDE 1 / TRINITATIS

T RI N I TAT I S KIRKE
Åben hver dag mellem 9.30
og 16.30 - søndag dog kun i
forbindelse med højmessen
kl. 10.30
Trinitatis Kirkekontor
Pilestræde 67
1112 København K
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 10-13
Tlf. 33 37 65 40
Kordegn Ulla Wittenburg
kordegn@rundetaarn.dk
Henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning,
vielser, navneændringer,
dødsfald, medlemskab
af folkekirken og
attestrekvisition
rettes til kirkekontoret.
Kirkebil
Henvendelse til kordegnen
på tlf. 33 37 65 40
Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Grafik: Tine Dahl Grue
Tryk: Jørn Thomsen Elbo
Fotos: Kresten Dahl, forsiden
Reinhard Wilting (side 3, 10, 14)
Søren Krabbe Johansen (s.7, 14)
Jette Jørs (s.17)
Emil Fritzemeier (s.21)
Mathilde Berg Utzon (s.22)

TRINITATIS / SIDE 2

Sognepræst
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Professor, Niels Henrik
Gregersen
nhg@teol.ku.dk
Ledende kirketjener og
kirke- og kulturmedarbejder:
Kresten Dahl
Mobil: 23 26 91 44
kd@rundetaarn.dk
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Katrin Næss Hansen
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Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 København K
Tlf. 32 12 34 27
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Menighedspleje
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Frivilligt arbejde.
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Ls@rundetaarn.dk
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TRINITATIS

MARTS TIL MAJ / 2018 / NR 1

INDHOLD

6
4

SJÆ L EN
Sjælen –
et skrumlet arvestykke eller?

13

NATK IRK E N
Det skrevne ord er i centrum,
når Natkirken inviterer til fire
skriveworkshops med Ditte
Stensballe

5

PÅ SKE
Trinitatis Kirke fejrer påsken
med passionskoncerter,
gudstjenester og fællesspisning. Fra Palmesøndag til 1.
påskedag

14

M USIK
Minimalistisk vokalmusik,
passionskoncerter, kormusik, barokmusik og kantategudstjenester

6

SOMMERHØ J S KOLE
Trinitatis Kirke inviterer for
første gang til sommerhøjskole fra 8.-10. juni

18

B E G IVE N HE DE R
Tro og videnskab – er det
uforenelige størrelser, eller
kan de ses i samspil?
6 foredrag i sognehuset

9

KONFI RMAT ION S FORB EREDE LS E
Skal du konfirmeres?
Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2018/19 er åben

21

S A NG E F TE R MIDDAG E
Syng med Peter A.G. og
andre forsangere ved forårets sangeftermiddage

10

FÆL L ESSKA B E T S
MÅ LTI D
Når vi spiser sammen,
mødes vi om mere end
bare maden

23

PRÆDIK A N TLISTE

14

21
SIDE 3 / TRINITATIS

SJÆLEN ET SKRUMLET ARVESTYKKE
ELLER?

Hvis bare ordet sjæl ikke var gået af
mode..”
”Sjæl?”
”Man kan næsten ikke få sig selv til
at tage det ord i munden vel? Ikke
uden sådan nogle fede anførselstegn..”
”Den er ligesom et skrumlet arvestykke, som man ikke aner, hvor
man skal gøre af. Den er ikke, hvad
hedder det nu, ’omstillingsparat’.
Men jeg tror, det var hans egen
femårige sjæl, Magnus prøvede at
få placeret, da han sagde, at man er
alene indeni….”
Fra Jens Chr. Grøndahls
roman Et andet lys
Sjælen er et af de ord, vi ikke bruger
så meget mere. I en kultur hvor vi
har været orienteret mod det ydre,
det fysiske og kropslige, og hvor
naturvidenskaben har sat dagsordenen, har der ikke været plads til
sjælen. Men kan vi undvære ordet?
Sjælen som en betegnelse for det i
os, som er os selv, og for et indre liv,
som kan mistrives, når vi har ”ondt
i sjælen”, eller som kan opbygges og
næres, når vi i musikken, poesien,
på vandreture eller i kirken ”drager
omsorg for vores sjæl”.
Ordet kan selvfølgelig i nogle
sammenhænge virke for stort og
patetisk, altså som et skrumlet arvestykke, vi lige så godt kan gemme af
vejen. Men omvendt indfanger det
noget, vi godt ved hvad er, og som
ikke uden videre kan erstattes af
andre ord. Man kan forsøge sig med
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mit ”jeg”, min ”personlighed”, ”selvet”,
”bevidstheden”, men det er alligevel
ikke det samme som min ”sjæl”.
Min sjæl kan næres af gode ord eller
kærlighed. Jeg kan have sjælekvaler,
og hvis jeg satser mit liv på pengene
eller magten og berømmelsen, kan
jeg miste min sjæl. Religiøst forstået er min sjæl skabt med en evig
længsel i sig, med sans for ånd og
med gehør for det som kommer fra
Gud. Samtidig med at denne religiøse sans kan vækkes eller dannes
og forfines, som det sker i mange af
de store salmedigteres poesi.
Sjæledannelse kræver langsomhed,
lydhørhed og en indre opmærksomhed. Det har vi som moderne, foretagsomme eller rastløse mennesker
måske ikke så meget af. Derfor kan
det blive nødvendigt at opsøge særlige steder og rum, for at vi kan tage
vare på vores sjæl. For nogle er det i
naturen, sjælen falder til ro. Andre vil
sige, at selskabet med en god bog er
det bedste. Mens det for andre igen
fremfor alt er i kirken, sjælen opbygges og næres - af Guds ord som skal
have tid til at slå rod i os for at blive
til indre visdom, og af musikken og
sangene, som mere end noget kan
løfte og bevæge og vække livet i den
mistrøstige eller knugede sjæl.
Sjælen er således både det som holder sindet levende og åbent, spændstigt og modtageligt, samtidig med
at det er i sjælen, livets erfaringer og

ordenes dybde og skønhed fortætter
sig som en indre rigdom eller fylde.
Lad os endelig blive ved med at
bruge ordet sjæl.
Som i Davidsalmen:
”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl?
Hvorfor bruser du i mig?
Vent på Gud!”
Eller i et digt af Søren Ulrik Thomsen:
”At lade en håndbevægelse gøre det
ud for
et helt livs kærlighed,
og at elske et helt langt liv
som om man bare slog ud med
hånden.
At tale sig frem til sin stemme og
glemme
sig selv, gå planken ud og blive
benådet,
lade sandheden falde
og lægge sjælen til ro på et brændende blad. ”
”Min sjæl, hvad vil du mer?” (Thomas
Kingo)
Erik Høegh-Andersen

PÅSKEN
I TRINITATIS
Trinitatis Kirke fejrer påsken med passionskoncerter, gudstjenester og fællesspisning. Fra
Palmesøndag til 1. påskedag.
Palmesøndag 25. marts
Kl. 10.30: Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Kl. 16.00: Passionsmusik fra
Eton Choirbook
Ars Nova Copenhagen, entré
Mandag 26. marts kl. 16.30
Passionskoncert (fri entré)
Charpentier:
Litanies de la Vierge m.m.
Tirsdag 27. marts kl. 16.30
Passionskoncert (fri entré)
Arvo Pärt: Stabat Mater m.m.
Onsdag 28. marts kl. 16.30
Aftensang (musik fra 16.15)
ved Erik Høegh-Andersen
Skærtorsdag 29. marts
17.00 Nadvergudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
18.00 Fællesspisning i
sognehuset (t ilmelding se s. 12)
Langfredag 30. marts
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
20.00 Passionskoncert (fri entré)
Couperin: Leçons de ténèbres
Påskedag 1. april kl. 10.30
Kantategudstjeneste med musik af
J.S. Bach. Stort kor og orkester.
Prædikant Erik Høegh-Andersen
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MUSIK, POESI
OG KRISTENDOM
I 1700-TALLET
Velkommen til sommerhøjskole i Trinitatis Kirke
Trinitatis Kirke vil som noget nyt gerne invitere til højskoledage med mulighed for fordybelse i et særligt område inden for feltet musik, kunst og
kristendom.
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I år vil vi sætte fokus på 1700-tallet.
Det er Bachs og Buxtehudes århundrede. Og Brorsons, Ewalds og
Holbergs århundrede. Der er her såvel pietismen som oplysningstiden
hører hjemme. Mange af de forestillinger, som vi i dag gør os om, hvem
vi er som individer og samfundsborgere, er udviklet i 1700-tallet.

PROGRAM
FREDAG DEN 8 . J U N I
9.00 Morgensang i kirken ved
Erik Høegh-Andersen, sognepræst
ved Trinitatis Kirke.
9.30 Foredrag ved Sven Rune
Havsteen, lektor i kirkehistorie ved
Københavns Universitet:
Musik og kristendom i 1700-tallet
Foredraget præsenterer forskellige
genrer inden for den musikalske
bibeludlægning i 18. århundrede.
Sven Havsteen vil dels gennemgå
J. S. Bachs kantate ”Die Himmel
erzählen die Ehre Gottes”, BWV 76,
som skal opføres ved søndagens
gudstjeneste, og dels give eksempler
på nyskabende fortolkningstilgange
som bl.a. Hamborg og Berlin bliver
et centrum for. Man vil her kunne
se, hvordan den ortodokse lutherske
kristendom udfordres af pietisme
og oplysningstidens holdninger til
religion og æstetik.
12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Karl Aage
Rasmussen, komponist og forfatter,
tidl. professor ved Det Jyske Musikkonservatorium:
Jord og himmel lyt! Johann Sebastian Bachs liv og musik
J. S. Bach var en næsten glemt
komponist indtil Felix Mendelsohn i

1829 genopdagede ham og opførte
Matthæuspassionen. Siden har Bach
stået som alle tiders største komponist, som, til trods for at mange
værker er gået tabt, har efterladt os
en nærmest ufattelig omfattende
musikalsk produktion. Karl Aage
Rasmussen vil både fortælle om det
særlige i Bachs musik og om hans
personlighed og livet som musiker i
1700-tallet.
16.30 Fredagskoncert i kirken
Skøn barokmusik af bl.a. Buxtehude
og Geist (som var organist i Trinitatis
Kirke) med udgangspunkt i tidens
pietistiske tekster.
17.30 Afslutning

LØRDAG DE N 9 . J UN I
9.00 Morgensang i kirken ved
Anne Edmond Pedersen, sogne- og
natkirkepræst ved Trinitatis Kirke
9.30 Foredrag ved Erik A. Nielsen,
forfatter, tidl. professor ved Københavns Universitet:
En artig pietist - og en uartig. H. A.
Brorson og Johs. Ewald
1700-tallets pietisme var ikke velkommen i enevældens statskirke.
I religiøs henseende var salmedigteren H.A. Brorson derfor selv en
oprører og fornyer. Men digteren
Johannes Ewald, der var en drukmås og rent ud sagt en horebuk,
var naturligvis en oprører i vildere
forstand. Det mærkelige er bare,
at denne oprører mod pietismen
gjorde oprør på en måde, der var
gennemsyret af det pietistiske. De
gåder vil foredraget opklare lidt.
11.30 Byvandring ved Troels
Roland: Arkitektonisk og historisk
rundtur i 1700-tallets København.
13.00 Frokost
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14.00 Foredrag ved Tine Reeh,
professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet:
Kirke og kristendom i Danmark i
1700-tallet:
Pietisme og oplysning i 1700-tallets
kirke og samfund
I 1700-tallet indførtes reformer,
der lagde grunden til vores moderne samfund. Stavnsbåndets
ophævelse er en af de kendte, men
landboreformerne var udtryk for en
gennemgående reformtrang, som
også ramte retssystemet, skolen
og kirken. Handelen blomstrede i
en verdensomspændende højkonjunktur, og mission og kulturmøder
mellem danskerne og befolkningen
i kolonierne gav nye perspektiver på
mange ting.
Er der forbindelse mellem forandringerne af de ydre rammer for
menneskelivet og de nye ideer,
der kendes som oplysning og pietisme?
Hvilken rolle spillede de, og stod de
to på samme side i udviklingen af
moderne samfund, kirke og kultur?
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16.00 Sangtime ved Erik HøeghAndersen og Søren Christian Vestergaard.
19.00 Middag og aftenarrangement med underholdning.

S ØN DAG DE N 10 . J UN I
10.30 Kantategudstjeneste m.
opførelse J. S. Bach: Die Himmel
erzählen die Ehre Gottes, BWV 76.
Trinitatis Kirkekor, solister og Trinitatis Barokensemble under ledelse af
Søren Christian Vestergaard. Prædikant er Erik Høegh-Andersen.
12.00 Frokost
13.00 Afslutning

Der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding er bindende og skal ske
til :
Kordegn Ulla Wittenburg
Trinitatis Kirkekontor
Hverdage ml. 10-13
Mail: kordegn@rundetaarn.dk
Tlf: 33376540
Pilestræde 67, 1112 København K
Ved tilmelding oplyses følgende:
Navn, adresse, mail, telefon/mobil.
Betaling sker efter bekræftet tilmelding hos kordegnen til kirkens
konto:
4180-4115501003

TILMELDING

Skriv ”Sommerhøjskole + deltagernavn” som reference.

Deltagelse i Trinitatis Kirkes sommerhøjskole koster 600 kr. per
person, der dækker deltagelse i
programmets aktiviteter, inkl. to
frokoster og middagen lørdag aften.

Find folderen om højskoledagene i Trinitatis Kirke eller på
www.trinitatiskirke.dk

KONFIRMATION:
SKAL, SKAL IKKE?…
Overvejer du at blive konfirmeret, eller er du i tvivl?
Uanset hvad din baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke, også selvom du ikke bor i sognet.

Ved konfirmationsforberedelsen
kan du få uddybet din viden om
kirke og kristendom, og her kan
du sammen med jævnaldrende og
præsten få mulighed for at tale om
en række spørgsmål om liv og død,
tro og tvivl, godt og ondt. Det er ikke
nødvendigt, at du er døbt, når du
starter på konfirmationsforberedelsen, men du skal døbes, inden du
kan blive konfirmeret. Du kan blive
døbt i løbet af forberedelsestiden.
Undervisningen
Vi modtager elever på 8. klassetrin.
Undervisningen, der ligger på fredage, dog ikke hver fredag, varetages
af sognepræst Erik Høegh-Andersen
samt natkirke- og sognepræst Anne
Edmond Pedersen.
Tilmelding og mere info
Store Bededag er fast konfirmationsdato i Trinitatis Kirke. Læs mere om
undervisningen, undervisningsdatoer, selve konfirmationen m.m. på
www.trinitatiskirke.dk
Her kan du også tilmelde dig indtil 1.
august 2018.
Tilmelding er bindende, og der optages elever, så længe der er plads på
holdet.
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FÆLLESSKABETS
MÅLTID –
MERE END
BARE MAD
”I’ve been smiling lately
Dreaming about the world as one
And I believe it could be
Someday it’s going to come”

Linjerne er fra sangeren og sangskriveren Cat Stevens sang ”Peace
Train” fra 1971. Sangen bliver brugt
som underlægningsmusik til det
sidste afsnit af den norske ungdomsserie SKAM. I afsnittet mødes
veninderne til hovedpersonen Sanas
Eid-fest og spiser sammen. Linjerne
fra sangen indfanger netop det fællesskab og den tillid, som måltidet
kan være en ramme om.
Jeg ventede, som så mange andre
mennesker, i spænding på det
sidste afsnit af serien SKAM. I serien
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fulgte vi en gruppe piger, som gik
på gymnasiet ”Nissen” i Oslo. Vi
fulgte pigernes ungdomsliv med alt,
hvad det rummer. Kærlighedsproblemerne, de tunge nederlag, hvor
skammen og sorgen tager over i
hverdagen, men serien fulgte også
livets glade stunder, hvor alting var
”love”. I seriens sidste sæson fulgte vi
den muslimske pige, Sana. Det sidste
afsnit i denne sæson tager udgangspunkt i den Eid-fest, som hun holder
for sine venner og sin familie. Eidfesten er den rituelle afslutning på

den muslimske faste, og her mødes
man og spiser sammen. Da jeg så
afsnittet, så jeg, hvordan folk mødtes
i fællesskab, i kærlighed og tillidsfuld
forsoning over spisebordet. Kulturelle forskelligheder og uenigheder
blev udlignet, og fjendskab forgik.
Karaktererne underkastede sig en
særlig form for fællesskab – de snakkede, de grinte, de dansede og kyssede. Måltidet stod som en ramme
om dette fællesskab. I tidligere afsnit
af SKAM har måltidet også skabt en
ramme for fællesskab, men også for
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bekendelse og anerkendelse. Lige
fra pigernes fortrolige snakke over
pizzabakkerne på pigeværelset, hvor
den unge Vilde stiller spørgsmål om
kærlighed og sex, til et stilleben med
morgenmad, hvor Noora fortæller,
at hun er bange for, at der er begået
en voldtægt imod hende. Måltidet
danner rammen for fællesskabet og
tilliden.
Måltidet har i alverdens kulturer og
religioner været både en særegen
fortælling om særlige begivenheder
og et socialt samlingspunkt. Måltidet står som noget, der er mere
end bare at indtage sin føde, mere
end at drikke, og mere end bare at
få menneskets basale behov stillet.
Måltidet rummer en mulighed for at
få talt sammen og komme tættere
på hinanden og dermed også for
forsoning.
I den græske antik står et symposion som et eksempel på, hvordan man kunne mødes og tale om
filosofi og om livets store spørgsmål.
Denne særegne, næsten mytologiske fremstilling af dialog og udveksling af menneskelivets dybeste
tanker møder vi bl.a. hos Platon i
værket ”Symposion”.
Den kristne nadver og den muslimske Eid-fest leder tankerne hen på
disse måltidsfællesskaber. Måltidet
bliver i disse religioner betragtet som
fællesskabsbåret, fyldt med tillid,
og som en handling, der skaber en
sammenhængskraft imellem mennesker.
I nadverens måltidsfællesskab
forener vi os, både med hinanden og
med Kristus. Vi bliver ét med Kristus,
ligesom han er ét med Faderen,
lyder det i nadverritualet. I nadveren, såvel som i SKAM, findes der
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en bekendelse af det, der er svært at
rumme som menneske. Ligesom
der er en tillid til det eller dem man
står overfor - der er en dialog. Det
er præcis de muligheder måltidet
giver os. I SKAM kan fællesskabet
og vennerne rumme det, som den
bekendende hovedperson ikke selv
magter. Her skabes der et særligt
fælles rum for netop de følelser, der
er så svære at rumme som menneske – det er et rum til at åbne sig.
Når vi om søndagen går til alters,
tager vi del i en gammel tradition
og en gammel fortælling. En begivenhed, der både leder tilbage til
Jesu bordfællesskab med syndere
og toldere, men også til måltidsfællesskabet med Jesu disciple på
Skærtorsdag. Nadveren er således et
fællesskab af ufuldkomne mennesker, der ikke kan finde ud af deres
liv. Disciplene flygtede og gemte sig,
da Jesus efter deres sidste måltid
sammen blev arresteret. Men når
vi gentager måltidet søndag efter
søndag, er det med bevidstheden
om, at den opstandne er hos os med
sin tilgivelse og kærlighed. Og vi kan
gå fra gudstjenesten som en del af et
fællesskab, opbyggede på ny i tro og
håb og kærlighed.
Måltidet – også det ikke rituelle
måltid derhjemme - kan være den
dør, der åbner os for hinanden. Vi
kan spise sammen, vi kan sludre
og snakke. Men som maden bliver
indtaget, skabes der også en mulighed for at åbne sig for de ting, som
man ikke kan klare i dagligdagen.
Som vi så i SKAM, hjalp det pigerne
igennem kriser og stunder, hvor
alting syntes svært – fællesskabet
stod tydeligt frem. Fordi fællesskabet
hjælper os med det, som vi ikke kan

bære selv. Gennem måltidsfællesskabet kan vi komme et par skridt
nærmere Cat Stevens’ linje om at
leve som ”The world as one”.
Skærtorsdag aften er der gudstjeneste og fællesspisning i Trinitatis
Kirke. Det er et velbesøgt arrangement, hvor man kan komme og
mærke fællesskabet på egen krop og
i eget sind.
Peter Brandt
Tidligere kulturpraktikant
i Trinitatis Kirke

FÆLLE SSP ISN ING E R
I TRIN ITATIS K IRK E
I foråret har vi to af vore populære
fællesspisninger tilbage: den ene
Skærtorsdag aften den 29. marts
efter nadvergudstjenesten i kirken
kl. 17.00. Den anden den 2. maj
kl. 18.00, hvor vi som vanligt åbner
sognehuset kl. 17.00 efter aftensangen.
Vi er efterhånden en stor og fast
skare, der kommer til spisningerne,
men der kommer også hele tiden
nye folk til – og de er naturligvis
velkomne! Aftenen byder på god
hverdagsmad og hyggeligt samvær.
Tilmelding er nødvendig og skal
ske til kordegn Ulla Wittenburg på
kordegn@rundetaarn.dk eller på
kirkekontoret.
Skærtorsdag:
Seneste tilmelding er fredag
den 23. marts kl. 15.00
2. maj:
Seneste tilmelding er mandag
30. april kl. 12.00

NATKIRKEN
I foråret vil Natkirken være sprængfyldt med intense oplevelser. Vi
har som vanligt vores fokus og
udgangspunkt i musikken, hvor vi
fortsat bestræber os på at præsentere
kunstnere af høj kvalitet.
Vi har ændret en smule i formen
på vores gudstjenester, så vi i dette
halvår vil koncentrere vores aftener om én artist eller ét band, der til
gengæld vil skabe en ekstra intens
oplevelse for alle jer, der bevæger jer
inden for i mørket.
I Natkirken har vi lov til at lege med
liturgien. Derfor er det ikke formen
fra en almindelig gudstjeneste,
som man vil møde i natkirken. Vi
skal nemlig være modige nok til
at eksperimentere for at finde nye
veje at formidle kristendommens
budskab på. Selvfølgelig i respekt for
den tradition, der er gået forud, men

samtidig på måder, der ikke kræver
en indforstået forhåndsviden om
gudstjenestens ritualer.
Natkirkens kunstnere optræder i
udgangspunktet altid med deres
eget materiale, som de har fundet
inspiration til alle mulige steder fra.
Det er ikke et krav fra vores side, at
indholdet er defineret som kristent - det er derimod vores opgave
som kirke at sætte temaerne, som
kunstnerne arbejder med i relation
til kirkens budskab. I Natkirken vil du
derfor møde både musik og poesi,
samt refleksion og henvendelse og
bønner.
Som noget nyt vil vi gerne skabe
mere plads til ordene i Natkirken.
Ikke blot Guds ord, men også jeres
ord. Derfor har vi inviteret forfatter
Ditte Stensballe til at lave workshops
en gang om måneden, hvor det

skrevne ord er i centrum. Kurserne
er arrangeret i natkirkeregi og foregår om tirsdagen, som er Natkirkens
dag i Trinitatis. Udgangspunktet for
skrivekurserne er det eksistentielle
dyb, der ligger i os alle. Har du en
forfatter gemt i dig, kan du lide at
skrive, eller ville du ønske, at det
var sådan, så er skriveworkshoppen
måske noget for dig. Du tilmelder
dig ved at sende en mail til ae@
rundetaarn.dk . Tilmelding kan ske,
så længe der er plads på workshoppen. Følgende tirsdag vil der være
skrivekurser 27. februar, 20. marts,
17. april og 15. maj.
Følg os på facebook for mere om
programmet og de enkelte kunstnere. Vel mødt i natkirken!
Sogne- og natkirkepræst
Anne Edmond Pedersen
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ENGEL SK KORMU S IK M E D U NG E S T E M M E R
Den 13. april kl. 16.30 giver Det Unge Vokalensemble,
under ledelse af Poul Emborg, fredagskoncert i Trinitatis
Kirke. Vokalensemblet er et markant fællesskab af unge
sangere, der går forrest i udviklingen af ensemblesang
for unge talentfulde stemmer. Ved denne koncert byder
programmet på vokalmusik af blandt andre Henry Purcell, Benjamin Britten og Edmund Rubbra.

MIN IMA LISTISK O G STE MN ING SF ULD
PÅ SK E KONC E RT
Stabat Mater teksten er gennem tiderne sat i musik af
mange komponister, i vor tid også af estiske Arvo Pärt,
hvis musikalske univers er kendetegnet ved det minimalistiske og meditative. Den 27. marts opføres også ”My
heart’s in the highlands”, en arie for mezzosopran, der for
få år siden blev kendt verden over som titelsang til Sorrentinos prisbelønnede film ”La Grande Bellezza”.

16/3 - kl. 16.30

26/3 - kl. 19.00

1/4 - kl. 10.30

20/4 - kl. 16.30

FREDAGSKONC ERT
”Te Deum” af Puccini Sr.
(1712-81), et stykke musik
skrevet til unge hjemløse
piger i Venedig.
Sankt Annæ Pigekors
Kammerkor og talentfulde
MGK-strygere. Dirigent er
Anne Marie Granau.

PA S S ION S KONCE RT
Den stille uge indledes
med musik af MarcAntoine Charpentiers ”Litanies de la Vierge” m.m.
Trinitatis Barokensemble
og vokalsolister.
Dirigent:
Søren Chr. Vestergaard.

K A N TATEG UDSTJ E N E STE
J.S. Bachs kantate 4
”Christ lag in Todesbanden” opføres påskedag.
Trinitatis Kirkekor og
Barokensemble.
Camilla Toldi Bugge,
sopran, Rasmus Gravers, tenor, Rasmus Kure
Thomsen, bas.

J UBILÆUMSKONCERT
Nordisk kormusik af
bl.a. Nystedt, Sandström
og Ola Gjeilo samt uropførelse Niels la Cours
”Fred på jorden”, 3 danske
motetter.
Trinitatis Kantori
Dirigent:
Søren Chr. Vestergaard.
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Fredag 2. marts kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Nordtyske barokkantater
Trinitatis Ensemblet
Solister: Camilla Toldi Bugge, sopran, Rikke Lender, mezzosopran,
Rasmus Gravers, tenor, Rasmus Kure
Thomsen, bas. Søren Chr. Vestergaard, orgel og cembalo
Koncerten er støttet af Augustinus
Fonden, Oticon Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s
Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Nørgaard på Strøget
Søndag 4. marts kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
Buxtehudes kantate ”Der Herr ist mit
mir” m.fl.
Trinitatis Kirkekor, solister og Barokensemble. Organist Søren Christian
Vestergaard og Philip SchmidtMadsen. Prædikant Erik HøeghAndersen
Onsdag 7. marts kl. 16.15
AFTENSANG MED SOLOSANG
Denne aftensang (16.30) indledes
fra 16.15 med solosang ved Camilla
Toldi Bugge, sopran. Der akkompagneres på kirkens cembalo
Fredag 16. marts kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Johann Adolf Hasse: Misere
Sankt Annæ Pigekors Kammerkor
MGK-strygere
Dirigent Anne Marie Granau
Onsdag 21. marts kl. 16.00
AFT ENSA NG MED KORS A NG
Denne aftensang (16.30) indledes fra
16.00 med vokalmusik ved Fælleskoret fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Dirigent Jan Scheerer
Søndag 25. marts kl. 16.00
PAS S IONSKONC ERT
St Mathew Passion af Richard Davy
og Stabat Mater af John Browne
Ars Nova Copenhagen
Dirigent Paul Hillier
Entré

Mandag 26. marts kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Marc-Antoine Charpentier:
”Litanies de la Vierge” m.m.
Trinitatis Barokensemblet
Annemette Pødenphandt, sopran,
Clara Cecilie Thomsen, sopran,
Kristin Mulders, mezzosopran, Laura
Mayer, alt, Christian Damsgaard,
tenor, Jakob Soelberg, bas
Søren Christian Vestergaard og
Philip Schmidt-Madsen, orgel og
cembalo
Koncerten er støttet af Augustinus
Fonden, Oticon Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s
Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Nørgaard på Strøget
Tirsdag 27. marts kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Arvo Pärt: ”Stabat Mater” og
”My heart’s in the highlands”
Trinitatis Ensemblet
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Nicolai Nørgaard Christensen, tenor
Fredag 30. marts kl. 20.00
PA S S ION SKONC E RT
Couperin: Leçons de ténèbres
Clara Cecilie Thomsen og
Annemette Pødenphandt, sopran
Søren Christian Vestergaard,
cembalo
Mogens Rasmussen, gambe
Søndag 1. april kl. 10.30
K A N TAT E G UDSTJ E N E STE
J.S. Bachs kantate 4
”Christ lag in Todesbanden”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rasmus Gravers, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Prædikant Erik Høegh-Andersen
Onsdag 4. april kl. 16.15
A F T E N S A NG ME D SOLO SA NG
Denne aftensang (16.30) indledes
fra 16.15 med solosang ved Nicolai
Nørgaard Christensen, tenor. Der akkompagneres på kirkens cembalo

Fredag 13. april kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af bl.a. Purcell, Britten og
Edmund Rubbra
Det Unge Vokalensemble
Dirigent Poul Emborg
Fredag 20. april kl. 16.30
J UBILÆUMSKONC E RT
Musik af bl.a. Nystedt, Sandström og
Ola Gjeilo samt uropførelse af Niels
la Cour
Trinitatis Kantori
Dirigent Søren Chr. Vestergaard
Onsdag 25. april kl. 16.15
A F TE N SA NG ME D SOL OSANG
Denne aftensang (16.30) indledes
fra 16.15 med solosang ved Rasmus
Kure Thomsen, bas. Der akkompagneres på kirkens cembalo
Fredag 4. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Fra gregoriansk sang til flerkorsmusik
Sangere, blæsere, italiensk orgel og
cembalo
Camilla Toldi Bugge, sopran, Laura
Mayer, alt, Nicolai Nørgaard Christensen, tenor, Torsten Nielsen,
baryton, Rasmus Kure Thomsen, bas
Koncerten er støttet af Augustinus
Fonden, Oticon Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s
Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Nørgaard på Strøget
Onsdag 16. maj kl. 16.00
A F TE N SA NG ME D KORSANG
Denne aftensang (16.30) indledes fra
16.00 med vokalmusik ved Brønshøj
Kirkes Pigekor
Dirigent Bente Kiil Toftegaard
Søndag 20. maj kl. 10.30
MUSIKG UDSTJ E N E ST E
Italiensk inspireret musik
Kor, blæsere og orgler
Prædikant Anne Edmond Pedersen

Fri éntre, hvor intet andet er nævnt
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PAS S IONSMUSI K F R A E T ON
CHOIRB O OK
Vokalspecialisterne Ars Nova
Copenhagen under ledelse af
dirigent Paul Hillier indleder
påsken 25. marts kl. 16.00 i
Trinitatis Kirke med vokalmusik
under overskriften ”Passionsmusik fra Eton Choirbook”:
Hør to mesterværker i tidlig engelsk
polyfoni fra slutningen af det 15.
århundrede: St Mathew Passion af
Richard Davy og Stabat Mater af
John Browne.
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Koncerten transmitteres direkte via
European Broadcast Union og kan
høres på P2.
Entré: 150,- / studerende 75,i døren eller på billetto.dk
Eton Choirbook er en af Englands
fineste samlinger af polyfonisk kirkemusik. Richard Davy, Informator
Choristarum ved Magdalen College
Oxford, er en af de mere betydningsfulde komponister repræsenteret i denne samling. Den musikalske
stil i hans firstemmige St Mathew
Passion er usædvanligt dramatisk

for sin tid, og virtuositeten og originaliteten i den musikalske idérigdom antyder et sangligt niveau, der
må have været ganske forbløffende
og fuldt på niveau med de bedste fra
enhver periode af Englands lange og
fine kortradition. Davys værk bliver
sunget sammen med John Brownes fantastiske udsættelse af Stabat
Mater med sine karakteristiske himmelstræbende sopranlinjer, levende
synkoperinger og glimt af blomstrende udsmykning, med sjældne,
men meget effektive, homofone
passager.

MUSIK
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TRINI TATI S KA NT ORI F E J RE R
2 5 ÅRS J UB I L ÆUM I 2 0 1 8
Trinitatis Kantori er en vigtig del af
musiklivet i Trinitatis Kirke. I marts
2018 er det 25 år siden, kordirigenten Per Enevold - på foranledning af
den daværende organist i Trinitatis
Kirke, Inge Bønnerup - grundlagde
Kammerkoret Trinitatis Kantori.
Per Enevold overlod i foråret 2013,
i forbindelse med korets 20 års jubilæum, dirigentstokken til kirkens
nuværende organist og kantor,
Søren Christian Vestergaard, som
dermed har været kantoriets musikalske leder i fem år. 25 års jubilæet
fejres ved flere koncerter i Trinitatis
Kirke i årets løb, en turné til Berlin
og kulminerer med opførelsen af
Mozarts Requiem til november.
I foråret og forsommeren kan kantoriet høres ved to koncerter:
Fredag 20. april kl. 16.30
Nordisk kormusik af bl.a. Nystedt,
Sandström og Ola Gjeilo.
Desuden uropførelse af korværk
skrevet til Trinitatis Kantori af Niels
la Cour: ”Fred på jorden”, 3 danske
motetter.
Fri entré
Onsdag 13. juni kl. 20.00
Sommerkoncert i Kirke og Tårn
Programmet byder bl.a. på uropførelse af korværket ”Som græs” af Karl
Aage Rasmussen til tekst af Inger
Christensen samt Bachpræludier arrangeret for kor af Per Enevold.
Første del af koncerten finder sted i
Trinitatis Kirke. Anden del i Bibliotekssalen i Rundetaarn.
Fri entré
I forbindelse med sommerkoncerten
vil der blive afholdt en jubilæumsreception.

B E RLIN TURN É ,
T RIN ITATIS K A N TORI O G
DIRIG E N T
S ØRE N C H RISTIA N
V E S T E RG A A RD
Lørdag 25. august kl. 18.00
Koncert i Gedächtnis Kirche, Berlin,
Tyskland
Fri entré
Søndag 26. august kl. 10.00
Medvirkende ved højmessen i Berliner Dom, Berlin, Tyskland.
Søndag 26. august kl. 17.00
Koncert i Friedens Kirche, Potsdam,
Tyskland
Fri entré
OPLE V TRIN ITATIS K A N TORI
I B E RLI N
Trinitatis Kantori drager den 25. 27. august 2018 på koncertturné til
Berlin. I forbindelse med turneen
optræder kantoriet i henholdsvis
Berliner Dom, Gedächtniskirche
og Friedenskirche (ved Sans Souci
i Potsdam). Hvis der er tilstrækkelig
interesse for det, vil Trinitatis Kirkes
Musikvenner i lighed med tidligere
arrangere en rejse for medlemmerne
af foreningen til Berlin i forbindelse
med turnéen.
Der vil blive tale om en busrejse med
afgang fra København lørdag den 25.
august 2018 om morgenen og hjemkomst mandag den 27. august 2018.
Hvis man er interesseret i at blive
medlem af Trinitatis Kirkes Musikvenner og/eller at deltage i rejsen,
bedes man skrive til formanden for
Trinitatis Kirkes Musikvenner, Gerd
Sinding, på adressen
trinitatiskirkesmusikvenner@gmail.
com.

KONC E RTE R PÅ SE LS ØE SL OT
Igen i år kan Trinitatis Kirkes ensembler og solister høres uden for
byen, når Selsøe Slot byder velkommen til sommerkoncerter i slottes
stemningsfulde baroksal. Allerede
inden sommerferien, den 24. maj
finder første koncert sted.
Torsdag 24. maj kl. 19.30
Kammermusikaften med Bolette
Roed, blokfløjte, Merete Steffensen,
violin, Kjeld Steffensen, cello og
Søren ChrVestergaard,cembalo.
Tirsdag 12. juni kl. 19.30:
Lied-aften med Clara Cecilie Thomsen, sopran, Rikke Lender, mezzosopran og Ellen Refstrup, klaver.
Tirsdag 28. august kl. 19.30:
Operaaften med Camilla Toldi Bugge, sopran, Kristin Mulders, mezzosopran, Rasmus Gravers, tenor ,
Torsten Nielsen, baryton og Ellen
Refstrup, klaver.
Læs mere på selsoe.dk
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Foråret 2018 byder på to forskellige foredragsrækker i Trinitatis Sognehus.
Trinitatis arrangerer som vanligt forårets faste foredragsrække i samarbejde med Vor
Frue Kirke - denne sæson med overskriften TRO OG VIDEN. Herudover holder Filosofisk Forum en række foredrag i sognehuset i løbet af foråret. Også til disse foredrag er
der fri entré. Læs mere om hvert enkelt foredrag på www.trinitatiskirke.dk

TRINI TATI S SO GN E H U S ,
PILE STRÆ DE 6 7,
1112 KØB ENH AVN K
Torsdag 8. marts kl. 14.30
TRO OG VIDEN: TRO, SPIRITUALITET OG VIDENSKAB
Niels Henrik Gregersen, professor
i samtidsteologi ved Københavns
Universitet. Mere info nederst
Torsdag 22. marts kl. 19.30
”VELKOMMEN I DET STORE
UDENFOR: EN INTRODUKTION
TIL SPEKULATIV REALISME”
Ph.d.-stipendiat Martin HaubergLund Laugesen, Syddansk Universitet
Arrangeret af Filosofisk Forum

Torsdag 12. april kl. 14.30
TRO OG VIDEN: TRO OG
HELBRED
Niels Christian Hvidt, Dr. Theol.,
professor i eksistentiel og åndelig
omsorg ved Syddansk Universitet
Mere info nederst

Torsdag 26. april kl. 19.30
”OM PETER SLOTERDIJK: KULTUREL EVOLUTION OG RELIGIONSHISTORIE”
Professor Hans Jørgen Lundager
Jensen, Aarhus Universitet
Arrangeret af Filosofisk Forum

Torsdag 12. april kl. 19.30
”ET FORSVAR FOR HOVEDLØSE
HANDLINGER”
Lektor Henrik Jøker Bjerre, Aalborg
Universitet, og adjunkt Brian Benjamin Hansen, VIA University College
Arrangeret af Filosofisk Forum

Tirsdag 8. maj kl. 19.30
”POESIENS ETHOS”
Gæsteforsker Cathrine Bjørnholt
Michaelsen, Københavns Universitet
Arrangeret af Filosofisk Forum

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mere om foredragene
TRO OG VI DEN:
Forholdet mellem tro og viden er i
årtier blevet betragtet som en styrkeprøve, hvor videnskaben langsomt
trænger religionen tilbage. Men nu
viser det sig, at sekulariseringen ikke
handler om religionens forsvinden,
men om, at både tro og videnskab
gentænkes på måder, så de ikke
behøver at lægge arm.
I disse to foredrag vil vi se på forskellige historiske og nutidige sider
af forholdet mellem tro og viden.

T RO, S P IRITUA LITE T OG
V IDE N S K A B
Professor i samtidsteologi ved Københavns Universitet Niels Henrik
Gregersen.
I nyere tid har man oftest betragtet
tro og videnskab som to adskilte
sfærer. Niels Henrik Gregersen vil
derimod pege på mulighederne for
en samtale mellem tro og videnskab
og vise, hvordan videnskabens indsigter kan åbne for religiøs undren
og være med til at berige troens og
spiritualitetens sprog.

TRO OG H E LBRE D
De sidste 10 år har Niels Chr. Hvidt
belyst forholdet mellem krop, psyke
og sjæl og undersøgt, hvilken rolle
tro kan have ved sygdom i en sekulariseret samfund som det danske.
Talemåden ”Tro flytter bjerge” har
noget på sig. Tro kan være en væsentlig faktor ift. helbred og håndtering af sygdom. Omvendt kan man
også sige at ”Bjerge flytter troen”. For
intet rykker så meget ved danskernes værdier og tro, som det at få en
sygdom eller anden krise.
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AFTE NSA NG
Aftensang er inspireret af den engelske ”Evensong” med bibelske læsninger,
fællessang og orgel- og kormusik, bl.a. synges en Davidssalme af kirkens kor.
Aftensang er i Trinitatis Kirke tilføjet nyere tekster samt en ”opsang” – med
nogle få betragtninger, man kan tage med sig.
Der er aftensang hver onsdag kl. 16.30 – 17.00. Fra 16.15 er der indledende
musik. Udvalgte dage begynder den indledende musik allerede kl. 16.00.
Aftensang er en smuk afslutning på arbejdsdagen med gode ord, sang og
musik.
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E K SISTE N SSA MTA LE R
Eksistenssamtalerne fortsætter i
foråret, og datoerne er 20. marts og
17. april kl. 19.30.
Er du interesseret i at deltage i eksistenssamtalerne, eller vil du have
mere information, så mail til Erik
Høegh-Andersen på erha@rundetaarn.dk eller ring til 29 47 43 87.

KOM
OG SYNG MED!
FORÅRETS
SANGEFTERMIDDAGE

22. marts kl. 14.30:
P E TE R A .G .
Komponist og forsanger i Gnags
(i kirken)

26. april kl. 14.30:
MA RGA RETH LIN DH A RD T
Giro 413-vært gennem 20 år i DR
(i sognehuset)

FRI ENTRÉ.
ARR A NGERET I
S AM A RB EJ DE M E D
VOR FRUE KI RK E .

24. maj kl. 14.30:
STE F F E N RINGGAARD
A NDRESEN
Sognepræst i Vor Frue Kirke
(i sognehuset)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HVAD SKETE DER I 2017?
ÅRSRAPPORTEN FOR TRINITATIS KIRKES
MANGE AKTIVITETER I 2017 VIL VÆRE FÆRDIG I
LØBET AF MARTS MÅNED OG KAN HENTES PÅ
KIRKEKONTORET OG I KIRKEN.
SIDE 21 / TRINITATIS
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INDSAMLING
FOR
VERDENS
FATTIGE

Den 11. marts holder Folkekirkens
Nødhjælp traditionen tro landsindsamling, og i Trinitatis Kirke samarbejder vi med Helligåndskirken og
Vor Frue Kirke om dette. Sognehuset
omdannes til indsamlingskontor,
hvor man fra 10.30 kan komme forbi
og få en indsamlingsbøsse og rute.
Vi samler ind indtil kl. 14.00.
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når
kloden hærges af f.eks. klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt,
kirkeligt netværk når Folkekirkens
Nødhjælp helt derud og styrker de
svageste. Men der må tænkes i nye,
innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme
og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat
et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte
kvinder i flygtningelejren Kakuma
i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle
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former for kødproduktion. I første
omgang skal fårekyllingerne avles i
større bokse og males til insektmel,
som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren
lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer
grøntsager spirer lag på lag inde i
store sække med huller i og vokser
så ud af hullerne og opad i flere
niveauer. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan man
firedoble sin høst. Det giver nærende
mad til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til
selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen
er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem
mere robuste.
Har du et par timer til at hjælpe folk
i nød?
Tilmeld dig som indsamler på
blivindsamler.dk

Fårekyllinger til at spise
Christine Aketch på 23 år dyrker
fårekyllinger i flygtningelejren
Kakuma. De næringsrige insekter
dyrkes, males til mel og spises i
supersunde kiks.

PRÆDIKANTLISTE
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M ARTS
Søndag 4. marts, 3. s. i fasten
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 7. marts
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 11. marts, Midfaste
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Herefter sogneindsamling
Onsdag 14. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 18. marts, Maria Bebudelse,
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 21. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 25. marts, Palmesøndag
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 28. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Torsdag 29. marts, Skærtorsdag
17.00 Nadvergudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
Fredag 30. marts, Langfredag
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

APRI L
Søndag 1. april, Påskedag
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 4. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 8. april, 1. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 11. april
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 15. april, 2. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 18. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 22. april, 3. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 25. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Fredag 27. april, Bededag
10.30 Konfirmation
ved Erik Høegh-Andersen og
Anne Edmond Pedersen
Søndag 29. april, 4. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

MAJ
Onsdag 2. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 6. maj, 5. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 9. maj
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Torsdag 10. maj,
Kristi Himmelfarts dag
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen
Søndag 13. maj, 6. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 16. maj
16.30 Aftensang
ved Kirsten Sandholt
Søndag 20. maj, Pinsedag
10.30 Kantategudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 23. maj
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 27. maj, Trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 30. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

SIDE 23 / TRINITATIS

PASSIONSKONCERT
i Trinitatis Kirke

Marc-Antoine Charpentier
”Litanies de la Vierge” m.m.

Mandag 26. marts kl. 16.30
Trinitatis Ensemblet og vokalsolister
Søren Chr. Vestergaard, orgel og cembalo

Fri entré
Koncerten er støttet af Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Konsul George Jorck
og Hustru Emma Jorck’s Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
og Nørgaard på Strøget

TRINITATIS / SIDE 24

