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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: Henrik Greve, forsiden
Københavns museum (s.9)
Søren Krabbe Johansen (s. 14
nederst til venstre)
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Sognepræst
Erik Høegh-Andersen
Landemærket 4
1119 København K
Tlf.: 29 47 43 87
erha@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Natkirke- og sognepræst
Anne Edmond Pedersen
Tlf.: 30 29 93 24
mail: ae@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Ulønnet hjælpepræst
Professor, Niels Henrik
Gregersen
nhg@teol.ku.dk
Ledende kirketjener og
kirke- og kulturmedarbejder:
Kresten Dahl
Tlf.: 23 26 91 44
kd@rundetaarn.dk
Kirketjenere:
Tlf.: 23 26 91 43
Katrin Næss Hansen
Cecilie Illemann
Nikolaj Thougaard
Lasse Lindroth
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf.: 61 20 92 85
Ls@rundetaarn.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
i Natkirken
Jacob Rask
Tlf.: 40 91 37 50
jacob@trinitatisnatkirke.dk

Organister
Søren Christian Vestergaard
Tlf.: 26 29 71 02
scv@rundetaarn.dk
Philip Schmidt-Madsen
Tlf.: 30 33 89 70
phsc@vesterbrosogn.dk
Menighedsrådsformand
Lene Ruby
Ole Suhrs Gade 18, 4.tv.
1354 København K
Tlf.: 20 26 74 96
leneruby@mail.dk
Kirkeværge
Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 København K
Tlf.: 32 12 34 27
Mobil: 22 46 69 07
bente@ahlefeldt.dk
Trinitatis Sogns
Menighedspleje
Formand Niels Selsmark
niselsmark@gmail.com
Frivilligt arbejde.
Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke
vedgudstjenester, koncerter
og arrangementer, så
kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf.: 61 20 92 85
Ls@rundetaarn.dk

www.trinitatiskirke.dk
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Hvis bedre er muligt,
er godt så ikke godt nok?

Der er noget ved de lyse nætters tid:
En frihed og en lettelse blandet med
melankoli, der sætter sig igennem
på en måde, som kan være svær at
forklare med ord. Verden bliver med
lyset lidt lettere og knap så tung at
bære, som den ellers engang imellem kan synes. Samtidig kan forår og
sommer være tunge årstider for sindet. Vi mærker måske presset for at
være produktive og i let og lyst humør.
I skrivende stund er der ikke mange uger til de første studenter med
deres løssluppenhed og kådhed
vil fylde i gadebilledet. Studenterne er på mange måder symbol på
den frihedsfølelse, der præger forår
og sommer. Men det er også selvsamme studenter, der mærker forventningspresset forårsaget af samfundet omkring dem, og måske ikke
mindst egne mål for et succesfyldt
liv.
Det, at vi i Danmark blandt andet har
et uddannelsessystem, der er gratis, at vi har meget høj levestandard i
langt størstedelen af vores samfund,
at vi har demokratiske rettigheder,
der i mange tilfælde strækker sig
langt længere end de grundlæggende menneskerettigheder, gør, at vi
betragter os selv som frie mennesker
i et frit samfund. Og det er da også
de tanker, der først melder sig, når
vi ser de glade studenter i bybille-
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det. Her er frihed og muligheder for
langt de fleste.

forventninger man tror, at omverdenen har ret til at stille til en.

Men spørger man ind og lader de
unge mennesker sætte ord på deres
oplevelse af sig selv som frie mennesker, er det i mange tilfælde et noget andet billede, der viser sig. Mange er så bundet af præstationsangst
og ekstremt lavt selvværd, at det giver sig udslag i diagnoser af den ene
eller anden slags. Som præst taler
man jævnligt med folk, der har ondt
i sjælen. Oftere drejer disse samtaler
sig om mindreværd, om ikke at føle
at man slår til, om ikke at kunne klare presset dels fra samfundet, men
i særlig grad også fra ens egne forventninger til at kunne opfylde, hvad
det rigtige og gode menneskeliv er.

’Hvis bedre er muligt, er godt ikke
godt nok’. Jeg refererer til en huskeseddel, jeg ved var klistret fast på en
ung piges computer. Denne indstilling vidner om alt andet end et frit
menneske. Her har vi at gøre med en
ung piges fuldstændige urimelige
og ubarmhjertige krav til sig selv, et
menneskes slaveri af et uopnåeligt
mål for succes. Måske er målene i
vores liv ikke helt så ekstreme som
den unge piges, men hvem kan sige
sig helt fri for at vurdere sit eget liv
efter samme målestok?

Ræsonnementet er, at kan man ikke
leve op til forventningen, er det fordi, at der er noget galt med én. Man
skal fikses af sig selv, en psykolog
eller en coach, der kan give én redskaber til blive succesen i eget liv.
Det lykkes meget sjældent for ikke at
sige aldrig. Alle mennesker er nemlig ufuldkomne, lever uperfekte liv,
ingen lever op til den fuldendte forståelse af et pletfrit perfekt liv.
Og har man forståelsen, at det perfekte er en mulighed, vil man uundgåeligt blive alt andet end et frit
menneske. Man vil være slave af
sine egne forventninger eller af de

Men ambitioner er sunde, stræbsomhed er godt. Flotte resultater,
uanset hvilket område af livet de er
indenfor, kan være med til at bygge et menneske op, når blot ingen
af delene nogen sinde er set som
grundlag for et menneskes værdi.
Kristendommen har fra sin begyndelse prædiket, at menneskets værdi
ikke ligger i, hvordan vores tilværelse udadtil tager sig ud. Og bevæger
vi os længere op i historien, gjorde
særligt protestantismens fader Luther sig til talsmand for, at det ikke
er præstationer, der er grundlæggende for en kvalificering af det enkelte menneske. Hvis det var sådan,
var de fleste af os (læs alle) ilde stedt.
At mennesket i kristendommens lys

er uperfekt er igennem tiden alt for
ofte blevet misforstået, som en nedværdigelse af menneskets formåen,
som en nedgradering af den enestående skabning, mennesket er. Men
sandheden er, at vi i dag mere end
måske nogen sinde før har brug for
kristendommens kvalificering af
mennesket som værdifuldt, fordi det
er elsket før alt andet. Kun kærligheden sætter nemlig mennesket fri af
præstationsrytteriet. Kun den tilgivende kærlighed befrier mennesket
fra selvfokusering og lader os vende
os hen imod verden og hinanden,
hvor vi kan gøre vores bedste, gøre
os umage, have ambitioner både
for os selv og hinanden vel vidende,
at vores grundlæggende værdi aldrig afhænger af, hvor succesfuldt
vi løser den opgave, det er at leve et
menneskeliv.
Anne Edmond Pedersen
Sogne- og natkirkepræst
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Fod på verden
Konfirmander
i Rundetaarn
Af Rasmus Agertoft

Rundetaarn har spillet en særlig rolle for nyslåede konfirmander fra Trinitatis Kirke og
andre københavnske kirker. I mange år var det nemlig en tradition, at de unge mennesker
besteg tårnet som noget af det allerførste efter deres konfirmation.

Der er 457 skridt til Rundetaarn fra
Helligaandskirken i København, sølle 385 fra Vor Frue Kirke, og mellem
Trinitatis Kirke og indgangen til den
berømte sneglegang er der blot nogle få stykker.
Det er dog næppe den korte afstand
alene, der har fået generationer af
nyslåede konfirmander til at bestige
Rundetaarn, som de engang havde
tradition for at gøre, når konfirmationen i en af de københavnske kirker
var vel overstået.
Der er også en dybere, eller måske
tør man sige højere, mening. Når
man først har nået toppen af tårnet,
er man nemlig højt hævet over almindeligt gadeniveau og kan virkelig føle, at man har fod på verden og
luft under vingerne. Og hvis en og
anden konfirmand har tænkt sig lidt
for lavstammet til de voksnes rækker, har tårnets mange meter lagt
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sig betryggende til vedkommendes
egen højde og stivet selvfølelsen af.
I rød uniform
En af dem, der har sans for turen i
tårnet som en symbolsk beherskelse
af verden, er H.C. Andersen (18051875). I eventyret ”Hyldemoer” fra
1850 lader han således en nøjsom
gammel kone sige: ”og saa bleve vi
confirmerede; vi græd begge to;
men om Eftermiddagen gik vi
Haand i Haand op paa Rundetaarn
og saae ud i Verden over Kjøbenhavn og Vandet”.
I romanen O.T. fra 1836 bliver pointen skarpere trukket op. Her nævner
H.C. Andersen en ung konfirmand,
der gerne ville have været fløjtespiller ved regimentet.
”Hans høieste Ønske havde været, at
see sig som Regiments-Piberdreng,”
skriver Andersen og fortsætter: “da

skulde han staae til Confirmation i
den røde Uniform, bære Sabel ved
Siden og i Chacoen [en høj militær
hovedbeklædning] en Fjær, halv saa
lang som han selv; saaledes pyntet
kunde han da gaae med Pigerne
hen i Kongens Have og op paa
Rundetaarn”. Hvorefter H.C. Andersen tilføjer, at dette er ”den sædvanlige Tour for fattige Børn i Kjøbenhavn. Confirmationsdagen bestige
de det høie Taarn, ret som om de vilde faae et frit Blik paa Verden.”
Videre til Kongens Have
Traditionen er dog ældre end H.C.
Andersen, og den lader også til oprindelig at have været knyttet til
mere velsituerede samfundslag end
de fattigfolk, eventyrdigteren beskriver. Første gang vi hører om den, er
således hos historikeren E.C. Werlauff (1781-1871), der selv blev konfirmeret i Helligaandskirken i oktober
1795.

Søren Kierkegaard blev konfirmeret i Trinitatis Kirke i 1828, fordi
Vor Frue Kirke, som han egentlig hørte til, stadig var under genopbygning efter det britiske bombardement i 1807. Om han også
fulgte tradition med at gå i Rundetaarn bagefter, vides imidlertid
ikke. På P.C. Klæstrups satiriske tegning fra 1846 drejer hele verden – heriblandt Rundetaarn – sig om den kendte filosof.
Fra tidsskriftet Corsaren.
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I sine erindringer fortæller Werlauff
om datidens konfirmander, hvis hår
skulle friseres og pudres i en grad,
så frisøren måtte begynde natten før
konfirmationen for at kunne nå hele
flokken rundt. Behørigt udstafferede kunne de unge herrer med deres
hårpiske og de unge damer med deres tårnhøje frisurer så efter konfirmationen fortsætte til Kongens Have
og spadsere omkring i skyggen af
Christian IV’s Rosenborg. Som Werlauff skriver:
”I min Barndom og Ungdom var Rosenborg Have lukket om Vinteren,
men den aabnedes altid Confirmations-Søndagen om Foraaret, og
man kunde da der jævnligen møde
Confirmander, som ogsaa paa disse Dage hyppigen gjorde Besøg paa
Rundetaarn.”
Gyngerne og karrusellen
Tårnturen kunne dog også kombineres med en udflugt lidt længere
væk. I den delvis selvbiografiske roman Fra den gamle Fabrik, som forfatteren Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
udgav i 1869, fortæller hovedpersonen således, at ”om Taarnets øvrige
Bestemmelse havde gamle Rasmus
belært mig, at det første, man foretog sig som Voksen og Konfirmand,
var at gaa derop og spytte ud over
Rækværket, inden man tog paa Frederiksberg”. Bemeldte Rasmus har
også en forklaring på, hvad spytteriet skal være godt for. ”Saa døde man
ikke af Brystsyge,” siger han.
Netop forlystelsesstederne på Frederiksberg lader imidlertid til at have
afmattet traditionen. I 1840’erne
skruede flere gamle traktørsteder i
området op for underholdningen, og
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tættere på de centrale københavnske
kirker åbnede Tivoli. Alt sammen betød tilsyneladende, at konfirmanderne foretrak gyngerne og karrusellen
for det gamle tårn.
Det er i hvert fald den forklaring, der
antydes i forfatteren Claudius Rosenhoffs (1804-69) tekst Confirmandens Liv, der blev udgivet i 1854 til
illustrationer af Peter Christian Klæstrup (1820-82). Her er fortalen henvendt til en gammel konfirmand,
som får følgende ord med på vejen:
“Maaskee – (saa Moden var tilforn)
Du Gyngerne proberte,
Og først – heelt sært! – til Rundetaarn
To Styvere [småmønter] spenderte;
Da var på ‘Tivoli’ det tyst,
‘Alleenberg’ og ‘Sommerlyst’
Endnu ei existerte.”
Se det hele lidt fra oven
Helt ophørt er traditionen nu ikke
med forlystelsesstedernes fremvækst. Så sent som i 1910 kan man
læse om konfirmanderne med deres cigaret- eller cigarrør, de såkaldte
ravrør, i en pjece om tårnet. “Indtil
for ganske nylig”, står der, “var det
desuden Skik, at enhver Konfirmand
Dagen efter sin Konfirmation maatte
op paa Rundetaarn med sit Ravrør,
sin Violbuket og – eventuelt – sin
Dame. Medens Ravrør etc. er gaaet af
Mode er Rundetaarn endnu Valfartssted for Konfirmander”.
Omkring 1915 kaldte maleren Henny Panduro (1863-1930) et maleri for
“Konfirmander paa Rundetaarn”. Billedet viser tre unge piger foran Caspar Finckes smedejernsgitter på toppen af tårnet og dokumenterer, at i
hvert fald nogle konfirmander stadig

”Her staaer han pyntet, stiv og
stram”, lyder en del af det vers,
der ledsager P.C. Klæstrups tegning fra 1854 af en ung konfirmand i stiveste puds. Fra bogen
Confirmandens Liv med tekst af
Claudius Rosenhoff.

fandt vej til Rundetaarn så sent som
under Første Verdenskrig.
I dag er Rundetaarn muligvis ikke
det første, konfirmanderne tænker
på, når de træder ud af kirken. Men
skulle de have lyst til at se det hele
lidt fra oven, står tårnet her endnu.
Faktisk er det næsten som at høre et
ekko af H.C. Andersen, når en moderne konfirmandhjemmeside kommer med dette forslag til, hvordan de

unge mennesker skal tilbringe deres blå mandag: ”Når I alligevel går
rundt på strøget, så slå et smut forbi
Rundetårn - det giver overblik :-)”.
Og sandelig er de velkomne. De skal
bare helst lade være med at spytte ud
over rækværket.
Rasmus Agertoft
historisk konsulent i Rundetaarn

Tegneren P.C. Klæstrup er blandt
andet kendt for sine billeder
af det københavns folkeliv. På
denne akvarel ankommer en
kvindelig konfirmand til Trinitatis Kirke, mens Rundetaarn
gemmer sig bag kirken. Tilhører
Københavns Museum.

Læs flere historier om Rundetaarn på
rundetaarn.1642.dk
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Kommende
udstillinger I

Rundetaarn
Rundetaarn lægger hus til
mange udstillinger i den
gamle Bibliotekssal, der ligger på etagen over Trinitatis
Kirkes kirkerum.
Til højre ses kommende udstillinger i løbet af sommeren
og efteråret. Der er indgang
via Rundetaarns billetluge.
Entré: Voksne 25 kr., børn
(5 -15 år) 5 kr. Læs mere på
www.rundetaarn.dk

6. juni – 19. juni
IDEA Design Supermarked
18 designere fra seks lande viser
deres ironiske designs. Udstillingen er kurateret af designer Niklas
Jacob.
21. juni – 23. juni
Fashion Design Akademiet
Afgangsudstilling 2018
De nyuddannede beklædningsdesignere fra Fashion Design Akademiet udstiller et udpluk af deres
afgangskollektioner.
30. juni – 19. august
Skolen for voksne udviklingshæmmede
På udstillingen fremviser alle
kunstskolens 14 kunstnere farverige, unikke værker, der vækker opsigt, glæde og undren.
25. august – 30. september
Dansk Gobelinkunst
Dansk Gobelinkunst fejrer sit 20års jubilæum i Rundetaarn, hvor
22 vævere viser deres værker.
6. oktober – 11. november
Vejret Rundt
Kunstnersammenslutningen Den
Gyldne og TV 2 Vejret har sammen skabt en udstilling om det
nordiske vejr.
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KONFIRMATION
•••••••••••••••••••••••••

Konfirmationsforberedelse

2018-19

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.

Trinitatis Kirke modtager elever på
8. klassetrin. Undervisningen finder
sted i Trinitatis Kirke og sognehus,
og der bliver i 2018-19 undervisning
af ét fredagshold:
Den første fredag i hver måned
kl. 15.30-20.30. Her spiser vi sammen. Herudover vil der være undervisning kl. 15.30 – 17.00 en af de
andre fredage i måneden, i reglen
den 3.
Undervisningen varetages af sognepræst Erik Høegh-Andersen samt
sogne- og natkirkepræst Anne
Edmond Pedersen. Første undervisningsgang er fredag den 7. september kl. 15.30.
Konfirmationsforberedelsen indledes også med en velkomstgudstjeneste for både konfirmander og forældre søndag den 9. september
kl. 10.30.
Tilmelding inden 1. august.
Læs mere om konfirmationsforberedelsen, konfirmation og tilmelding
på:
www.trinitatiskirke.dk/info/livetsbegivenheder/konfirmation
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Tårnet
Hvad betyder Rundetaarn som begreb egentlig for
os? Hvad andet er det end en bygning af mursten,
der rager højere op mod himlen end andre af byens
huse og bygninger?
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rundetaarn
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Jeg har været i Trinitatis Kirke og i
Rundetaarn et utal af gange i mit liv
– som regel i selskab med turister
og andre københavnere. Jeg har bevæget mig op ad sneglegangen. Ud
af Rundetaarns vinduer har jeg set
Købmagergades fliser, der langsomt
blev mindre og mindre i takt med, at
jeg begav mig højere og højere op.
Længere op i denne cylinderformede
stjernefanger som troner op over Københavns Latinerkvarter.
Rundetaarn blev bygget i årene 163742, og udover at det er et velbesøgt
turistmål, står Trinitatis Kirke og Rundetaarn som et godt billede på renæssancens verdensanskuelse. Trinitatis Kirke blev fra begyndelsen bygget
som en treenighed i mere end én
forstand. I sammenhæng med den
kristne treenighed, som er Faderen,
Sønnen og Helligånden, er Trinitatis
et tredelt sted med kirken, universitetsbiblioteket på loftet, og til sidst det
astronomiske observatorium i Rundetaarn. Det var et samlet sted med
visdom, forskning og tro. I renæssancen fik de naturvidenskabelige
fag, såsom astronomi og astrologi, en
større betydning. Men de stod ikke i
et modsætningsforhold til teologien
og troen, - de blev set i sammenhæng med det religiøse verdensbillede. Observatoriet i Rundetaarn var
således en undersøgelse af Guds plan
med verden. Det var en særlig del af
Trinitatis-komplekset. Man kunne
undersøge stjernerne, himmelrummet og universet, og dermed komme
tættere på Guds sandhed og den store masterplan. Et billede på renæssancens nye verdensbillede var også
Tycho Brahes observatorium Uranienborg på Hven.
Men hvad betyder tårnet som begreb
egentlig for os? Hvad andet er det end
en bygning af mursten, der rager højere op mod himlen end andre af byens huse og bygninger?
Tårnet har igennem tiden været en
måde for mennesket at positionere

sig på. Tårnet er et magtsymbol og en
metafor for viden ligesom Kundskabens Træ er. Kundskabens træ besidder også denne himmelstræbende
bevægelse i sin natur.
Lige fra fyrtårnet som intellektuel
vejviser i biblioteket i Alexandria, til
vagttårnets overblik af magt på alverdens slotte og borge, har tårnet haft
en betydning for mennesker. Det udtrykker en himmelsk stræben. Tårnet
står for den menneskelige stræben
efter guddommelig visdom og kan
ses som en himmelstige, der gør afstanden mellem himmel og jord kortere.
Tårnets væsen ses i den mytologiske fortælling om Babelstårnet, hvor
mennesket vil nedbryde grænsen
mellem himmel og jord, og dermed
opnå en højere åndelig bevidsthed.
Det ender med, at Gud splitter folk til
alverdens folkeslag og giver dem alverdens sprog; den babylonske forvirring. De kan ikke forstå hinanden og må derfor opgive deres utopi.
Babelsmyten viser, at utopien eller
drømmen om at opnå guddommelig
bevidsthed altid vil findes. Men den
viser også, at denne drøm er et udtryk
for overmod, og at vi aldrig vil kunne
erhverve os guddommelig viden og
magt og indtage Guds plads i det Højeste.
Babelstårnet skulle efter myten være
udformet som en ziggurat, dvs. som
en trappeformet pyramide. Der er
faktisk forskere, som mener, at billeder af Babelstårnet har spillet ind i
Rundetaarns arkitektur. Rundetaarns
vinduer skal således være udformet
på samme måde, som man normalt
udformede vinduerne i de billedlige
fortolkninger af Babelstårnet i renæssancen. Her står det kristne tårn som
et modstykke til det hedenske Babelstårn. Andre forskere har dog betvivlet, at Christian d. 4. ville lade et tårn
bygge, der havde forbindelse til et hedensk tårn af overmod. Hvis da ikke
Babelstårnet ganske enkelt er blevet

opfattet som et forbillede, idet babylonerne hørte til oldtidens fornemste
astronomer?
Men en anden teori og tankegang er
også mulig. Måske skal sneglegangen op igennem tårnet opfattes som
et billede på sneglegangen i det menneskelige øre. Mens de rundbuede
dobbelt-ruder i tårnet også kan ses
som billeder på det menneskelige
øre. De samme arkitektoniske symboler kan ses på et engelsk kobberstik
af et tempel for musikken fra begyndelsen af 1600-tallet. Rundetaarn og
Trinitatis Kirke kan på den måde opfattes som et kæmpemæssigt øre for
den himmelske visdom og englenes
og universets musik. Denne tankegang, hvor det himmelske forbinder sig med det jordiske, universets
makrokosmos med det menneskelige mikrokosmos, den himmelske
musik med den jordiske, udfoldes af
flere af tidens filosoffer, astronomer
og mystikere. Rundetaarn med den
særegne sneglegang, og de rundede
vinduer som ”hørelsens døre” står således som et eminent billede på renæssancens religiøsitet, musikteori
og kunstsprog.
Om Rundetaarn er en kommentar
til Babelstårnet eller bør ses som en
himmelsk øregang er uvis. Men sandt
er det, at tårnet har en enorm kulturhistorisk betydning, som en bygning der rager op over den bevidsthed, som vi mennesker umiddelbart
besidder. Så næste gang vi går op ad
Rundetaarns sneglegang, må vi huske, at det ikke kun er med fødderne,
men også med vores hoved og bevidsthed, at vi måske kommer tættere
på himlen.
Peter Brandt
Kandidatstuderende i Informationsvidenskab og Kulturformidling på Københavns Universitet og universitetspraktikant i Trinitatis Kirke 2017
Kilder: Meir Stein: Rundetårns gåde, i
”Christian den Fjerdes Billedverden”,
Gad 1987.
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Kantate gud stj eneste
I forbindelse med Trinitatis Sommerhøjskole holdes der
søndag den 10. juni kl. 10.30 stor kantategudstjeneste,
hvor alle er velkomne – også alle, der ikke deltager i højskolen. Ved kantategudstjenesten medvirker både Trinitatis Kirkekor og Barokensemble, og der er storslået musik i form af Bachs kantate 76 ”Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes”. Erik Høegh-Andersen er prædikant.

Sommerkoncert i K irke og Tå rn
Trinitatis Kantori synger den 13. juni kl. 20.00 dets traditionsrige og stemningsfulde sommerkoncert, første del i
Trinitatis Kirke og anden del i Bibliotekssalen i Rundetaarn. Hør bl.a. uropførelse af korværket ”Græs” af Karl
Aage Rasmussen til tekst af Inger Christensen samt Bachpræludier arrangeret for kor. Efter koncerten er der jubilæumsreception. Fri entré.

8/6 – kl. 16.30

27/6-1/8 – kl. 14.00

17/8 – kl. 12.00

24/8 – kl. 12.00

FREDAG SKONC ERT
Trinitatis Barokensemble
og fire vokalsolister byder
ved denne koncert på barokmusik af bl.a. Dietrich
Buxtehude og Christian
Geist med udgangspunkt
i tidens pietistiske tekster.
Fri entré.

De monstrationskoncerter
Seks onsdage kl. 14.00 fra
slutningen af juni til starten af august giver orgelstuderende fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium koncerter på det
italienske barokorgel med
efterfølgende fremvisning
af instrumentet. Fri entré.

Org elsommerkoncert
Italienske Roberto Canali
fremfører musik af Buxtehude, Bach, Mendelssohn
og Bossi.
Canali er uddannet organist og cembalist og leder
desuden restaureringsprojekter af historiske
orgler i Rom. Fri entré.

Org elsommerkoncert
Bine Bryndorf, slotorganist ved Frederiksborg
Slotskirke og tidligere organist i Trinitatis Kirke,
spiller ved denne sommerkoncert orgelværker
af bl.a. J. S. Bach og Cesar
Franck. Fri éntre.
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Fredag 8. juni kl. 16.30
Fredagskoncert
Barokmusik af bl.a. Buxtehude og
Geist med udgangspunkt i tidens
pietistiske tekster
Trinitatis Barokensemble
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Rasmus Gravers Nielsen, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Søndag 10. juni kl. 10.30
Kantategud stj eneste
Bachs kantate 76 ”Die Himmel erzählen die Ehre Gottes”
Trinitatis Kirkekor og
Barokensemble
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Nicolai Nørgaard Christensen, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Prædikant Erik Høegh-Andersen
Onsdag 13. juni kl. 20.00
S om merkoncert i kirke
og tå rn
Bachpræludier arrangeret for kor af
Per Enevold samt uropføelse af Karl
Aage Rasmussen. Desuden danske
sange og fællesssang
Trinitatis Kantori, dirigent Søren
Christian Vestergaard
Første del af koncerten finder sted i
Trinitatis Kirke.
Anden del i Bibliotekssalen i Rundetaarn.
Onsdag 27. juni kl. 14.00
De monstrationskoncert,
orge l
Orgelstuderende Sergei Teplyi fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.

Onsdag 4. juli kl. 14.00
De monstrationskoncert,
org e l
Orgelstuderende Amanda Marie
Mortensen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten
er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.

Onsdag 1. august kl. 14.00
Demonstrationskoncert,
org el
Orgelstuderende Hanna Göpfert fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.

Onsdag 11. juli kl. 14.00
De monstrationskoncert,
org e l
Orgelstuderende Camille Bloche fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.

Fredag 3. august kl. 12.00
Org el-sommerkoncert
Værker af Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Buxtehude, Bach, Mozart,
Brahms og Liebig
Andreas Liebig (Basel), orgel

Onsdag 18. juli kl. 14.00
De monstrationskoncert,
org e l
Orgelstuderende Camille Bloche fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.
Onsdag 25. juli kl. 14.00
De monstrationskoncert,
org e l
Orgelstuderende Hanna Göpfert fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller på det italienske barokorgel. Efter koncerten er der fremvisning af instrumentet.
Varighed: 30 min.

Fredag 10. august kl. 12.00
Org el-sommerkoncert
Værker af Brosig, Michel, Sirota,
Woodman
Heinrich Christensen (Boston), orgel
Fredag 17. august kl. 12.00
Org el-sommerkoncert
Værker af bl.a. Buxtehude, Bach,
Mendelssohn, Bossi
Roberto Canali (Italien)
Fredag 24. august kl. 12.00
Org el-sommerkoncert
Værker af Bach og Franck m.fl.
Bine Bryndorf (Frederiksborg Slotskirke), orgel
Fredag 31. august kl. 12.00
Org el-sommerkoncert
Værker af Bach, Mendelssohn m.fl.
Søren Christian Vestergaard, orgel
Søndag 2. september kl. 10.30
Musikg udstj eneste
Romantisk musik for kor og orgel af
bl.a. Dvořák
Fri entré, hvor intet andet er nævnt
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KANTATEGUDSTJENESTEN
En musikalsk dybdeformidling af det bibelske ord

Mange vil vide, at det er et enestående musikliv, som finder sted i Trinitatis Kirke med velbesøgte fredagskoncerter, aftenkoncerter, aftensange
med indledende musik, kantorikoncerter og meget mere. Også hver
søndag vil man til højmessen kl. 10.30
kunne høre den smukkeste kormusik
sunget af kirkens ni meget dygtige
korsangere og solister. Cirka en gang
om måneden får musikken yderligere
vægt i en kantate- eller musikgudstjeneste. Her indgår større værker fra
den kirkemusikalske tradition i gudstjenestens helhed.
Inden sommerferien vil man ved
gudstjenesten den 10. juni kunne
høre J. S. Bachs overvældende kantate nr. 76, ”Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes”. Her hidkaldes hele kosmos for at vække mennesket og indbyde det til Guds kærlighedsfest, det
store gæstebud, som vi hører om i
evangeliet til 2. søndag efter trinitatis.
Det bliver et brag af en kantate – med
udvidet orkester og kor.
Til efteråret vil man ved gudstjenesten den 2. september kunne høre
uddrag af A. Dvoráks Messe i D-dur
og ved gudstjenesten den 7. okto-
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ber W. A. Mozarts Vesper komponeret over en række Davidsalmer. Endelig vil der blive opført kantater af J. S.
Bach i november og december.

minutter, men gerne en hel time! - og
så var der i virkeligheden god tid for
musikerne til at nå fra ene kirke til den
anden.

Kantategudstjenesterne og
Trinitatis Kirke
Med det rige musikliv, og kantategudstjenesterne ikke mindst, viderefører Trinitatis Kirke en tradition, som
går tilbage til kirkens indvielse i 1656.
Her var det et orkester af stadsmusikanter, som sammen med et drengekor og en kantor fra latinskolen samt
sangsolister opførte kantater og andre
værker af tidens komponister. Musikanterne spillede ikke alene i Trinitatis Kirke, så kantateopførelserne gik på
skift mellem byens kirker. Nogle søndage kunne de nå at spille ved gudstjenester i to kirker – i den ene kirke
før prædikenen, i den anden efter
prædikenen. Hvordan kunne det lade
sig gøre? Det kunne det, fordi en prædiken ikke som i dag kun varede 10-15

Det er dejligt at vide, at Trinitatis Kirkes rum med det smukke barokinteriør og den vidunderlige akustik stadig
bliver brugt, som det er skabt til – til
opførelse af den ypperste musik.
Og det er bemærkelsesværdigt, at interessen for opførelse af musik fra
kantaternes storhedstid i 16-1700tallet er stadigt stigende. Værker af Telemann, Vivaldi, Buxtehude og Bach
virker med deres rytmiske spændstighed og friskhed og den klanglige
kompleksitet på mange måder som
moderne musik, der taler direkte til
vores lyttende ører i dag.
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Kantaten i gudstjenesten
Det er i gudstjenesten, at kantaten
kommer til sin ret. Man kan ved koncerter sidde og lytte til den smukkeste

barokmusik, men ved gudstjenesten
åbnes der i musikkens samspil med
bønner, læsninger, forkyndelse og
salmesang for et større rum, man som
kirkegænger inviteres til at indgå i.
Gudstjenestens stemning slås måske
an med en jublende, festlig eller sorgfuld ouverture for kor og orkester –
alt efter hvilken dag i kirkeåret det er.
Hvorpå hele menigheden stemmer
i, rejser sig og synger en af de store,
dejlige salmer, som passer til netop
denne dag. Når omkring 200 sangglade kirkegængere ledsaget af kor og
organist synger sammen, opleves det
virkelig som om alting løfter sig i kirkerummet og i den enkeltes sind og
krop.
Så hører vi den indledende bøn og
en læsning fra Bibelen. Måske synges
endnu en salme som svar på læsningen. Eller vi hører allerede nu kantatens første del. Med bibelske ord til

dagen sat i musik (et recitativ), med
en eller flere arier som en følelsesmæssig eller reflekterende fordybelse i det bibelske ord og med en koral,
som koret på menighedens vegne
synger som et afrundende svar. Herefter fortsættes med evangelielæsning, trosbekendelse, sang og prædiken.
Kantaten føjer sig ind i gudstjenestens forløb og liturgi. Og der er vel
at mærke ikke bare tale om at lytte til
noget smukt mellem læsningerne.
For musikken forkynder. Den supplerer det bibelske ord og taler til os
på et dybere niveau, end vi tænker.
Ord som læses, kan vi forholde os til
udefra, bevidsthedsmæssigt, uden
at de bevæger os eller vækker noget
i os. Men musikken taler til hjertet
og vækker følelser til live, vi måske
slet ikke vidste om. Ikke mindst kan
J. S. Bach i sine arier nuancere og
udtrykke de følelser vi bærer i os, alt
lige fra sorg, fortvivlelse, tvivlende
uro, længsel, vrede, til dyb taknemmelighed og hengiven og ydmyg tro
til forløst og jublende glæde. Musikken finder ind til os, og vi berøres, så
der opstår resonans imellem vores
indre og det, som evangeliet i musikken handler om. Det er forkyndelse i en dybdedimension, som ord
kun sjældent vil kunne opnå.
Prædikenen kan tematisere og tale
ind i hele den sammenhæng som
gudstjenesten og kantaten udgør, så
man med fornyet opmærksomhed
kan lytte til kantatens sidste del. Endelig synger menigheden igen som
svar på alt det, som kantaten har udtrykt og vakt til live. Under nadveren
vil barokensemblet måske spille en
instrumentalsats. Hvorefter gudstjenesten slutter med velsignelsen, en

sidste salme, som gerne forløser det
forløb, vi sammen har været igennem,
og vi hører et orgelpostludium eller en
afsluttende sats for kor og orkester.
En gudstjeneste må gerne være sådan, at man kan gå ud af kirken med

ny opmærksomhed, mod og glæde.
Den gode gudstjeneste gør noget
ved én. Det er det, kantategudstjenesten på en helt særlig og dybtvirkende måde formår.
Erik Høegh-Andersen b
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NATKIRKEN
Natkirken holder sommerpause. Vi
glæder os til at se jer igen til september til et efterår med gudstjenester
fyldt med skøn musik tilrettelagt i
samarbejde med fabelagtige artister.
I efteråret vil man igen kunne fordybe sig i ordene og poesien i samarbejde med forfatter Ditte Steensballe
ved Natkirkens skriveworkshops.
En gang om måneden slår vi dørene
op og lukker folk ind til fordybelse og

stille refleksion i det, vi kalder ’Åben
Kirke’. Dæmpet musik, lystænding
og den fortrolige samtale er i centrum denne aften, som afsluttes med
en andagt.
Vi ses til september, indtil da god
sommer.
Anne Edmond Pedersen
sogne- og natkirkepræst
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S om merudf lugt
Trinitatis Kirke inviterer til menighedsudflugt den 8. august 2018. Turen går med lejet bus til Selsø Kirke
og Selsø Slot. Der vil være besøg i
kirken med oplæg om kirkens historie og rolle i dag, samt efterfølgende kaffe og rundvisning på Selsø
Slot. Senere på dagen er der frokost
på Gershøj Kro og spadseretur ved
Gershøj havn, før turen går tilbage til
Trinitatis Kirke.
Prisen er 200 kr. per person. Tilmelding senest 15. juli 2018.
Se det fulde program og læs om tilmelding på:
www.trinitatiskirke.dk

S angefter mi ddag e efter
som meren
Første sangeftermiddag efter sommerferien er 23. august kl. 14.30,
hvor kordirigent Flemming Windekilde vælger sangene.
Find datoer for både foredrag og
sangeftermiddage frem til nytår på
www.trinitatiskirke.dk

Fæ llessp isning
Fællesspisningerne holder pause
sommeren over, men den 5. september skyder vi efterårets spisninger i gang igen. Vi glæder os til på
fjerde år at invitere alle, der har lyst
til god mad og hyggeligt samvær, til
en række hyggelige aftener i sognehuset.
Datoerne er 5. september,
3. oktober og 14. november.
Alle dage kl. 18.00.
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Swing , latin og
moderne big bandjazz på
kirkep ladsen i j ul i
Den 15. juli kl. 12.30 lægger Trinitatis
Kirkeplads hus til en af de store jazzkoncerter under Copenhagen Jazz
Festival, hvor The BigBand og den
alsidige amerikanske sangerinde og
musikalske multitalent, Sasha Masakowski skruer helt op for swing, latin og den moderne bigbandjazz.
The BigBand er et fuldt bigband m. 5
saxer inkl. biinstrumenter som fløjte
og klarinet, 4 trompeter, 4 basuner,
rytmegruppe med bas, guitar, trommer og klaver, samt – som det eneste
professionelle orkester i Danmark –
en fast tilknyttet vokalgruppe bestående af 4 sangere.
Sangerinden Sasha Masakowski er
fra New Orleans og er et hastigt voksende navn på den amerikanske
jazzscene. Med rødder i sin hjembys musikalske traditioner bevæger
Sasha Masakowski sig både i den traditionelle New Orleans jazz, henover
verdensmusik til electropop og rock.
Koncerten er arrangeret af Studenterhuset og er del af Copenhagen Jazz
Festival. Fri entré.
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Gl ar mester Kolling s
Le gat :
Glarmester Kollings Legat kan
efter fundatsen af 1877 søges
af værdigt trængende, fortrinsvist blinde enker efter håndværksmestre i Trinitatis Sogn. For at
komme i betragtning må ansøger
ydermere være over 50 år, født i
Danmark og må ikke modtage
offentlig understøttelse. Legatportioner a 10.000 kr uddeles 25. juni.
Fundatsen findes i sin helhed på
www.trinitatiskirke.dk/kontakt/
menighedspleje/hjaelp-og-stoette/.
Ansøgning stiles til:
Trinitatis Sogns Menighedspleje,
Formand Niels Selsmark, Godthåbsvej 10C, 4.tv, 2000 Frederiksberg
Mail: niselsmark@gmail.com.
Ansøgningsfrist: 11. juni 2018
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JUN i
Søndag 3. juni, 1. s. e. trinitatis
10. 30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 10. juni, 2. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 17. juni, 3. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

JULI
Søndag 1. juli, 5. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 8. juli, 6. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 15. juli, 7. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 22. juli, 8. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 29. juli, 9. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

AUGUST
Søndag 5. august, 10. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 12. august, 11. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen
Søndag 19. august, 12. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 26. august, 13. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Kirsten Sandholt

Onsdag 20. juni
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen

S EPT E MB ER

Søndag 24. juni, 4. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 2. september, 14. s. e. trinitatis
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
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