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TRI N I TAT I S K IRK E
Åben hver dag mellem kl. 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
Mette D. Halding
kordegn@rundetaarn.dk
Henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning,
vielser, navneændringer,
dødsfald, kirkebil, medlemskab
af folkekirken og
attestrekvisition
rettes til kirkekontoret.
Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Grafik:
Tine Dahl Grue
Tryk:
Jørn Thomsen Elbo A/S som er
certificeret efter følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001
kvalitetscertificering, FSC-certificering og SvaneMærket. Magasinet er
trykt på miljørigtigt papir med vegetabilske farver.
Fotos:
Rundetaarn (forside, s. 3), Jacob
Termansen (s. 3, 6, 7), M. Mulawa
(s. 3, 10), Ida Ejdrup Nielsen (s. 6),
Kirstine Fryd (s. 7), Rasmus Rønne
(s. 8), Caroline Bittencourt (s. 11),
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Morten Abrahamsen (s. 12),
Dan Tore Strensland, (s. 12),
Jens Juul (s. 12), Reinhard
Wilting (s. 14, 18), Jeanette
Philipsen (s. 15), Søren Krabbe
Johansen (s. 16), Robin Skjoldborg (s. 16), Troels Boberg (s. 18).
Sognepræst
Erik Høegh-Andersen
Landemærket 4
1119 K Tlf. : 29 47 43 87
erha@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Natkirke- og sognepræst
Anne Edmond Pedersen
Tlf.: 30 29 93 24
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
Musikadministrator
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf.: 20 73 44 33
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 K. Tlf.: 20 26 74 96
leneruby@mail.dk
Kirkeværge
Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 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
ved gudstjenester, koncerter
og arrangementer, så
kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm

Trinitatis Kirke vil gerne takke følgende fonde for uvurderlig støtte:
Augustinus Fonden,
Oticon Fonden,
Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond,
Beckett Fonden,
Fondation Juchum og
Nørgaard på Strøget
www.trinitatiskirke.dk
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” M E N N E S K E T ER ET S T Y KK E KUL, MEN GUD ER ILD O G GLØD”

KROP OG ÅND

Vi lever i en tid, hvor vi dyrker kroppen som aldrig før. Vi løber, vandrer og går til fitness, og vi følger
opmærksomt med i Sundhedsstyrelsens og helseindustriens kostråd.
For vi skal passe på os selv, tænker
vi, og være gode mod vores krop.
Den overvægtige, som ikke har styr
på kroppen, ser vi derimod ned på.
For ikke bare er det upassende at
være fed, det er også umoralsk. Det
er at sløse med sit liv.
Men at kroppen fylder meget, betyder ikke, at vi ikke også er optaget af
det åndelige. Mange dyrker mindfulness og tager på retræter og vil i det
hele taget gerne udvikle deres spiritualitet.
Så der skal være plads til både ånd
og krop, tænker vi. Begge dele skal
plejes og dyrkes, for at vi kan få det
bedre med os selv.
Måske kan man ligefrem se pinsen
som et kærkomment åndeligt supplement til forårets cykel- og motionsløb?
Pinsen
Men pinsen handler ikke om, at en
særlig side af tilværelsen skal opdyrkes og plejes. Om at vi skal være
mere åndelige. Pinsen handler om,
at Guds ånd skal fylde vores liv. Hele
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livet. Der skal være ånd i vores jordnære og kropslige liv.
Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi
skal brænde for og være fyldt af noget, som er større og vigtigere end os
selv. Der er noget, vi som mennesker skal erfare og gøre og se. Der er
noget, vi skal tale om og forstå. Der
er et liv, som kalder på os.
Det var det, som disciplene oplevede
så stærkt pinsedag, da de blev fyldt
af Helligånd. Det fortælles i Apostlenes Gerninger, at der var ildtunger, som satte sig på disciplene. De
brændte, talte og forklarede sig, så
det kunne høres på alle tungemål.
Om det, som var så vigtigt. Om Jesus, som Gud havde sendt til os, og
som var død og opstået og havde
banet vejen for et liv, som er nyt. Nu
var det dette nye liv, det drejede sig
om. Nu var der en hel verden, som
åbnede sig for dem. Der var nok at
gøre: At fortælle om Jesus, døbe
i hans navn, hjælpe nødstedte og
syge, leve sammen i hans kærlighed.
Apostlenes Gerninger beskriver indgående dette nye liv, bl.a. at mange
af de døbte realiserede deres ejendele og delte alt med dem, som havde
behov for hjælp.
Fra selvbekymring til
livsengagement
Pinsen handler altså ikke om få tid til

åndelige sysler og at gøre noget for
sig selv. Pinsen handler om fællesskab og engagement og lidenskab.
Det er krop og ånd på samme tid –
men sat i relation til noget større, til
et liv der er kærlighed og sandhed i.
Og så sker der det, når Guds ånd fylder os, at det ikke mere er så vigtigt,
hvordan vi har det og ser ud.
Disciplene havde mildest talt ikke
haft det godt med sig selv. De havde
alle svigtet det menneske, som havde gjort deres liv anderledes og nyt.
De var alle flygtet over hals og hoved, da Jesus blev arresteret. Og selv
om han efter korsfæstelsen og gravlæggelsen viste sig for dem, ja talte
til dem og velsignede dem, så havde
han nu endegyldigt forladt dem for
at leve hos Gud.
De vidste ikke, hvad de skulle stille op – fortvivlede, ængstelige og
skyldbetyngede, som de var.
Indtil pinsemorgen da Guds ånd
nærmest som en storm ruskede i
dem og antændte dem. Så erfarede
de, at al den kraft og tro og kærlighed, de havde set og mødt og varmet sig ved i Jesus, alt det levede og
brændte i dem nu. Og i denne brand
blev alle selvbebrejdelserne og den
skyld og angst, de havde siddet med,

til ingenting. Der var noget, som var
vigtigere nu. Vigtigere end hvem de
hver især var. De følte sig som én
krop, fyldt og levendegjort af Jesu
ånd.
Krop og ånd igen
Krop og ånd er i kristendommen
ikke hver for sig noget i sig selv.
Krop uden ånd og ånd uden krop er
begge forvrængede udgaver af det
liv, vi er skabt til.
Vi lever ganske vist i en selvoptaget
kultur, hvor kroppen i sig selv er i fokus. Vi ser mange veltrimmede, men
måske også åndløse mennesker.
Men i et kristent perspektiv er vores kroppe skabt til noget større end
selvdyrkelse og velvære. Kroppen er
et tempel for Guds ånd, siger Paulus.
Først når den bliver brugt, når vi lever for andre og for noget mere end

os selv, kommer den til sin ret. Først
når den er optændt af noget andet
end sig selv, lyser den.
Derfor er der heller ikke noget så
smukt og livsbekræftende som at
se mennesker, der livet igennem
har brændt for noget og med alt i
sig elsket sig ind i det liv, vi er sammen om. Mennesker, som vel at
mærke ikke er perfekte, og som ikke
bare har passet på sig selv, men har
brugt sig selv op. Der er ikke noget
så smukt som rynkede og brugte ansigter, der fortæller om et liv, hvor
der har været noget på spil.
”Mennesket er et stykke kul,
men Gud er ild og glød”
Først når vi brænder, når vi er fyldt
af ånd og kærlighed, kommer vi til
os selv. Det har 1600-tals mystikeren
Angelius Silesius givet et vidunderligt billede af.

Han siger, at mennesket er et stykke
kul, men Gud er ild og glød. Det er jo
sådan med kullet, at det er først, når
det gløder, at det kommer til sin ret.
Først da afgiver det varme, og først
da kan man se, hvor fascinerende
og smukt det er. Men kullet i sig selv,
hvor man kun ser den gråsorte overflade, giver hverken varme eller lys
eller skønhed fra sig. Først glødende
ser man, hvad det rummer. Man kan
sige, at det indtil det øjeblik, hvor det
tændes, skjuler en hemmelighed i
sig, som kaldes frem, når det begynder at gløde.
Det er det pinsen viser: Når ånden
bevæger os, og Guds kærlighed gløder i os, bliver vi til de mennesker, vi
er skabt til at være. Levende kroppe
fyldt af ånd.
Erik Høegh-Andersen
Sognepræst

Pinsedåben, 1905. Niels Skovgaard (1858-1938). Udsnit af altertavle, Immanuelskirken, Frederiksberg
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SOMMERUDFLUGT
TIL DET SKØNNE
ODSHERRED
Trinitatis Kirke inviterer til sommerudflugt tirsdag den
13. august 2019.
Turen går med lejet bus til Tuse Kirke, hvor sognepræst Pia Heegaard
Lorentzen vil vise kirken og dens
mange kalkmalerier frem. Efterfølgende går turen til Dragsholm Slot,
et af Danmarks ældste slotte, der
i mere end 800 år har ligget i det
smukke Odsherred ud til Sejerøbugten. Slottet fungerer i dag som hotel,
men er nok særlig kendt for sine to
restauranter. På Dragsholm Slot vil
der være rundvisning og efterfølgende frokost.
Senere på dagen er der besøg ved
Sejerøbugten og kaffe, før turen går
tilbage til Trinitatis Kirke.

PROGRAM
Afgang med lejet bus fra Trinitatis
Kirke kl. 9.00
Besøg i Tuse Kirke med fremvis-		
ning af kalkmalerierne
Rundvisning og frokost på Dragsholm Slot
Besøg ved Vejrhøj med udsigt over
Sejerøbugten
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Tilmelding i perioden
1. juni - 1. august på kordegn@rundetaarn.dk, alternativt på kirkekontoret i åbningstiden hverdage 10-13.
Betaling: Bankoverførsel til konto
4180 4115501003 eller via MobilePay
på nummer 54397.
Ved begge typer indbetaling, notér
venligst ”udflugt” + navn. Der kan
ikke betales med kontanter.
Oplys venligst ved tilmelding om
eventuelle allergier.
Tilmelding er først gældende, når
man har modtaget bekræftelse fra
kordegnen og har indbetalt deltagelsesgebyret.
Pris: 300 kr. per person alt inkl.

Der gøres opmærksom på, at der er
et begrænset antal pladser, og at der
kan forekomme ændringer i programmet. Turen er desværre ikke
handicapvenlig.

Eftermiddagskaffe (privat)

Læs mere om tilmelding, betaling
og detaljeret program på
www.trinitatiskirke.dk

Forventet hjemkomst til Trinitatis
Kirke ca. 16.30

Udflugten gennemføres med støtte
fra Trinitatis Sogns Menighedspleje.

UDFLUGT

•••••••••••••••••••••••••
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KANTATENS HISTORIE
Folkeuniversitetet og Trinitatis Kirke udbyder i efteråret tre foredrag om kantatens
historie og senere et foredrag om Claudio Monteverdis store Maria Vesper

I foredragsrækken indgår introduktion til en række kantater af Johann
Sebastian Bach samt en nykomponeret kantate af Karl Aage Rasmussen, som vil blive opført ved koncerter eller gudstjenester i Trinitatis
Kirke i efteråret 2019.
Kantaten i fortid og nutid
3 tirsdage kl. 14.15-16.00
Ved forfatter og komponist, lektor
em. fra KU, Nils Holger Petersen, og
forfatter og komponist, professor
em. fra Det Jyske Musikkonservatorium, Karl Aage Rasmussen.
Tirsdag 3. september
Kantatens historie indtil J. S. Bach
(Nils Holger Petersen)
Tirsdag 10. september
Introduktion til J. S. Bachs kantate
nr. 17, ”Wer Dank opfert, der preiset mich” og Karl Aage Rasmussens
”Gleichwie das Gras”.
Tirsdag 17. september
Introduktion til de kantater af J. S.
Bach som opføres i Trinitatis Kirke
i oktober, november og december
bl.a. ”Wachet auf, ruft uns die Simme” (Nils Holger Petersen)
Pris: 495 kr.
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FOREDRAG OG MUSIK
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KANTATEOP FØRE LS E R
I TRINI TATI S KI RK E

CLAU DIO MON TE VE RDIS
M A RIA VE SP E R
Tirsdag 12. november kl. 14.15-16.00

Fredag 13. september kl. 16.30
Karl Aage Rasmussen: ”Gleichwie
das Gras” (uropførelse)

Ved forfatter og komponist, lektor
em. fra KU, Nils Holger Petersen

Søndag 15. september kl. 10.30
J. S. Bach: ”Wer Dank opfert, der
preiset mich”
Søndag 6. oktober kl. 10.30
J. S. Bach: ”Christus, der ist mein
Leben”
Søndag 10. november kl. 10.30
J. S. Bach: Kantate 109 “Ich glaube,
lieber Herr, hilf meinem Unglauben”
Søndag 8. december kl. 10.30
J. S. Bach: ”Wachet auf, ruft uns die
Stimme”

Maria Vesper er fra 1610 – tre år før
Monteverdi blev ansat som kapelmester i den berømte Markus Kirke
i Venedig. Nils Holger Petersen vil
fortælle om Monteverdi og om musikken og teologien i dette store kirkemusikalske værk, som indeholder
korsatser fra 4- til 12-stemmighed,
udtryksfulde solosatser, kontrasterende kor og instrumentgrupper,
ofte i dobbeltkor.
Maria Vesper vil kunne høres i Trinitatis Kirke søndag den 24. november kl. 16.00. Opførelsen vil som i
Markuskirken blandt andet finde
sted fra kirkens pulpiturer, så musikkens dramatiske udtryk træder frem
med stereofoniske effekter og surround sound. Korsatserne synges
af Trinitatis Kantori. Desuden indgår forskellige strygerbesætninger,
tromboner, zinker, blokfløjter og lut
i opførelsen, samt ikke mindst Trinitatis Kirkes enestående, originale italienske barokorgel.
Pris: 157 kr.

Læs mere om priser og tilmelding
på trinitatiskirke.dk/aktiviteter/folkeuniversitetet
Foto øverst s. 9:
Karl Aage Rasmussen

Tilmelding fra 17. juni.
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MUSIK
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C O P E N H A G E N

Ny barokfestival indtager nogle af
indre bys skønneste venues med
Trinitatis Kirke og Sognehus som
omdrejningspunkt. Festivalen Midsommerbarok, som de seneste 10
år har fundet sted på Frederiksberg,
takker for 10 gode år. Publikum har
nydt godt af den tilbagevendende
begivenhed, og heldigvis kan de
stadig opleve barokmusikken, når
den flytter og fortsætter med ny
base i indre by under nyt navn;
Copenhagen Baroque Festival. Copenhagen Baroque Festival løber af
stablen den 26. - 30. juni.

I NF OR M AL I TY
26. juni kl. 16.30
Åbningsfejring med musik og
champagne. Mød musikerne ved
denne åbne prøve og snigpremiere,
når Arte dei Suonatori øver Händels
Armida abbandonata.
Trinitatis Sognehus
Fri entré

C OS INESS
26. juni kl. 20.00
Åbningskoncert med Mozart og
hans polske samtidige. Oplev festivalens åbningskoncert fra bløde sofaer i hyggelig atmosfære i NIMBs
fantastiske sal.
Program:
Józef Elsner:
Klaver kvartet i Es-dur op. 15, 1. sats
Maria Szymanowska:
Nocturn i H-dur
Franciszek Lessel:
Klaver Trio i E-dur op. 5
Wolfgang Amadeus Mozart:
Klaver kvartet i g-mol
Arte dei Suonatori Piano Quartet:
Katarzyna Drogosz, fortepiano; Ewa
Golińska, violin; Natalia Reichert,
bratch & Maciej Łukaszuk, cello
NIMB. Entré 200 kr.

EL EGANCE
2 7 . J U NI K L. 16 .3 0
Oplev tre af Telemanns berømte Pariser-kvartetter blande sig med Københavns pulserende liv og stemning på en sommereftermiddag.
Kom helt tæt på musikerne og deres
instrumenter i Trinitatis Sognehus
med udkig til Rundetaarn. Vi byder
på et glas vin og lidt franske godter.
Program:
G. P. Telemann.
Pariser Kvartetter: Nr. 3 i G-dur, Nr. 2
i a-mol og Nr. 6 i e-mol
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B A

Elephant House Quartet:
Bolette Roed, blokfløjte; Aureliusz
Golinski, violin; Reiko Ichise, gambe
& Allan Rasmussen, cembalo
Trinitatis Sognehus
Entré 120 kr.

POWER
28. J UN I K L. 16 .3 0
Sonning-talentprismodtageren sopran Clara Cecilie Thomsen udfolder
sin smukke og udtryksfulde stemme
i Händels stærke og virtuose musik.
Clara flankeres af det klangstærke polske barokorkester Arte Dei
Sunoatori.
Program:
G. F. Händel:
Satser fra Concerto Grosso op. 6. nr.
5. i D-dur
Satser fra Kantate ”Armida abbandonata” i d-mol
Satser fra Concerto Grosso op. 6 nr.
7 i B-dur
Clara Cecilie Thomsen, sopran &
Arte dei Suonatori
Trinitatis Kirke
Fri entré

MAGNIF ICENCE
29 . J UN I K L. 15.00
Hardcore barok! Musik af virtuose
Vivaldi, den gode Bach og hans ikke
så kendte, men talentfulde søn

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••

R O Q U E

Johann Chr. F. Bach. Hør Suite
nummer tre med Bachs berømte
AIR i selskab med sønnens imponerende symfoni.
Program:
J.S. Bach:
Suite nr. 3 i D-dur for strygere
Solokoncert for cembalo i f-mol
A. Vivaldi:
Solokoncert for violin i Es-dur
(arr. for blokfløjte, Bolette Roed)
Johann Christoph Friedrich Bach:
d-mol Sinfonia
Allan Rasmussen, cembalo, Bolette
Roed, blokfløjte m.fl. & Arte dei Suonatori
Trinitatis Kirke
Entré 120 kr.

I NT I M AC Y
2 9. JUNI KL . 20 .00
En koncert hvor den intime baroklyd sættes i fokus med solopræsentationer af bl.a. cembaloet og gamben. Med byens tage og aftenhimlen
i baggrunden skabes en meditativ
stemning i Rundetaarns enkle og
smukke Bibliotekssal.
Małgorzata Sarbak, cembalo,
Reiko Ichise, gambe,
Mads Damlund, clavichord
Rundetaarns Bibliotekssal
Entré 120 kr.

F E S T I V A L

REFL E CTION
3 0 . J U NI K L. 10.30
Det store gæstebud: Storslået kantategudstjeneste med uddrag fra kantater af J.S. Bach, bl.a. kantate 117
”Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut”
samt uddrag fra kantate 76 og 194.
Annemette Pødenphandt, sopran og
Rasmus Kure Thomsen, bas & Arte
dei Suonatori
Trinitatis Kirke. Fri entré

IM MORTALITY
3 0 . J U NI K L. 15.0 0
Festivalens afslutningskoncert som
en del af NIMBs eksklusive ”Afternoon Tea Extraordinaire” i den
smukke bar, hvor Nimbs kokke udfolder sig med de fineste trøffel-,
kaviar- og østersanretninger,
akkompagneret af et glas Dom
Pérignon.
J. S. Bach: solo cello suiter
Andreas Brantelid, cello
NIMB Bar. Billetter kun via nimb.dk
Dørene åbnes ca. 45 min før
koncertstart
Billetter kan købes via
billetto.dk eller i døren
Læs mere på:
copenhagenbaroquefestival.dk
Foto: Arte dei Suonatori (venstre)
og festivalleder og blokfløjtenist
Bolette Roed (højre)
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EN E NESTÅ ENDE M U S IK A LS K PILG RIM S RE J SE
DR VokalEnsemblet udforsker 21. juni kl. 19.30 de håb og
drømme, som gennem tiden har forenet helgener og pilgrimme – med toner helt fra middelalderen og op til i
dag. Hør Per Nørgårds ”Gaudet Mater” og barokmestrene
Palestrina, Gabrieli, Gesualdo og di Victoria hylde berømte helgener fra den katolske kirke. Entré.

TON E R F R A DE N AUSTR A LSK E J ORD
Det Australske Kammerkor gæster igen i år Trinitatis Kirke, og torsdag den 4. juli kl. 16.00 præsenterer koret, under
ledelse af dirigent Douglas Lawrence, musik under overskriften ”Terra Australis – Land of the Imagination”: kormusik af Bach, Beethoven, Debussy og Messiaen, men
også australske toner af komponister som Tom Henry og
Alan Holley. Fri entré.

22/6 – kl. 15.00
KORM USI K FRA
NORGE
Det norske Bragernes
Kirkes Ungdomskor synger musik af bl.a. Egil
Hovland og Knut Nystedt,
dirigeret af Beate Fevang.
Koret er del af en stor og
ambitiøs korskole i Drammen, lidt uden for Oslo.
Fri entré.

2/8 – kl. 12.00
ORG E LKONC E RT
David Franke, organist
og orgelprofessor fra
Freiburg, Tyskland,
præsenterer orgelmusik spillet fra både Det
Italienske Barokorgel og
hovedorglet. Koncerten
afsluttes med en improvisation under titlen
”Fantasie”.
Fri entré.
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30/6 kl. 10.30
K A N TAT EG U D S TJ E N E S T E
Copenhagen Baroque
Festival afrundes med stor
kantategudstjeneste med
musik af J.S. Bach.
Sopran Annemette Pødenphandt og bas Rasmus Kure er vokalsolister
og akkompagneres af
barokorkestret Arte dei
Suonatori.

9/8 – kl. 12.00
ORG E LKONC ERT
David Titterington,
organist og festivalleder
fra England præsenterer
ved denne koncert musik
af William Byrd, spillet fra
Det Italienske Barokorgel
og fra kirkens hovedorgel bl.a. Sonata in A minor
Op. 23 af August Ritter.
Fri entré.

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••
Fredag den 7. juni kl. 16.30
FRE DAGSKONC ERT
Theatre of Voices
(læs mere på side 14)

Fredag 28. juni kl. 16.30
POW E R - KONC E RT
Cph. Baroque Festival
(læs mere side 10)

Søndag den 9. juni kl. 10.30
M US IKGUD STJ EN E S T E
Arvo Pärt: Berlinermesse
Trinitatis Kirkekor
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Søren Chr. Vestergaard, dirigent

Lørdag 29. juni kl. 15.00
M AG N IF IC E NC E – KONC E RT
Cph. Baroque Festival. Entré
(læs mere side 10)

Lørdag 15. juni kl. 15.00
S OMM ERKONC ERT
Copenhagen Saxophone Quartet
(læs mere på side 15)
Onsdag den 19. juni kl. 20.00
S OMM ERKONC ERT I K IRK E
OG TÅ RN
Trinitatis Kantori
(læs mere på side 16)
Fredag den 21. juni kl. 19.30
KORKONC ERT
Pilgrimme og Helgener
Musik af Nørgaard, Palestrina,
Gesualdo m.fl.
DR VokalEnsemblet
Marcus Creed, dirigent
Entre: 130 kr./65 kr via billetlugen
eller i døren
Lørdag den 22. juni kl. 15.00
KORKONC ERT
Musik af bl.a. Egil Hovland og
Knut Nystedt
Bragernes Pigekor, Norge
Onsdag 26. juni kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Onsdag 26. juni kl. 16.30
IN FOR MA L I TY – Å B E N PRØV E
Cph. Baroque Festival
(læs mere side 10)
Torsdag 27. juni kl. 16.30
E L EGA NC E - KONCE RT
Cph. Baroque Festival. Entré

Lørdag 29. juni kl. 20.00
IN T IM AC Y – KONC E RT
Cph. Baroque Festival. Entré
(læs mere side 11)
Søndag 30. juni kl. 10.30
RE F LE CTION K A N TAT E G UDSTJ E N E STE
Musik af J.S. Bach
Vokalsolister &
Arte dei Suonatori

Onsdag 31. juli kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
Sergei Teplyi, orgel
Fredag 2. august kl. 12.00
SOMME RKONC E RT
Musik af Sweelinck, Bach, Vierne
m.fl.
David Franke (Tyskland), orgel
Fredag 9. august kl. 12.00
SOMME RKONC E RT
Musik af Byrd, Wesley, Howells m.fl.
David Titterington (England), orgel
Fredag 16. august kl. 12.00
SOMME RKONC E RT
Musik af Præstholm og Karlsen
James Hicks (USA), orgel

Onsdag 3. juli kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
Ana Benedicic, orgel

Fredag 23. august kl. 12.00
SOMME RKONC E RT
Musik af Bach, Mendelssohn,
Whitlock m.fl.
Søren Chr. Vestergaard, orgel

Torsdag dem 4. juli kl. 16.00
KORKONCERT
Musik af bl.a. Bach, Beethoven, Debussy, Messiaen m.fl.
Australian Chamber Choir
Douglas Lawrence, dirigent

Søndag 25. august kl. 10.30
MUSIKG UDSTJ E N E STE
Musik af Monteverdi, Vivaldi m.fl.
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Anne Edmond Pedersen, prædikant

Onsdag 10. juli kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
Jette Mogensen, orgel

Søndag 25. august kl. 12.30
OP E R A MATIN É
Operamusik i Sognehuset
Vokalsolister
Ellen Refstrup, klaver
(læs mere side 16)

Onsdag 17. juli kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
Jette Mogensen, orgel

Fredag 30. august kl. 12.00
SOMME RKONC E RT
Musik af Bach, Rossi, Storace og
Frescobaldi
Nathan Laube (USA), orgel

Onsdag 24. juli kl. 14.00
DET ITALIENSKE BAROKORGEL
Koncert med 20-25 minutters orgelmusik og orgelfremvisning
David Bendix Nielsen, orgel
Fri entré, hvor intet andet er nævnt
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CREATOR SPIRITUS:
THE MUSIC OF

ARVO PÄRT

Theatre of Voices præsenterer
fredag den 7. juni et fuldt program med musik af den estiske
stjernekomponist Arvo Pärt.

F RE DAGSKONC E RT
Fredag 7. juni kl. 16.30
Fri entré

Koncerten er arrangeret i forbindelse med Trinitatis Kirkes
Sommerhøjskole under temaet
”Hvad er ånd?”. Koncerten er
åben for alle.

Veni creator
Most Holy Mother of God
Cantate Domino
I am the True Vine
Pari Intervallo
Kanon Pokajanen (uddrag):
- Ode IX
- Prayer

Arvo Pärts musik rummer en stor
åndelighed og er inspireret af den
tidlige gregorianske sang. Hans
kompositionsstil bliver tit betegnet
som ’religiøs minimalisme’ og hans
teknik kaldes ”tintinnabuli”. Betegnelsen er lånt fra latin og betyder ’af
klokker’ og resultatet giver mindelse
om de klokker, der bruges ved kirkelige handlinger i den katolske kirke.
Musikken udvikles omkring to centrale stemmer, hvor den ene springer i treklange, og den anden bevæger sig trinvist. Resultatet er musik,
som er tidløs og meget bevægende i
sin smukke enkelthed.
Det Grammy-vindende ensemble
Theatre of Voices og dirigent Paul
Hillier har siden 1980’erne haft et tæt
samarbejde med Arvo Pärt, og ensemblet har uropført bl.a. hans Berliner Messe (1989). Dette værk kan
høres i Trinitatis Kirke søndag den 9.
juni ved den store musikgudstjeneste pinsedag med Trinitatis Kirkekor.
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P ROG RAM

THE ATRE OF VOIC E S
Else Torp, sopran
Kate Macoboy, sopran
Iris Oja, alt
Laura Lamph, alt
Jakob Skjoldborg, tenor
Ross Buddie, tenor
Steffen Bruun, bas
Jakob Bloch Jespersen, bas

Søren Christian Vestergaard, orgel
Paul Hillier, kunstnerisk leder

MUSIK

•••••••••••••••••••••••••

NÅR

FIRE SAXOFONER

KLINGER SOM EN STRYGEKVARTET
Barokmusikken har i en lang
årrække været Copenhagen
Saxophone Quartets særkende
og er et felt, som ensemblet bliver ved med at udforske, også
selv om det i disse tider - med
et meget berigende fokus på
originalinstrumenter og opførelsespraksis - nærmest må
siges at være ”musikpolitisk
ukorrekt” at opføre denne musik på saxofon.
Den italienske baroks uendelige iderigdom og stærke melodiske åre er
simpelthen et for fristende musisk
materiale for et ensemble som Copenhagen Saxophone Quartet! En
saxofonkvartet har evnen til at klinge som en blanding af strygere og
træ- og messingblæsere, og det giver barokmusikken en forunderlig,

autentisk lyd, som fascinerer mange.
Hvis musikken spilles med respekt
for traditionen og med en kultiveret
holdning, opleves den overraskende
naturlig udsat for de fire saxofoner.
Ved denne sommerkoncert præsenterer Copenhagen Saxophone Quartet transkriptioner af Domenico og
Alessandro Scarlatti fra kvartettens
to prisbelønnede og anmelderroste
indspilninger. Alessandro Scarlattis
seks “Concerto Grosso” er nogle af
de tidligste strygekvartetter, og værkerne har en hyppig plads på kvartettens koncertprogram. Der bliver
dog også plads til den romantiske
musik, da koncertens hovedværk
er Mendelssohns strygekvartet nr.
VII op. 81, en af komponistens sene
kompositioner, der først blev samlet
i 1850 efter hans død.

SOMME RKONC E RT
Lørdag 15. juni kl. 15.00
Entré: 80 kr. i døren
C OP E N H AG E N
SA XOP HON E QUA RTET
Torben Snekkestad
Sopransaxofon
Maret Petersen
Altsaxofon
Jeanette Balland
Tenorsaxofon
Charlotte Andersson
Barytonsaxofon
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SOMMERKONCERT OG OPERAMATINÉ
S OM MERKONC ERT I K IRK E
OG TÅ RN
Onsdag den 19. juni kl. 20.00
synger Trinitatis Kantori årets traditionsrige og stemningsfulde sommerkoncert, hvor første del af koncerten finder sted i Trinitatis Kirke
og anden del i den smukke Bibliotekssal i Rundetaarn, der ligger oven
på kirkens loft.
Første afdeling byder på kormusik af
Karl Aage Rasmussen og Sven David
Sandström samt nyere danske motetter af Leif Kayser og Bjarke Moe.
Herefter går publikum og kor sammen op gennem Rundetaarns sneglegang for at tage hul på anden del af
koncerten. Med byens tage og aftenhimlen i baggrunden præsenteres
nordisk sommermusik af komponister som Svend E. Schultz, Stenhammer og Sibelius, og fællessang er
også på programmet.
Trinitatis Kantori
Søren Christian Vestergaard,
dirigent
Fri entré

OP E R A MATIN É
I SOG N E HUSE T
Søndag den 25. august kl. 12.30
holdes en lille operamatiné i Trinitatis Sognehus efter musikgudstjenesten, hvor smuk, dramatisk og stemningsfuld opera præsenteres af fire
solister fra Trinitatis Kirkekor,
akkompagneret af pianist Ellen
Refstrup.
Hvis vejret er godt, kan man nyde
musikken på kirkepladsen gennem
sognehusets åbne døre til en udvidet ”kirkekaffe” i form af et glas vin.

Trinitatis Kantori

Camilla Toldi Bugge, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Rasmus Gravers, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Ellen Refstrup, klaver
Fri entré

Camilla Toldi Bugge

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S ANGEFTERMI DDAG E O G F ORE DR AG T IL E F TE R Å RE T

Efterårets sangeftermiddage i Trinitatis Sognehus skydes i gang den 22.
august kl. 14.30, når Johannes Riis,
tidligere litterær direktør for Gyldendal, vælger sangene ved denne sensommer-sangeftermiddag.
Læs mere om alle efterårets sangeftermiddage og om foredragsrækken
”Virkelighed” på trinitatiskirke.dk
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Trinitatis Sognehus
Fri entré, men et begrænset antal
pladser.
Arrangeret i samarbejde med
Domkirken.

MINDEORD
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PALLE DINESEN 1933 - 2019

Palle Dinesen (til højre) med sine to efterfølgere, Kirsten Sandholt
og Erik Høegh-Andersen
Palle er død
Palle Dinesen kom til Trinitatis Kirke i 1966 som den første studenterpræst. Dvs. den allerførste var nok
professor K.E. Skydsgaard, som havde fungeret som sådan, men Palle var den første lønnede præst for
studerende (såkaldt kaldskappelan)
og vel at mærke for alle studerende,
medicinere og matematikere ude fra
Nørre Fælled, jurister og stud.mag.’er,
selvom der godt nok også kom et
rigeligt kontingent af stud.teol.’er.
Og Palle var med overalt, han holdt
gudstjeneste i små øvelseslokaler på
H.C. Ørstedsinstitutet og en tirsdag
aften hver måned i Trinitatis Kirke.
En særlig aktivitet var rejserne, rigtig
mange venner har fundet hinanden
i studentermenigheden, et par blev
sågar gift på en rejse, det var i Assisi.
Palle forestod naturligvis vielsen, det
var nok ikke helt lovformeligt efter
bogen, så handlingen måtte gentages efter hjemkomsten, denne gang
efter hans helt selvopfundne ritual
for kirkelig velsignelse af allerede
indgået kirkeligt ægteskab.

I 1977 var studenterlivet slut. Da
Trinitatis’ sognepræst S.C. Kemp
gik af, blev Palle ny sognepræst for
den voksne menighed. I menighedsrådet overlod han gerne det
organisatoriske til ’det tænksomme lægfolk’, men kom det til gudstjeneste og teologi var han altid en
vidende og velargumenteret autoritet.
Palle var lærd, akademiker, men
mere som livsform end af karriere,
en indstilling han delte med sin
Ruth, med hvem han i sin ungdom
tilbragte et år i Heidelberg, en tid
han så tilbage på som en guldalder.
Han studerede Martin Buber og
oversatte Günther Walraff fra prædikestolen (han kunne jo tale tysk).
Palle fik også gennem sine døtre
knyttet spejderarbejde til kirken efter mange års fravær. For de grønne spejdere var han ganske enkelt
Palle Præst. Han var en stor støtte
for lederne bl.a. med at finde egnede spejderlokaler i sognet, men
også den friske præst, der tog med

på de store lejre og lå i sit eget lille
telt side om side med spejderne.
Palle kendte alle figurer, krummelurer og forgyldninger i Trinitatis og
kunne vise rundt i kirken og fortælle
historier, så alle glemte tiden. Konfirmanderne fik lov til at hænge i rebet
og få kirkeklokkerne til at ringe over
byen - nøje timet og tilrettelagt naturligvis, så det passede ind i ringeplanen. Palle var så god, mild og klog
og viste en reel interesse i alle, der
krydsede hans vej.
På sine fridage holdt Palle af at tage
i skoven. Med toget gik turen ned til
en bestemt sydsjællandsk skov som
blev gennemtravet. Og i 1999 forlod
Palle Dinesen København og Trinitatis for at slå sig ned og bygge et hus
på en ledig grund i Glumsø. Her levede han og Ruth et aktivt otium i
tyve år, men det er en anden historie.
Farvel Palle. Selv i dit fravær var du
nærværende. Vi vil savne dig.
Karsten Kynde og Lene Ruby
Tidligere og nuværende formand for
Trinitatis Menighedsråd
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BEGIVENHEDER

Vi spiser sammen og har tid til snak
og hyggeligt samvær. Kl. 17.00 er
sognehuset åbent, og vi spiser kl.
18.00. Man er også velkommen til at
komme direkte til spisetid kl. 18.00.
Denne dag er der ikke aftensang i
kirken inden, da aftensangen først
begynder i september.
Det koster 25 kr. pr. person, og man
skal tilmelde sig senest mandagen
før inden kl. 12.00. Tilmelding er
nødvendigt og sker til kordegn@rundetaarn.dk eller på kirkekontoret.

KON F IRMATION ! SK A L, SK A L
IK K E …
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.
Læs mere om undervisningen, undervisningsdatoer, selve konfirmationen m.m. på www.trinitatiskirke.dk
Her kan du også tilmelde dig indtil
1. august 2019.

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

FÆL L ESSP I SNI NG
Efterårets fællesspisninger begynder
den 28. august.

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

•••••••••••••••••••••••••••••

LUDVIG F E RDINA N D
KOLLING S LE G AT
Legatet er oprettet af forhenværende
Glarmester Ludvig Ferdinand Kolling
14. maj 1877 og uddeles af bestyrelsen for Trinitatis Sogns Menighedspleje.
Der uddeles et antal portioner af
10.000 kr. til værdige og trængende
personer bosatte i Trinitatis Sogn eller med anden tilknytning til Trinitatis Kirke.
Udbetalingen foregår hvert år
25. juni.
Ansøgninger indleveres til bestyrelsen ved formand Niels Selsmark,
niselsmark@gmail.com, senest den
11. juni.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UDL EJ NI NGSL OKA LE R I
S T. KA NNI KESTRÆ DE
Trinitatis Menighedspleje ejer en
ejendom i St. Kannikestræde 8, få
hundrede meter fra Trinitatis Kirke.
Her holder sognets menighedsbørnehus bl.a. til og i stueetagen er
der lokaler, som kan lejes i forbindelse med dåb, bryllup m.m. i Trinitatis Kirke. Lokalerne kan også i
særlige tilfælde lejes ud til møder,
workshops eller lign. Der er tale om
to sammenhængende lokaler med
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plads til ca. 40
siddende personer.
Derudover er der
tekøkken og et toilet.
Kontakt kordegn Mette
Halding for yderligere
information på kordegn@rundetaarn.dk,
alternativt på telefon
33376540 eller på kirkekontoret i åbningstiden mandag til fredag
ml. 10-13.

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••

JUNI

AUGUST

Søndag 2. juni, 6. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen

Søndag 4. august, 7. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 9. juni, Pinsedag
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 11. august, 8. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 16. juni, Trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 18. august, 9. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 23. juni, 1. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 25. august, 10. s. e. trinitatis
10.30 Musikgudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 30. juni, 2. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

J U LI
Søndag 7. juli, 3. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 14. juli, 4. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 21. juli, 5. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 28. juli, 6. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
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