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MISSION POSSIBLE
I skrivende stund har man gennem
den sidste uges tid kunnet følge med
i fejringen af et jubilæum. Den første
månelanding. Det var kæmpestort,
og er det stadig, synes jeg, at det var
muligt at lande på månen for halvtreds år siden. Der er altså sket meget inden for de sidste halvtreds år.
Tænk sig, at de kunne tilrettelægge
og gennemføre sådan en mission
med de muligheder der var – eller
ikke var!
Efterfølgende var de superhelte, de
amerikanske astronauter. Selv har de
sikkert også betragtet sig som sendt
ud i en større sags tjeneste, sådan
som det også præcist blev indfanget
i Neil Amstrongs universelt berømte
ord, da han satte den første fod på
månens overflade: ”That’s one small
step for man, one giant leap for
mankind.”. Vi fik med månemissionen og senere rumfartsmissioner en
masse at vide om den verden, vi er
en del af. Vi blev også klogere på os
selv, som man gør, når man betragter det kendte på afstand.
De amerikanske astronauter dengang var i sandhed ”men on a mission”, og jubelen ville med rette ingen
ende tage.
Sådan er det nu ikke altid med mission. I kirkelig sammenhæng er det
et begreb, der lider. Missionsbegrebet har fået tillagt sig noget tungt
og kedeligt. Mission er i de flestes
bevidsthed ofte forbundet med at
stoppe noget ned i halsen på nogen,
der ikke rigtig ønsker det, særligt i en
verden som vores, hvor tro og religion er en privatsag, som man ikke
skal skilte alt for offentligt med. Missionsbegrebet har det også med at
vække minder langt tilbage til kors-
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togene, og er det den form for togt,
vi skal forbinde med det, tror jeg, det
bliver svært at finde nogen indenfor vores kirke, der vil slås i hartkorn
med begrebet.
Men lad mig slå det fast med det
samme: Kristen mission kan aldrig
meningsfuldt have noget med vold,
hverken fysisk eller psykisk at gøre.
At være sendt ud i den større sags
tjeneste må i sit udtryk altid harmonere med sagen selv. Kristen mission må derfor altid foregå i respekt,
anerkendelse og kærlighed mod
den, man sendes ud til. Ellers vil
man aldrig kunne tale om, at kærligheden gælder for alle, der vil tro,
at den er det bærende fundament i
menneskers tilværelse.
Men mission må også foregå. Ellers svigter vi. Vi bliver nødt til, hvis
vi vil tage budskabet seriøst, at udbrede det. Det ville være stik imod al
kristendom at holde et budskab om
kærligheden for sig selv. Men det gør
vi, og det er min påstand, at det sker,
både fordi vi ikke vil sættes i forbindelse med de dårlige konnotationer
ved begrebet mission, men også fordi vi er bange for at mene noget på
andres vegne. Eller måske blot at stå
frem med vores holdninger, når det
drejer sig om noget så fundamentalt,
som hvad vi tror på. Vi svigter dermed budskabet, og vi svigter dem, vi
skal være der for, og os selv. Vi gør
os til nogle, man ikke behøver at respektere, for vi mener alligevel ikke
noget alvorligt.
Hvordan kan mission så foregå, hvis
det skal være på en måde, der ikke
dødsdømmer sig selv ved at være

karikaturen af den frelste udsendte,
der stemmer dørklokker, og spørger:
”Har du mødt Jesus i dag? Mit bud
er, at begrebet skal forstås så bredt,
så mission er at tale med mennesker
om tro. Eller at forsøge på at handle i
overensstemmelse med troen. I den
sammenhæng er det også vigtigt at
definere begrebet tro. Tro er, ifølge
min definition, de spørgsmål, som
trænger sig på og er vigtige i tilværelsen. Jeg har i en tidligere artikel i
kirkebladet anvendt Paul Tillichs definition af tro. Denne definition er
for mig at se så god og bred, at den
sagtens tåler en gentagelse: Tro er at
spørge efter tilværelsens mening og
at være åben for de svar, der gives.
Vi må i det lys aldrig opgive missionen. Opgiver vi den, opgiver vi
samtidig at insistere på, at vores tilværelse er meningsfuld. Opgiver
vi missionen, opgiver vi samtidig
at have ambitioner på hinandens
vegne, at fællesskaber er vigtige, alt
det, der er med til at fylde vores liv.
Der hvor missionen lykkes, der hvor
evangeliet om kærligheden som det
bærende element udbredes, der tages mennesker alvorligt.
Månemissionens astronauter blev
hyldet som superhelte. Det de gjorde, den mission de var sendt ud på,
var ikke for egen vindings skyld. Det
var i en større sags tjeneste, en sag
der skulle tjene menneskeheden
både i blikket udad og i blikket på os
selv. Sådan er det også i den kristne
mission. Vi må aldrig holde op med
at stræbe efter stjernerne på hinandens vegne.
Anne Edmond Pedersen
sogne- og natkirkepræst
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Trinitatis Kirke og Rundetaarn fejrer i samarbejde med Dansk Selskab for Rumfartsforskning 50-året for de første mennesker på månen. Det sker under Space Days
2019 med udstillingen ”Rundt om Månen i Rundetaarn”, med flere månegudstjenester og med en Kulturnat den 11. oktober, der står helt i månens tegn. Cinemateket,
der ligger rundt om hjørnet fra Trinitatis Kirke er også med i fejringen.
Det fulde Space Days 2019 program kan findes på www.spacedays.dk
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UD S T I L L I NG:
RUND T OM MÅ NE N I
RUNDETA A RN
Kom med på en bogstavelig vandring rundt om månen: Fra fortiden
og ind i fremtiden. Udstillingen ser
nemlig ikke blot tilbage og fejrer den
historiske bedrift for 50 år siden, den
henvender sig også til de unge, og
stiller spørgsmålet: Hvordan vender
vi tilbage til månen? Hør historien
og videnskaben bag månemissionerne, fremtidsdrømmene og menneskets rejse til månen. Udstillingen
åbner d. 5. oktober og løber indtil
d. 3. november 2019 i Bibliotekssalen i Rundetaarn. På kirkepladsen vil
man kunne se den mægtige Saturn
V raket i Augmented Reality (gennem sin telefon eller iPad). Raketten
er ca. tre gange så stor som Rundetaarn: Hele 111 m! For første gang på
dansk jord vil man have mulighed
for at se denne enorme raket med
egne øjne. Kom forbi udstillingen i
Rundetaarn, hvor appen og raketten
frigives og kig op under motoren på
raketten, som sendte menneskeheden til Månen.

GUD STJ ENESTER, DE R K RE D S E R OM MÅ NEN
Tirsdag 8. oktober kl. 20.00: Månelandingsgudstjeneste i Natkirken
Særlig musikgudstjeneste i anledning af 50 året for månelandingen.
Præst: Mads Graves Pedersen
Søndag 13. oktober kl. 10.30:
Højmesse
Med udgangspunkt i Davidsalme nr.
19, ”Himlen fortæller om Gud herlighed” markerer Trinitatis Kirke månelandingen ved højmessen den
13. oktober kl. 10.30. Efter højmessen
vil der være gratis adgang til udstillingen ”Rundt om månen i Rundetaarn”.
Præst: Erik Høegh-Andersen

Tirsdag 22. oktober kl. 20.00:
’Månelandinger’ i Natkirken
Musik- og lyrikgudstjeneste i anledning af 50 året for månelandingen.
Præst: Anne Edmond Pedersen

K U LT U RNAT I MÅ N E N S
TEGN!
Fredagen op til efterårsferien den
11. oktober er som vanligt lig med
Kulturnat i København, og Trinitatis
Kirke åbner som altid dørene.
Adgangsbillet er kulturpas.
PRO G R A M I K IRK E N :
18.00-20.00: Måneløb for børn og
barnlige sjæle i både kirke og tårn!
Kom til astronautprøve, rumrejse og
meget mere. Slut af på kirkepladsen
og se lysinstallation og rumraket på
din telefon!
21.00 og 21.30:
To korkoncerter: Musik til nattehimlen - koralsang og klezmer.
Hør Trinitatis Kantori og duoen
Singh & Goldschmidt præsentere
to kulturnatskoncerter under titlen
”Musik til nattehimlen, koralsang og
klezmer” med musik, der strømmer
op under kirkens smukke hvælv.
Musik af Bach og Mendelssohn m.fl.
blander sig med klezmer-musik hvor også improvisationen slippes
løs - og som peger op mod månen
og stjernerne – Guds fingres værk.
Trinitatis Kantori
Henrik Goldschmidt, obo
Anders Singh Vesterdahl, accordion
Dirigent: Søren Christian Vestergaard
Kulturnatten byder på et alsidigt program i hele Trinitatiskomplekset. Aftenen byder f.eks. også på rummusik
i Bibliotekssalen, og Observatoriet er
åbent fra kl. 18 til 24.00.
Velkommen til en Kulturnat fyldt
med måne-oplevelser i kirke og tårn!
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”NÅR J E G SE R DIN H I M M E L, DI NE F I NG RE S VÆ RK ,
MÅ N E N O G STJ E RN E RNE , S OM DU S AT T E DÉ R … ”

Den 20. juli 1969 tog Neil Armstrong
og Buzz Aldrin menneskets første
skridt på månen. Et eventyr man
godt kan se som kulminationen af
en længsel ud i det ukendte univers,
som menneskeheden altid har haft.
Nu skulle ikke bare jorden erobres og
opdages, som de opdagelsesrejsende
havde gjort det. Nu var der et uendeligt verdensrum, som åbnede sig
med helt andre fysiske forhold end
på jorden. Som Buzz Aldrin formulerede det: ”Dette står som et symbol
på hele menneskehedens umættelige nysgerrighed efter at udforske
det ukendte”.
Månelandingen og det materiale,
som ved denne og senere ekspeditioner blev indsamlet, har givet uvurderlig viden om universets udvikling
og beskaffenhed. Men den afgørende menneskelige indsigt, som
står tilbage, er nok, at ude fra rummet, fra månen, bliver det tydeligt,
hvilken undtagelse jorden med dens
mangfoldighed af liv faktisk er. Alle
har vi således billeder af den smukke blå-grønne planet i det kolde og
døde univers siddende på nethinden. Selve det faktum, at livet findes,
fremstår som det største under.
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Flere astronauter vil bekræfte denne erfaring. Det har været deres livs
drøm at rejse ud i det ukendte, men
deres afgørende opdagelse er ikke
desto mindre, at derude i det døde
univers findes meningen ikke. Meningen findes her. Som Scott Kelly
formulerede det i 2016, efter at have
opholdt sig et år i rummet: ”Jeg har
lært at se vores planet på ny, den er
det allersmukkeste syn. Jeg har lært,
at græs dufter fantastisk, at vind føles utroligt, og at regn er et mirakel.
Resten af mine dage vil jeg huske,
hvor magiske disse ting er…. Men det
har været hjerteskærende at opleve
den menneskabte ødelæggelse af
naturen og miljøet.”
Fascinationen af universet fører således til besindelse på det enestående, kosmiske under, som jorden er,
og som det er vores ultimative opgave at værne om og tage os af.
Samme erkendelse finder vi i øvrigt i
den 3000 år gamle salme nr. 8 i Salmernes Bog i Det gamle Testamente.
Der står den undrende salmedigter
og ser op imod nattehimlen og skriver: ”Herre, når jeg ser din himmel,
dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte dér – hvad er da

et menneske, at du tager dig af det,
et menneskebarn, at du drager omsorg for det?”
Himmelrummet over os giver salmisten anledning til at spørge, hvad
livet på jorden egentlig er for noget?
Hvad er et menneske i forhold til
det uendelige univers? Hans svar er,
at det på samme tid er lille og stort,
skrøbeligt med behov for Guds omsorg og kronet med guddommelig
ære og herlighed. Ja Gud har indsat
mennesket som hersker over sine
hænders værk. Det har fået ansvar
for jorden og dens vrimlende liv, ”får
og okser i mængde, selv de vilde dyr,
himlens fugle og havets fisk, dem
som færdes ad havenes stier”.
Dette ansvar har vi altså ifølge Bibelen altid haft. Ansvaret for klodens mangfoldige liv. Det forunderlige liv hernede under det mægtige
himmelrum. Men muligheden for
at se på os selv ude fra rummet har
sammen med vores viden om de
menneskabte klimaforandringer
unægtelig givet dette ansvar en ny,
omfattende og aldeles afgørende betydning.
Erik Høegh-Andersen, sognepræst

MÅNETEMA

FOREDRAG OG MUSIK

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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MUSIK
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TRINITATIS KIRKEKOR
UROPFØRER NY KANTATE
AF KARL AAGE RASMUSSEN I BACHS EGEN KIRKE

Trinitatis Kirkekor er den
19.-22. september inviteret til at synge i Johann Sebastian Bachs gamle kirke:
Thomaskirche i Leipzig.

I Thomaskirche er der hver weekend året rundt ”Freitagsmotette”,
”Samstagsmotette” og højmesse
søndag. Det er tjenester med meget
musik, som synges af det berømte
drengekor, Thomaner-koret, som
også Bach dirigerede, da han var organist i kirken. I den pågældende
weekend i september har Thomaner-koret fri, og Trinitatis Kirkekor
skal stå for musikudøvelsen. Med
på turen er også fem musikere fra
Trinitatis Barokensemble, organist
Anne Mathiesen samt organist og
dirigent Søren Christian Vestergaard.
På programmet er bl.a. Bachs kantate 17 ”Wer dank opfert, der preiset
mich”. Trinitatis Kirke har i forbindelse med Leipzigturen bestilt en ny
kantate hos komponisten Karl Aage
Rasmussen, der livslangt har været
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MUSIK
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Fredag 13. september kl. 16.30
Uropførelse af Karl Aage Rasmussens kantate
”GL E ICHWIE DAS GRAS”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Anne Mathiesen, orgel
Dirigent Søren Christian Vestergaard
stærkt optaget af Bach og hans musik. Karl Aage Rasmussen har i den
nye kantate med titlen ”Gleichwie
das Gras” sat ny musik til samme
tekst, som Bach har brugt i sin kantate 17. (Læs mere s. 12)
I Leipzig fremfører Trinitatis Kirkekor og Barokensemble desuden musik af Vivaldi, Monteverdi, Purcell
m.fl.

Desuden musik af Purcell og Leif Thybo
Fri entré
Turen til Leipzig er støttet af Fondation Juchum. Koncerten i Trinitatis
Kirke er støttet af Louis Hansens Fond, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Beckett Fonden og Trinitatis Kirkes Musikvenner.

Begge kantater kan også høres i
Trinitatis Kirke
Uropførelsen af Karl Aage Rasmussens kantate finder sted inden Leipzig-turen i Trinitatis Kirke ved
Fredagskoncerten den 13. september
kl. 16.30.
Søndag den 15. september kl. 10.30
kan man desuden høre Bachs kantate 17 ved søndagens store kantategudstjeneste.

Trinitatis Kirkekor
Camilla Toldi Bugge, sopran
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Annemette Pødenphandt, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Laura Mayer, mezzosopran
Rasmus Gravers Nielsen, tenor
Gerald Geerink, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas
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GLEICHWIE DAS GRAS
– SOM GRÆSSET
TILNÆRMELSER TIL JOHANN SEBASTIAN BACH

både ved gudstjenester og koncerter, og i september i år rejser kirkens professionelle kirkekor til Leipzig for at optræde i Thomaskirche,
hvor Bach i de sidste 23 år af sit liv
var kantor, og hvor en lang række af
hans hovedværker kunne høres for
første gang.

Af Karl Aage Rasmussen

I 2017 opfordrede Søren Christian
Vestergaard, organist ved Trinitatis Kirke og leder af Trinitatis Kantori, mig til at skrive et værk for
uakkompagneret kor til opførelse
i kirken og i tilsvarende større kirkerum. Jeg var klar over, at koret
var et usædvanlig dygtigt og ambitiøst amatørkor med adskillige cdindspilninger bag sig, så jeg tøvede
ikke med at takke ja. I slutningen af februar 2018 forelå resultatet med værket “Græs”, bygget på
et posthumt udgivet digt af Inger
Christensen samt på nogle tekstled
fra Davidssalmerne, som kirkens
præst, Erik Høegh-Andersen, hjalp
mig med at udvælge. “Græs” blev
uropført i Trinitatis Kirke ved en
sommerkoncert midt i juni 2018,
koret skuffede mig ikke, og de tog
senere værket med på en koncertrejse til Berlin.
Adskillige gange om året opføres
kantater af Bach i Trinitatis Kirke,
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Da Søren Christian bad mig overveje
at komponere en kantate til brug ved
denne lejlighed, var jeg forståeligt
nok fyr og flamme: At høre sin egen
musik opført bogstaveligt talt på det
altergulv, hvorunder de jordiske rester af den vel nok største komponist
nogensinde er bisat, er en svimlende
tanke. Det stod mig straks klart, at
værket måtte blive en tribut til Thomaskantor Bach, ikke blot et nyt kirkeligt korværk, men på sin vis en
“ny” Bach-kantate.
Opførelsen finder sted i weekenden
søndag den 22. september i år, og
det forekom indlysende at anvende
netop den kantate-tekst som Bach
brugte i sin kantate BWV 17 komponeret til søndag den 22. september
1726 i Thomaskirche – “Wer Dank
opfert, der preiset mich” (Den der
takker mig, lovpriser mig). Og endnu
mere indlysende blev det for mig, da
jeg opdagede, at det tekstled fra Davidssalme 103, som indgår i “Græs”,
faktisk optræder næsten uændret i
slutningen af Bachs kantatetekst:
Gud ved, at vi kun er støv, ligesom
græsset der slåes, som en blomst eller et faldende blad. Vinden blæser

blot hen over det. Så dermed var titlen Gleichwie das Gras - “Ligesom
græsset” nærmest givet på forhånd.
Fordi den diskret antyder at personen, mennesket, det historiske individ Johann Sebastian Bach, naturligvis var “som græsset - og når
vinden blæser over det, er det der
ikke mere”. Men sandelig også at
hans musik i dag er så levende og
så nærværende som nogensinde.
At den vil være hos os og med os, så
længe vi selv er her.
Til gengæld er det mere end skræmmende for en komponist at skulle
forestille sig en musik, der kan stå
sig side om side med Bachs. Men det
er heldigvis hverken meningen eller
muligt. Taksigelse handler om ægthed og oprigtighed, ikke om formuleringsevne. Og Gleichwie das Gras
er en tak, ikke til et konkret menneske, en stor komponist i 1700-tallet, men til det aspekt af det alment
menneskelige vi med et lidt gammelmodigt ord kalder det “åndelige”,
og som hos Bach kommer så fuldgyldigt til udtryk. At jeg her har nærmet mig Bachs egen udtryksform,
hans musikalisering af en tekst og
på sin vis hans tonesprog, er ikke en
efterligning, men blot en kærlig tilnærmelse til noget velkendt, noget
man elsker og kender – “herfra min
verden går”.
Kun ved at kende fortiden og opdage
fremtiden kan man fuldtud bosætte
sig i nutiden.
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MU S IKA L SK P I L GRIM S RE J S E
Det Unge VokalEnsemble synger ved denne Allehelgens Fredagskoncert den 1. november kl. 16.30 ikke for
de døde, men for de efterlevende: Om dødens konstante
tilstedeværelse i Holmboe nordatlantiske billeder, og om
længsel efter at se Kristus i Griegs smukke salmer; ’Se
Gud som Han er’. Hør også tre udgaver af ” Die mit Tränen sähen” – af Schütz, Schein og Homilius. Fri entré.

SP RUDLE N DE F RE DAG SKONC E RT
Sopran Camilla Toldi Bugge og mezzosopran Laura Mayer får selskab af trompetisten Lars Ejlif Hansen ved Fredagskoncerten den 15. november kl. 16.30, hvor et sandt
festfyrværkeri af sprudlende musik for sang, trompet og
orgel er på programmet. Hør bl.a. Händels pompøse kolleraturarie for sopran ”Let the Bright Seraphim” fra oratoriet
Samson samt musik af bl.a. Dominico Scarlatti. Fri entré.

4/10 – kl. 16.30
ITALIENSK
ORGE L MUSI K
Claudio Astronio (Italien)
præsenterer orgelmusik af bl.a. Picchi, Gabrieli,
Frescobaldi og Storace på
det italienske barokorgel
ved denne Fredagskoncert som del af Copenhagen Renaissance Music
Festival.
Fri entré.

22/11- kl. 16.30
BA ROK
F RE DAG SKONC E RT
Vokalmusik af den ikke så
kendte Giovanni F. Sances
sættes ved denne koncert
over for populære Dowland og Vivaldi. Solisterne
Annemette Pødenphandt
og Kristin Mulders
akkompagneres af bl.a.
Dohyo Sol på lut.
Fri entré.

TRINITATIS / SIDE 14

10/11 – kl. 10.30
K A N TAT E G U D S TJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 109
”Ich glaube, lieber Herr,
hilf meinem Unglauben”
opføres af et udvidet
Trinitatis Kirkekor, Barokensemble og organisterne
Philip Schmidt-Madsen
og Søren Christian
Vestergaard. Erik HøeghAndersen er prædikant.

29/11 – kl. 16.30
F RE DAG SKONCERT
ME D ORG E L
Organist Isabelle Demers
(Canada/USA) karakteriseres af anmelderne som
bl.a. virtuos, frygtløs og
ekstraordinær. Ved denne
Fredagskoncert præsenterer hun værker af Frescobaldi, Bach, Vierne og
Jason Roberts.
Fri entré.
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Onsdag 4. september kl. 16.15
INDL EDENDE SOL O S A NG
Rikke Lender, mezzosopran
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang

Onsdag 16. oktober kl. 16.15
IN DLE DE N DE SOLO SA NG
Gerald Geerink, tenor
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang

Fredag 13. september kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Uropførelse Karl Aage Rasmussens
”Gleichwie das Gras”
Musik af Purcell og Leif Thybo
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Anne Mathiesen, orgel
Dirigent Søren Chr. Vestergaard

Fredag 18. oktober kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Froberger, Pasquini, Zipoli,
Scarlatti, Bach m.fl.
Deniel Perer (Italien), orgel
Arr. Cph. Renaissance Music Festival

Søndag 15. september kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 17
”Wer Dank opfert, der preiset mich ”
Camilla Toldi Bugge, sopran,
Laura Mayer, alt, Gerald Geerink,
tenor, Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Dirigent Søren Chr. Vestergaard
Fredag 4. oktober kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Orgelmusik af Picchi, Gabrieli,
Storace m.fl.
Claudio Astronio (Italien), orgel
Søndag 6. oktober kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 95
”Christus, der ist mein Leben”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Philip Schmidt-Madsen og Søren
Chr. Vestergaard, orgel
Onsdag 9. oktober kl. 16.00
INDL EDENDE KOR M U S IK
Fælleskoret fra Musikkonservatoriet
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 11. oktober kl. 21.00 & 21.30
2 KU LTURNATSKONCE RT E R
”Musik til nattehimlen - koralsang
og klezmer”
Trinitatis Kantori
Singh&Goldschmidt
Dirigent Søren Chr. Vestergaard
Entré: Kulturpas (læs mere side 7)

Fredag 25. oktober kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Cesar Franck m.fl.
Rasmus Gravers, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Torsdag 31. oktober kl. 21.00
KORKONCERT
”Sammen om sorgen”
DR VokalEnsemblet
NB. Foregår i Rundetaarn
Entré. Læs mere side 17
Fredag 1. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Schütz, Grieg mfl.
Det Unge Vokalensemble
Dirigent Poul Emborg
Fredag 1. november kl. 19.00
KORKONCERT
”Vals og Kærlighed”
DR VokalEnsemblet
NB. Foregår i Rundetaarn
Entré. Læs mere side 17
Søndag den 3. november Kl. 16.00
MO Z A RTS RE QUIE M
Københavns Bachkor m.fl.
Entré. Læs mere side 18
Onsdag 6. november kl. 16.15
IN DLE DE N DE SOLO SA NG
Indledende solosang ved
Rasmus Kure Thomsen, bas
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang

Fredag 8. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Orgelmusik af J.S. Bach
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Fredag 8. november kl. 19.30
KORKONCERT
”Fantastiske stemmer”
DR VokalEnsemblet
Entré. Læs mere side 17
Søndag 10. november kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
J.S. Bachs kantate 109
”Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem
Unglauben”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Philip Schmidt-Madsen og
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 15. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Händel, Scarlatti mfl.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Lars Ejlif Hansen, trompet
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 22. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Sances, Dowland, Vivaldi,
m.fl.
Annemette Pødenphandt, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Dohyo Sol, lut
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Søndag 24. november kl. 16.00
MON TE VE RDIS MA RIAVESPER
Trinitatis Kantori m.fl.
Entré.
Læs mere på s. 16 og bagsiden
Fredag 29. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Bach, Vierne og Jason
Roberts
Isabelle Demers Canada/USA, orgel

Fri entrè hvor intet andet er nævnt
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MONTEVERDIS MARIAVESPER OPFØRES IGEN

Søndag den 24. november kl.
16.00 opfører Trinitatis Kantori,
Trinitatis Barokensemble og vokalsolister Claudio Monteverdis
store Mariavesper.
Værket blev sidst opført i 2015 i en
totalt udsolgt Trinitatis Kirke. I år
er der er igen samlet et orkester af
håndplukkede musikere samt et solisthold med barokmusikken som
speciale, og værket byder på både
dobbeltkor og dobbeltorkester. Kirkens unikke italienske barokorgel får
en fremtrædende rolle, og ud over
det italienske barokorgels gamle
klang kommer publikum også til at
møde lyden fra mange andre barokinstrumenter – heriblandt lut og
zink. Hele koncerten bliver opført

fra kirkens pulpiturer. Denne praksis er inspireret af den berømte flerkorstradition med udspring i Markuskirken i Venedig, hvor kor og
ensembler på flere pulpiturer musicerer med hinanden.
Om værket (af Per Enevold)
Vesper er betegnelsen for den katolske kirkes liturgiske aftensang. Ligesom de øvrige tidebønner fik vesperen i løbet af middelalderen en
fast obligatorisk form bestående af
Davidssalmer, indledt og afsluttet af
antifoner, korsange og som afslutning en hymne, samt Marias Lovsang: Magnificat. Musikalsk byggede
disse led på de oldkirkelige, enstemmige gregorianske melodier, der
også i dag udgør både messens og

tidebønnens autoriserede melodistof.
Claudio Monteverdis Mariavesper
bygger på de led, som traditionelt
knyttede sig til Vesperen for Jomfru Maria. Gennemgående er det da
også i Monteverdis udformning de
middelalderlige gregorianske salmer
og hymnetoner, der danner kernen cantus firmus - i de fleste led, enten,
som i indledningen, hvor korsangerne synger teksten på samme tone,
eller i de mere udarbejdede satser,
hvor den langt udholdte gregorianske melodi ligger som en rød tråd
under de ofte stærkt udarbejdede solist- eller korafsnit.
Monteverdis brug af de traditionelle
gregorianske melodier ligger således
langt fra de foregående århundreders enstemmige fremførelse. Det er
den nye tids koncerterende og farverige stil, der slår igennem her for
første gang i et større kirkemusikalsk
værk. Stærkt udtryksfulde solosatser
- concerti - der bygger på sanselige tekster fra Det gamle Testamente veksler med stort anlagte korsatser fra 4-stemmigt blandet kor til
12-stemmigt dobbeltkor, ofte i flere
kontrasterende korgrupper, soloafsnit overfor tutti, ikke sjældent med
brug af dramatiske effekter, og alt
ledsaget af et farverigt instrumentarium.
For yderligere info om koncerten
den 24. november, herunder billetter
– se bagsiden af dette kirkeblad.
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DR VOKALENSEMBLET I TRINITATIS KIRKE

FANTASTISKE STEMMER
Fredag den 8. november kl. 19.30 i
Trinitatis Kirke blænder DR VokalEnsemblet og chefdirigent Marcus
Creed op for et vidtfavnende og virtuost koncertprogram med over 400
års fantastisk kormusik fra den rige
europæiske – og særligt den nordiske – kortradition. Det sker som
optakt til korets USA-turné, hvor
DR VokalEnsemblet er inviteret til
USA’s anerkendte Yale University på
et særligt ophold, hvor de sammen
med chefdirigent Marcus Creed skal
inspirere amerikanske korsangere
og musikelskere med deres karakteristiske, nordiske klang.
Denne aften i Trinitatis Kirke kan
publikum opleve en samling musikalske perler fra kormusikkens rige
repertoire – fra den danske renæssancekomponist Mogens Pedersøn
over barokmesteren J.S. Bach til bevægende værker af moderne ikoner
som Elliott Carter og finske Kaija Saariaho. På programmet er også en
samling danske sange, som DR VokalEnsemblet er internationalt anerkendt for deres evne til at fortolke.
Entré: 150 kr. Billetter købes på
drkoncerthuset.dk/dr-vokal-ensemblet, alternativt i døren.
PROGRAM
J.S. Bach: Der Geist hilft
Mogens Pedersøn:
Motetter fra Pratum spirituale
Carl Nielsen: Dominus regit me
Bo Holten: Herren er min hyrde
Elliott Carter:
Musicians wrestle everywhere
Kaija Saariaho: Nuits adieux

Zoltán Kodály og György Ligeti:
Ungarske folkesange
Knut Nystedt: Immortal Bach
Danske sange

HØR O GSÅ VOK A LE N SE MB LE T I RUN DE TA A RN VE D
T O KONC E RTE R
SAMMEN OM SORGEN
DR VokalEnsemblet kan også høres i Bibliotekssalen i Rundetaarn,
når de torsdag den 31. oktober kl.
21.00 sammen med blokfløjtenist
Michala Petri og dirigent Marcus
Creed inviterer til en stemningsfuld
allehelgensaften under overskriften ”Sammen om sorgen”. Kom med
på en musikalsk rejse gennem sorgens mange udtryk, hvor ord og to-

ner kredser om de dybe følelser, som
knytter sig til det at miste – og mindes.
VALS & KÆRLIGHED
Fredag d. 1. november kl. 19.00 finder DR VokalEnsemblet danseskoene og de store følelser frem til denne
opførelse af Brahms’ elskede Liebeslieder-valse for kor og klaverduo i
Rundetaarn. Ved flygelet er korets
chefdirigent Marcus Creed og pianisten Philip Mayers, som også duellerer i en håndfuld af Brahms’ ungarske danse. Velkommen til en aften,
hvor DR VokalEnsemblet hylder
kærligheden med romantisk musik,
når den er allermest charmerende.
Læs mere om alle tre koncerter og
find billetter på drkoncerthuset.dk/
dr-vokal-ensemblet
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MOZARTS

REQUIEM TIL ALLEHELGEN

Allehelgen søndag den 3. november
Kl. 16.00 opfører Københavns Bachkor Mozarts Requiem fra 1791 - en
stærk musikalsk fortolkning af dødsmessens latinske tekst.
Mozart nåede ikke at skrive værket
færdigt før sin død, og værket eksisterer derfor i forskellige versioner
med hver sit bud på en fuldførelse.
Bachkorets dirigent Jan Scheerer
har valgt musikforskeren Franz Beyers udgave, hvor Mozarts egen del af
værket står meget tydeligt frem, instrumenteringen er slank og transparent og korsatserne er renset for
tilføjelser og afvigelser, der er frem-

mede for Mozarts komposition.

ALLEHELGENSKONCERT

Koncertens andet værk er den
schweiziske komponist Frank Martins oratorium In Terra Pax for dobbeltkor, orkester og solister. Det er
første gang, at værket opføres i Danmark. Martin komponerede værket
i 1944, mens Anden Verdenskrig gik
ind i sin afgørende fase. Komponisten havde ingen illusioner om den
fred, der skulle følge efter krigen.
Men gennem musikken udtrykker
han, at krigens dybe fortvivlelse kun
kan forvandles til et håb om sand
fred gennem tilgivelse og forsoning.

Frank Martin: In Terra Pax
Wolfgang Amadeus Mozart:
Requiem (version Beyer)
Sopran: Lise Bech Bendix
Alt: Nana Bugge Rasmussen
Tenor: Mathias Hedegaard
Baryton: Teit Kanstrup
Bas: Jakob Bloch Jespersen
Københavns Bachkor og orkester
Dirigent: Jan Scheerer
Entré 175 kroner via Billetto.dk
eller i døren

Solister herunder
Jacob Bloch Jespersen
Nanna Bugge Rasmussen
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I SELSKAB MED THOMAS MANN
Trinitatis Kirke indleder i efteråret 2019 samarbejde med Det
Danske Thomas Mann Selskab,
hvis foredragsrække foregår i
Trinitatis Sognehus.
FORELÆSNINGSRÆKKE
Demokrati og humanisme i Thomas
Manns forfatterskab:
2. september: Introduktion:
På sporet af en ny humanisme
9. september: ”Bilse und ich” (1906)
og ”Versuch über das Theater” (1907)
– udgangspunktet for kunstnerens
forståelse af virkeligheden
16. september: ”Richard Wagners
lidelse og storhed” (1933) – Wagners
mytologiske kunst
23. september: ”Freud und die Zukunft” (1936) – Freud og kulturens
grundlag
30. september: ”Schopenhauer”
(1938) – Schopenhauers pessimistiske humanisme
7. oktober: ”Nietzsches filosofi i lyset
af vor erfaring” (1947)
21. oktober: Døden i Venedig (1912)
– samfund og dæmoni
28. oktober: Mario og troldmanden
(1930) – hysteri og masseforførelse
4. november: Trolddomsbjerget
(1924) – den humanistiske drøm
11. november: Josef og hans brødre
(1933-1943) – et humanistisk fatamorgana
18. november: Loven (1943) – humanismens tvetydige grundlag
25. november: Doktor Faustus (1947)
– humanismens endeligt

Forelæsere: Henrik Stampe Lund og
Rasmus Navntoft
Tid og sted: Mandage kl. 16.00-18.00
i Trinitatis Sognehus

Pris: 1.200 kr. pr. person for hele
foredragsrækken. Tilmelding via
kasserer Flemming Zimling:
f-zimling@webspeed.dk
Gebyret bedes overført til:
Det Danske Thomas Mann Selskabs

konto: 5501 0744 383 773
Arrangeret af Det Danske Thomas
Mann Selskab
Læs mere på www.thomasmann.dk
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HVAD ER VI RKEL IG H E D ?
At kende det sande fra dets skin
Med foredragsholdere fra litteraturens, kirkehistoriens og kunstens
verden kaster vi tre vinkler ind på
’Virkelighedn’. For hvem har patent
på den? Som menneske konfronteres vi med mange versioner af en
virkelighed; en vi selv ombygger,
en vi påduttes, en vi må tro på, en vi
ikke kan tro på, en vi ikke vil se eller
en vi må se i øjnene. Virkeligheden
har mange facetter og ’din’ virkelighed er ikke den samme som ’min’.
Hvornår må vi bare overgive os og
tro på den virkelighed, vi får fortalt?
I litteraturen skabes andre virkeligheder og i Liselotte Wiemers
foredrag skal vi høre om Karl Ove
Knausgårds MIN KAMP. Martin
Wangsgaard Jürgensen taler om ’Det
synlige og det usynlige i kirkekunsten fra middelalder til i dag’. Foredragsrækken afsluttes med, at virkeligheden opløses for øjnene af os
med foredrag af Ninna Steen om videoværket THORVALDSENS WUNDERKAMMER.

Torsdag 12. september kl. 14.30:
FOR TÆT PÅ
V IRKE L IGH EDEN?
Liselotte Wiemer, cand. mag., litteraturanmelder og sognepræst
Med det gigantiske 6-binds værk
MIN KAMP skabte den norske forfatter Karl Ove Knausgård en helt ny
norm for, hvordan man kan skrive
selvbiografi og litteratur. Og værket
er da også udråbt til et hovedværk i
nordisk litteratur i dette århundrede.
Sjældent har et menneske sat sig

selv så meget på og i spil. Men også
begreber som ’fiktion’ og ’virkelighed’ får her en helt ny betydning.
For hvor tæt kan man gå på virkeligheden uden at slå den i stykker. Hvor
meget må man bruge sine nærmeste omgivelser i litteraturens tjeneste. Og hvad er i det hele taget sandheden?
Dette foredrag er en rejse - ikke bare
i Knausgårds univers, men i hele den
bølge at nyere litteratur, der leger
med vores begreb om sandt og falsk,
virkelighed og fiktion, selvbiografi
og personlighed. Fra Suzanne Brøgger over Thorkild Hansen og Peter
Høeg til Leonora Christina Skov og
Jørgen Leth.

Torsdag 10. oktober kl. 14.30:
DE T F OR MLØSE S F OR M.
DE T SY NLIG E OG DE T USYNLIG E I K IRK E K UN STE N
Martin Wangsgaard Jürgensen, dr.
teol.,mag.art. i middelalderarkæologi,
redaktør på ”Danmarks kirker”
Kirkekunsten har altid forsøgt at
give form til det, der egentlig ikke
har nogen form. Således er idéen om
det hellige og ikke mindst nadveren
op igennem historien helt frem til
vores tid blevet iscenesat i kunsten
for at bevæge menigheden til at forstå eller føle nærvær i kirkerummet.
Gennem en række centrale nedslag
vil der i foredraget blive tegnet nogle udviklingslinjer i kirkekunstens
forsøg på at gøre det usynlige synligt for kirkegængeren. Kronologisk
spænder foredraget fra middelalderen og frem til i dag, hvor den nyeste kirkekunst vil blive berørt.

Torsdag 14. november kl. 14.30:
THORVA LDSE N S WUNDERK A MME R
Ninna Steen, scene- og videokunstner
De senere år har scene- og videokunstnerne Ninna Steen og Thomas Hejlesen forvandlet byens
velkendte bygninger og ’opløst’
monumentale kulturinstitutioner
for øjnene af os.
I november får de Domkirkens statiske arkitektur til at bevæge sig og
blive flydende og dermed udfordre
vores vante forestillinger om, hvad
der er virkelighed. Værket hedder
THORVALDSENS WUNDERKAMMER. Her sættes kunsten, kunstneren og publikum ind i et tidspanorama, hvor fortid, nutid og fremtid
kobles sammen og bringer vores
historieskabte virkelighed i spil. I
foredraget fortæller Ninna Steen
om tankerne og processen bag de
mange værker, der er opført gennem tiden.
Selve værket vises i Domkirken, og
det vil være en stor fordel at have
oplevet værket før foredraget. Thorvaldsens Wunderkammer vises den
4., 9. og 11. november kl. 20 til 21.
Der er gratis adgang.

Foredragsrækken foregår i
Trinitatis Sognehus
Fri entré, men et begrænset antal
pladser
Arrangeret i samarbejde med
Domkirken
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HÄN DEL S EL SKEDE J U LEVÆRK
Fredag den 6. december kl. 19.30 opfører Copenhagen Soloists Händels
Messias i sin helhed.
Copenhagen Soloists er et solistisk
besat vokal-og instrumentalensemble specialiseret i barokmusik, som
i 13 år har opført de største vokale
og instrumentale værker på kammermusikalsk vis og på autentiske
instrumenter. Denne aften i starten
af julemåneden kan alle tre dele af
Händels store værk høres, når kun
8 professionelle sangere varetager
både kor- og solopartier. De bakkes op af musikere på barokinstru-

menter med dirigent Jonathan Ofir
i spidsen.
H Ä N DE LS ME SSIA S
6. december kl. 19.30
Copenhagen Soloists
Dirigent Johanthan Ofir
Sangere: Anna Wierød, Sophie
Thing-Simonsen, Hélène
McClellan, Simone Rønn, Jakob
Skjoldborg, Kieran White, Staffan
Liljas og Jaromir Nosek
Entré: 245 kr. Billetter via ticketmaster.dk, evt. overskydende
sælges i døren.
Varighed: 3 timer inkl. pause

Georg Friedrichh Händel
blev født i 1685 i den tyske
by Halle og døde i London
i 1759.
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J ULE N I TRIN ITATIS KI RKE –
Et udpluk af december måneds
kalender i Trinitatis Kirke.
Fri entré med mindre andet er
nævnt. Læs mere i næste blad eller
på trinitatiskirke.dk
Fredag 6. december
16.30 Fredagskoncert
19.30 Händels Messias (entré)
Søndag 8. december kl. 10.30
Kantategudstjeneste med musik
af J.S. Bach.
Onsdag 11. december
16.15 Juleindledning: Aftensang
med Lucia
18.00 Julefællesspisning (25 kr.)
Tilmelding fra 18. nov. kl. 10.00
Fredag 13. december kl. 16.30
Fredagskoncert
Søndag 15. december kl. 17.00
Julemusikgudstjeneste med
Trinitatis Kantori
Onsdag 18. december kl. 9.30
Julebørnegudstjeneste (ca. 30 min)
Fredag 20. december kl. 16.30
Fredagskoncert
Messiaen ”La Natavité du Seigneur”
Fredag 20. december kl. 20.00
Julekoncert (entré)
Coco, Lars Ulrik Mortensen
Juleaften 24. december kl. 15.00
Juleaftens musikgudstjeneste

SANG

•••••••••••••••••••••••••

EFT ERÅ RETS
S ANGEFTERMI DDAG E
Vi hører sammen, når vi synger
sammen. Og et skønt fællesskab opstår, når ens stemme smelter sammen med andres.
I Trinitatis Kirke holder vi traditionen tro sangeftermiddage den 4.
torsdag i måneden, og vi er mange!
Kom og dyk ned i den danske sangskat med skønne melodier og fantastisk lyrik, og vær med til at synge
både de sange, som sidder på rygraden, og nogle af fremtidens ørehængere.
26. september:
Marianne Jelved, politiker og MF
24. oktober:
Rasmus Agertoft, historisk konsulent
i Rundetaarn
28. november:
Helle Krogh Madsen, sognepræst og
leder af Folkekirkens Skoletjeneste
Alle dage 14.30 i Trinitatis Sognehus
Fri entré, men et begrænset antal
pladser
Arrangeret i samarbejde med
Domkirken

Rasmus Agertoft fortæller om sangeftermiddagen den 24. oktober:
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RU N DE TA A RN S H ISTORIE
S OM FÆLLE SSA NG
Trinitatis Kirke hænger sammen
med Rundetaarn, hvis 5914 ton mursten fortæller 377 års danmarkshistorie. Men hvordan lyder det, hvis
man fortæller Rundetaarns historie
i sang?
Ved denne sangeftermiddag vil historisk konsulent i Rundetaarn Rasmus Agertoft gøre forsøget, når han
udvælger kendte og ikke mindst
fuldstændig glemte sange, der til-

sammen fortæller om markante begivenheder og personer i det gamle tårn. Hvem husker for eksempel
længere sangen ”Du, som udgransked Stjernens Vei”, som digteren
B.S. Ingemann skrev til astronomen
Thomas Bugge?
Eftermiddagen krydres med nogle af
de mange historier om Rundetaarn
og de mennesker af danmarkshistorisk betydning, der er kommet her,
siden det stod færdigt i 1642.
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NATKIRKEN
I Natkirken er vi optagede af at bygge bro mellem den sekulariserede
verden og kirkens religiøse rum. Ved at lade musikere,
billedkunstnere, forfattere m.m. komme til orde i
gudstjenesten i vekselvirkning med bibelske
tekster, bønner og refleksioner, ønsker vi
at lukke kristendommens univers op på
nye måder. Vi har som altid inviteret en
stribe dygtige og talentfulde mennesker til
at medvirke ved Natkirkens gudstjenester.
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NATKIRKEN
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17. september
Kunst- og litteraturgudstjeneste
Maleri og poesi
Billedkunstner Camilla Willis
Digter Charlot Roslev - ’Rift’
Præst: Anne Edmond Pedersen
8. oktober
Månelandingsgudstjeneste
Særlig musikgudstjeneste i anledning af 50 året for månelandingen
Præst: Mads Graves Pedersen

Ud over vores sædvanlige musikgudstjenester i Natkirken, hvor vi
blandt andre i denne sæson får besøg af intense og poetiske Marc Facchini, har vi gjort plads til tre litteraturgudstjenester: Charlot Roslev
gæster os med sin nye digtsamling ’Rift’, med sig har hun billedkunstneren Camilla Willis, der som en del af gudstjenestens ramme udstiller
sine billeder. Senere i efteråret medvirker Kristiane Hauer med sin nye
bog ’Kattefugl’ – en bog om sorgen over at miste det, der stadig er der.
Endvidere får vi besøg af forfatter Ditte Steensballe, der medvirker med
sin nye bog ’Requiem for en kornmark’.
Som noget særligt i denne sæson har vi planlagt to gudstjenester med
månelandingen som tema for at fejre, at det i år er 50 år siden, at den
første månelanding fandt sted. Vi glæder os til en forrygende sæson i
Natkirken.

22. oktober
Månelandinger
Musik- og lyrikgudstjeneste i anledning af 50 året for månelandingen
Præst: Anne Edmond Pedersen
5. november
Litteraturgudstjeneste
Forfatter Ditte Steensballe ‘Requiem for en kornmark’
Præst: Anne Edmond Pedersen
19. november
Litteraturgudstjeneste
Forfatter Kristiane Hauer –
’Kattefugl’
Præst: Anne Edmond Pedersen

Herudover er der natkirkegudstjeneste hver tirsdag kl. 20.00 fra den
10. september og frem (dog ikke uge
42). Find programmet for hver enkelt gudstjeneste på kirkens hjemmeside eller på vores facebookside
Trinitatis Natkirke.
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BEGIVENHEDER

HØS TGUD STJ ENE S T E M E D
J U N IORKOR
Søndag den 22. september,
14. s. e. trinitatis, kl. 10.30 medvirker
Det danske Juniorkor ved søndagens høstgudstjeneste.
Det danske Juniorkor er en del af
en stor korskole nord for København, og koret, der er for piger
og drenge fra 5. til 7. klasse, er
musikalske talenter med gode stemmer og stor sangglæde. Koret dirigeres af Pia Boysen og fungerer som
aspirantkor for Det danske

Pigekor. Erik Høegh-Andersen er
prædikant.

FÆLLESSP I SNI NG
28. august
25. september
23. oktober
13. november

Kom til fællesspisning, hvor vi mødes til et måltid mad og hyggeligt
samvær i sognehuset.
Der er åbent fra kl. 17.00, og vi
spiser kl. 18.00.
Samme dag er der aftensang kl.
16.30 i kirken (dog ikke 28.8).
Prisen er 25 kr. pr. person. Tilmelding senest mandagen før spisningen kl. 12.00 til kordegn@rundetaarn.dk eller på kirkekontoret.
Tilmelding nødvendig! Der er et
begrænset antal pladser.
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EVANGELIUM I BØRNEHØJDE
Kom og hør de gode fortællinger,
lyt til skøn musik, mens du ligger på
madrasser og kigger op i hvælvingernes stjernehimmel. Og kan du
lide at synge, så er der salmer specielt udvalgt, så børn kan synge med.
Én onsdag om måneden holder vi
gudstjeneste for børn i børnehavealderen. Både institutioner som private er meget velkomne.
Sognepræst Anne Edmond Pedersen
står for gudstjenesten, der varer ca.
25 minutter.
Børnegudstjenester i efteråret:
18. september kl. 10.30
9. oktober kl. 10.30
13. november kl. 10.30
18. december OBS! Kl 9.30
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A LLE HE LG E N : VI TÆNDER
LYS F OR DE M VI SAVNER
Søndag den 3. november kl. 10.00
Inden Allehelgensgudstjenesten
kl. 10.30 inviterer vi alle, der har mistet, til et lille minderitual i Trinitatis
Kirke. Vi samles i kirkens kor, hvor vi
beder en bøn og tænder lys for dem,
vi savner. Navnene på dem, der i det
forløbne år er begravet fra Trinitatis
Kirke, læses op. Familie, pårørende,
ja alle der ønsker det, er meget velkomne til at være med, også dem der
har mistet for flere år siden.

SEPTEMB ER
Søndag 1. sept., 11. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 4. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 8. sept., 12. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse med
konfirmandvelkomst
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen
Onsdag 11. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 15. sept., 13. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

PRÆDIKANTLISTE
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Onsdag 18. september
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 22. sept., 14. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Det danske Juniorkor medvirker
Onsdag 25. september
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 29. sept., 15. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen

OK T OB E R
Onsdag 2. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 6. oktober, 16. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 9. oktober
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 13. oktober, 17. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 16. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 20. okt., 18. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 27. oktober, 19. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 30. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

NOV E MB ER
Søndag 3. november, Allehelgen
10.00 Mindeandagt
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 6. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 10. nov., 21. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 13. november
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 17. nov., 22. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 20. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 24. nov., sidste s. i. kirkeåret
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 27. november
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Læs mere om Natkirkens
gudstjenester side 24 - 25

Onsdag 23. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
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MARIA

VESPER
Storslået italiensk musik

– ekspressivt, poetisk & dramatisk

TRINITATIS KANTORI
TRINITATIS BAROKORKESTER
på originale instrumenter
DIRIGENT: Søren Christian Vestergaard

Else Torp & Clara Cecilie Thomsen, sopran
Adam Riis & Gerald Geerink, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas

Søndag 24. november kl. 16.00 – TRINITATIS KIRKE
Billetter 125 kr. på Billetnet.dk
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Koncerten støttes velvilligt at Fondation Juchum

