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Trinitatis Kirke følger sundhedsmyndighedernes og Kirkeministeriets retningslinjer vedr. COVID-19. På trinitatiskirke.dk kan man læse om sikker adfærd i Trinitatis Kirke. Der kan ske ændringer i arrangementer og gudstjenester. Hvis det
sker, annonceres det på hjemmesiden.
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JEG TROR PÅ LIV

FOR DE DØDE

I skrivende stund er der lang tid til
Allehelgen. Ikke desto mindre er
indholdet af Allehelgen ikke noget,
der kan begrænse sig til en enkelt
højtid om året. For mange er budskabet fra Allehelgen med os hver
eneste dag.
Det er selvfølgelig ikke blot til Allehelgen, at vi erindrer vores døde.
Enhver, der har mistet, kender til
det at bære sine døde med sig, som
om de var levende. Det er de også
i den forstand, at de er med til at
hjælpe os med at træffe valg, at bestemme vores holdninger og fylde
mening i vores liv, i mange tilfælde som et indhold, der først opleves som komplet meningsløst, som
hjemløs kærlighed, man ikke kan
sende nogen steder hen, og som
derfor føles tom. Men som siden
forandres. Sorgen beskrives ofte
meget smukt som et landskab, man
skal vandre igennem. Hvert landskab er formet forskelligt, som hver
sorg ikke er ens. Og hvert landskab
udvikles. Der kan være fuldstændig
ufremkommelig vej, kæmpe slugter
med tomhed, der truer med at gøre
det af med en, blide frodige grønne enge, stille dybe søer og friske
strande med udsigt over et endnu
ukendt hav.
I foråret læste jeg Naja-Marie Aidts
bog ”Har døden taget noget fra dig,
så giv det tilbage”. Bogen er også
kendt som ”Carls bog”. Den handler om sorgen, som forfatteren lever
med, efter hun mistede sin voksne
søn, der døde i en ulykke.
Det, jeg nu vil hæfte mig ved, er titlen:
”Har døden taget noget fra dig, så
giv det tilbage”.
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Bogen er virkelig god, men blot titlen i sig selv, kan man tage med sig
og vende og dreje betydningen af
nærmest i det uendelige. For mig
gik der et stykke tid, før jeg opdagede dens indholdsmæssige finesse af
uhåndgribelighed. Titlen er konstrueret så selvfølgeligt, som om dens
sidste del helt naturligt følger den
første: ”hvis…, så…”. Men indholdsmæssigt er det en helt anden sag.
Hvordan giver man noget tilbage,
som allerede er taget fra én? Hvordan kan man overhovedet have noget at give af, når det der er tilbage, i
mange tilfælde ikke føles som andet
end tomhed?
Jeg tænker det (uden at det er fyldestgørende!) som at give ud af det,
som den man har mistet, har betydet og ikke mindst betyder for én.
Sådan lever vi mere eller mindre bevidst med vores døde. De bliver ved
med at være hos os – ikke blot som
minder, men som en aktiv del af os,
som mennesker der bliver ved med
at påvirke de valg, vi træffer og de
værdier vi står for. Det føles godt og
meningsfuldt at plante kim af vores
kære i den verden, vi som levende
stadig betræder. Vi kunne sige, at vi
planter små opstandelser, hver gang
vi giver noget tilbage til verden af
dem, vi har mistet. Men man kan
også have sagt farvel til mennesker,
som man bestemt ikke var enig med,
som ikke har gjort noget godt for én,
hvis liv og holdninger man ikke ser
som en mulig vej at slå ind på. Så
formes man måske mere i bevidst
kontrast til den døde, og opstandelsestanken - det nye liv, der springer
af graven – retter sig mod én selv
frem for den døde.

Sådan kan vi tolke opstandelsen og
det evige liv, men er det nok? For
nogen er det, for andre ikke. Jeg tror,
at vi skal være varsomme med at begrænse fortolkningen. Både ved at
sige, at det evige liv begrænser sig til
det at leve videre i erindringen hos
de efterladte, men også ved at sige,
at denne fortolkning ikke er radikal nok. Vi må altid huske, at når det
kommer til disse spørgsmål, ved vi
ingenting. Det er ikke noget, vi kan
tale i et eksakt sprog om. Heller ikke
selvom ordene, vi bruger, i sig selv er
eksakte. Forstår man religiøst sprog
eksakt (nogen vil måske hellere bruge betegnelsen bogstaveligt, selvom
jeg ikke mener, det rammer helt), så
dræber man budskabet. Alt for ofte
er det religiøse sprog blevet forstået
eksakt. Derfor elsker jeg poesi, og at
holde poesien op som en slags filter foran kristendommens tekster.
Ikke fordi de ikke er gode nok i sig
selv, men for at minde mig selv om,
at jeg ikke må tro, at jeg nogen sinde
kommer til bunds i de spørgsmål, de
vækker i mig.
Kristus besejrede døden - graven var
tom. Kærligheden lever! Men er den
hjemløs? Er der en himmel for vores
døde? Er der et ”sted” for dem og os?
Jeg tror det!
”Den er genfundet!
Hvad?
Evigheden.
Den er havet blandet med Solen.”
Arthur Rimbaud

Anne Edmond Pedersen
Sogne- og natkirkepræst
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ALLEHELGEN
Allehelgenstiden markeres i Trinitatis Kirke med mindeandagt, højmesse,
Mozarts Requiem og to Fredagskoncerter med fokus på døden, sorgen og
evigheden.

Fredag 30. oktober kl. 16.30
Himmelsk musik i dødens skygge 1
Ved denne Fredagskoncert forenes
det gamle og moderne udtryk, når
den estiske stjernekomponist Arvo
Pärts De profundis og Da pacem
Dominum sættes over for Heinrich
Schütz’ Musikalische Exequien. Værkerne passer til Allehelgen og udspiller sig imellem det jordiske livs
forgængelighed og den himmelske
lyksalighed.
Arvo Pärt er kendt for sit minimalistiske tonesprog. Da pacem Dominum er skrevet som en hyldest til
ofrene for terrorbomberne i Madrid
2004, og værket taler ind i en moderne og yderst aktuel kontekst om
håb, sorg og angst – og sættes over
for Schütz’ komposition, der omhandler døden og det evige liv.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Annemette Pødenphandt, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Rasmus Gravers Nielsen, tenor
Gerald Geerink, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Ensemblet
Fri entré
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Søndag 1. november kl. 10.00
Mindeandagt vi tænder lys for dem vi savner
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, som 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.
Ved sognepræst Erik HøeghAndersen.
Søndag 1. november kl. 10.30
Allehelgensgudstjeneste
En gudstjeneste som handler om,
hvordan vi lever med vores døde.
Vi er skilt fra dem og savner dem
måske frygteligt, samtidig med at
Allehelgensdag har den vision i sig,
at vi hører sammen, levende og
døde, i et evigt guddommeligt
fællesskab.
Ved sognepræst Erik HøeghAndersen

Fredag 6. november kl. 16.30
Himmelsk musik i dødens skygge 2
To Bach-kantater om fortvivlelse
og trøst: Ved denne koncert sættes
to Bach-kantater, begge skrevet for
vokalsolist og orkester, i hinandens
perspektiv; melankolien og dødens
håbløshed over for forløsningen ved
at have set lyset og frelsen.
Kantate 199 Mein Herze schwimt in
Blut omhandler al jordelivets kval
og fortvivlelse, og denne sættes over
for kantate 82 Ich habe genug, kendt
for arien ”Schlummert ein”. Sidstnævnte tager udgangspunkt i Simeons lovsang og omhandler den
himmelske frelse og det at forlige sig
med døden og finde frem til en indre fred.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Barokensemble
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Fri entré
Koncerterne Himmelsk musik i dødens skygge 1 & 2 er velvilligt støttet
af Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Beckett-Fonden, Louis-Hansen
Fonden og Nørgaard på Strøget

Fredag 6. november kl. 19.30
Mozarts Requiem i kammerversion
Theatre of Voices har gennem det
seneste halve år arbejdet sammen
med den finske strygekvartet Meta4
på et projekt om at opføre Mozarts
Requiem for bare 8 personer - 4 sangere og 4 strygere.
Det kan høres i Trinitatis Kirke fredag den 6. november kl. 19.30.
Mozarts vokalstemmer er noget af
det bedste, en sanger kan ønske sig,
og orkesterstemmerne bliver her
mesterligt reduceret af Meta4s cellist, Tomas Djupsjöbacka, som også
er både komponist og dirigent.
Requiem i d-mol fra 1791 er Wolfgang Amadeus Mozarts sidste komposition. Selvom det menes, at det
kun er 2/3 af værket, der stammer fra
Mozarts egen hånd, hører det til et af
hans mest berømte og elskede værker. Mysteriet omkring bestillingen
og færdiggørelsen af værket har heller ikke gjort fascinationen mindre.
Entré og billetter:
læs mere på trinitatiskirke.dk

Theatre of Voices
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LOVPRISNINGENS NØDVENDIGHED
Te Deum laudamus – Vi priser dig, Gud

Onsdag den 11. november kl. 20.00
vil Marc-Antoine Charpentiers Te
Deum blive opført i Trinitatis Kirke.
Det er Trinitatis Kantori, som med
sangsolister og kirkens barokorkester står for opførelsen. Der er tale
om et af de fornemste eksempler på
forrygende og storladen fransk barokmusik. Selv om mange måske
ikke kender komponisten Charpentier, vil de fleste sikkert kende den
indledende sats Prélude, en instrumental fanfare, som siden 1950’erne
er blevet brugt som kendingsmelodi til Eurovisionsudsendelser i TV,
blandt andet Det europæiske Melodigrandprix.
Te Deum er fra først til sidst en lovprisning af den treenige Gud. Begyndelsesordene Te Deum laudamus betyder Vi priser dig, Gud. Hele
skaberværket, såvel den synlige som
den usynlige verden, deltager i lovprisningen: englene og alle himlens
åndelige magter, apostlene, profeterne, martyrerne og den syngende
menighed.
I traditionen er den oldkirkelige lovprisningshymne Te Deum blevet tilskrevet den latinske kirkefader og
salmedigter Ambrosius og er af samme grund blevet benævnt som den
ambrosiske lovsang. Man har tilmed
ment at vide, at hymnen er blevet
sunget første gang påskenat 387, da
Ambrosius som biskop i Milano døbte Augustin. I dag antager man, at
hymnen må være af græsk oprindelse – måske har Ambrosius gendig-
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tet hymnen til latin. I hvert fald har
den haft meget stor betydning i den
katolske kirke og har siden 500-tallet været en del af messen på de fleste af kirkeårets festdage. Luther
oversatte hymnen i 1529. Det er især
danske gendigtninger af Luthers
bearbejdelse, som er blevet brugt i
dansk sammenhæng. I Den Danske
Salmebog nr. 9, O store Gud! vi love
dig, kan man se Grundtvigs gendigtning af Te Deum.
Og så har Te Deum ikke mindst inspireret en lang række af de store
komponister til musikalske udsættelser, udover Charpentier bl.a. Händel, Haydn, Mozart, Bruckner, Berlioz, Dvorák, Britten og Pärt.
Hvorfor lytte til Te Deum?
Nu kan man selvfølgelig spørge:
Hvilken mening giver det at lytte til
et musikalsk værk, som fra først til
sidst er en lovprisning af Gud? Der
er i Te Deum ikke anstrøg af påtrængende menneskelige følelser som
frygt og håb, sorg og glæde, lidenskab og bekymring, fortvivlelse og
smerte. Det er der ellers i mange andre store kompositioner fra musikhistorien. Det er, som om Te Deum
kun kender til en taknemmelighed, hvor alt er, som det skal være.
Men hvordan kan man komponere og lytte til og måske synge med
på sådan en musik, når vi nu ved,
at verden og vores liv er af lave? Sådan som mange jo vil opfatte vores
situation i dag – med ødelæggende
klimatiske forandringer, økologiske

katastrofer og økonomisk ulighed
og ustabilitet lurende i vores fælles
fremtid.
Er Te Deum så, i gamle eller nye
kompositioner, musik til tiden? Mit
svar vil være, at det er den i allerhøjeste grad. Det er i lovprisningen, at vi holder fast ved og siger tak
for dette vidunderlige liv, som Gud
fra begyndelsen har skabt som noget dyrebart og godt. Det er i glæden
over Guds overstrømmende godhed,
at vi skal finde kræfter til at kæmpe
sammen og hver for sig for det dyrebare liv. I lovprisningen har vi genfundet en balance i tilværelsen, så
vi ikke vælter omkuld, når grunden
skrider under os, og vi ikke ved ud
eller ind.
Næsten alle historiske perioder har
haft en krisebevidsthed i sig, frygt
for krige, vold, fattigdom, hungersnød, epidemier. Og når man har
sunget Te Deum, har det ikke været
udtryk for en flugt fra de smertelige
og onde realiteter i tilværelsen. Det
har tværtimod været en taknemmelig påmindelse om, at den gode Gud
stadig og på trods af al elendigheden
vil tage vare på vores liv og sjæl. Det
fortælles således, at de første lutheranere, der blev henrettet af katolikkerne under reformationen, sang Te
Deum på bålet i Bruxelles i 1523. Og
man ved, at både katolikker og protestanter har sunget hymnen til trøst
og opbyggelse i tider med krig og
ødelæggelse.

Ambrosius døber Augustin, fresco
fra 1465 i Apsidal-Kapellet i San
Gimignano

Onsdag den 11. november
kl. 20.00
Charpentiers Te Deum –
franske specialiteter
Trinitatis Kantori
Mari Øyrehagen, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Barokorkester
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Fri entré
Koncerten er velvilligt støttet af
Fondation Juchum og Trinitatis
Kirkes Musikvenner

Hvad skal man gøre, når man står
over for store, uoverkommelige udfordringer? Hvordan skal man mobilisere mod og kræfter? Det skal man
ifølge Salmernes Bog i Det gamle
Testamente ved at synge og lovprise
Gud. Her går udtrykket ”Lad os prise
Herren” igen og igen ligesom i Te
Deum. Det handler altså ikke i første
omgang om moralske statements og

ulykkelig bevidsthed om, hvor galt
det står til. Lovsangen kommer først,
derefter styrken til at gøre det nødvendige. Ligesom det er kærlighed til
og glæde over naturen, der vil kunne
give os håb og vilje til at kæmpe for
den mangfoldighed af liv, som Gud
har skabt.
At lytte til Te Deum er en mulighed
for at finde tilbage til udgangspunk-

tet, til glæden, som var i begyndelsen, og den barmhjertighed, som
Gud vedholdende favner sit forrevne
skaberværk i. Musikken og sangen
kan herefter omsættes til handlekraft
og liv.

Erik Høegh-Andersen
Sognepræst
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MUSIK
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S E NS OMMERKONCE RT I K IRK E O G TÅ RN
Den 9. september kl. 20.00 synger Trinitatis Kantori en
koncert, der begynder i Rundetaarns Bibliotekssal og
slutter i kirken. Sopran Annemette Pødenphandt og mezzosopran Laura Mayer medvirker, akkompagneret af pianist Ellen Refstrup. Hør bl.a. folketoner af Carl Nielsen og
Hugo Alfvén, heriblandt en korsats med Tove Ditlevsens
smukke tekst ”Så tag mit hjerte i dine hænder”.
Fri entré.

UP ON A G ROUN D
Trompetisten Justin Bland har til fredagskoncerten 11.
september kl. 16.30 samlet et virtuost barokensemble og
valgt et repertoire, som tydeligt viser variationen i en
basostinat; princippet om den tilbagevendende basfigur i
et musikstykke. Princippet kendes fra bl.a. passacagliaen
og chaconnen og kan denne dag høres i musik af Weichlein, Purcell, Schmelzer og Bland.
Fri entré.

13/9 – 10.30
KAN
TATEGUD STJ ENESTE
Hør J.S. Bachs kantate 17
og Karl Aage Rasmussens ”Gleichwie das Gras”,
værker skrevet til samme
tekst og med tonale referencer. Rasmussens værk
blev uropført sidste år i
Bachs Thomaskirche i
Leipzig af Trinitatis
Kirkes Kor.

23/10 – 16.30
K ÆRLIG HE DE N E R
Sopran Signe Asmussen, Vejleå Kantori og
seks musikere opfører Jakob Davidsens nyskrevne
værk ”Kærligheden er”,
en musikalsk gendigtning af Paulus’ Første Korintherbrev, kapitel 13,
også kaldet
“Kærlighedens Højsang”.
Fri entré.
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9/10 – 21.00 og 21.30
M IN IKONCE RT E R
Traditionen tro inviterer Trinitatis Kantori til to
minikoncerter på Kulturnatten i København med
folkelige sange af Carl
Nielsen på programmet.
Søren Christian Vestergaard dirigerer, og hver
koncert varer ca. 25 minutter.
Entré: Kulturpas.

20/11 – 16.30
F RE DAG SKONCERT
Sopran Annemette Pødenphandt og baryton
Torsten Nielsen fra Trinitatis Kirkes Kor er solister
ved denne fredagskoncert, hvor de bakkes op af
strygerensemble og orgel.
Torsten Nielsen synger
bl.a. Brahms sangcyklus
”4 Ernste Gesänge”.
Fri entré.

MUSIK
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Onsdag 9. september kl. 16.15
S OLO SA NG
Indledende solosang ved Gerald
Geerink, tenor
og Søren Chr. Vestergaard, orgel
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 9. september kl. 20.00
S E NKOMMERKONCE RT I
KIRKE O G TÅ RN
Vokal- og kormusik af bla. Carl
Nielsen og Alfvén
Trinitatis Kantori m.fl.
Fredag 11. september kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Upon a ground
Musik af Weichlein, Purcell, Finger,
Schmelzer, Bland m.fl.
Justin Bland, baroktrompet, blokfløjte og kontratenor
Kristina S. Husum, baroktrompet
Tinne Albrectsen og Ida Lorenzen,
barokviolin
Georgina McKay Lodge, barokviola
Hanna Loftsdóttir, barokcello
Mads Høck, orgel
Søndag 13. september kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 17 ”Wer Dank opfert, der preiset mich” og Karl Aage
Rasmussens ”Gleichwie das Gras”
Trinitatis Kirkes Kor, vokalsolister og
barokensemble
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 18. september kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Barokmusik af bla. Händel og Vivaldi
MGK-studerende musicerer sammen med musikere fra Concerto
Copenhagen
Fredag 25. september kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Dage der skal komme
Den danske sangskat møder dansen
Sangere:
Kristin Mulders og Torsten Nielsen
Dansere:
Georgia Kapodistria og Jon Hoff

Lørdag 26. september kl. 15.00
G ROW T H RING S
Nick Martin: Growth Rings
(uropførelse)
J.S. Bach: Partita for violin nr. 2,
blandet med Bach-koraler
Daniel Pioro, violin
The Willow Consort
Danny Purtell, dirigent
Entré: 150 kr/stud. 100 kr
På billetto.dk eller i døren
Fredag 2. oktober kl. 19.30
E N A N DE N VE RDE N
Musik af Hughes, Einfelde,
Ravel m.fl.
DR Vokalensemblet
Entré (læs mere side 13)
Søndag 4. oktober kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N E STE
J.S. Bachs kantate 114 ”Ach, lieben
Christen” og uddrag af kantate 148
”Bringet dem Herren Ehre seines
Namens”
Trinitatis Kirkes Kor, barokensemble
og vokalsolister
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Fredag den 9. oktober kl. 21 og 21.30
T O M IN IKONC E RTE R
En del af Kulturnatten
Folkelige sange af Carl Nielsen m.fl.
Trinitatis Kantori
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Entré: Kulturpas
Onsdag 14. oktober kl. 17.30
M R . H AN DE L A N D LON DON
- Copenhagen Baroque Festival
Entré (læs mere side 14)
Torsdag 15. oktober kl. 20.00
T H E M AG IC F LUTE
- Copenhagen Baroque Festival
Entré (læs mere side 14)
Fredag 16. oktober kl. 16.30
T H E E NC H A N TING
PS A LT ERION
- Copenhagen Baroque Festival
Entré (læs mere side 14)

Fredag 16. oktober kl. 20.00
TH E E N LIG H TE D VIOL I N
- Copenhagen Baroque Festival
Entré (læs mere side 14)
Lørdag 17. oktober kl. 19.30
DIDO & A E N E A S
- Copenhagen Baroque Festival
Entré (læs mere side 14)
Søndag 18. oktober kl. 10.30
MUSIKG UDSTJ E N E ST E
- Copenhagen Baroque Festival
Udvalgte værker af Henry Purcell
Vokalsolister fra
Trinitatis Kirkes Kor
Arte dei Suonatori
Onsdag 21. oktober kl. 16.15
SOLO SA NG
Indledende solosang ved Camilla
Toldi Bugge, sopran
og Søren Chr. Vestergaard, orgel
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 23. oktober kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Jakob Davidsen: Kærligheden er
Signe Asmussen, sopran
Vejleå Kantori
Orkester m. basun, kontrabas, piano,
slagtøj m.m.
Carsten Popp, dirigent
Læs mere side 10
Fredag 30. oktober kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Himmelsk musik i dødens skygge 1
Schütz: Musikalische Exerquien
Arvo Pärt: De produndis & Da pacem
domine
Vokalsolister og Trinitatis Ensemblet
Læs mere side 6
Fredag 30. oktober kl. 19.30
SA NG E F R A HAVE T
Musik af bl.a. Josquin des Prez,
Jacob Obrecht og Maxwell Davies
DR Vokalensemblet
Entré (læs mere side 13)
Fortsættes næste side
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MU S IKL I STE FORT S AT
Fredag 6. november kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Himmelsk musik i dødens skygge 2
J.S. Bachs kantate 82 ”Ich habe
genug” og J.S. Bachs kantate 199
”Mein Herze schwimmt in Blut”
Trinitatis Barokensemble og vokalsolister
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Læs mere side 6
Fredag 6. november kl. 19.30
MOZA RTS REQUI E M
- en klassiker i kammerversion
Meta4 og Theatre of Voices
Entré (læs mere side 7)
Søndag 8. november kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bach: Kantate 115 ”Mache dich,
mein Geist, bereit” og uddrag af kantate 135

TRINITATIS / SIDE 12

Clara Cecilie Thomsen, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Trinitatis Kirkes Kor og
Barokensemble
Onsdag 11. november kl. 16.15
S OLO S A NG
Indledende solosang ved Rikke
Lender, mezzosopran
og Søren Chr. Vestergaard, orgel
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 11. november kl. 20.00
F R A N S K E SP E C IA LITE TE R
Charpentiers Te Deum m.m.
Trinitatis Kantori, vokalsolister og
barokorkester
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Læs mere på side 8-9
Fredag 13. november kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Francis Poulencs orgelkoncert for
orkester og orgel

Philip Schmidt-Madsen, orgel
Orkester: St. Matthew in the Fields
Frederik Støvring Olsen, dirigent
Fredag 20. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Brahms: 4 Ernste Gesänge m.m.
Annemette Pødenphandt
Torsten Nielsen, baryton
Strygerensemble
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 27. november kl. 16.30
VOK A LKONC E RT
Vokalmusik – den engelske drøm
Ars Nova Copenhagen
Paul Hillier, dirigent
Læs mere side 16

Fri entré, hvor intet andet
er nævnt

MUSIK
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DR VOKALENSEMBLET
DR Vokalensemblet og
chefdirigent Marcus Creed
gæster Trinitatis Kirke i efteråret med to koncerter
under overskrifterne En anden verden og Sange fra
havet.

En anden verden
Fredag den 2. oktober tages publikum med ind i myternes og legendernes verden ved en koncert, der
både byder på græske guder, franske
folkeviser, nordisk mytologi – og en
rejse til Shakespeares magiske universer. Hvor holder vores virkelighed
op – og hvor begynder den verden,
som myter og legender udspiller sig
i? I mange eventyrlige fortællinger
er grænsen flydende mellem virkelighed, drøm, fantasi og overlevering.
Dette kan bl.a. høres i Bernard Hughes´ virtuose værk Balders død, hvor
korsangerne folder den berømte nordiske myte ud om den unge
gud Balder, som narres i døden af
den ondskabsfulde Loke. Og i det
prisvindende værk Til jordens kant
af Maija Einfelde er det den græske
ildgud Prometheus, der er centrum i
et udtryksfuldt klangunivers. På programmet er også musik af Maurice
og Kodaly.

Sange fra havet
Fredag den 30. oktober skuer DR Vokalensemblet ud over horisonten
med en koncert, som kredser om
havet og dets mange betydninger –
fra følelsen af frihed på det åbne hav
til frygten for de voldsomme naturkræfter, som til alle tider har fascineret komponister og digtere.
Menneskets dybe fascination af havet og dets stærke kræfter strømmer
gennem et væld af musikalske og litterære værker – fra bibelfortællinger og middelaldermyter til vor tids
lyrik og musik. Ved denne koncert
kan publikum opleve en rig vifte af
værker, som blænder op for nogle af
havets mange forskellige udtryk og
betydninger.
På programmet er motetter af renæssancemestrene Josquin des Prez
og Jacob Obrecht samt musik af finske Jaakko Mäntyjärvi, den unge
danske komponist Signe Lykke og
slutteligt engelske komponist Peter
Maxwell Davies’ virtuose korværk

Westerlings - et enestående musikalsk panoramabillede, som skildrer
nogle af de allerførste vikingers rejse til de stormomsuste Orkneyøer i
700-tallet. Et hovedværk inden for
vor tids kormusik, hvor musikken i
poetiske og sanselige klangbilleder
illustrerer havet, fuglene og de stærke oplevelser, som nordboerne havde, da de roede vestpå over det store,
åbne hav.

E N A N DE N VE RDE N
Fredag 2. oktober kl. 19.30
SA NG E F R A H AVE T
Fredag 30. oktober kl. 19.30
DR Vokalensemblet
Marcus Creed, dirigent
Entré ved begge koncerter: 160 kr.
inkl. gebyr på drkoncerthuset.dk
(evt. overskydende billetter sælges i
døren)
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BAROQUE
FESTIVAL

2020
Onsdag 14. oktober kl. 17.30
MR . H A NDEL A ND LON D ON
Værker af Händel og Loeillet of
London
Elephant House Quartet:
Bolette Roed, blokfløjte
Aureliusz Goliński, violin
Reiko Ichise, gambe
Allan Rasmussen, cembalo
Trinitatis Kirke
Entré
Onsdag 14. oktober kl. 20.00
ME ET TH E SOL OIS T S
Joachim Becerra Thomsen, fløjte
Paweł Zalejski, violin
Komalé Akakpo, psalterion
Soloværker fra barokken for fløjte,
violin og psalterion
Admiral Gjeddes Gaard
Entré
Torsdag 15. oktober kl. 17.30
PU RCEL L’ S DI D O & A E N E A S
- INTRODUC TION
Clara Cecilie Thomsen, sopran,
Fredrik Bock, lut. m.fl.
Henry Purcell’s Dido & Aeneas – introduktion til operaen, historien fortalt og uddrag fra solo-arierne
Admiral Gjeddes Gaard
Entré

TRINITATIS / SIDE 14
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COPENHAGEN

Copenhagen Baroque Festival 2020
løber af stablen den 14.-18. oktober i
Indre By. Festivalen var oprindeligt
planlagt til at finde sted i juni måned, men det er heldigvis lykkedes
at kunne holde den i efterårsferien i
stedet. Velkommen til fem dage med
masser af skøn barokmusik!

Torsdag 15. oktober kl. 20.00
T H E M AG IC F LUTE
Musik af Telemann, J.P.E. Bach og
Anna Amalia von Preußen
Joachim Becerra Thomsen, fløjte
Bolette Roed, blokfløjte
Arte dei Suonatori
Trinitatis Kirke
Entré

Fredag 16. oktober kl. 16.30
T H E E NC HA N TING
PS A LT ERION
Barokværker for solo psalterion af
bl.a. Visée, Adán og Telemann
Komalé Akakpo, psalterion
Trinitatis Kirke
Fri entré

Fredag 16. oktober kl. 20.00
T H E E N LIG HTE D VIOLIN
Musik af bl.a. Vivaldi, Mozart og
Salieri
Paweł Zalejski, violin
Arte dei Suonatori
Trinitatis Kirke
Entré

Lørdag 17. oktober kl. 19.30
DIDO & A E N E A S
Henry Purcells opera: Dido and
Aeneas
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Camilla Toldi Bugge, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Rikke Lender, mezzosopran
Rasmus Gravers Nielsen, tenor
Gerald Geerink, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas
Arte dei Suonatori
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Rosenborg Slot
Entré

Søndag 18. oktober kl. 10.30
MUSIKG UDSTJ E N E STE
Udvalgte værker af Henry Purcell
Arte dei Suonatori
Vokalsolister fra
Trinitatis Kirkes Kor
Trinitatis Kirke
Fri entré
Læs om de medvirkende, find
detaljerede koncertprogrammer,
billetpriser og billetlinks på
copenhagenbaroquefestival.dk

MUSIK
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DEN ENGELSKE DRØM
Ars Nova Copenhagen,
under ledelse af Paul
Hillier, giver koncert i
Trinitatis Kirke med programmet The English Dream.
Den engelske drøm? Er det drømmen om England, som det var, eller
drømmen om England, som det vil
være? Eller er det nutidens England,
der ofte synes at være faldet i en
drømmeløs søvn? Uanset svaret, har
England altid været en drøm i musikkens verden. Ars Nova præsenterer vokalmusik af nogle af de største navne fra det 20. århundredes
England, med et kort visit til det 15.
århundrede. Fra det stormfulde og
lidenskabelige til det rolige. Fra det
mystisk indadvendte til det sprudlende og jublende.
Ralph Vaughan Williams sætter
med sine Shakespeare sange musik

til tekster fra Stormen og En skærsommernatsdrøm. Især andensatsen med ordene, ”We are such stuff
as dreams are made of, and our little
life is rounded with a sleep”, bærer
en sjælden skønhed, der understreger komponistens livslange overbevisning om, at stemmen ”kan gøres
til mediet for den bedste og dybeste
menneskelige følelse”.
Gustav Holst er vel nok mest kendt
for sin orkestersuite Planeterne. Men
han havde også en linje direkte ind
i den engelske folkesangstradition.
The Evening Watch er en 8-stemmig aftensang, hvor enkelte melodier bryder ud af en harmonisk kompleksitet, der vækker mindelser til
Strauss og Wagner. This have I done
for my true love anså Holst selv som
sin fineste flerstemmige sang. Sangen minder i sin enkelhed meget
om en jule-carol med en dansende

melodi inspireret af middelalderens
sange. Den løfter sig dog til et andet
niveau i mødet med mere nutidige
harmonier.
Michael Tippett er ofte nævnt sammen med Britten, som en af de betydeligste komponister i det 20.
århundredes Storbritannien. The
Windhover er et ekspressivt stykke,
der indfanger falkens flugt og landskabets vildskab.
Howard Howells hjerteskærende Take Him, Earth, For Cherishing er et af de stykker musik,
hvor man som sanger skal trække
vejret en ekstra gang, før man synger. Ikke fordi det er svært, men
fordi det i ord og toner i sin skønhed fremmaner en klump i halsen.
Stykket er skrevet til fremførelse ved
en mindegudstjeneste i Washington i 1964 på årsdagen for mordet på
John F. Kennedy.
Sidst, men ikke mindst byder koncerten på musik af John Dunstable,
der anses for at være en af den tidlige renæssances mest væsentlige
komponister. Denne mester inspirerede den såkaldte Burgunderskole,
der er selve grundstenen i udviklingen af europæisk polyfonisk musik.
Velkommen til Fredagskoncert med
Ars Nova Copenhagen!

TH E E NG LISH DRE A M
Fredag 27. november kl. 16.30
Ars Nova Copenhagen
Paul Hillier, dirigent
Fri entré
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DAGE SOM SKAL KOMME
- den danske sangskat møder dansen

Sangere: Kristin Mulders & Torsten Nielsen
Dansere: Georgia Kapodistria & Jon Hoff
Fredagskoncert
25. september kl. 16.30
Trinitatis Kirke
Fri entré
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DECE MB ER I TRI N ITAT IS

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, hvor alle arrangementer og gudstjenester er at finde.

Onsdag 9. december
10.30 Kan du heller ikke vente?
Jule-børnegudstjeneste
15.00 Vi mødes inden aftensang
16.30 Indledende solosang inden
aftensangen kl. 16.30

Tilmelding fra 17. nov. kl. 10.00.
Læs mere side 21

Fredag 11. december kl. 16.30
Fredagskoncert

Lørdag 19. december kl. 16.00
Julekoncert med Theatre of Voices
Entré

Søndag 13. december kl. 17.00
Julemusikgudstjeneste med Trinitatis Kantori
Brittens ”Ceremony of Carols” samt
danske julesalmer

Fredag 4. december kl. 16.30
Fredagskoncert

Tirsdag 15. december kl. 18.00
Ekstra julefællesspisning (25 kr.)
Tilmelding fra 17. nov. kl. 10.00.
Læs mere side 21

Søndag 6. december kl. 10.30
Kantategudstjeneste med J.S. Bachs
kantate 62 ”Nun komm’ der Heiden
Heiland” og uddrag af kantate 36

Onsdag 16. december
16.15 Juleindledning: Aftensang
med Luciaoptog i kirken
18.00 Julefællesspisning (25 kr.)

Fredag 18. december kl. 16.30
Fredagskoncert
Messiaen ”La Natavité du Seigneur”

Søndag 20. december kl. 16.00
Italiensk julekoncert med Concerto
Copenhagen. Entré
Onsdag 23. december kl. 16.30
Aftensang som julegudstjeneste
(musik fra 16.15)
Torsdag 24. december
13.00 Juleaftens gudstjeneste
15.00 Juleaftens gudstjeneste
Fredag 25. december
10.30 Højmesse Juledag
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NATKIRKEN ER OGSÅ FOR DIG
”Natkirke.. det er da vist ikke lige noget for
mig.” ”Er det ikke kun for de unge?” ”Skal
man ikke være troende?”
Nogle af natkirkens gæster er unge, nogle er
troende, ja der er tilmed nogle, der er begge
dele. Men er du kun det ene eller det andet,
eller hverken eller, så er natkirken helt sikkert
også noget for dig! Den er noget for dig, der
ville finde det spændende at opleve, hvordan
forskellige kunstneriske udtryk kan være
med til at lukke kirkens verden op på ny eller

Tirsdag 3. november kl. 20.00
Litteraturgudstjeneste i samarbejde
med Lone Hørslev

måske for første gang.

Tirsdag 24. november kl. 20.00
Litteraturgudstjeneste i samarbejde
med Caspar Eric

I natkirken inviterer vi forskellige kunst-

Se det øvrige program for Natkirken
på bagsiden af bladet

former indenfor, det være sig musikere,
forfattere, billedkunstnere og dansere. Hver
kunstner medvirker med sine egne værker,
som indgår i gudstjenesterne som spejl til de
bibelske tekster og bønner. Man vil opleve,
hvordan det religiøse sprog lukker sig op, når
det spejles af kunsten, og ligeledes hvordan
de bibelske tekster, bønner m.m. vil give sit til
de værker, der måske aldrig har været tænkt
som værende i nærheden af troens verden.
I efteråret har vi bl.a. to litteraturgudstjenester på programmet. Vi får besøg af digterne
Lone Hørslev og Caspar Eric, der vil læse digte i samspil med udvalgte bibelske læsninger
og bønner. Begge aftener bliver smukt indrammet af solistisk salmesang.
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PÅ SPORET AF UNGDOMMEN
Bliv klogere på fire af de steder, der
har dannet ramme om ungdommens liv, når Regensen, Trinitatis
Kirke, Studenterhuset og Rundetaarn inviterer til en eksklusiv rundtur som del af årets Golden Daysfestival.
Christian IV var en aldrende konge,
da han byggede Rundetaarn, og ikke
kun bygherren var ved at være oppe
i årene – også hans byggeri var en
bevidst hyldest til alderdommen.
Sneglegangens vinduesnicher låner
således træk fra romansk kirkebyggeri, som på Christian IV’s tid havde
adskillige hundrede år på bagen, og
portalen til tårnet kan henføres til en
af de mindre kendte søjleordener,
den toskanske, som man i renæssancen forbandt med netop alderdom og tillige med egenskaber som
gudsfrygt, styrke og soliditet.
Det er alle sammen kvaliteter passende for et tårn, der som basis for
Observatoriet på toppen skulle signalere en videreførelse eller måske
ligefrem en genfødsel af oldtidens
visdom, men nu i en kristen kontekst. Alligevel er Rundetaarn også et
ungt tårn.
Forever Young
Selv om det er meningen, at Rundetaarn skal se gammelt ud, har det
gamle tårn nemlig gennem hele sin
historie også levet i kraft af de unge
mennesker, der har haft deres gang
der – fra astronomielever og studerende på Universitetsbiblioteket til
nutidens studentermedhjælpere.
Det samme gælder for genboen Regensen, der blev bygget som kollegium af Christian IV i 1623, for
Trinitatis Kirke, der oprindelig var
studenterkirke, og for Studenterhuset på den anden side af kirkepladsen. Kort sagt en vital del af Køben-
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havns gamle latinerkvarter, som i
århundreder har været præget af, at
unge mennesker har levet, studeret
og mødtes der.
I år undersøger den historiske festival Golden Days ungdommen som
fænomen, følelse og tilstand under
titlen ”Forever Young”, og i den anledning er Regensen, Trinitatis Kirke, Studenterhuset og Rundetaarn
gået sammen om en eksklusiv rundtur til de fire steder, der både historisk og i vore dage har dannet ramme om ungdommen.
Vi kommer ind bag porten på Regensen, hører spændende historier
om Studenterhuset, besøger Trinitatis Kirke og ender i Rundetaarn, som
er blevet kaldt universitetets første institutbygning. Rundvisningen
slutter med et godt glas vin på toppen af Rundetaarn.
Tid: Torsdag 17. september kl. 19.00
Pris: 75 kr. inklusive et glas vin
Billetter på rundetaarn.dk

ME RE UNG DOM I
RUN DE TA A RN
I Golden Days’ festivalperiode
fra den 4. til den 20. september kan du også gå på opdagelse i Sneglegangen efter
unge mennesker fra Rundetaarns historie og opleve en
performance med skriftkollektivet BMS og popgruppen
First Hate.
Læs mere på rundetaarn.dk

VI MØDES
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V I SYNGER IGEN!
Kom og syng med ved tre sangeftermiddage i efteråret! Sognepræst Erik
Høegh-Andersen, korleder Lis Vorbeck og operasanger Lisbeth Balslev
vælger sangene, - og der bliver både
plads til de skønne kendte sange,
som vi alle kan ud og ind, men også
til nye, som ikke sidder på rygraden
– endnu!
Grundet COVID-19 afholdes alle
sangeftermiddage i Trinitatis Kirke,
så der kan holdes god afstand. Læs
mere herom på trinitatiskirke.dk
Torsdag 24. september kl. 14.30
Korleder Lis Vorbeck og pastor emeritus Hermann Vorbeck
Torsdag 22. oktober kl. 14.30
Sognepræst Erik Høegh-Andersen

Torsdag 26. november kl. 14.30
Operasanger Lisbeth Balslev
Fri entré
Trinitatis Kirke
Arrangeret i samarbejde med
Domkirken
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FÆL L ESSP I SNI NG E R
Vi spiser sammen og har tid til snak
og hyggeligt samvær.
Kom fra 17.00, vi spiser kl. 18.00.
Man er også velkommen til at
komme direkte til spisetid kl. 18.00.
Grundet COVID-19 er der færre
pladser per gang end normalt, og vi
holder derfor hver gang fællesspisninger to dage i træk!
Hvis vejret tillader det, holdes spisningen udenfor på pladsen i september, og ellers i sognehuset med
afstand. Maden serveres på forsvarlig vis.
Ønskes yderligere information om
afstand og hvordan spisningen foregår, er man velkommen til at kontakte Louise Skovbæch på 20734433
eller LS@rundetaarn.dk
Tilmelding
Det koster 25 kr. pr. person, og man
skal tilmelde sig senest fredagen før

inden kl. 12.00. Tilmelding sker til
kordegn@rundetaarn.dk eller på kirkekontoret.
Datoer
Onsdag 23. september
Torsdag 24. september
Tirsdag 27. oktober
Onsdag 28. oktober
Tirsdag 17. november
Onsdag 18. november

J U LE INDLE DN ING O G
M IDDAG
Tilmelding fra 17. november
kl. 10.00
Den årlige julemiddag deles som resten af fællesspisningerne over to
dage:
Tirsdag 15. december
Onsdag 16. december

Traditionen tro indledes aftenen om
onsdagen den 16. december med luciaoptog og aftensang, der begynder
i kirken kl. 16.15.
Der er tilmelding til begge julemiddage fra tirsdag 17. november
kl. 10.00 på kordegn@rundetaarn.dk
eller på kirkekontoret.
Læs mere på trinitatiskirke.dk
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EFTERÅRETS
F OR E D R A G
Politik og religion
i og omkring
besættelsesårene
1940-45
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FOREDRAG
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Det er i år 75-året for 2. verdenskrigs afslutning og Danmarks befrielse. I den anledning
vil vi gerne præsentere nogle af de nye synspunkter på besættelsestiden og årene efter
befrielsen, som er blevet fremlagt i de sidste år. Hvilken rolle spillede de danske politikere – i samarbejdsperioden og i krigens sidste år? Hvordan forholdt markante teologer og
ledende skikkelser inden for Folkekirken sig i denne tid? Og hvilke indsigter kan vi tage
med os ind i en tid, hvor vi også står over for krige, store flygtningestrømme, racisme,
national selvtilstrækkelighed og et vaklende internationalt samarbejde og ansvar?

Torsdag 10. september kl. 14.30
DE N INDERSTE FA RE
Ved forfatter Birgithe Kosovic
Erik Scavenius. Var han en landsforræder eller modig politiker, der tog
det nødvendige ansvar på sig? Birgithe Kosovic udgav i 2018 den biografiske roman ”Den inderste fare”
om Erik Scavenius; et politisk-personligt romanportræt af den mand,
som i manges øjne er Danmarkshistoriens største landsforræder. Hvordan kan vi forstå Scavenius i dag,
hvor vi igen er konfronteret med
spørgsmålet: Hvor meget af din frihed vil du opgive for freden? Og
hvor meget af din fred vil du ofre for
friheden? Hvor går grænsen mellem
integritet og underkastelse?
Torsdag 8. oktober kl. 14.30
FOL KE KI RKEN O G J ØDE RN E
U NDER B ESÆ TTELS E N
Ved forfatter og professor emeritus i
kirkehistorie, Martin Schwarz
Lausten
I foredraget vil Martin Schwarz Lausten bl.a. fortælle om biskop Hans

Fuglsang-Damgaards betydning og
om redningen af torarullerne i synagogen, der fra oktober 1943 til krigens slutning blev skjult i Trinitatis
Kirke. Og om biskoppernes Hyrdebrev mod jødeforfølgelsen, men
også om opgøret med de præster,
som blev nazister og antisemitter.
Martin Schwarz Lausten har udgivet
en række bøger om jødernes historie i Danmark, bl.a. ”Jøder og kristne
i Danmark fra middelalderen til nyere tid”.
Torsdag 12. november kl. 14.30
NÅ R NOG LE F LYG TN ING E
E R M E RE VE LKOMN E E N D
A N DRE E R
Ved forfatter og historiker, tidl. chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard
En historie om de hvide busser og
tyske flygtninge i Danmark 1945. Bo
Lidegaard har om besættelsestiden
bl.a. udgivet bøgerne ”Landsmænd”
og ”Redningsmænd”.

Torsdag 10. december kl. 14.30
K IRK E I SA MF UN DE T – OGSÅ
I E N K RISE TID
Ved professor i dogmatik og dekan
ved Det Humanistiske Fakultet,
Kirsten Busch Nielsen
Om forholdet mellem teologi og politik i Tyskland under nationalsocialismen i 1930’erne og 1940’erne.
Kirsten Busch Nielsen tager udgangspunkt i den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers forfatterskab. Med
en skarp og konsekvent gennemtænkning af, hvad den kristne kirkes
opgave og identitet er, måtte
Bonhoeffer blive en af nazismens
stærkeste teologiske kritikere. I dag
kan hans syn på kirke, samfund og
stat både inspirere og afskrække.

Foredragsrækken foregår i Trinitatis
Kirke grundet Covid-19.
Fri entré, men et begrænset antal
pladser.
Arrangeret i samarbejde med Vor
Frue Kirke
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Efterårets forelæsningsrække i
Det Danske Thomas Mann Selskab

Thomas Mann
og Faust-traditionen
Mandag 28. september
Goethes Faust (ved Per Øhrgaard)
Mandag 5. oktober
Faust-traditionen før Goethe - og
Thomas Mann om Goethes Faust
Mandag 19. oktober
Faust som national myte i tysk
identitetshistorie
Mandag 26. oktober
Tyskheden som problem i Doktor
Faustus
Mandag 2. november
Om mimicry og metamorfose
i Doktor Faustus
Mandag 9. november
Den moderne kunst som problem
i Doktor Faustus
Mandag 16. november
Om sygdom, seksualitet og genialitet
i Doktor Faustus
Mandag 23. november
Teologiske spørgsmål og problemer
i Doktor Faustus
Mandag 30. november
Den problematiske romanfortæller
i Doktor Faustus
Mandag 14. december
Doktor Faustus i lyset af Thomas
Manns forfatterskab
Forelæser: Morten Dyssel
Tid og sted: Mandage kl. 16.00-18.00
i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67,
1112 København K
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Pris: 1.000 kr. pr. person; tilmelding
via kasserer Flemming Zimling:
f-zimling@webspeed.dk
Kursusgebyret bedes overført til Det
Danske Thomas Mann Selskabs konto: 5501 0744 383 773
Anvendt litteratur: Doktor Faustus,
på dansk ved Mogens Boisen (Gyldendal, 2014)

Arrangeret af Det Danske Thomas
Mann Selskab
Filosofisk Forum holder
igen dette efterår foredrag i
Trinitatis Sognehus. Efterårets
foredragsrække var dog ikke
færdigplanlagt ved redaktionens afslutning, men kan
findes på trinitatiskirke.dk

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
I TRINITATIS KIRKE

Tirsdag 15. september kl. 19.00 er
der valg til menighedsrådet. Der skal
vælges 7 medlemmer, som sammen med sognets 2 præster udgør
menighedsrådet. Desuden skal der
vælges en række suppleanter. Man
vælges til en periode på 4 år fra 2020
til 2024.
Alle medlemmer af Folkekirken, som
bor i Trinitatis sogn eller har løst
sognebånd til en af sognets præster og er fyldt 18 år, kan stille op til
menighedsrådet og kan stemme på
valgforsamlingen.

ninger, idéer og engagement i forhold til, hvordan Trinitatis Kirke skal
drives. Og så forventer vi, at du holder dig orienteret om, hvad der foregår i kirken, så du har et grundlag for
at deltage i debatten. Menighedsrådet mødes normalt 10 gange om
året, og herudover er der mulighed
for at engagere sig i udvalgsarbejde.

Valgforsamlingen 15. september vil
foregå lidt på samme måde, som
mange foreninger holder generalforsamling. Man møder op til valgforsamlingen og stemmer på de
kandidater, man mener bør tildeles
en plads i menighedsrådet. Billed-ID
skal medbringes som legitimation.

Løs sognebånd
Hvis du holder af Trinitatis Kirke, og
føler du, at du hører til i Trinitatis
Kirke, kan du løse sognebånd til en
af kirkens præster, Erik Høegh-Andersen eller Anne Edmond Pedersen. Det kan du gøre, uanset hvor du
bor, og det er meget enkelt. Hvis du
løser sognebånd, har du ret til kirkelig betjening i Trinitatis Kirke. Du har
også ret til at stille op til menighedsråd og stemme til menighedsrådsvalget i Trinitatis Kirke - dog skal
sognebånd senest være løst inden 1.
september 2020 for at kunne dette.

Hvad laver menighedsrådet?
Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og udvikling
af arbejdet i Trinitatis Kirke. Menighedsrådet fastlægger bl.a. målsætninger og rammer for sognets arbejde, budget og regnskab.
Menighedsrådet råder over et budget på ca. 7,5 millioner kr. Det bliver
blandt andet brugt på at lønne de
ansatte, som menighedsrådet er arbejdsgiver for, på vedligeholdelse og
drift af kirken, gudstjenester, natkirke, koncerter, møder, foredrag, socialt arbejde med videre.
Hvad kræver det at være medlem af
menighedsrådet?
Der er ikke nogen formelle krav. Vi
håber selvfølgelig, at du har hold-

Vil du vide mere, eller er du interesseret at stille op til menighedsrådet?
Kontakt formand Lene Ruby på telefon 20267496 eller leneruby@mail.dk

Sådan løser du sognebånd:
Kontakt en af kirkens præster:
Erik Høegh-Andersen: telefon
29474387 eller erha@rundetaarn.dk
Anne Edmond Pedersen: telefon
30299324 eller ae@rundetaarn.dk
Du kan også læse om sognebåndsløsning her:
trinitatiskirke.dk/info/
sognebaandsloesning
Læs mere om Trinitatis Kirke og alt
hvad der sker på trinitatiskirke.dk
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S TU DI EKRED S OM F ØRS T E
MOS E B O G
Vi genoptager studiekredsen om
Første Mosebog fra foråret og gennemfører de sidste tre gange i september, oktober og november.
Vi læser Første Mosebog, ikke som
historiske fragmenter, men som den
dybsindige litteratur, der er tale om.
Studiekredsen begynder med et oplæg ved en af kirkens præster. Herefter vil der være mulighed for samtale
om nogle af de eksistentielle, teologiske og litterære temaer i teksten
samt om den virkningshistorie, disse
temaer har haft.

Torsdag 17. september
Kl. 16.30 – 18.30:
1. Mosebog 12,1-25,18,
Abraham og Isak

Studiekredsen foregår i Trinitatis
Sognehus, Pilestræde 67
Præster: Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen

Torsdag 29. oktober
Kl. 16.30 – 18.30:
1. Mosebog 25,19-36,43,
Jakob og Esau

Oluf Hartmann:
Jakobs kamp med englen

Torsdag 19. november
Kl. 16.30 – 18.30: 1. Mosebog 37,150,26, Josef og hans brødre
Der vil blive serveret vand/øl/te
samt en lille sandwich fra kl. 16.15.
Tilmelding er påkrævet grundet
COVID-19. Både nytilkomne og de,
der deltog i studiekredsen i foråret,
bedes derfor tilmelde sig på ny til:
Erik Høegh-Andersen på
erha@rundetaarn.dk eller
tlf. 29474387
Der vil være et begrænset antal
pladser.

Forberedelse: Læsning af den bibelske tekst. Derudover kan det som
supplement være nyttigt at læse i
Søren Holst: Kommentar til Første Mosebog, Bibelselskabets forlag
2007.
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Børnegudstjenester i efteråret:
16. september
7. oktober
4. november
9. december (julegudstjeneste)
Alle dage kl. 10.30
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K U LT U RNATTE N
Trinitatis Kirke er som vanligt en del
af Kulturnatten fredag den 9. oktober
op til efterårsferien. Kirken er åben
og inviterer indenfor til det traditionsrige børne-familieløb, hvor børn
og voksne kan klare opgaver på poster rundt omkring i kirken. Løbet
finder sted ml. 18.00-20.00. Senere
på aftenen synger Trinitatis Kantori
minikoncerter kl. 21.00 og 21.30.
Entré: Kulturpas

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

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.

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

BØRN EGUD STJ EN E S T E R

PRÆDIKANTLIST E

SEPTEMBER
Onsdag 2. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 6. september, 13. s. e. trinitatis
10. 30 Højmesse med konfirmandvelkomst
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen
Onsdag 9. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 13. september, 14. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••

Onsdag 16. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 28. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 20. september, 15. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse/Konfirmation
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen

Søndag 1. november, Allehelgen
10.00 Mindeandagt
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 23. september
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

NOVEMB ER

Søndag 27. september, 16. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 30. september
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 4. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 8. november, 22. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

OK T OB E R

Onsdag 11. november
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 4. oktober, 17. s. e. trinitatis
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 15. november, 23. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 7. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 18. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 11. oktober, 18. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 22. november, sidste s. i kirkåret
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 14. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 25. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 18. oktober, 19. s. e. trinitatis
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 29. november, 1. s. i advent
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 21. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 25. oktober, 20. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
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