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KAN VI UNDVÆRE
ENGLENE?
J U LE N – J ORDIS K T Y NGDE OG HIMMELSK LETHED

Julen vejer godt i os. Med frokoster
og sulemad, gløgg og konfekt, og så
ikke mindst juleaften med and eller gås og alt, hvad der nu hører den
traditionsrige aften til.
En religionshistoriker har sagt, at
vores julefejring i det store og hele
slet ikke handler om kristendom.
Men vi bekræfter vores danskhed. Vi
spiser gode lokale råvarer som kartofler, kål, and og flæsk. Det bliver vi
tunge af, og det er også meningen,
det tynger os til jorden – godt ned i
danske muld. Det kan godt være, at
vi året igennem lever forskellige liv,
globaliserede liv, men juleaften fejrer
vi, som vi altid har gjort. Vi bekræfter en samhørighed – med god mad,
med gaveudveksling og med gamle
traditioner, vi holder i hævd. I julen
viser vi, hvem vi er, og hvor vi hører
til, og hvad der vejer tungt i vores
liv.
Men når vi så bevæger os hen i kirken, er det for mig at se noget helt
andet, som er på spil. Så er vi ikke
bare et ”os”, som hører sammen, ikke
bare en familie, men vi er mennesker, hverken mere eller mindre, og
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så skrøbelige og forskellige som vi
nu er, er vi alle set af Gud. Perspektivet flytter sig og udvider sig – fra
familien til os alle og fra det lokale
og jordbundne til det åbne himmelske rum.
Sådan som vi hører det i fortællingen om julenat, hvor himlen åbner
sig over hyrderne på marken og fyldes af lys og engle og sang. Det er et
større rum, vi træder ind. En himmelsk verden, hvor der er mere at
sige og mere at se, end det vi ved og
ser lige nu.
ENGLE ELLER UDSENDINGE?
Nu kan man selvfølgelig spørge: Er
det nødvendigt med den slags himmelske åbenbaringer af engle som
synger? Er det ikke nok at høre om
hyrderne på marken og om den lille
familie i stalden? Er engle ikke bare
obskur overtro og i bedste fald udtryk for en barnlig naivitet? Engle i et
moderne, sekulariseret menneskes
bevidsthed og univers – det holder
altså ikke, vil mange sikkert sige.
Måske er det også det, Bjarne Reuter tænkte, da han for nogle år siden

gendigtede Bibelen. Der fortæller
han, i øvrigt medrivende og fint, om
hyrder og stjerner og barnet i krybben, men englene er der ikke plads
til. De er skrevet ud af fortællingen.
Det er de også i børnebogen ”En nat
i Betlehem”, hvor han genfortæller
juleevangeliet.
Det samme kunne man se, da der
med titlen ”Begyndelsen” på Bibelselskabets Forlag udkom en oversættelse til nudansk af Første Mosebog. Der er mange fortællinger med
engle i de første kapitler af Bibelen.
Men da det er en oversættelse og
ikke en gendigtning, kan man selvfølgelig ikke udradere dem helt. Så
engel oversættes med udsending.
Da Jakob på sin flugt hjemmefra
ligger og drømmer om natten og
ser en stige, som går fra jorden helt
op i himlen, er det ikke engle, han
ser vandre op og ned, men udsendinge.
Udsendinge kender vi. Det er sådan
nogle, regeringer sender ud eller FNs
Højkommissariat. Mens engle har
noget fremmedartet og overjordisk
over sig. Noget vi ikke kan indfange.

Topstykket af Friederich Ehbischs altertavle fra 1731

Oversætterne har åbenbart vurderet,
at ordet engel i sig selv vil være en
uoverstigelig barriere for, at vi
som moderne mennesker kan forstå,
hvad fortællingerne handler
om.
TRANSCENDENSREDUKTION
Jeg tror de tager fejl. For uden engle
mister fortællingerne for mig at se
det afgørende. Uden engle mister
virkeligheden sin magi. Den snævrer
sig ind og bliver endimensional. Til
sidst er virkeligheden kun det, vi kan
bevise og ved og kender til.

Ja uden englene sker der det, man
med et fremmedord kan kalde for
en transcendens-reduktion. Himlen som en dybdedimension i tilværelsen, som et sted for vores anelser
og længsel, har vi spærret adgangen
til. Og englene som et udtryk for det
underfulde, for det at der er noget
udefra, som bryder ind i vores liv,
som taler til os, vækker os, kalder på
os, overrasker os og viser os, at vores
liv kan være helt anderledes, end vi
troede - det har vi også i vores snusfornuftige bevidsthed skåret væk.
Og vores liv snævrer sig ind. Til det
forudsigelige og kontrollerbare og

det, vi ved en masse om. Alt imens
vi mister sans og sprog for gåderne,
længslen, for skønheden og underet
– for alt det, som ikke bare kommer
fra os selv.
DE DANSENDE OG SYNGENDE
ENGLE
Heldigvis er det ikke kun til jul, at
man i Trinitatis Kirke bliver mindet om himlens engle. De synger og
danser altid i det højeste, som man
kan se det i stråleglorien allerøverst
på Friederich Ehbisch’s altertavle fra
1731.
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Englene viser, hvilket overskud af liv
og glæde, der er hos Gud. Og når vi
synger i kirken, istemmer vi, så godt
vi nu kan, englenes sang. Det er en
gammel og fuldstændig afgørende
dimension af gudstjenesten. Vi befinder os på jorden, men synger ”i
kor med alle engle” med på den himmelske musik. Den musik som hyrderne forundrede og overvældede, så
de blevet grebet af frygt, lyttede til julenat, og den musik der som en lovsang til Gud gennemstrømmer os alle
i gudsrigets evighed engang.

Englene som kan slå hul i vores magelighed og selvtilstrækkelighed. Det
er, som om de altid siger: ”Der er mere
på spil i dit liv, end du kan se lige nu”.

Hvordan kan vi undvære englene?
Disse vidunderlige visualiseringer af
det himmelske liv. Af den glæde og
tro, som kalder os ud af vores jordiske
indesluttethed. Uden englene ville vi
være overladt til vores egne forudsigelige tanker, til os selv. Og uden
englene vil vi miste sansen for det
underfulde, det vi aner, men ikke kan
indfange og forstå.

MED ELLER UDEN ENGLE

GUDS MANGEARTEDE
NÆRVÆR
Og at vi ikke bare taler om Gud, men
også om hans engle, viser, at Gud
møder os og taler til os på mangfoldige måder. ”Guds engle er så mange
slags som dage i et år”, synger vi i en
salme af Grundtvig. Gud og den virkelighed, vi lever i, er der ikke kun på
een måde. Englene er et uundværligt
udtryk for Guds mangeartede nærvær og kommunikation.
Englene der som håbets budbringere
kan bryde vores modløshed ned.
Englene som kan feje gråheden og
tristheden bort.
Englene som kan synge i os med en
himmelsk glæde og generøsitet.
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Englene som derfor også kan virke
frygtindgydende og gøre os bange,
fordi de viser, at verden er større, end
vi tror.
Og alligevel siger englen julenat:
”Frygt ikke!” - englene indgyder os
mod til at leve det usikre og uoverskuelige liv.

Hvad ville vores liv være uden engle?
Hvad ville julen være – uden lyset og
glæden og håbet og sangen, som ikke
bare kommer fra os?
Så ville vi hænge fast i mulden og
være overladt til hinanden. Det kan
være dejligt – men alligevel er det ikke
nok.
Julen har en tyngde i sig – ingen tvivl
om det. De gamle traditioner, den tætte samhørighed, familien, den hjemlige følelse, maden, duftene. Det betyder noget for os.
Men julen har samtidig en himmelsk
lethed i sig. Der er mere på spil, og der
er et større liv at sige ja til, end det vi
ellers bekræfter os selv og hinanden i.
Der er englen som siger: ”Se nu det liv,
som er nyt, se hinanden, se barnet, se
det er Guds rige, som åbner sig midt
iblandt jer lige nu”. Og der er hele det
himmelske kor, som synger af glæde
og synger om fred.
Advents- og juletiden inviterer os til at
lytte og stemme i og tage imod.
Erik Høegh-Andersen
Sognepræst

Udsnit af ”Jakobs drøm i Betel” fra
Joakim Skovgaard, Bibelske Billeder

JULEN I TRINITATIS
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DECE MB ER MÅ NE D I
TRINI TATI S KI RK E
1. december,
1. s. i advent kl. 10.30
Højmesse ved Erik Høegh-Andersen
1. december kl. 16.00
Julekoncert for AIDS-Fondet. Entré
3. december kl. 20.00
Musikgudstjeneste i Natkirken i
samarbejde med Marc Facchini

salmer. Ved Erik Høegh-Andersen
18. december kl. 9.30
Børnegudstjeneste med masser af
jul!
18. december kl. 16.30
Aftensang.
Indledende musik fra 16.15

4. december
15.00 Vi mødes til kaffe inden
aftensang
16.15 Indledende solosang
16.30 Aftensang

20. december
16.30 Fredagskoncert:
Messiaen: La Nativité du Seigneur
Fri entré
20.00 Concerto Copenhagens julekoncert. Entré

6. december
16.30 Fredagskoncert med adventsmusik. Fri entré
19.30 Händels Messias. Entré

22. december,
4. s. i advent kl. 10.30
Højmesse ved Niels Henrik Gregersen

8. december,
2. s. i advent kl. 10.30
Kantategudstjeneste ved Erik
Høegh-Andersen

24. december kl. 15.00
Den traditionsrige julemusikgudstjeneste med kirkens kor og barokensemble
Musik af bl.a. Händel, Praetorius og
Sandström
Prædikant Erik Høegh-Andersen

10. december kl. 20.00
Musikgudstjeneste i Natkirken i
samarbejde med GRETA
11. december kl. 16.15
Aftensang med Lucia. Efterfølgende
julefællesspisning i sognehuset
(se side 11)

25. december kl. 10.30
Højmesse Juledag ved Anne Edmond Pedersen
29. december kl. 10.30
Højmesse ved Erik Høegh-Andersen

13. december kl. 16.30
Fredagskoncert med advents- og
julemusik. Fri entré
15. december,
3. s. i advent
10.30 Højmesse ved Anne Edmond
Pedersen
17.00 Julemusikgudstjeneste med
Trinitatis Kantori med bl.a. Anders
Öhrwall ”Gaudete” samt danske jule-
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NATKIRKEN
Den 3. december får Trinitatis Natkirke besøg af dansk/italienske
Marc Facchini. Sammen vil vi udforske en del af de store spørgsmål,
mennesket gennem alle tider har stillet sig selv om mening, dybde
og bestemmelse. Gennem Marc Facchinis musik- og tekstunivers,
gennem udvalgte bibelske læsninger og bønner spejler vi det menneskelige sind, dykker ned i dybder og forskellige stemninger.
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NATKIRKEN
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Den 3. december medvirker danskitalienske Marc Facchini ved musikgudstjenesten i Trinitatis Natkirke. Marc Facchini har optrådt på
folk- og rockscenen siden 2010, først
som frontmand i henholdsvis Mescalin Baby og Mother Lewinsky, siden som soloartist med tre albums:
Vidunderlige drømme (2015), Mørk
Mandala (2016), og Himmelmekanik
(2018). Nu er det fjerde album på vej.
Ind i Evigheden udkommer i januar
2020, og er ”en Jim Jarmusch-inspireret collage af historier fra en parallelverden, hvor klodens undergang
er meget mere håndgribelig” (Marc
Facchini). Det er i forbindelse med
det nye album, at Marc Facchini gæster Trinitatis Natkirke.
Marc Facchini skriver sange om
krop, materie, telepati, finanser, forvandling, filosofi, religion, seksualitet, spiritualitet og død. Hans soloudgivelser har blandt andet indbragt
ham en DMA-nominering som
Årets Sangskriver for ’Vidunderlige
Drømme’, mens ’Himmelmekanik’,
med følgende skudsmål, blev hædret
blandt 2018’s bedste plader af Dagbladet Information:
”I en afbalanceret, musikalsk vekselvirkning mellem bragende agitation
og intim minimalisme viser danskitalienske Marc Facchini med sin
tredje plade, at han er en sangskriver
af høj karat. Sjældent har dansksproget folk lydt så nærværende og nødvendigt.” (Louise Rosengreen)
Til januar udkommer så den fjerde
soloplade i rækken. På ’Ind I Evigheden’ har Marc Facchini samarbejdet
med den italienske komponist Marco Spallanzani, den danske tone-

mester Sebastian Vinther, samt den
amerikanske producer Neill C. Furio,
om at skabe et helstøbt værk, hvor
den klassiske rockbesætning opløses i bobler af melodiøse stryger- og
blæserarrangementer.
Det er netop det nødvendige og
nærværende ved Marc Facchinis
musik- og tekstunivers, der gør det
til en stor inspiration at arbejde sammen med ham i planlægningen af
en gudstjeneste. Hans musik og tekster emmer af en dyb passion for
at udforske de eksistentielle dybder
og afkroge i menneskelivet. Samtidig beskriver han også det banale og
trivielle, men på en måde, så man
kommer, om end afsløret, så også
styrket og ofte genkendt ud af mødet
med hans sange.
Det er denne interesse for medmennesket og dets dybder, der gør det så
oplagt at invitere en sangskriver som
Marc Facchini med ind i værkstedet
omkring en gudstjeneste.
Den nye plade ’Ind i evigheden’ er
blevet til i et tankeprojekt om en
asteroide, der har fatal kurs mod Jorden. Sangene er vokset ud af forskellige forestillinger om, hvordan
vi hver især ville reagere, hvis denne
tanke ikke blot var en tanke men virkelighed: Der er en kæmpe asteroide på vej mod os. Den vil slå os alle
sammen ihjel. Vi ved det alle sammen. Vi har vidst det i et stykke tid.
Albummet er en musikalsk novellesamling, som foregår i en parallelverden, der på mange måde ligner
vores egen. Det er historien om den
troende, som glæder sig til dommedag. Historien om det aldrende
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MUSIK
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ægtepar, der vælger at gå i døden
sammen. Historien om Alexandra
under stjernerne, der håber at nogen henter hende i tide. Det er historier om kærlighed, frygt, forberedelse, tilbedelse og meget mere...

A L L E DEM MED
V INGER F LYVER

Måske er det ikke så svært endda
at sætte sig ind i. Mange af os har
forestillinger om vores endeligt,
som måske er nærmere forestående, end vi troede for blot tyve år siden. Snart har vi brændt Jorden af,
og hvad skal der så ske? For mange
i dag er det en meget præsent tanke og nærværende frygt.

Denne verden er som en lukket
kiste
Vi er spærret inde, trøstesløse

Udforskningen af det mest fundamentale grundvilkår, at vi skal dø,
og hvordan vi reagerer på det, er
poetisk, hårdtslående men samtidigt fintfølende behandlet i sangene på den nye plade. Lysten og
interessen for at dykke ned i de eksistentielle rum og den mangfoldighed, de udfolder i udtryk, deler
Marc Facchini med kristendommen, uden at han af den grund
bekender sig til noget eller nogen
særlig form for tro i sine sange.
Derfor er det særligt spændende for
mig som præst at få lov til at spejle
de grundlæggende eksistentialer,
jeg finder i Marc Facchinis sange, i
uddrag fra Bibelen, bønner og refleksioner. Til gudstjenesten vil
man kunne opleve sangene spille
sammen med netop disse elementer, og forhåbentlig vil både sangene og de udvalgte bibeltekster,
bønner m.m. reflektere hinanden,
så der åbnes nye forståelser og tilegnelser mødet imellem.
Anne Edmond Pedersen
Natkirke- og sognepræst
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af Marc Facchini
- frit efter Farid Ud-Din Attar
(12. årh)

Indtil døden kommer og hiver
låget af
Alle dem med vinger ﬂyver
Ind i evigheden
Uden formål, uden magt
Tomme og forladte ligger vi og
venter
På at døden kommer og hiver
låget af
Alle dem med vinger ﬂyver
Ind i evigheden
Så, mine venner, inden låget
bliver taget af
Gør alt hvad I kan gøre for at
blive til fugle
Inden døden kommer og hiver
låget af
Alle dem med vinger ﬂyver
Ind i evigheden

I forårssæsonen vil man ud over
natkirkens særlige musikgudstjenester igen finde litteraturgudstjenester på programmet. I disse
gudstjenester medvirker forfattere
med oplæsning af deres tekster i
samspil med spejlende udvalgte
bibeltekster, bønner og bibliader.
Følg programmet på kirkens hjemmeside under Natkirken eller følg
med på Natkirkens facebook-profil
Trinitatis Natkirke.
Sidste natkirke inden jul er
10. december.
Første gang efter nytår er
21. januar.
En gang om måneden holder vi
’Åben Kirke’. Til disse aftener med
åben kirke, er der mulighed for at
nyde kirkerummet med helt stille
meditativ musik og større mulighed for en fordybende samtale med
præsten, end aftenerne med de lidt
større gudstjenester på programmet. Kl. 21.00 holder vi en stille kort
andagt.
Datoerne for åben kirke er:
28. januar
25. februar
24. marts
28. april
26. maj

IN D I E VIG HE DE N A F
M A RC FAC C H IN I

VI MØDES

•••••••••••••••••••••••••

AFT ENSA NGEN
Der er aftensang hver onsdag kl.
16.30, og inden da er der indledende
musik i kirken fra kl. 16.15, som oftest orgelmusik, men udvalgte dage
er der solosang ved en af kirkekorets
solister, akkompagneret af Søren
Chr. Vestergaard på orgel eller cembalo. Aftensangen er en kort gudstjeneste med nærvær og stilhed,
tanker til overvejelse og læsninger
fra Bibelen. Musikken spiller en central rolle både i form af salmer fra
salmebogen og en udvalgt Davidssalme.
Vi mødes inden aftensangen
Onsdag den 4. december, 15. januar
og 19. februar kl. 15.00 er der mulighed for at mødes i Trinitatis Sogne-

hus inden aftensangen til en kop te,
kaffe, kage, en højskolesang og snak.
Den 4. december byder vi også på et
glas glögg. Efter en times tid går vi
over i kirken, hvor aftensangen disse
tre dage indledes med solosang. Det
er gratis at deltage i kaffearrangementet, og tilmelding er ikke nødvendig.
Aftensangen finder sted fra september til maj måned, dog med få undtagelser: 25. december og 1. januar
er aftensangen aflyst p.g.a. jul og
nytår. Onsdag den 11. december har
aftensangen en lidt anden form, da
den denne dag begynder allerede kl.
16.15 med luciaoptog.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KOM T IL FÆLLE SSP ISN ING
Kl. 17.00 er sognehuset åbent, og vi
spiser kl. 18.00. 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. På dagen er der aftensang i kirken kl. 16.30 - med indledende musik fra kl. 16.15.

Vi spiser sammen en gang om
måneden – med tid til snak og
hyggeligt samvær.

Onsdag 11. december:
Julefællesspisning
Onsdag 8. januar:
Fællesspisning
Onsdag 5. februar:
Fællesspisning

Julefællesspisningen den 11. december er lidt anderledes end de andre
spisninger, da den er en del af juleindledningen, som begynder i kirken med luciaoptog og aftensang kl.
16.15. Der er tilmelding fra den 18.
november, og der er et begrænset
antal pladser.
ME N IG H E DSR Å DE T
ORIE N TE RE R
Inden fællesspisningen den 8. januar giver menighedsrådet fra kl. 17.00
den årlige orientering om arbejdet i
Trinitatis Kirke. Det sker også i sognehuset, og alle er velkomne.
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HIMM EL SK KÆ RLIG H E D
Med sin lidenskabelige tone og stærke erotiske billeder
er Højsangen en af Bibelens mest gådefulde tekster. Oplev både jordisk og himmelsk kærlighed i fuldt flor fredag
den 24. januar kl. 19.30 med DR VokalEnsemblet og dirigent Grete Pedersen i kormusik af bl.a. Daniel-Lesur, Palestrina, Victoria og Monteverdi.
Entré: 150 kr. + gebyr i døren eller via drkoncerthuset.dk

BAC H-K A N TATE TIL HE LLIG TRE KONG ER
Trinitatis Kirkes kor og barokensemble sang for nylig i J.S.
Bachs egen kirke Thomaskirche i Leipzig, her fotograferet
ved mesterkomponistens egen grav. Søndag den 26. januar kl. 10.30 er Bach igen på ensemblernes program, når de
medvirker ved kantategudstjenesten med bl.a. kantate 156
”Ich steh mit einem Fuss im Grabe”.

13/12 - kl. 16.40
FREDAGSKONC ERT
Sopran Annemette
Pødenphandt synger
julemusik af bl.a. J.S.
Bach, akkompagneret af
organist Lene Rasmussen
(billedet), der er uddannet med speciale i renæssance- og barokmusik fra
Schola Cantorum Basiliensis i Schweiz. Fri entré.

3/1 - kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Solistklassestuderende
Julie Holmegaard Schade
præsenterer uddrag fra sit
debutprogram med bl.a.
Griegs kendte Holberg
Suite op. 40, oprindeligt
skrevet for klaver, men
ved denne koncert udsat
for accordeon.
Fri entré.
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15/12 - kl. 17. 00
J U LE M U S IKG U D S TJ E N E S T E
Trinitatis Kantori synger
ved denne traditionsrige
gudstjeneste danske julesalmer og Öhrwalls
”Gaudete”, komponeret
over julemelodier fra Piae
Cantiones fra 1582. Koret
akkompagneres af fløjter
og fagot.

24/1 - kl. 16.30.
F RE DAG SKONCERT
I 2018 fik David Bendix
Nielsen Léonie Sonnings
Talentpris, og det unge
orgeltalent har, ud over
sit virke som organist i
Roskilde Domkirke,
allerede stor solisterfaring. Værker af Bach og
Stanford.
Fri entré.

MUSIK
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Søndag 1. december kl. 16.00
JUL EKONC ERT
Aids-Fondets julekoncert
Entré: 150 kr. på billetten.dk eller i
døren
Onsdag 4. december kl. 16.15
INDL EDENDE SOL O S A NG
Indledende solosang ved
Camilla Toldi Bugge, sopran
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 6. december kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Adventsmusik af Bach, Reger m.fl.
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Morten Kiernan, obo og blokfløjte
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 6. december kl. 19.30
JUL EKONC ERT
Händels Messias
Copenhagen Soloists
Jonathan Ofir, dirigent
Entré: 245 kr. via ticketmaster.dk
eller i døren
Søndag 8. december kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 140 ”Wachet auf,
ruft uns die Stimme”
Camilla Toldi Bugge, sopran
Torsten Nielsen, bas
Trinitatis Kirkes kor
Barokensemble
Organist Søren Chr. Vestergaard
Onsdag 11. december kl. 16.15
JUL EI NDL EDNI NG
Aftensang med luciaoptog, der
denne dag begynder 16.15
Fredag 13. december kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Advents- og julemusik af bl.a.
J.S. Bach
Annemette Pødenphandt, sopran
Lene Rasmussen, orgel

Søndag 15. december kl. 17.00
J U LE M USIKG UDSTJ E N E STE
Anders Öhrwall ”Gaudete” samt danske julesalmer
Trinitatis Kantori, Linnea Villén, fløjte, Nikolaj von Scholten, fløjte, Signe
Haugland, fagot
Søren Chr. Vestergaard, dirigent og
orgel
Fredag 20. december kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Messiaen: ”La Natavité du Seigneur”
-Ni meditationer over ”Herrens fødsel”
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 20. december kl. 20.00
J U LE KONC E RT
Musik af bl.a. Corelli og Vivaldi
Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen, kunstnerisk
leder
Entré: 200 kr./stud. 50 kr. via
billetto.dk eller i døren
Juleaften 24. december kl. 15.00
J U LE M USIKG UDSTJ E N E STE
Musik af bl.a. Händel, Praetorius og
Sandström
Trinitatis Kirkes kor, barokensemble
og solister
Fredag 3. januar kl. 16.30
PR Æ DE BUT-KONC E RT
Grieg: Holberg Suite op. 40 og Steen
Pade: Udflugt med Omveje
Julie Holmegaard Schade, accordeon
Fredag 10. januar kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Værker af bl.a. Froberger, Weckmann
og Buxtehude
Lars Ulrik Mortensen, cembalo
Onsdag 15. januar kl. 16.15
IN DLE DE N DE SOLO SA NG
Indledende solosang ved Rikke
Lender, mezzosopran
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang

Fredag 17. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af bl.a. Mahler
Kristin Mulders, mezzosopran
Torsten Nielsen, baryton
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Fredag 24. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Bach og Stanford
David Bendix Nielsen, orgel
Fredag 24. januar kl. 19.30
HIMME LSK K ÆRLIG HED
Værker af Monteverdi, Palestrina
m.fl.
DR VokalEnsemblet
Grete Pedersen, dirigent
Entré: 150 kr. i døren eller på
drkoncerthuset.dk/dr-vokal-ensemblet
Søndag 26. januar kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
J.S. Bachs kantate 156 ”Ich steh mit
einem Fuss im Grabe”, samt uddrag
af kantate 72
Laura Mayer, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Trinitatis Kirkes kor og
barokensemble
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 31. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af bl.a. J.S. Bach
Laura Mayer, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Trinitatis Barokensemble
Fredag 7. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Bach og Vierne
Daniel Bruun, orgel
Fredag 14. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Händel m.fl.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rasmus Gravers, tenor
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fortsættes næste side
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KAMMERKONCERT
MED
DE FIRE ÅRSTIDER

Lørdag 15. februar kl. 15.00
KAMM ERKONC ERT
Vivaldis ”De fire årstider” m.m.
Loussine Azizian, violin
Kristiansand Sinfonietta
Entré: 100 kr. på ticketmaster.dk
eller i døren
Onsdag 19. februar kl. 16.15
IN DL EDENDE SOL O S A NG
Indledende solosang ved Laura
Mayer, mezzosopran
Søren Chr. Vestergaard, orgel og
cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 21. februar kl. 16.30
FRE DAGSKONC ERT
Værker af Frescobaldi, Mendelssohn
og Guilmant
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 28. februar kl. 16.30
FRE DAGSKONC ERT
Musik af bl.a Vivaldi og Mendelssohn
Rikke Lender, mezzosopran
Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Ensemblet
Søndag 1. marts kl. 10.30
M US IKGUD STJ EN E S T E
Musik af Schubert (Messe i G-dur) og
Arvo Pärt (Credo m.m)
Trinitatis Kirkes kor og strygerensemble
Fri entré hvor intet andet er
nævnt
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M US IKL I STE FORT S AT

K A MMERKONCERT
15. februar kl. 15.00
Loussine Azizian, violin
Kristiansand Sinfonietta
Entré: 100 kr i døren eller via
ticketmaster.dk

Gå ikke glip af Antonio Vivaldis episke og elskede værk ”De
fire Årstider”, når Kristiansand
Sinfonietta og Loussine Azizian
på soloviolin gæster Trinitatis
Kirke lørdag den 15. februar kl.
15.00. Ensemblet præsenterer
desuden uddrag fra tangokongen Astor Piazzollas svar på
Vivaldis værk ”De fire årstider af
Buenos Aires”.
Det nyetablerede norske kammerorkester ledes af den danskarmenske violinist, Loussine Azi-

zian. Hendes drøm er at kunne formidle klassisk musik til alle målgrupper ved hjælp af et mindre
orkester og mere tilgængelig musik:
”Store symfoniorkestre er et relativt
nyt fænomen. Går vi lidt tilbage i
historien ser vi, at atmosfæren omkring klassisk musik var meget mere
afslappet og enkel både i format
så vel som etikette. Koncert var en
hverdagslig aktivitet for borgere fra
hele samfundet og alle sociale lag.
Vores mål er at nå ud til og glæde et
nyt og bredere publikum”.

SANG

•••••••••••••••••••••••••

VI SYNGER
DET NYE ÅR IND
Når Trinitatis Kirke i samarbejde
med Vor Frue Kirke den 23. januar
byder indenfor til en ny omgang
sangeftermiddage efter nytår, er det
en af de betydeligste nulevende salmedigtere, Lisbeth Smedegaard Andersen, der vælger sangene. Lisbeth
Smedegaard Andersens er teolog,
salmedigter og kunsthistoriker, og
hun er kendt for sine mere end 150
salmer, men også for udgivelsen af
flere bøger.
Den 27. februar er det folketingsmedlem og tidligere kultur- og kirkeminister, Bertel Haarder, der står i
front ved sangeftermiddagen. Bertel
Haarder har altid haft et tæt forhold
til sang og det at synge sammen - og

så er han kendt for at skrive fantastiske lejlighedssange, bl.a. til Folketinget op til jul.
23. januar kl. 14.30:
Lisbeth Smedegaard Andersen
27. februar kl. 14.30:
Bertel Haarder
Trinitatis Sognehus
Fri entré, men et begrænset antal
pladser
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LÆSNING OG FORTOLKNING
AF FØRSTE MOSEBOG
IN V ITAT ION TIL STUDIEKREDS
Intet skrift, måske bortset fra evangelierne, har sat sig så tydelige spor
i den europæiske kultur som Første
Mosebog. Fortællingerne om verdens skabelse, paradiset og syndefaldet; Kains misundelse, da han
dræber Abel; Abrahams gudstro og
fortvivlelse, da Gud befaler ham at
ofre Isak; Jakobs ægteskaber med
søstrene Lea og Rakel og hans kamp
med Gud i vadestedet; Josefs storhedsdrømme og fornedrelse, da
brødrene sælger ham som slave,
og hans oprejsning som stormand
i Ægypten – alle disse fortællinger
kan læses som eksistentielle og trosmæssige dramaer med budskaber
og livsindsigt til alle tider. De har inspireret filosoffer, teologer, kunstnere og digtere. Således har store
forfattere som Milton, Kierkegaard,
Melville, Mann og Knausgaard skrevet værker over personer eller temaer i Første Mosebog.

Torsdag 30. januar
kl. 16.30 - 18.30:
1. Mosebog 1,1-3,24, Skabelse og
syndefald

Vi vil læse 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.

Der vil blive serveret vand/øl/te samt
en lille sandwich fra kl. 16.15. Tilmelding er velkommen, men ikke påkrævet (til erha@rundetaarn.dk).

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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Torsdag 20. februar
kl. 16.30 - 18.30:
1. Mosebog 4,1-11,32, Kain og Abel,
syndfloden, Babelstårnet
Torsdag 19. marts
kl. 16.30 - 18.30:
1. Mosebog 21,1-25,18, Abraham og
Isak
Torsdag 2. april
kl. 16.30 - 18.30:
1. Mosebog 25,19-36,43, Jakob og
Esau
Torsdag 30. april
kl. 16.30 - 18.30:
1. Mosebog 37,1-50,26, Josef og
hans brødre

Studiekredsen foregår i kirkens lokaler i St. Kannikestræde 8, stuen.
Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen

Illustration: ”Babelstårnet”, ”Abraham og
Isak på Moria bjerg” og
”Jakobs kamp med englen” fra
Joakim Skovgaard, Bibelske Billeder

Babelstårnet. Fra Joakim Skovgaards
(1856-1933) ”Bibelske Billeder”
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Lucas Cranach den ældre:
Paradiset, 1530, Kunsthistorisches Museum, Wien

Cranachs billede viser paradisfortællingen i ét tableau. Bagerst
midt for: Eva skabes af Adams ribben. Forrest: Adam og Eva står
uskyldige foran Gud og formanes til ikke at spise af kundskabens
træ. Bagerst til højre: Syndefaldet. Bagerst til venstre: Adam og Eva
skammer sig over deres nøgenhed, og de fordrives af englen fra
Paradisets have.
Er det mon billedets hensigt at sige: Sådan kan det gå, hvis vi ikke
lytter til Gud? Eller et det et arketypisk billede af den udvikling,
ethvert menneske gennemgår fra barndommens uskyld til det
voksne menneskes synds- og dødsbevidsthed?
I foredragsserien vil vi blive præsenteret for mange forskellige bud på
syndefaldets betydning.
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F ORE DRAGSSERI E I F OR Å RE T 2 0 2 0

MYTERNE OG
DERES BETYDNING
MY T ERNE O G DERE S
BETY DNI NG
De gamle religiøse myter har ikke
sluppet deres tag i os endnu. Man
møder dem i nye skikkelser i fantasylitteraturens fremtidsscenerier, som
er fyldt med mytologiske forestillinger om skabelse og undergang.
Vi kan stadig uden videre referere
til myterne i Det gamle Testamente:
Skabelsen på syv dage, Adam og Eva
i Paradisets have, syndefaldet, Noahs ark, Kain og Abel, Babelstårnet
– også selv om fortroligheden med
andre dele af Bibelen er for nedadgående. Dertil kommer, at der i vores tid kan iagttages en påfaldende
interesse for andre mytologier, den
græske og ikke mindst den nordiske
mytologi. Ligesom der har været stor
bevågenhed omkring nyoversættelsen af det babyloniske epos Gilgamesh.

stendom, jødedom og islam. Vi vil
også lade oversætterne af Gilgamesh
præsentere det firetusind år gamle
mytiske digt. Vi vil udpege temaer
og tanker, som myterne er fælles
om (f.eks. skabelse og undergang,
menneskets fundamentale livsvilkår, forholdet mellem menneske og
Gud, kampen mellem godt og ondt),
men også se på de forskelle i tilværelsesopfattelse og menneskesyn,
der udtrykkes i religionernes myter.
Endelig vil vi gerne spørge: Hvad vil
myterne os i dag? Har de et budskab
at bringe i en tid præget af eksistentiel usikkerhed og fremtidsangst?

Vi vil i dette forårs foredrag vende
blikket tilbage til de store religiøse
myter og se på deres betydning i kri-

I dagligsproget mener vi med ’myter’ normalt ’falske opfattelser’ eller
’forkerte meninger’; her er myter det

Torsdag 9. januar kl. 14.30:
H VA D E R E N MYTE ?
Hans J. Lundager Jensen, professor,
dr.theol., Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

modsatte af sandhed. I religionernes
verden menes noget helt andet: Fortællinger om hvordan verden blev
til – i hvert fald den verden, som kan
kendes af mennesker. Myter er dog
ikke kun forklaringer på det faktiske;
de indeholder ofte også en morale,
som mennesker gør klogt i at tage
ved lære af.
Der er fortællinger, som man uden
videre kan betragte som myter. Men
der findes også fortællinger, som
snarere kan betragtes som eventyr,
legender, sagn osv. Og så kan myter
vandre fra kultur til kultur og få nye
skikkelser og betydninger.
F.eks. er myterne i 1. Mosebog tydeligvis inspireret af babyloniske myter.
Foredraget vil dels afklare mytebegrebet generelt, dels illustrere temaet med udvalgte myter fra Det
Gamle Testamente. Den mest oplagte er myten om menneskenes oprindelse i Edens Have.
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Myten er sand fordi den indfanger alle menneskers grundvilkår.
Alle mennesker skammer sig. Men
hvad siger skabelsesberetningen om
skammen? Og hvad siger skammen
om moderne mennesker? Foredraget vil pege på og diskutere myternes blivende betydning.
Torsdag den 12. marts kl. 14.30
BERE SH I T – I B EGY N DE LS E N
Jair Melchior, overrabbiner for Det
Jødiske Samfund i Danmark
1. Mosebog, også kaldet ’Genesis’ på
græsk (Γενεσις) og ’Bereshit’ på hebræisk ( )תישארב, er den første bog
både i jødernes og de kristnes bibel, i
Tanakah og Det gamle Testamente.
Foredraget vil belyse nogle af de
spændende historier i 1. Mosebog
og se nærmere på de jødiske interpretationer af dem. Hvad er Toraens
formål med disse historier? Og hvad
er anliggendet i rabbinernes mange
fortolkninger?
Torsdag 16. april kl. 14.30
KORA NENS MY TE R – MY T E R
OM KORA NEN
Thomas Hoffmann, professor mso i
koranstudier, ph.d., Det Teologiske
Fakultet, Københavns Universitet
Koranen og islam har i forskningen traditionelt været betragtet som
en mytefattig tekst og religion. I det
omfang at forskerne fandt mytisk
materiale, konkluderede man ofte,
at der var tale om bibelske ’lån’ i en
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misforstået og forvrænget form. I
foredraget vil Thomas Hoffmann se
nærmere på nogle af Koranens myter og vise, at de ejer en egen originalitet og profil i forhold til det bibelske ophav. Thomas Hoffmann
vil ligeledes komme ind på nogle af
de klassiske og nye ’myter’ om Koranen.

Foredragsrækken er arrangeret i
samarbejde med Domkirken.
Trinitatis Sognehus.
Fri entré.
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Torsdag 6. februar kl. 14.30
S KAM O G SKA B ELS E
Mikkel Christoffersen, postdoc,
ph.d., Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet

Torsdag 14. maj kl. 14.30
G ILG A M E SH
Morten Søndergaard, forfatter og
oversætter
Sophus Helle, cand. phil i assyriologi, ph.d. stud. i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet
Det babylonske epos Gilgamesh er
i 2019 blevet nyoversat til dansk fra
den akkadiske original af Morten
Søndergaard og Sophus Helle.
Oversætterne, som er far og søn, vil i
foredraget dels fortælle om oversættelsesarbejdet, dels præsentere det
firetusind år gamle epos og overveje
dets litterære og eksistentielle betydning i dag. Eposset beretter om den
rastløse kong Gilgameshs bedrifter,
hans kærlighed til Enkidu og hans
fortvivlelse over at miste ham, og
om hvordan han i sin angst for døden går på jagt efter evigt liv og opsøger den udødelige vismand Utanapishti.
Gilgamesh betragtes som et af verdenslitteraturens ældste hovedværker, som med poetisk præcision
skildrer følelser, vi stadig kan genkende: kærlighed og sorg, rastløshed
og dødsangst, venskab og vildskab.
I eposset indgår den babyloniske
syndflodsmyte, som fortællingen
om Noahs ark i 1. Mosebog er inspireret af.

Thomas Mann

FLERE FOREDRAG
Trinitatis Kirke har ud over sin egen
foredragsrække også samarbejde
med Filosofisk Forum og Thomas
Mann Selskabet, der holder deres
foredrag i Trinitatis Sognehus. Læs
mere på trinitatiskirke.dk, hvor information om foredragsrækkerne løbende opdateres.
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RUNDETAARN I BØRNEHØJDE
I februar kan børn og voksne opleve Rundetaarn fortalt
gennem de dyr, der knytter sig til tårnets historie.
De fleste danskere over en vis alder kender den godt – historien om,
at Peter den Store red til tops på sin
hest i Rundetaarn. Men børnene skal
også have lov til at stifte bekendtskab
med historien om zaren, der havde
lidt tid tilovers i København, og alle
de andre gode historier, som tårnet
er fuldt af.
Derfor gør Rundetaarn noget ekstra ud af aktiviteter og formidling for
børn de første tre uger af februar, inklusive skolernes vinterferie i uge 7.
Og det bliver netop gennem Rundetaarns dyr, at historien skal fortælles.
Historien går nemlig gennem Rundetaarn – og dyrene går gennem historierne.
Mød blandt andet hunden med øjne
så store som Rundetaarn, der vogter
en skat af guldmønter. Hør om alle
de fjer, som militærpersoner og fine
damer kunne købe i Rundetaarn, når
de skulle pynte sig. Og få historien

om de små trebenede yggenykker,
der savede Rundetaarn over og bortførte det, men heldigvis satte det på
plads igen.
Skattejagt, teater og workshops
Fra lørdag den 1. februar til søndag
den 23. februar kan børnene og deres voksne opleve en mangfoldighed
af historier, når Rundetaarn åbner
porten for skattejagt, teater, workshops og meget mere.
Gå på opdagelse i Sneglegangen,
oplev H.C. Andersens berømte eventyr ”Fyrtøjet” i Bibliotekssalen i en
helt ny dukketeaterversion af Den
Blå Heks alias Janne Kjærsgaard
fra Heksen Børne- og Dukketeater,
og prøv selv kræfter med kæpheste
og fjer, når Rundetaarn inviterer til
workshops med vægt på fantasien
og historien.

Læs mere på rundetaarn.dk

Vidste du, at …
Tid: Fra lørdag den 1. februar til
søndag den 23. februar 2020 inklusiv skolernes vinterferie i
uge 7
Sted: Rundetaarn
Pris: De ﬂeste børneaktiviteter er
inkluderet i almindelig billetpris
(børn: 5 kroner, voksne: 25 kroner)

Fra toppen af Rundetaarn kan man
kigge stjerner, men engang var en af
tårnets astronomer så optaget af andre ting, at en edderkoppefamilie flyttede ind i hans kikkert. På grund af
spindelvævet kunne kikkerten ikke
bruges til at udforske himmelrummet, og astronomen fik ikke lov til at
blive leder af Observatoriet.
Illustration: Pernille Bækholm Sloth
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SOMM E RHØ J S KOL E I T RI N ITATIS K IRK E 5.- 7. J UNI 2 0 2 0
T E MA: CHRI STIAN DEN IV OG TRE ENIG H EDEN
Christian den IV lod Rundetaarn og
Trinitatis Kirke opføre til ære for den
treenige Gud. Treenigheden kom til
udtryk i kirkens navn, Trinitatis, og i
bygningens tre funktioner: Observatoriet, den kongelige bogsamling og
kirken. Med ordene fra indskriften
ved indgangen til Rundetaarn, bestod bygningskomplekset af:
En kirke for den hellige trefoldighed
En bøgernes højborg og
En stjerneborg af vidunderlig udførelse

PROGRAM:
• Morgensang, fællessang og sangtime
• Foredragsrække
• Byvandring og rundvisning i
Trinitatiskomplekset
• Fredagskoncert med musik fra
Christian den IV’s tid
• Festmiddag
• Afsluttende festgudstjeneste med
radiotransmission
Se hele programmet i næste kirkeblad eller på hjemmesiden fra 1.
marts. Tilmelding fra 17. marts.

I observatoriet kunne Faderens bolig i himmelrummet udforskes, i biblioteket kunne Sønnens sandhed og
visdom studeres i bøgerne, mens
kirken var et hjemsted for Guds hellige Ånd.
Vi vil i højskoledagene invitere til
foredrag om Christian den IV og
sammenhængen mellem tro og videnskab og mellem arkitektur, musik og teologi i 1600-tallet. Vi vil
desuden give et bud på treenighedstankens betydning i dag.

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

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
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for gudstjenesten, der varer ca. 25
minutter.
Vinterens børnegudstjenester
18. december kl. 9.30
15. januar kl. 10.30
26. februar kl. 10.30
25. marts kl. 10.30
29. april kl. 10.30
20. maj kl. 10.30
(Julegudstjeneste 18. december,
bemærk tidspunkt)

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

EVANGEL I UM I B ØRN E HØ J DE

DECEMBER
Søndag 1. december, 1. s. i advent
10. 30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 4. december
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 8. december, 2. s. i advent
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 11. december
16.15 (N.b. Læg mærke til tidspunktet) Juleindledning, aftensang med
lucia
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 15. december, 3. s. i advent
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 15. december
17.00 Julemusikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••

Onsdag 18. december
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 26. januar, 3. s. e. Helligtrekonger
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 22. december, 4. s. i advent
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen

Onsdag 29. januar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Tirsdag 24. december, Juleaften
15.00 Juleaftens musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

FEBRUAR

Onsdag 25. december, Juledag
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 2. februar, sidste s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 29. december, Julesøndag
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 5. februar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

JA N UAR

Søndag 9. februar, Septuagesima
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 1. januar Nytårsdag
14.00 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 5. januar, Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 8. januar
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 12. januar, 1. s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 15. januar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 19. januar, 2. s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 12. februar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 16. februar, Sexagesima
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 19. februar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 23. februar, Fastelavn
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 26. februar
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 1. marts, 1. s. i fasten
10.30 Musikgudstjeneste
ved Niels Henrik Gregersen

Onsdag 22. januar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
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CONCERTO COPENHAGEN

JULEKONCERT
20/12 KL. 20.00 – TRINITATIS KIRKE
TRINITATIS / SIDE 24

DANMARKS BAROKORKESTER
CONCERTOCOPENHAGEN.DK

