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MØRKETS FRODIGHED
ADVENT SOM EN ØVELSE
I AT GÅ IND I MØRKET

I adventstiden bevæger vi os længere og længere ind i mørket. Indtil
dagene vender, og barnet fødes som
lys i verdens mørke.
Det lys synger vi om. Om barnet Jesus og solens tilbagekomst, som allerede nu kalder lyset frem i os. ”Derfor bære blus vi med glæde” kunne
være omkvædet ikke bare i Grundtvigs ”Skyerne gråner”, men i alle årstidens salmer og sange.
Men måske skulle vi alligevel give
mørket en chance. Ja måske skulle
vi lære at sætte pris på mørket og
øve os i at være i det. Fordi mørket,
som vi ellers forbinder med søvn og
døs, mærkeligt nok kan vække os.
Det vækker et gehør og en sensibilitet i os, som der ikke kaldes på i vores travle og lysforstyrrede verden.
For nogle måneder tilbage var der på
Charlottenborg en meget spændende udstilling med titlen ”Renaissance of the Night”. Nattens genfødsel.
Det var en udstilling, hvor man rum
for rum bevægede sig ind i en stadig større uvished og uklarhed. Underlaget kunne man ikke rigtig stole
på – man gik på sten, grus, sand,
marmor, som en i århundreder forladt by man ankom til. Rum for rum
svandt lyset, tusmørke blev til mørke.
Det var svært at se sig for, og svært at
se de forskellige billeder og installationer i de mørke rum. Men samtidig
så og sansede man en virkelighed,
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som vi ellers ikke i vores overbelyste
tilværelse vil få øje på og se. Man så
eller anede overgange og nuancer,
lysninger eller mellemrum, åbninger
og veje, man ikke vidste, hvor førte
hen. Og jo længere man blev stående, jo mere så man.
Øjnene skal, når vi kommer fra den
solbelyste dag eller fra den digitalt
oplyste verden, vi adskillige timer
om dagen og aftenen befinder os
i, have tid til at vænne sig til mørket. Kunstneren Kirstine Roepstorff
havde iscenesat udstillingen som en
labyrintisk vej ind i et mørke, som
skjulte hemmeligheder, sansninger,
syner og lyde, en frodighed af liv,
som dog kun blev den langsomme
og dvælende iagttager til del.
Hvad er det, der sker i mørket? Først
og fremmest udviskes de mange
grænser, som vi i lyset inddeler vores verden i. Vi kategoriserer ikke
vores verden og hinanden efter nationale, religiøse, sociale eller andre
synlige skel. I lyset ved vi, hvad der
skiller os, men i mørket kaldes der
på en nærhed og en samhørighedsfølelse, som rækker hen over de afstande mellem os, vi ellers ville se.
Hvis vi da ikke bliver bange for at stå
over for noget ukendt, vi ikke kan
identificere og ved, hvad er. Mørket
kan altså både være angstfremkaldende og urovækkende, og samtidig, hvis vi møder det med tillid og
mod, give adgang til en virkelighed,
vi ikke på forhånd kender og forstår.
I mørket overskuer vi ikke verden,
men noget uformodet dukker op,
som vi kan byde velkommen og undersøge og lytte til.
På samme måde udvisker mørket
også grænsen mellem indre og ydre
rum, mellem på den ene side drøm-

me og anelser, og på den anden side
det vi erfarer og sanser konkret og
nært.
Mørket er først og fremmest forbundet med et tab af kontrol. Søvnen
er det ultimative kontroltab, hvor vi
slipper bevidstheden og overgiver os
til åndedrættet. Til noget større, en
kæmpemæssig lunge, der ånder i os.
På den måde er det netop i mørket,
sindet åbner sig for en anden og dybere virkelighed, end den vi iagttager i dagslyset en til en. I mørket
er der noget, som skjuler sig, hemmeligheder som åbenbares, kræfter
som bærer os, en tro som kalder på
os fra et sted, vi ikke ved. Mørket er
om noget en kilde til tro og religiøsitet.
Samtidig bliver mørket i salmebogen
og til dels også i Bibelen dæmoniseret og betragtet som et sted, hvor
ondskaben huserer. I aftensalmerne
beder vi således om Guds beskyttelse
imod nattens angst og gru. Natten i
sig selv bydes ikke velkommen, og
mørket bliver ikke set som en mulighed for livgivende rekreation og som
fordybelse og næring for vores sind
og sjæl.
Er det da sådan, at kristendommen
udelukkende må betragtes som en
lysets religion - uden sans for mørket som et vækstlag for tro? Det kan
umiddelbart se sådan ud. I Bibelen er
vi lysets børn, vi tilhører ikke mørket.
Mørket er ondskabens sted, mens lyset kommer fra Gud.
Men der er alligevel for mig at se
mere at sige. Tag bare de første sætninger i Bibelen, hvor der står, at ”der
var mørke over urdybet, og Guds
ånd svævede over vandene”. Altså i
begyndelsen: mørke, og i mørket er

Kirstine Roepstorff: “Summer Rain Wetting My Feet. Standing In Front Of The Door”, 2018. Akvarel; pigment
på groft lærred. 250 x 300 cm. Vist på udstillingen ”Renaissance of the Night”. Foto: Anders Sune Berg

vi omgivet og berørt af Guds ånd.
Det er i dette mørke, vi skal se Guds
lys blive til. Mørket er ikke kun tomhed og kaos, men også et frugtbart
og svangert sted. Ligesom barnet
som foster må opholde sig i mørke
for at blive født til liv og lys.
Og når vi senere når frem til Jesu
lidelse og død, som er den begivenhed, der samler hele Bibelen og
Guds historie i sig, bliver det i Johannesevangeliet sammenfattet

på denne måde: ”Hvis hvedekornet
ikke falder til jorden og dør, bliver
det kun det ene korn; men hvis det
dør, bærer det mange fold”. Altså kun
når Jesus overgiver sig til mørket og
døden, som hvedekornet der bliver
lagt i jordens muld, vil han blive til
liv for mange. Og det samme gælder
os. Kun når vi tør slippe det dagklare
liv, vi kontrollerer og forstår, og giver
os hen til den uvished, som hører
mørket til, vil vi vinde livet i en ny og
forvandlet form.

Der forestår for mig at se en vigtig opgave i at beskrive erfaringer
og udarbejde teologiske overvejelser, der knytter sig til mørket som en
livsnødvendig realitet.
Adventstiden kan være en første begyndelse for os alle. Vi kan øve os i at
gå ind i mørket, åbne vores sind for
Gud og med vågne sanser se, hvad
der sker.

Erik Høegh-Andersen
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DE CE M BE R MÅ N E D I
T RIN ITATIS K IRK E

2. december kl. 10.30,
1. søndag i advent
Kantategudstjeneste ved Niels Henrik
Gregersen
Hør bl.a. J.S. Bachs smukke kantate
62 ”Nun komm’ der Heiden Heiland”
4. december kl. 20.00
Musikgudstjeneste i Natkirken i samarbejde med Elisabeth Børch og band
Velkommen i mørket med lyset!
5. december kl. 16.30
Aftensang
Indledende musik fra 16.15.
Nyd roen, musikken og få tid til
eftertanke
7. december kl. 16.30
Fredagskoncert: Julekoncert med
Copenhagen Saxophone Quartet
Hør fire topprofessionelle saxofoner
kaste sig ud i J.S. Bachs Violin Partita,
der ellers er skrevet for soloviolin.
9. december kl. 10.30,
2. søndag i advent
Højmesse ved Anne Edmond
Pedersen
11. december kl. 20.00
Musikgudstjeneste i Natkirken i samarbejde med Mund De Carlo og
Rune Højmark
Velkommen i mørket med lyset!
12. december kl. 16.15
Aftensang med Lucia
Efterfølgende juleindledning i
sognehuset (se denne side)
14. december kl. 16.30
Fredagskoncert med Clara Cecilie
Thomsen, sopran og Rasmus
Gravers, tenor
16. december,
3. søndag i advent
10.30 Højmesse ved Lotte Nielsen
Forchhammer
17.00 Julemusikgudstjeneste med
Trinitatis Kantori, syng med!
Menigheden synger med ved denne
traditionsrige julemusikgudstjeneste.
Kl. 16.30 øves der i kirken.
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18. december kl. 20.00
Åben andagt i Natkirken
Velkommen i mørket med lyset!
19. december
10.30 Børnegudstjeneste – med
masser af jul!
16.30 Aftensang
(indledende solosang fra 16.15)
20.00 International Christmas Service, julegudstjeneste på engelsk
21. december
kl. 16.30 Fredagskoncert: Messiaen:
La Nativité du Seigneur (se side 11)
kl. 20.00 Julekoncert, Concerto
Copenhagen (se side 8)
22. december kl. 16.00
Julekoncert, Concerto Copenhagen
(se side 8)
23. december kl. 10.30,
4. søndag i advent
Højmesse ved Lotte Nielsen Forchhammer
24. december kl. 15.00
Den traditionelle julemusikgudstjeneste m. kirkens kor, barokensemble
og harpenist Lovisa Wennesz
Musik af bl.a. Bach samt musik for
flere orgler
Prædikant Anne Edmond Pedersen
25. december kl. 10.30
Højmesse Juledag
J ULE IN DLE DN ING
Juleindledningen i år begynder i kirken med luciaoptog og aftensang,
der denne dag begynder kl. 16.15.
Herefter er der jule-fællesspisning i
sognehuset.
Der er tilmelding til fællesspisningen
fra den 19. november - 7. december
kl. 12.00. Tilmelding sker til kordegnen på kordegn@rundetaarn.dk eller
på kirkekontoret i åbningstiden. Det
koster 25. kr at spise med.
Der er et begrænset antal pladser.
Arrangeres i samarbejde med Domkirken.
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MUSIK
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FREDAGSKONCERT
MED THEATRE OF VOICES
Den allertidligste til helt nye vokalmusik går smukt i spænd, når Trinitatis Kirke lægger rum til en stemningsfuld eftermiddagskoncert med det anerkendte vokalensemble
Theatre of Voices.
Der er internationalt og fornemt bud
efter det Grammy-vindende vokalensemble Theatre of Voices. Alene i denne sæson går turen til New
Yorks Lincoln Center og Carnegie
Hall, Barbican Centre i London, Teatro Real i Madrid, Elbphilharmonie i
Hamborg – og midt i det hele lægger Theatre of Voices, som har base
i København, vejen forbi Trinitatis
Kirke.
Koncerten i Christian d. 4’s smukt
hvælvede kirkerum bliver et møde
mellem vokalværker fra den flerstemmige musiks begyndelse
(1200-tallets Notre Dame-skole) og
de allernyeste toner. Den tidlige
musiks hårde klange og til tider ret
avantgarde-prægede lyd er på mange måder den perfekte pendant til
eksperimenterende værker fra det
20. og 21. århundrede.
På denne Fredagskoncert præsenterer Theatre of Voices et fyldigt uddrag fra et program, som ensemblet
skal optræde med i selveste Elbphilharmonie i Hamborg nogle dage efter. Sammen med kunstnerisk leder,
den britiske dirigent Paul Hillier, er
Theatre of Voices blevet særligt inviteret til at udforske den store koncertsal i den futuristiske bygning på
Hamborgs berømte havnefront, hvor
verdens førende orkestre og ensembler flokkes om at komme til.
Det fulde program byder på amerikanske John Cages frie ’ear for Ear’

og tyske Heiner Goebbels’ stramme
’The Excursion into the Mountains’,
mens Bernd Frankes komplekse Rilke-Madrigaler viser en mere emotionel side. Skønheden og enkeltheden
er klarest i estiske Arvo Pärts
’I am the True Vine’ og den islandske
filmkomponist Jóhann Jóhannssons
’Orphic Hymn’.
Theatre of Voices har i denne anledning også bestilt et nyt værk af den
amerikanske komponist Michael
Gordon, ligesom ensemblet opfører

Paul Hilliers arrangement for stemmer af Steve Reichs ’Clapping Music’
– et af den moderne amerikanske
musiks hovedværker for slagtøj.

Fredagskoncert:
Theatre of Voices
Fredag 11. januar kl. 16.30
Fri entré
Theatre of Voices
Paul Hillier, kunstnerisk leder
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S AXOFONKVA RTE T S PILLE R S OLOV IOLIN
AF BAC H
Ved denne stemningsfulde julekoncert 7. december kl.
16.30 udfolder Bachs musik sig på fire saxofoner, når Copenhagen Saxophone Quartet præsenterer et helt nyt
bud på J.S. Bachs ”Violin Partita No. 1 in B minor”. Julen
synges også ind ved denne koncert, akkompagneret af
de fire blæsere. Kom til højtidelig, festlig og stemningsfuld julekoncert i Trinitatis Kirke.
Fri entré.

VE N E TIA N SK BA ROK MUSIK
Sankt Annæ Pigekor, studerende fra Musikkonservatoriet
og musikere fra Concerto Copenhagen mødes ved denne
Fredagskoncert, med musik fra 1700tallets Venedig. Her
blev forældreløse piger, som boede på en slags hospicer,
”Ospedale Grandi”, uddannet til professionelle sangere og
musikere. Under ledelse af violinist Peter Spissky og dirigent Anne Marie Granau byder koncerten på musik fra
disse kvindelige sangeres repertoire. 22. februar kl. 16.30.
Fri entré.

2/12 - kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ ENESTE
Julemåneden indledes
1. søndag i advent med
J.S. Bachs kantate 62
”Nun komm’ der Heiden
Heiland”. Trinitatis Kirkekor, barokensemble og
vokalsolister medvirker.
Dirigent er Søren Chr.
Vestergaard, prædikant
Niels H. Gregersen.

16/12 - kl. 17.00
J ULE MUSIKG UDSTJ E N E STE
Trinitatis Kantori slutter
sit jubilæumsår med engelsk og dansk julemusik,
herunder Christmas
Carols. Menigheden inviteres til at synge med.
Der øves fra kl. 16.30.
Philip Schmidt-Madsen,
orgel. Søren Christian
Vestergaard dirigerer.
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14/12 - kl. 16.30
F RE DAG S KONCE RT
Clara Cecilie Thomsen
blev denne sommer under Copenhagen Opera
Festival udnævnt til årets
operatalent. Ved denne
koncert synger hun, sammen med tenor Rasmus
Gravers, musik af Bach og
Gounod.
Fri entré.

4/1 - kl. 16.30
F RE DAG SKONCERT
Bach og Mendelssohn
er på programmet, når
Domkirkens nye 2. organist, Mark Baumann gæster Trinitatis Kirke. Mark
Baumann er født og opvokset i Tyskland og har
de sidste 9 år været organist i den tyske Skt. Petri
Kirke i København.
Fri entré.

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••
Søndag 2.december kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J.S. Bachs kantate 62 til 1. søndag
i advent ”Nun komm’ der Heiden
Heiland”
Solister: Annemette Pødenphandt,
sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Rasmus Gravers, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Organist Søren Christian
Vestergaard
Prædikant Niels Henrik Gregersen

Fredag 21. december kl. 20.00
CO CO S J ULE KONC E RT
Musik af Stradella, Scarlatti, Händel,
Corelli m.fl.
Sophie Junker, sopran. Concerto
Copenhagen. Lars Ulrik Mortensen,
musikalsk ledelse
Entré: 200 kr. /stud. 50 kr.
Billetto.dk og i døren

Fredag 7. december kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
J.S.Bach:
”Violin Partita No. 1 in B minor”
Fællessang m.m.
Copenhagen Saxophone Quartet

Mandag 24. december kl. 15.00
J U LE M U SIKG UDSTJ E N E STE
Musik af bl.a. Bach for flere orgler
Kirkens kor og barokensemble
Lovisa Wennesz, harpe. Jette Mogensen, orgel. Søren Chr. Vestergaard, orgel og direktion

Fredag 14. december kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Musik af bl.a. J.S. Bach og Gounod
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Rasmus Gravers, tenor
Mette Franck, harpe
Søren Christian Vestergaard, orgel
Fri entré
Søndag 16. december kl. 17.00
JUL EMUSI KGUD S TJ E N E S T E
Engelsk og dansk julemusik,
herunder Christmas Carols
(se side 10)
Trinitatis Kantori
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Dirigent Søren Christian
Vestergaard
Onsdag 19. december kl. 16.15
INDL EDENDE SOL O S A NG
Indledende solosang forud for aftensangen, der begynder kl. 16.30
Nicolai Nørgaard Christensen, tenor
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 21. december kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Olivier Messiaen:
”La Nativité du Seigneur”
(9 meditationer over Herrens fødsel)
Søren Christian Vestergaard, orgel

Lørdag 22. december kl. 16.00
CO CO S J ULE KONC E RT
Som ovenfor

Fredag 4. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Bach og Mendelssohn
Mark Baumann, orgel
Fredag 11. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Cage, Pärt, Reich m.fl.
Theatre of Voices
Paul Hillier, dirigent
(læs mere side 9)
Fredag 18. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Strauss, Mahler m.fl.
Kristin Mulders, mezzosopran
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Fredag 18. januar kl. 19.30
KONCE RT: LYS OVE R E UROPA
Musik af Reger, Kodaly, Szymanovski m.fl.
DR VokalEnsemblet
Dirigent Eamonn Dougan
Entré: 130 kr./ung 65 kr. Billetlugen.dk
Fredag 25. januar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
J.S. Bach: Sonate i H-moll m.m.
Irene Spranger, fløjte
Bine Bryndorf, cembalo

Fredag 1. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Tunder, Buxtehude,
Bach m.fl.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rasmus Kure Thomsen, bas
Trinitatis Ensemblet
Søndag 3. februar kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
J.S. Bachs kantate 81:
”Jesus schläft, was soll ich hoffen”
Rikke Lender, mezzosopran
Nicolai Nørgaard Christensen, tenor
Torsten Nielsen, bas
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Søren Christian Vestergaard, orgel
Prædikant Erik Høeg-Andersen
Fredag 8. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
”......for my Ladye Nevell”. Virginalmusik af William Byrd
Lars Ulrik Mortensen, cembalo
Fredag 15. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Fransk musik af bl.a. Charpentier,
Franck m.fl.
Sangere fra Trinitatis Kirkekor
Søren Christian Vestergaard, orgel
Fredag 22. februar kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Ospedali Grandi – de glemte skatte
fra 1700-tallets Venedig
Musik af B. Galuppi, J.A. Hasse,
Purcell og Vivaldi
Sankt Annæ Pigekor
Studerende fra DKDM
Concerto Copenhagen
Musikalsk ledelse: Peter Spissky og
Anne Marie Granau
Fredag 22. februar kl. 19.30
VOK A LKONC E RT
Fantastiske Stemmer 2
DR VokalEnsemblet
Dirigent Marcus Creed
Entré
Fri entré hvor intet andet er nævnt

SIDE 11 / TRINITATIS

MUSIK
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DR VOKALENSEMBLET:
LYS OVER EUROPA
P RO G R A M
Max Reger: Nachtlied
Karol Szymanowski: af 6 Kurpian
Lieder
Zoltan Kodaly: Mátrai képek
Bohuslav Martinů: Romance z
pampelišek
Jean Sibelius: Rakastava (op 14)
Gabriel Jackson: Am Abend
Fredag 18. januar kl. 19.30
Billetter: 130 kr. + gebyr på
www.drkoncerthuset.dk/
dr-vokal-ensemblet
Hør også DR Vokalensemblets
koncert ”Fantastiske Stemmer 2” i
Trinitatis Kirke torsdag 22. februar
kl. 19.30. Læs mere på www.trinitatiskirke.dk

Oplev euforien, håbet og optimismen, der gennemstrømmede
Europa efter 1. Verdenskrigs
afslutning. DR VokalEnsemblet
og dirigent Eamonn Dougan
tager dig med på en musikalsk
rejse til de nye nationer, som
opstod med verdensfreden –
fra Sibelius’ elskede Finland til
blandt andet Kodálys Ungarn og
Szymanowskys Polen.
I 2019 kan vi fejre 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig. En krig,
som kom til at vende op og ned på
verden, som man kendte den – og
som fulgtes af en stærk tro på fremtiden og følelsen af en ny begyndelse.
Med verdensfreden fødtes en række
nye europæiske nationer, som blev
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hyldet i kunsten og musikken, og
mange af de værker, der blev skabt i
årene efter verdensfreden, står som
mesterværker den dag i dag.
Den store polske komponist Karol
Szymanowski skabte med sine udtryksfulde Kurpie-sange et af sine
mest originale korværker. En mesterlig kombination af enkle polske
folkemelodier og et stærkt kunstnerisk udtryk gør sangene til et af de
kendteste korværker fra mellemkrigstiden.
En anden vigtig ny nation var Ungarn, hvor Zoltán Kodály skabte sit
eget tonesprog med dybe rødder
i den ungarske folkemusik. I hans
sangcyklus Mátra-billeder mødes
stærke folkemelodier med farvestrålende klange og harmonier, som
danner en smuk ramme om de ka-

rakteristiske ungarske folkeviser.
En lille senromantisk perle er Jean
Sibelius’ Rakastava for mandskor,
skrevet som et af komponistens første korværker på modersmålet finsk.
Teksten kommer fra Kanteletar, en
samling af folkelige, finske kærlighedsdigte, og den korte suite er blevet et af Sibelius’ mest elskede korværker.
Aftenen indrammes af to værker,
som blev til i skyggen af 1. Verdenskrig. Max Regers smukke Nachtlied blev skrevet lige inden krigens
slutning – naturligvis uden at komponisten kunne vide, hvor nær afslutningen faktisk var. Den engelske komponist Gabriel Jacksons
suite Am Abend, som afrunder koncerten, er skrevet til en stærkt bevægende digtsamling af en tysk soldat i
krigens skyttegrave.

SANG OG SPISNING

••••••••••••••••••••••••••••••

S ANGEFTERMI DDAG E
Sangeftermiddagene i samarbejde
med Domkirken holder pause i december, men vender tilbage fra januar. Kom og syng med, når vi inviterer blokfløjtenist Michala Petri og
politiker Marianne Jelved til at stå for
sangvalget. Søren Christian Vestergaard akkompagnerer.
Torsdag 24. januar kl. 14.30:
Michala Petri
(foregår i Trinitatis Kirke)
Torsdag 28. februar kl. 14.30:
Marianne Jelved
(foregår i Trinitatis Sognehus)
Fri entré, men et begrænset antal
pladser.

FÆLLESSP I SNI NG :
Fællesspisningerne i første halvdel
af 2019 er i kalenderen:
16. januar, 20. februar, 20. marts, 18.
april (Skærtorsdag) og 22. maj.
Alle onsdagene er der som altid aftensang kl. 16.30, og sognehuset er
åbent herefter. Vi spiser kl. 18.00.
Den 16. januar kl. 17.00 giver menighedsrådets dets årlige orientering
om arbejdet i Trinitatis Kirke. Det
sker også i sognehuset, og alle er
velkomne.
Husk, at tilmelding er nødvendig
til kordegn@rundetaarn.dk eller på
kirkekontoret senest mandagen kl.
12.00 før spisningen.
Der er et begrænset antal pladser.
Pris: 25 kr. per person.
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HUGS & FOOD –
KNUS, STEARINLYS OG
VARME
Det er en kølig fredag morgen – jeg er iklædt min varme frakke, og jeg har min computer
og min iPad i tasken. Rim og frost er begyndt at dække græsset om morgenen. Jeg er næsten lige stået op fra en dejlig, varm seng i min lejlighed. Jeg har fået dagens første kaffe og
har hørt morgenens radioavis. Netop denne morgen tænker jeg på, at det langt fra er alle,
der er så privilegerede, som jeg er denne tilfældige morgen i november. Frosten er kommet
og nætterne er kolde.
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I Nansensgade ligger Hugs & Food
- et værested for hjemløse. De laver
frokost til hjemløse fra mandag til
fredag og bespiser ca. 50 om dagen.
Det ligner en almindelig cafe, hvor
mennesker kommer og drikker deres café latte. På væggene hænger
flotte, sort/hvide billeder af de hjemløse brugere. De er hovedpersonerne
dette sted. Det er dem, stedet handler
om – det er nemlig langt fra alle steder, at det er sådan. De kommer her,
forskellige som mennesker er flest,
og de bliver mødt med åbne arme,
knus og god, varm mad.
Justine og Marie er ildsjæle og hovedkræfterne bag Hugs & Food. Det
er dem, der skaber rammerne om
det sted, som mange af de hjemløse besøger hver dag. Initiativet er
tilknyttet Vor Frue Kirke og støttes
hvert år af Trinitatis Kirke. Tidligere
hed Hugs & Food ”Den sorte gryde”.
Det er et godt rum, vi befinder os i.
Billederne på væggene – portrætterne af stedets brugere – giver mig en
følelse af personlighed og nærhed.
Det giver mig en følelse af et personligt forhold til de smilende, hjemløse
brugere; på trods af, at jeg ikke har
mødt dem.
I Hugs & Food lægger de særligt
vægt på kvalitet. Det skal være gode
forhold og god mad, som er serveret med værdighed og respekt. Servietten er sirligt foldet om bestikket,
stearinlyset blafrer og snakken går.
Gode lænestole står i hjørnet, så folk
kan slappe af, og måske blunde lidt.
”Hvis man ikke har noget som helst,
så skal det, man har, være godt”, siger Justine. Dette skaber en kvalitetsbevidsthed, samt en bevidsthed
om, at det er de hjemløses sted –
deres helt eget helle. Når de kommer her, møder de den tryghed og
omsorg, som mange måske ikke giver dem, mens de sidder på gaden
– og folk, der gør sig umage med at
få dem til at føle sig godt tilpas. Ma-

dens kvalitet er også alfa og omega,
når det måske er det eneste måltid
på dagen, de hjemløse får. Hvis de
ikke har mulighed for at deltage i
frokosten i Hugs & Foods lokaler, tilbyder stedet, at brugerne kan få maden med i en take-away box. På den
måde imødekommer Hugs & Food
brugerne enkeltvis og som de mennesker, de er.

Hugs & Food holder åbent for hjemløse mandag til fredag, fra 11-14. Her
inviterer de brugerne til et måltid
mad, til tryghed og hygge. Trinitatis
Kirke støtter Hugs & Foods arbejde
og værdsætter deres store engagement og hjælp til hjemløse.
Peter Brandt
Cand.scient.bibl og tidligere
praktikant i Trinitatis Kirke

Dagens menu er andelår. En duft
breder sig i rummet. Jeg tager en
tår af min kaffe og bevæger mig ud
i køkkenet. I køkkenet forberedes
maden til dagens gæster, som de frivillige serverer.
Foruden bespisning af hjemløse
brugere fem gange om ugen, laver
Hugs & Food også sociale projekter. Med grupper af 5-10 mand har
de f.eks. lavet et projekt med Urban
Gardening. De har bygget plantekasser med urter og grøntsager. Kasserne står i Nansensgade til glæde for
naboer og andre interesserede. Projekter som eksempelvis dette med
Urban Gardening skaber desuden en
relation til lokalsamfundet, så naboer
kender stedet og ved, hvilke initiativer de tager.
Hugs & Food lægger vægt på kirkens
rolle i dette arbejde med hjemløse og
udsatte.
Som Justine siger: ”Vi, som kirke,
har et særligt ansvar”. Det er et ansvar for at tage sig af dem, der har
særlig brug for støtte. Dette arbejde
er en naturlig del af kirkens diakoni,
men det er tydeligt, at der hos Justine og Marie er et stærkt, personligt
engagement og en særlig omsorg
for de mennesker, de møder i ugens
løb. De lægger vægt på, at man i relationerne også giver en del af sig
selv – om det så er en halv times
hyggesnak om kaffe, kaffens ophav
og dens brygge-tid, eller om det er
et knus, en snak eller et klap på skulderen.
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FOREDRAGSRÆKKE:

” NY VIDEN I BIBELEN”
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FOREDRAG
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Siden det 4. årh. e. Kristus har det
ligget fast, hvilke tekster der hører med til den bibelske kanon. Vores forståelse og tolkning af Bibelen
har derimod udviklet sig op igennem århundrederne. Ja bare inden
for de sidste årtier har forskningen
flere gange vendt op og ned på vores
opfattelse af, hvem Jesus var, hvad
der er det afgørende i Paulus’ teologi, hvordan evangelierne er blevet
til, og hvilken betydning Det gamle
Testamente har i den kristne bibel. I
forårets foredragsrække vil vi sætte
fokus på en række af de områder,
hvor forskningen inden for de sidste
år har fundet ind til ny viden i Bibelen.
Torsdag 10. januar kl. 14.30
”HER UDVI DER B IB E LE N ” :
HVAD FORTÆ L L ER D ØDEHAVSRUL L ERNE OM , H VORDAN DET GA ML E T E S TA M E NTE BLEV TI L ?
Ved Søren Holst, lektor ved afdelingen for bibelsk eksegese, KU
For 70 år siden fandt man flere hundrede skriftruller i klippehuler ved
Det Døde Havs vestlige bred. Der var
blandt andet håndskrifter til næsten
alle de bøger, der senere blev samlet som Det Gamle Testamente. Og
de var vel at mærke ganske forskellige. Og ikke mindre spændende:
Der var en mængde tekster, som bestemt ikke er kommet med i Bibelen,
men som fortæller om de samme
personer og hændelser og broderer
kreativt videre på dem. Hvad kan det
tilsammen fortælle os om, hvordan

Bibelen er blevet til? Havde jøderne i
Jesus’ samtid overhovedet en ”Bibel”
endnu? Og hvis de havde, hvad stod
der så i den?
Torsdag 14. februar kl. 14.30
H VORDA N BLE V E VA NG E LIE RN E T IL?
Ved Mogens Müller, professor emer.,
dr.theol.
I Det Nye Testamente optræder
der hele fire evangelieskrifter, der i
grunden vil fortælle den samme historie. De navne, som man i begyndelsen af 100-tallet hæftede på dem,
forudsætter tilmed, at de er blevet til
nogenlunde samtidig. To af evangelieforfatterne skal ligefrem have
været øjenvidner, de to andre have
kendt henholdsvis Peter og Paulus.
Når der ved gudstjenester læses op
fra evangelierne, sker det i udvalg,
og uden at man behøver at bemærke, hvilket af de fire skrifter det gælder. Det kunne – og skal? – få os til
at tro, at det er Jesus selv, vi hører
tale. Historien synes dog at være en
ganske anden. Således er der ingen
øjenvidner blandt forfatterne. Evangelierne er tværtimod blevet til over
tid, det ældste, Markusevangeliet
omkring år 70 e.Kr., det yngste Lukasevangeliet omkring 130 e.Kr. De afspejler hver især desuden den tid og
det miljø, de skrevet i, og afslører deres forfattere som skabende teologer.
Så deres tilblivelseshistorie er ikke
mindst en udviklingshistorie.
FRI ENTRÉ, MEN ET BEGRÆNSET
ANTAL PLADSER.

Arrangeret i samarbejde med Vor
Frue Kirke.
Læs mere om hele foredragsrækken
på www.trinitatiskirke.dk.

F ILOSIF ISK F ORUM
Ud over foredragsrækken: ”Ny viden
i Bibelen” som arrangeres i et samarbejde med Vor Frue Kirke, samarbejder Trinitatis Kirke også med andre
foredragsudbydere, herunder Filosofisk Forum, der den 3. december arrangerer foredraget ”Drømmen om
en ø” ved Lektor Frits Andersen, Aarhus Universitet. Det foregår i sognehuset, og der er fri entré.
F OLK E UN IVE RSITE T
Et nyt samarbejde med Folkeuniversitet ser også dagens lys i foråret
2019; en forelæsningsrække med
indføring i og oplæg til påskeugens
koncerter og musikgudstjeneste i
Trinitatis Kirke. Forelæsningsrækken
vil blive afholdt over fem eftermiddage i foråret i Trinitatis Sognehus
og vil præsentere en indføring ind
i de store værker og de dybe tanker
bag, så kursisterne kan blive klædt
på til påskens koncerter i Trinitatis
Kirke.
Læs mere på www.trinitatiskirke.dk
eller på Folkeuniversitets hjemmeside. Der opkræves kursusgebyr, og
pladser reserveres gennem Folkeuniversitetet.
TRINITATIS SOGNEHUS
PILESTRÆDE 67
1112 KØBENHAVN K
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SOMMERHØJSKOLE
I PINSEN 2019
TEMA: ÅND
Mange vil mene, at vi savner ånd eller spiritualitet i en tid
præget af naturvidenskab og økonomisk nyttetænkning.
Men hvad er ånd? I musikken, arkitekturen, i Europas
historie, i Bibelen og i vores liv med hinanden? Det spørger
vi om i sommerhøjskolen 2019.
PROG RA M
- Morgensang, fællessang og sangtime
- Foredragsrække
- Koncert med Theatre of Voices, dirigent Paul 		
Hillier
- Paneldiskussion: Paul Hillier og Else Torp om 		
komponisten Arvo Pärt
- Pinsegudstjeneste med Arvo Pärts Berliner		
Messe for kor og orgel
- Festmiddag og meget mere
Se hele programmet i næste kirkeblad eller på hjemmesiden fra 1. marts.
Tilmelding fra 15. marts.
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NATKIRKEN
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S AM TA L EA FTENE R
Sidste samtaleaften i 2018 finder
sted den 6. december kl. 19.30.
Emnet er, som ved de to forudgående samtaleaftener, Frygt og Håb –
håbets nødvendighed i en verden af
undergang og frygt. Tilmelding sker
til sognepræst Anne Edmond Pedersen på ae@rundetaarn.dk. Samtalerne finder sted i St. Kannikestræde nr. 8, stuen.
Datoer for forårets samtaleaftener
kan findes på www.trinitatiskirke.dk

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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gende engle og ikke mindst det lille
barn i krybben.
19. december kl. 10.30
23. januar kl. 10.30
20. februar kl. 10.30.

•••••••••••••••••••••

BØRNEGUD STJ EN E S T E R :
En onsdag om måneden holder Trinitatis Kirke gudstjeneste for børn i
børnehavealderen. Alle er velkomne.
I december vil gudstjenesten selvfølgelig være rigtig julet: Kom og hør
den dejlige fortælling om hyrderne
på marken, dyrene i stalden, de syn-

N YHE DSBRE V
Tilmeld dig Trinitatis Kirkes nyhedsbrev og bliv opdateret circa
en gang om måneden på, hvad
der sker i kirken.
www.trinitatiskirke.dk/nyhedsbrev

RUNDETAARN
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FUNKLENDE EFTERFEST I
RUNDETAARN
Ny udstilling med næsten 200 smykker og sølvobjekter hylder
landets eneste dedikerede – og nu lukkede videreuddannelse
for guld-, sølvsmede og formgivere.
Udstillingen ”Efterfest – en fejring
af dansk smykkekunst og sølvkorpus gennem 65 år” viser, hvad afgangseleverne fra Guldsmedehøjskolen og senere kaldet Institut for
Ædelmetal har kunnet drive det
til. Næsten 200 forskellige værker
vil afspejle ikke bare den moderne
smykkekunsts historie, men også en
mangfoldighed af håndværksmæssige teknikker, materialer, former
og fortolkninger af en fingerring,
et armbånd, en broche eller et halssmykke. Samtidig får en række sølvsmedes imponerende værker plads
side om side med de bærbare værker.
”Formålet med udstillingen er først
og fremmest at sætte fokus på, hvad
en kunstnerisk efteruddannelse kan
føre til. Værkerne er vidt forskellige,
og vi håber, at publikum vil fornemme det overflødighedshorn af håndværk, kreativitet og engagement, der
ligger bag dem alle”, siger en af de to
initiativtagere bag, smykkekunstner
Maria Tsoskunoglu, der ligesom sin
kollega Nanna Obel også er uddannet fra Institut for Ædelmetal.
Udover ønsket om at præsentere
et væld af smykkekunst-værker for
publikum og sætte et værdigt punktum for den nu lukkede uddannelse,
hersker også håbet om at plante en
spire til noget nyt: ”Udstillingen skal
ikke ses som gravøl over en lukket
uddannelse. Derimod har vi på en
sjov og uhøjtidelig måde villet synliggøre, at smykkekunsten og sølvkorpus er fag, der i høj grad lever og

bygger på kvalificerede, kunstneriske processer – den slags der blandt
andet blev undervist i på skolen. Og
vi håber, at udstillingen kan være
med til at puste liv i og inspirere til
nye uddannelsesmæssige tiltag”, forklarer Nanna Obel.
S T OLT E TR A DITION E R I
B E VÆ G ELSE
Skolen for Brugskunst hed den første institution, der i 1953 afsluttede
det første hold afgangselever. Den
blev sidenhen til ”Guldsmedehøjskolen” og endeligt i 1989 til ”Institut for
Ædelmetal”. Oprindelig var uddannelsen en efteruddannelse for guldog sølvsmede. Senere blev den også
tilgængelig for andre med en designuddannelse bag sig eller tilsvarende færdigheder i især de håndværksmæssige teknikker på skolen.
Sidste hold tog afgang i sommeren
2016.
Fakta om udstillingen:
- Åbner for publikum den 1. december 2018 i Rundetaarns Bibliotekssal og kan ses frem til den 13. januar
2019. Entré 25kr.
- Åbningstider: Alle dage fra kl.
10-18, tirsdage og onsdage kl. 10-21.
Dog lukket den 24., 25. december og
1. januar. 31. december lukkes kl. 15.
- Der er ”Tower Talk” torsdag den
6. december 2018 kl. 17.
- Der afholdes offentligt smykkeseminar den 10. januar 2019 – se Facebook og Rundetaarns hjemmeside
for mere info og tilmelding.
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Sognepræst Erik Høegh-Andersen
er sygemeldt hele december måned.
Lotte Nielsen Forchhammer er vikar.

DECEMBER
Søndag 2. december, 1. s. i. advent
10.30 Kantategudstjeneste
ved Niels Henrik Gregersen
Onsdag 5. december
16.30 Aftensang
Ved Lotte Nielsen Forchhammer
Søndag 9. december, 2.s. i advent
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 12. december
16.15 Aftensang med luciaoptog
(juleindledning)
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 16. december, 3. s. i. advent
10.30 Højmesse
17.00 Julemusikgudstjeneste
Begge ved Lotte Nielsen
Forchhammer
Onsdag 19. december
10.30 Jule-børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Lotte Nielsen Forchhammer
20.00 International Christmas
Service
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 23. december, 4. s. i. advent
10.30 Højmesse
ved Lotte Nielsen Forchhammer
Mandag 24. december, juleaftens
dag
15.00 Julemusikgudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••

Tirsdag 25. december, Juledag
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 26. december
Ingen højmesse
Søndag 30. januar, Julesøndag
10.30 Højmesse
ved Lotte Nielsen Forchhammer

JA N UA R
Tirsdag 1. januar, Nytårsdag
14.00 Nytårsgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 6. januar, Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 9. januar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 13. januar, 1. s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 16. januar
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 20. januar, 2. s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 23. januar
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 27. januar, 3. s. e. Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 30. januar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

FEBRUAR
Søndag 3. februar, 4. s. e. Helligtrekonger
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 6. februar
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 10. februar, sidste s. e.
Helligtrekonger
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 13. februar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 17. februar, Septuagesima
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen
Onsdag 20. februar
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 24. februar, Sexagesima
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 27. februar
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
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