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HVORFOR ER VI SÅ ENESTÅENDE?
INDIVIDUALITET OG
FÆLLESSKAB
For to år siden tog jeg skridtet, nej,
nok mere præcist ’springet’, fra universitetsverdenen til højskoleverdenen. Fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret til Silkeborg Højskole.
Fra Individualitetens tinde par exellance til fællesskabets lavkirkelige
højborg. Og dermed også fra teori til
praksis.
Hvad er så praksis? Det er, at fællesskabet lever i bedste velgående i dag.
Det er mig en inderlig fornøjelse at
se, hvordan nutidens unge virkelig
ønsker at være en del af et fællesskab, uden derved at opgive sig selv.
I den forstand er ungdommen ikke,
hvad den har været. Da jeg selv gik
på højskole, var vi langt mere individualister, end det jeg oplever nu. Vi
var børn af 90’ernes friværdi og neonblinkende mantra: ”Du skal bare
være dig selv”. Så det var vi. Det var
ikke dårligt. Jeg klager bestemt ikke.
Men jeg kan se nu, at vi vitterligt ikke
havde samme blik for hinanden; for
at løfte dem op, der var faldet; for
den erkendelse, at jeg måske mest af
alt er mig, når jeg giver noget af mig
selv.
Sidstnævnte formulering er et citat,
jeg har tyvstjålet fra en af mine elever: ”Jeg er mere mig selv, når jeg
giver noget af mig selv”. Ud over at
det er rent guld som lærer at få sådan en sætning, så afslører det en
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eksistentiel opdagelse, som bestemt
ikke er den mest umiddelbare i vores tid, men som de unge faktisk har.
Jeg kan ikke være mig selv for mig
selv. Selvet kan i en vis forstand ikke
rumme sig selv. Jeg bliver nødt til at
flyde over og dele ud af mig selv for i
sandhed at kunne blive mig selv.
At gå fra universitet til højskole, fra
teori til praksis, har gjort det muligt
at teste den teori, jeg for et par år siden udgav med titlen ”Hvorfor er
vi så enestående? Om reformationen og individet” (på forlaget Eksistensen). Teorien lyder, at det krav,
der mere end noget møder os i dag
(og de unge mere end nogen) det
er kravet om at være enestående – i
ordets dobbelte betydning. For det
første skal vi i dag være enestående
i betydningen unikke, autentiske, os
selv. Det er ikke et tilbud, men en ordre, et krav. Og det rammer tidligere
og tidligere. I dag allerede i gymnasiet. Men selv højskolerne lider under dette mantra i tiden: ”Her gælder
det ikke om at blive til noget, men
om at blive til nogen”. Det lyder dejligt. Det lyder (i teorien) som en frihed, men det opleves (i praksis) af de
unge som et minimumskrav.
For det andet skal vi i dag stå ene.
Det er ikke nok at være unik og
autentisk, vi skal også stå ene, myndigt, uafhængigt af andre. Samfun-

dets tabere er i dag de arbejdsløse
og de psykisk syge. Hvorfor? Fordi
de ikke står ene, fordi de ikke er uafhængige, men netop afhængige
af andres hjælp. Et ungt menneske
skal i dag både leve op til kravet om
at have fundet sig selv (hvad i alverden det så end vil sige) og så stå ene
med dette selv. Igen lyder det dejligt,
som en befrielse fra tidligere tiders
moraliserende og skyldbetyngede
krav om at tilsidesætte sig selv og
sine egne behov til fordel for andre.
Men igen opleves det i praksis som
en byrde.
Alligevel er der grund til at se håbefuldt på ungdommen. For ét er, at de
her krav faktisk rammer dem massivt; noget andet er, at de på højskolen ofte formår – i en ny forstand
– at stå på egne ben. Nemlig ved at
stå imod tidens krav. At gøre sig den
erfaring, at jeg ikke står stærkest, når
jeg står alene, men at jeg måske ligefrem er mere mig selv, når jeg giver
noget af mig selv.
Christian Hjortkjær,
ph.d. og højskolelærer på
Silkeborg Højskole

Læs mere om Christian Hjortkjærs
foredrag den 11. oktober på side 19

SANGEFTERMIDDAGE
•••••••••••••••••••••••••••••••

SYNG MED!
I Trinitatis Kirke synger vi sammen –
og vi er mange!

De seneste par år har det lydt fra flere eksperter, at det
er sundt at synge, - både for krop og sjæl. Sangen har
sundhedseffekter og kan ifølge nogle forskere ligefrem
styrke immunforsvaret. Men vigtigst er nu, at sang – og
ikke mindst fællessang - er sjovt og livgivende. Det er
skønt at synge sammen, dykke ned i den danske sangskat med skønne melodier og fantastisk lyrik, og at synge både de sange, som sidder på rygmarven og nogle af
fremtidens ørehængere.
I Trinitatis Kirke synger vi sammen – og vi er mange!
Kom i god tid, der er et begrænset antal pladser. Første
sangeftermiddag i efteråret, den 27. september, flyttes til
selve kirken, når Suzanne Brøgger står i spidsen og vælger sangene. Ellers synges der i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67.
27. september:
Suzanne Brøgger, forfatter
25. oktober:
Ulla Munch, sanger og mentaltræner
22. november:
Erik Skyum-Nielsen, lektor i nordisk litteratur
Fri entré. Alle dage kl. 14.30.
Der er et begrænset antal pladser.
Arrangeret i samarbejde med Vor Frue Kirke.
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•••••••••••••••••••••••••••••••

TORARULLERNE
BLEV GEMT I
TRINITATIS KIRKES
KRYPT

Den 3. oktober er det 75 år siden, at Københavns Synagoges hellige skrifter under dramatiske omstændigheder blev skjult for den tyske besættelsesmagt og dermed reddet fra destruktion. Dette fejres på dagen med en markering både i Synagogen og Trinitatis Kirke.

Den 29. august 1943 ophørte den
danske regerings samarbejde med
den tyske besættelsesmagt. Indtil
da havde regeringen afvist at gennemføre den racelovgivning, som
sendte millioner af jøder i udryddelseslejre fra de andre besatte
europæiske lande. Men med samarbejdspolitikkens ophør, var der
ikke længere nogen sikkerhed for
de danske jøder og de jødiske institutioner. Besættelsesmagten planlagde at pågribe landets mere end
7000 jøder ved en aktion natten
mellem den 1. og 2. oktober. Det
lykkedes dog langt de fleste danske
jøder at flygte over Øresund til Sverige. Herefter vidste man, at nazi-
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sterne formodentlig ville rette deres
opmærksomhed mod Synagogen i
Krystalgade. Sydpå var allerede 200
synagoger blevet udsat for ødelæggelser eller brændt ned. Det gjaldt
derfor om at redde de mest betydningsfulde genstande fra Synagogen, torarullerne.
Søndag den 3. oktober, mens de
danske biskoppers hyrdebrev til befolkningen med skarp kritik af jødeaktionen blev læst op i de fleste af
landets kirker, blev de ti kostbareste
toraruller fjernet fra toraskabet i Synagogen i Krystalgade. Få dage efter
var de ti ruller gemt af vejen mellem
kisterne i Johan Christopher von

Körbitz’ krypt under Trinitatis Kirke.
Og her forblev de skjult for besættelsesmagten til efter krigens afslutning.
Spørgsmålet har imidlertid været:
Hvem tog initiativ til evakueringen,
og hvordan fandt den sted? Mange
har igennem årene ment, at det var
præsterne ved Trinitatis Kirke, som
tog initiativ til og stod for evakueringen af torarullerne. Men siden 2005,
hvor Erik Henriques Bing udgav ”Torarullerne. Evakueringen af Københavns Synagoges toraruller i 1943”,
har det stået klart, at den egentlige
initiativtager til evakueringen var
Københavns socialborgmester Sigvard Munk.

Efter en opringning, hvor Sigvard
Munk blev informeret om, at tyskerne havde forskellige aktiviteter i
gang ved synagogen, og at der kunne være fare for torarullerne, kontaktede han en inspektør på Nørre
Hospital, som lå mellem Ryesgade
og Sortedams Dossering. Sigvard
Munk bad inspektøren sende en ambulance med to pålidelige mænd formodentlig med besked på at køre
direkte til Synagogen. Hvem der lukkede ambulancefolkene ind, vides
ikke. Fra Synagogen blev torarullerne i ambulance transporteret over til
Socialdirektoratet i Bernstorffsgade
17. Her lå de nogle dage – men det
var for farligt at have dem liggende i
Socialdirektoratet gennem længere
tid. Fra Bernstorffsgade blev torarullerne fragtet over til biskop Hans
Fuglsang-Damgaard i Vor Frue Kirke.
Da det dels var for risikabelt at have
jødernes hellige skrifter liggende
hos en mand, som offentligt havde
sat sig op imod tilfangetagelsen af
de danske jøder, og da der ikke var
oplagte skjulesteder i Vor Frue Kirke, kontaktede biskoppen præsterne
i Trinitatis Kirke. Det blev aftalt at
skjule rullerne i rigsmarskal von Körbitz’ grav (fra 1682).
Hvor tidligt i evakueringsprocessen præsterne i Trinitatis Kirke blev
informeret og inddraget, og hvilken
rolle de og menighedsrådet i øvrigt
spillede, ud over at give husly til de
af tyskerne eftertragtede toraruller,
ved vi ikke. Vi ved heller ikke, om der
blev bestilt endnu en ambulancetransport for at flytte torarullerne fra
bispeboligen i Nørregade til Trinitatis Kirke.
Men siden har der været særlige
venskabelige bånd imellem Synagogen i Krystalgade og Trinitatis Kirke.
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•••••••••••••••••••••••••••••••

DE AN DRE TORA RU LLE RS
S KÆB NE
Det var de ti mest værdifulde toraruller, som blev skjult i krypten under
Trinitatis Kirke. I alt var der måske
mere end 100 toraruller i Synagogen
placeret i forskellige skabe. En ung
jøde, David Israel, kaldet Dodde, tog
senere på efteråret initiativ til en
evakuering af de øvrige toraruller
– eller rettere alle rullerne, for han
vidste ikke, at de ti fra toraskabet var
blevet fjernet. David Israel, som var
knyttet til den danske modstandsbevægelse, brød i november 1943 ind
i Synagogen sammen med en også
ganske ung kammerat, frihedskæmperen Svenn Erik Østerholm.
Tyske soldater havde tilsyneladende anvendt bygningen til midlertidig
indkvartering, for gulvet flød med
madrester og tyske soldaterblade,
men der var ingen tegn på direkte
hærværk.
Ved hjælp af en låsesmed fik de åbnet toraskabet, som viste sig at være
tomt. En inspektør ved Synagogen
mente at vide, at præsterne i Trinitatis Kirke kunne fortælle, hvor rullerne var gemt. Men da David Israel
mødte op, vidste de intet om den
sag.
Til gengæld fik de to unge også åbnet skabene i et baglokale med de
mange resterende toraruller. David
Israel havde skaffet en tilladelse fra
Handelsministeriet, der gav en fiktiv maskinmester, der havde fået job
i Sverige, lov til at flytte sit bohave
over Øresund. Eksporttilladelsen
blev afleveret til flyttefirmaet Salicath, der påtog sig at ordne det praktiske.
Den følgende dag kørte et par store
flyttevogne ind foran Synagogen
og afhentede en masse store flyt-
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tekasser, der nu rummede torarullerne samt de ottearmede sølvlysestager og andre særligt værdifulde
genstande fra Synagogen. Kasserne
skulle herefter sendes med et godstog over Frihavnen til Malmø.
Det har været et risikabelt projekt,
for gaderne i det indre København
vrimlede med tyske soldater og Gestapo-folk. På Kultorvet, nogle hundrede meter væk, lå et af de danske
nazisters hovedkvarterer. Og så var
der det tyske toldvæsen, som kontrollerede alt gods, der blev sendt til
Sverige!
Ifølge David Israel lykkedes det at
slippe for toldernes kontrol ved nu
at adressere forsendelsen til en tysk
kontrollant i Narvik. Togforbindelsen til Narvik i det nordlige Norge
gik gennem Sverige – og først ved
ankomsten ville kasserne blive åbnet. Men i Malmø havde David Israel
givet besked til venner i modstandsbevægelsen, som fik toget standset
og befriet den værdifulde fragt. En
del af torarullerne blev fordelt blandt
midlertidige synagoger oprettet i
lejre for danske flygtninge. Kort efter
blev også Østerholm og Israel sejlet
over Sundet i bunden af en sandpumper.
Efter krigen blev de ”svenske” toraruller fragtet tilbage til Synagogen i
Krystalgade.

M A RK E RING A F 75-Å RSDAG E N F OR E VA K UE RING E N A F
T OR A RULLE RN E
Onsdag den 3. oktober inviterer
Københavns Synagoge og Trinitatis Kirke til en fælles markering af
indsatsen i 1943 for at redde Synagogens toraruller.

Aftenen vil blandt andet indeholde
følgende:
19.30 i Synagogen i Krystalgade:
Overrabbiner Jair Melchior fortæller om toraens betydning i jødedommen og viser torarullerne i
Synagogen frem.
Erik Henriques Bing fortæller om
evakueringen af torarullerne i
oktober 1943.
Ca. 20.30 i Trinitatis Kirke:
Minikoncert med Trinitatis Kantori
under ledelse af Søren Christian
Vestergaard.
Sognepræst Erik Høegh-Andersen
fortæller om Trinitatis Kirke og kirkens krypter.
Herefter er der mulighed for i små
hold at bese krypten med trappeopgangen, hvor rullerne var gemt.

•••••••••••••••••••••••••••••
TOR A RULLE R
Toraruller er pergamentruller,
hvorpå teksten til de fem Mosebøger er skrevet med en gåsefjer. Det
kunne tage et menneske et helt år
at skrive en rulle igennem. Torarullerne opbevares i et særligt skab,
toraskabet, og er i reglen iført en
kappe, der er udsmykket på forskellig vis. De to stave, som pergamentet er fæstnet til, forsynes ofte
med sølvklokker eller en sølvkrone.
I synagogen læses hver sabbat et
afsnit, således at hele Toraen er
læst i løbet af et år.
Det åbne toraskab i Københavns Synagoge. Inskriptionen over torarullerne:
”Hør, Israel! Herren er vor Gud, Herren er én. Lovet være Hans riges
herlige navn i al evighed, Herren er
Gud.”
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HÅBETS
NØDVENDIGHED
I EN VERDEN AF
UNDERGANG OG
FRYGT
Trinitatis Kirke inviterer til 3 samtaleaftener om frygt og håb

”Det allermest skræmmende lige nu er ikke
terrorismen eller den globale opvarmning,
men vores tendens til at glemme at give de
næste generationer det vigtigste værktøj
med. Et helt uundværligt værktøj for kontinuerligt at genskabe verden: håb.”
Kristian Leth
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SAMTALEAFTENER
••••••••••••••••••••••••••••

Musikeren og forfatteren Kristian
Leth har skrevet en bog om håb.
Håbet er nemlig miskrediteret i vores tid. Den som tror på en fremtid,
der rækker generationer eller århundreder frem, bliver i reglen betragtet som naiv, siger han. For vi
ved alle, hvor meget der truer os, og
i medierne mødes vi uafladeligt af
overskrifter, der taler om verden som
et sted, der ikke rigtig findes længere. Om terrorisme som en permanent trussel for os alle; om ustabile
økonomier som bryder sammen; om
globaliseringens og robotternes indtog; om naturen som noget vi endegyldigt har ødelagt, og om klimaforandringer, som vil gøre livet på
jorden umuligt.
Kristian Leth benægter ikke, at der
er store udfordringer og opgaver, vi
skal se i øjnene og finde en løsning
på. Men vi er, påpeger han, hensat
i en stemning af undergang og depression. Som om vi allerede har opgivet for alvor at gøre denne verden
til et bedre sted at være.
Hvordan undgår vi at blive ædt op af
vores eget mismod? Sådan spørger
Kristian Leth, som selv oplevede, at
undergangsstemningen bed sig fast
i ham og hensatte ham i en uigennemtrængelig tåge af frygt, og dvs. i
en reel depression. Det værste var, at
frygten forplantede sig til hans børn.
Men når det sker, har vi taget det
vigtigste fra dem: Håbet – og modet
til og visheden om, at de kan skabe
deres egen verden. Ja, siger han,
”de børn der vokser op i dag, dem, vi
er optaget af at opdrage, er født ind
i denne håbløshed og dekadence,
der viser sig, når samfundet har givet op, og de voksne i stedet koncentrerer sig om at få ”oplevelser” og
”komfort” ud af et liv, de tror, allerede

er på vej under bølgerne. Det er ikke
bare modløshed, vi giver vores børn
i dåbsgave, men en decideret grim
nihilisme”.
Depressionen blev et vendepunkt for
Kristian Leth. Han blev klar over, at
det måtte være hans livsopgave, en
pligt, at genfinde ægte, ærlige grunde til håb. For at kunne se sine børn i
øjnene og samtidig give dem en tro
på, at denne verden er et godt sted
at være.
Findes der da argumenter for håb?
Ja, siger Kristian Leth, som i
”Håb - Et forsvar for fremtiden” interviewer og præsenterer forskere,
der ser mere positivt på verdens tilstand end mediernes alarmerende
budskaber. Verden er igennem de
sidste mange år blevet et bedre sted
at være. Statistikkerne over børnedødelighed, ekstrem fattigdom, forventet levetid, dødsfald som følge af
naturkatastrofer, antal faldne i krige
og ved forfølgelser taler deres eget
tydelige optimistiske sprog.
Samfundets, naturens og klodens
tilstand kan naturligvis altid diskuteres og give anledning til både tro
på fremtiden og frygt og bekymring.
Men uden håb mister vi den handlekraft og kreativitet, der skal til, for
vi sammen kan gøre vores verden til
et endnu bedre sted. Det må siges at
være et meget nødvendigt budskab i
vores tid.

SA MTA LE R OM F RYG T OG HÅB
Med udgangspunkt Kristian Leths
bog og andre aktuelle og ældre tekster af digtere, filosoffer og teologer
vil vi indbyde til samtaleaftener om
frygt og håb. Vi vil indkredse den
undergangsangst, som viser sig i
film og litteratur. Og vi vil indkredse, hvad håb er. Vi vil undersøge,
hvad der karakteriserer det kristne
håb. Og spørge efter fænomener og
fortællinger, som bringer håb. Og
hvordan og hvor vi finder ressourcer til at handle i en verden, som
mange mener er ved at forsvinde i
et sort hul?
Samtaleaftenerne finder sted i St.
Kannikestræde nr. 8 st. på tre torsdage kl. 19.30:
1. november
15. november
6. december.
Tilmelding til præsterne: Anne Edmond Pedersen, ae@rundetaarn.dk,
og Erik Høegh-Andersen,
erha@rundetaarn.dk.
Hvordan kan vi bevare håbet og troen på, at det nytter at handle, når det
er denne slags fremtidsbilleder vi ser?

Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen
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MOZARTS REQUIEM:
MUSIKALSK MESTERVÆRK OG
MYTE
Få musikalske kompositioner har
givet anledning til en sådan mytedannelse som Mozarts ufuldendte
dødsmesse. Musikken forelå delvist
færdigkomponeret, da Mozart døde
i en alder af kun 35 år d. 5. december 1791. Det var Mozarts elev Franz
Xaver Süssmayr, der gjorde musikken færdig. Süssmayrs arbejde er
ofte blevet kritiseret (og forsøgt forbedret, ikke mindst i nyere tid), men
det er den kun 25-årige Süssmayrs
arbejde, der gav verden en færdigkomponeret dødsmesse af Mozart
og muliggjorde værkets første opførelser og senere store udbredelse
og betydning. Igennem de følgende
mere end 225 år er Mozarts Requiem
blevet opført i denne skikkelse og
hørt som et af musikhistoriens største og mest gribende kunstværker.
Musikforskningen har arbejdet på at
finde den nøjagtige grænse mellem
Mozarts eget arbejde og Süssmayrs,
og skønt man i store træk ved, hvad
Mozart skrev, og hvad der ikke forelå
færdigt fra hans side, er der til i dag
en vis usikkerhed om, præcist hvor
meget Süssmayr egenhændigt bidrog med.
Mozarts Requiem er – som hundreder af andre dødsmesse-kompositioner gennem århundrederne – musik til en katolsk liturgisk
begivenhed, som ikke passer helt til
protestantiske traditioner. En dødsmesse er ikke en begravelsesgudstjeneste, men en minde- og forbøns-gudstjeneste (med nadver),
hvor der bedes for den (eller de) afdødes evige liv. Requiem eternam
dona ei(s), ”giv ham (dem) den evige
hvile” begynder teksten til introitus,
det første led i dødsmessen, hvorfra
den har fået sin betegnelse. Når en

komponist, f.eks. en kantor eller kapelmester ved en domkirke, en stor
klosterkirke eller et fyrstehof, skulle
skrive et Requiem var det som regel
i forbindelse med en bestemt, ofte
fremtrædende persons dødsfald, og
komponistens opgave var (traditionelt bestemt) at tonesætte bestemte
led af dødsmessen, i tidligere tider
for flerstemmigt kor, på Mozarts tid
for sangsolister, kor og orkester. Det
var med andre ord de samme led
fra dødsmessen, som blev tonesat
hver gang, mens de øvrige led blev
fremført enstemmigt med brug af
traditionelle middelalderlige melodier og messetoner. En komponists
dødsmesse var altså ikke beregnet
på at blive opført som de (som regel) 7 komponerede satser lige efter
hinanden, som man gør ved koncerter (og de fleste CD-indspilninger).
Dødsmesser (ligesom andre messekompositioner) var ikke musikalske værker i den klassiske musiks
forstand, men musik til brug for en
liturgisk begivenhed og opført på
denne begivenheds præmisser.
Alt tyder på, at Mozarts Requiem,
altså de af ham (og Süssmayr) særligt komponerede 7 messeled, på
grund af den specielle tilblivelseshistorie blev en bro mellem den liturgiske musik og koncertsalen. Det
er på Mozarts tid, at koncerter bliver
offentlige kulturbegivenheder, herunder gradvist også kirkekoncerter,
men man opførte (normalt) ikke liturgisk musik ved koncerter.
Mozart havde fået en anonym bestilling på en dødsmesse i sommeren
1791 med delvis forudbetaling og løfte om anden halvdel af betalingen,
når værket forelå. Mozarts hustru
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Frankenau), der for den ikke latinkyndige hjælper med at dække over,
at der er tale om led fra en katolsk
messe.
Ved mit foredrag om Mozarts Requiem d. 28. oktober kl. 12.30, ugen før
opførelserne i Trinitatis Kirke, vil jeg
fortælle mere om værkets bestilling,
tilblivelse og senere modtagelse og
desuden gå ind på, hvordan Mozarts
musik fortolker de til tider voldsomme forestillinger om himmel og helvede i dødsmesseteksterne.
Nils Holger Petersen
Associate Professor emeritus, PhD,
Københavns Universitet

Constanze hævdede efter hans død,
at han opfattede bestillingen som et
dødsvarsel og skrev musikken som
en dødsmesse over sig selv. Uanset
om det stemmer, gav denne historie
anledning til en kolossal mytedannelse omkring Mozarts Requiem.
Først mange år senere blev den historiske baggrund for bestillingen
afsløret, så at vi nu ved både hvem
der bestilte værket, og hvorfor det
skulle være anonymt. Situationen
skabte vanskeligheder for Constanze. Hun var alene med to (små) børn
og havde ingen indtægter efter sin
mands død. Hun måtte få musikken
færdig og finde frem til bestilleren,
så hun kunne få det ganske betydelige honorar, der var tale om. Det endte med, at Süssmayr påtog sig, og løste, opgaven. Bestilleren måtte man
annoncere efter. Samtidig sørgede
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en beundrer af Mozart, Baron van
Swieten, for at hjælpe Mozarts enke
ved at foranstalte en koncertopførelse af Mozarts Requiem i januar 1793,
hvor alle indtægter gik til hende.
Først i december 1793 blev musikken
opført efter sin oprindelige bestemmelse, som dødsmesse for bestillerens afdøde hustru.
På den måde blev værket kendt som
musik, der kunne opføres både ved
en koncert og som katolsk dødsmessemusik. Dermed blev det muligt også at opføre det i ikke-katolske lande. Ved opførelsen i Trinitatis
Kirke i fasten 1818 betegnes det i det
bevarede teksthæfte som ”Geistlig Cantate til Mozarts Musik af Dr.
Frankenau”. Teksten til de 7 komponerede messeled gives her med en
meget fri dansk gendigtning (af Dr.

OM F ORE DR AG E T
Som optakt til Trinitatis Kantoris
opførelse af Mozarts Requiem
søndag den 4. november inviterer Trinitatis Kirke til foredrag om
værket ved Nils Holger Petersen i
sognehuset, søndag d. 28. oktober
kl. 12.30.
Der vil være en let frokost mellem
højmesse og foredrag, dvs. ca. 11.45.
Frokosten koster 25 kr. per person, og tilmelding til frokosten er
nødvendig senest onsdag den 24.
oktober kl. 12.00 til
kordegn@rundetaarn.dk eller på
kirkekontoret.
Der er fri entré til foredraget.
Bemærk: Der er tilmelding til frokosten, ikke til foredraget. Der er et
begrænset antal pladser til begge
dele.
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DR VOKALENSEMBLET
I RUNDETAARN
Lad musikken og sangen svøbe dig i mørke ved denne særlige koncert i Rundetaarn med
DR VokalEnsemblet og chefdirigent Marcus Creed. Med intens og stemningsfuld kormusik af moderne mestre og unge talenter stiller koret skarpt på natten i al dens skønhed og
sårbarhed.

PROGRAM
György Ligeti:
Drei Phantasien, Kaija Saariaho:
Nuits, adieux, Jesper Koch: Galakseflager, Arvo Pärt: Nunc Dimittis,
samt værker af Bára Gísladóttir, Marcela Lucatelli, Matias Vestergård og
Fintan O’Hare.

Fredag 2. november kl. 19.30
Billetter: 130 kr. + gebyr på
www.drkoncerthuset.dk/dr-vokalensemblet
Læs også om DR VokalEnsemblets
koncert 31. okt. på rundetaarn.dk

Natten har sin egen poesi, og dens
mørke har til alle tider fascineret og
inspireret kunstnere – fra digtere til
billedkunstnere og komponister.
I Rundetaarns smukke Bibliotekssal – lige under stjernerne i Christian IV’s observatorium – inviterer
DR VokalEnsemblet og chefdirigent
Marcus Creed til en koncert, hvor
både musik og ord har natten som
omdrejningspunkt.
”Her bliver mørkt og ensomt under himlen … Er det kun mig, der
ikke sover?” spørger den skizofrene
østrigske digter Friedrich Hölderlin,
som har lagt ord til György Ligetis
tre virtuose korfantasier, hvor vanviddet og sammenbruddet truer.
I den finske komponist Kaija Saariahos udtryksfulde korværk Nuits,
adieux bliver natten rammen om en
hemmelig afsked fuld af vemod og
kærlighed. Og i Arvo Pärts fredfyldte
Nunc dimittis er det håbet og troen
på lyset, der leder os gennem mørket.
Sammen med de moderne mesterværker, som kan opleves ved denne
koncert, præsenterer DR VokalEnsemblet og Marcus Creed fire helt
nye kompositioner af studerende
ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
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KU LTURNAT: FOLK E T ON E R I B A ROK K E N
Fredag den 12. oktober kl. 21.00 danner værker af Monteverdi og Buxtehude med tydelig folkemusisk klang rammen om arrangementer af kendte folketoner for kor og
instrumenter. Hele kirkerummet tages i brug i en programsammensætning, hvor også improvisationer indgår. Trinitatis Kantori og medlemmer af ”Barokksolistene”: Bjarte Eike, violin, Fredrik Bock, lut, m.fl.
Entré: Kulturpas

K A N TATE G UDSTJ E N E STE ME D BAC H
J.S. Bachs kantate 150: ”Nach dir, Herr, verlanget mich”
opføres ved kantategudstjenesten den 11. nov. kl. 10.30.
Der er tale om en af Bachs allertidligste kantater med tekst
skrevet over salme 25. Trinitatis Kirkekor og Barokensemble medvirker.
Camilla Toldi Bugge, sopran, Laura Mayer, mezzo, Nicolai
N. Christensen, tenor og Rasmus Kure Thomsen, bas.
Søren Chr. Vestergaard, dirigent og orgel.

5/10 – kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble opfører Mozarts ”Vesperae solennes
de Confessore” og ”Exultate jubilate” for solosopran. Solisterne er Annemette Pødenphandt,
sopran, Rikke Lender,
mezzosopran, Rasmus
Gravers, tenor og Torsten
Nielsen, bas. Fri entré.

23/11 – kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Bachs kantate 170 ”Vergnügte Ruh, beliebte
Seelenlust” for altsolist
og kantate 82 ”Ich habe
genug” for bassolist.
Rikke Lender, alt, Torsten
Nielsen, bas, og Søren
Chr. Vestergaard på orgel
og cembalo.
Fri entré.
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6/10 – kl. 11.00
MG K MØDE R
CONCE RT O
COPE N H AG E N
Som afslutning på et kursusforløb spiller musikere
fra barokorkesteret Concerto Copenhagen sammen med talentfulde elever fra MGK Hovedstaden
og Sankt Annæ MGK. Musik af Vivaldi, Telemann
og Purcell. Fri entré.

30/11 – kl. 16.30
A DVE N TSMUS I K
Adventsmusik af bl.a.
Telemann og Buxtehude.
Camilla Toldi Bugge, sopran. Laura Mayer, mezzo. Bolette Roed, blokfløjte, Merete Steffensen,
violin, Kjeld Steffensen,
cello og Søren Chr.
Vestergaard, orgel og
cembalo.
Fri entré.
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Søndag 2. september kl. 10.30
MU S IKGUD STJ EN E S T E
Romantisk musik for kor og orgel af
Dvorak, Mendelssohn og Liszt.
Trinitatis Kirkekor.
Clara Cecilie Thomsen, sopran,
Kristin Mulders, mezzosopran, Nicolai
Nørgaard Christensen, tenor, Rasmus
Kure Thomsen, bas. Philip SchmidtMadsen og Søren Chr. Vestergaard,
orgel
Prædikant: Erik Høegh-Andersen
Onsdag 19. september kl. 16.15
INDL EDENDE SOL O S A NG
Indledende solosang forud for aftensangen kl. 16.30
Camilla Toldi Bugge, sopran. Søren
Chr. Vestergaard, cembalo/orgel
Onsdag 3. oktober kl. 16.15
INDL EDENDE SOL O S A NG
Indledende solosang forud for aftensangen kl. 16.30
Laura Mayer, mezzosopran. Søren
Chr. Vestergaard, cembalo/orgel
Fredag 5. oktober kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Se side 16
Lørdag 6. oktober kl. 11.00
MGK & C O C O
Se side 16
Søndag 7. oktober kl. 10.30
MU S IKGUD STJ EN E S T E
Musik af Mozart, bl.a. den kendte
”Laudate dominum”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Prædikant: Erik Høegh-Andersen

ensemble, Concerto Copenhagen:
Jesenka Balic Zunic, violin, Ida Lorenzen, violin, Hanna Loftsdóttir, cello og Fredrik Bock, guitar.
Samples og motiver fra denne koncert bringes videre i næste afdeling
kl. 23:00, som et elektronisk ekko af
første del.
Entré: Kulturpas
Fredag 12. oktober kl. 23.00
K U LT U RNAT: C ONC E RTO
COPE N HAG E N
Mike Sheridan, elektronik
Samples og motiver fra koncerten kl.
22.30 bringes videre i denne afdeling
kl. 23:00, som et elektronisk ekko af
første del. Her vil barokmusikkens toner formes til et unikt, undersøgende
lydværk.
Entré: Kulturpas
Søndag 14. oktober kl. 10.30
HØ J M E S SE ME D G ÆSTE KOR
Kor fra hele landet er samlet til Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i
efterårsferien i København, og en del
af disse kor vil medvirke til højmessen i Trinitatis Kirke denne dag. De
vil bl.a. synge den nye prisbelønnede
salme: ”Og Gud sang” skrevet af Niels
Johansen og sat i musik af Phillip Faber.
Onsdag 24. oktober kl. 16.15
IN DLE DE N DE SOLO SA NG
Indledende solosang forud for aftensangen kl. 16.30
Rasmus Kure Thomsen, bas, Søren
Chr. Vestergaard, cembalo/orgel

Fredag 12. oktober kl. 21.00
KU LTURNAT:
FOLKETONER I B A ROK K E N
Se side 16 øverst tv.
Entré: Kulturpas

Onsdag 31. oktober kl. 21.00
KONCE RT I RUN DE TA A RN
Meditativ musik
DR VokalEnsemblet
Marcus Creed, dirigent
Læs mere på rundetaarn.dk

Fredag 12. oktober kl. 22.30
KU LTURNAT: C ONCE RT O
COPENH AGEN
Hør nogle af barokmusikkens perler af fire musikere fra det anerkendte

Fredag 2. november kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Orgelmusik med særligt fokus på improvisation
Paul Goussot (Frankrig), orgel

Fredag 2. november kl. 19.30
KONC E RT I RUN DE TAARN
Musik af bl.a. Ligeti, Saariaho og
Arvo Pärt. DR VokalEnsemblet,
Marcus Creed, dirigent
Entré: 130 kr. + gebyr på
www.drkoncerthuset.dk/dr-vokalensemblet (Læs mere på side 15)
Søndag 4. november kl. 16.00
MO Z A RTS RE QUIE M
Se side 12
Koncerten er velvilligt støttet af Fondation Juchum
Søndag 4. november kl. 19.30
MO Z A RTS RE QUIE M
Se side 12
Koncerten er velvilligt støttet af Fondation Juchum
Fredag 9. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Værker af Muffat og Bach
Allan Rasmussen, cembalo
Søndag 11. november kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
Se side 16 øverst th.
Onsdag 14. november kl. 16.15
IN DLE DE N DE SOLO SANG
Indledende solosang forud for aftensangen kl. 16.30
Rikke Lender, alt, Søren Chr. Vestergaard, cembalo/orgel
Fredag 16. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Lindberg og Hartmann
Philip Schmidt- Madsen, orgel
Fredag 23. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Solo-kantater af Bach:
Se side 16
Fredag 30. november kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Se side 16
Fri entré hvor intet andet er
nævnt
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Under overskriften ”Individualitet og fællesskab” inviterer Trinitatis Kirke i samarbejde
med Vor Frue Kirke til tre foredrag i efteråret 2018.
Herudover fortsætter Trinitatis Kirke samarbejdet med Filosofisk Forum, som i efteråret
igen vil byde på en række foredrag.
Der er fri entré til alle foredrag, men et begrænset antal pladser.

Torsdag 13. september kl. 14.30:
DAN SK
Ved Ida Auken, uddannet teolog fra
Københavns Universitet og medlem
af Folketinget siden 2007
Aldrig har vi snakket så meget om,
hvad det vil sige at være dansk. Og
det med god grund: Verden presser
sig på udefra i form af mennesker,
varer og informationer, der krydser
synlige og usynlige grænser i et hidtil uset tempo, og det har sat vores
selvopfattelse under pres.
”Vi er nødt til at genopdage, hvem
vi er i fællesskab, og genvinde vores
kulturelle selvtillid for igen at kunne
åbne os mod verden. Vi skal ganske
enkelt se indad for at kunne se udad.
Jeg vil gerne være med til at styrke
dén samtale - samtalen om vores
fælles værdier - mellem mennesker,
der føler, at jeg og andre politikere
har forladt dem til fordel for ligegyldige diskussioner langt fra deres virkelighed”.
Torsdag 11. oktober kl. 14.30
ER FÆ L L ESSKA B E T U NG D OMME NS H Å B ?
Ved Christian Hjortkjær, ph.d. og
højskolelærer på Silkeborg Højskole

Fra forbudskultur til påbudskultur –
Hvorfor den nye moral gør de unge
psykisk syge
I dag er der meget få ting, som et
ungt menneske ikke må – men
der er utrolig mange ting, det skal.
Det skal ha’ sig en uddannelse, leve
sundt, leve længe, leve lykkeligt, og
så skal det først og fremmest huske
at nyde det.
Det betyder, at hvad der var 68’ernes
frisættelsesprojekt af individet, er
blevet den nye generations udmattende krav, et ideal der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og
utilstrækkelighedsfølelser. Men der
er håb, for ungdommen er samtidig
langt mere opmærksom på fællesskabet end mange generationer før
dem.
Torsdag 8. november kl. 14.30
J E G V IL HA’ MIN Å N DSF RIH E D I F RE D
Ved Ingrid Ank, leder af GrundtvigAkademiet og formand for Foreningen Åndsfrihed

gå imod strømmen eller passe sig
selv.
Men hvis vi bare lod hinanden i
fred, gav det ikke mening at tale om
åndsfrihed, for åndsfrihed handler
også om, at vi vil hinanden noget,
og at vi har frihed til at forsøge at
overbevise hinanden (så længe det
foregår uden vold) – både om politiske budskaber, religiøse sandheder eller ateistiske ditto. Åndsfrihed
handler derfor også om friheden til
mission.
Man kan tale om et kollektivs åndsfrihed – f.eks. et religiøst mindretals – og man kan tale om familiens
åndsfrihed i form af forældrenes ret
til at give tro eller ikke-tro, traditioner og kulturelle skikke videre til deres børn.
Åndsfrihed er derfor lige så meget
friheden til at skille sig ud fra mængden som friheden til det fælles, og
foredraget vil forsøge – med hjælp
fra Grundtvig, Hal Koch og Hannah Arendt – at folde begge sider af
åndsfriheden ud.

Åndsfrihed forbinder vi med den
enkeltes frihed til at tænke, tro og
mene, hvad hun vil, og dermed med
retten til at skille sig ud fra de andre,

TRINITATIS SOGNEHUS
PILESTRÆDE 67
1112 KØBENHAVN K
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FÆL L ESSP I SNI NG E R I
EFT ERÅ RET
5. september
3. oktober
14. november
Vi spiser sammen og har tid til snak
og hyggeligt samvær. Inden er der
aftensang i kirken kl. 16.30-17.00.
Kl. 17.00 er sognehuset åbent, og vi
spiser kl. 18.00. Man er også velkommen til at komme direkte til spisetid
kl. 18.00. Det koster 25 kr. pr. person, og man skal tilmelde sig senest
mandagen før inden kl. 12.00.
Tilmelding er nødvendig og sker til
kordegn@rundetaarn.dk eller på kirkekontoret.
Høstfrokost
Den 9. september er der høstgudstjeneste, hvor kirken vil være pyntet
op til lejligheden, og de nye konfirmander bliver budt velkommen ved
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten vil der være en
lille sammenkomst i sognehuset,
hvor man kan få lidt let frokost. Det
er gratis, men tilmelding er nødvendig til kordegn@rundetaarn.dk eller
på kirkekontoret senest 3. september
kl. 12.00.
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Frokost inden foredrag
Søndag den 28. oktober holdes foredrag om Mozarts Requiem kl. ca.
12.30. Mellem højmessen og foredraget vil der være en let frokost i sognehuset, som begynder ca. kl. 11.45.
Frokosten koster 25 kr. per person,
og tilmelding til frokosten er nødvendig senest onsdag den 24. oktober kl. 12.00 til kordegn@rundetaarn.
dk eller på kirkekontoret.
Læs mere om foredraget på side 14.
Der er et begrænset antal pladser til
både foredrag og frokost.
Julefællesspisning – sæt kryds i
kalenderen
Juleindledningen i år den 12. december begynder i kirken med luciaoptog og aftensang. Herefter er
der som noget nyt julefællesspisning
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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DE C E MBE R MÅ N E D
I TRIN ITATIS K IRK E
Et udpluk af december måneds
kalender i Trinitatis Kirke. Fri entré med mindre andet er nævnt.
Læs mere i næste blad eller på
www.trinitatiskirke.dk
2. december kl. 10.30
Kantategudstjeneste med musik
af J.S. Bach
7. december kl. 16.30
Fredagskoncert: Julekoncert med
Copenhagen Saxophone Quartet
12. december kl. 16.15
Aftensang med Lucia
Efterfølgende juleindledning i
sognehuset
14. december kl. 16.30
Fredagskoncert med bl.a. Clara
Cecilie Thomsen, årets operatalent
16. december kl. 17.00
Julemusikgudstjeneste med
Trinitatis Kantori
19. december kl. 20.00
International Christmas Service
21. december
kl. 16.30 Fredagskoncert:
Messiaen: La Nativité du
Seigneur
kl. 20.00 Julekoncert, Concerto
Copenhagen, entré
22. december kl. 16.00
Julekoncert, Concerto Copenhagen, entré
24. december kl. 15.00
Traditionel julegudstjeneste med
musik for flere orgler, kor m.m.
25. december kl. 10.30
Højmesse Juledag

NATKIRKE
OG BØRN
•••••••••••••••••••••••••••••

NATKIRKEN

Kom til stemningsfulde gudstjenester i Natkirken hver tirsdag fra kl. 20.00. Vi
eksperimenterer med kirkens rum og liturgi. Du kan også møde os på Kulturnatten til midnatsgudstjeneste.
Velkommen i mørket med lyset.

SK RIVE WORK SHOP
ME D F ORFATTE R DIT T E
STE E N SBA LLE

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

Man skaber en historie, når man tager fat på den. Måske har du allerede historien, men hvordan kommer
den på papir? Hvor kommer inspirationen fra? Kan man skrive om alt?
Trinitatis Natkirke gentager succesen fra foråret og holder i efteråret
fire skriveworkshops ledet af forfatter Ditte Steensballe, der gennem
mange år har undervist børn og
voksne i at skrive. Du får redskaber
til at komme i gang og behøver ikke
at have skrevet før. Omvendt er det
ingen forhindring. Det vigtigste er,
at du har lyst til at skrive!
Tidspunkt: Kl. 19.30-21.30
Sted: Store Kannikestræde 8, stuen
Pris: Gratis, men tilmelding nødvendig

BØRN EGUD STJ EN E S T E R –
FOR B ØRN I B ØRN E H AV EAL DEREN
4 onsdage i løbet af efteråret holder
Trinitatis Kirke gudstjeneste for børn
i børnehavealderen. Både institutioner som private er meget velkomne.

Sognepræst Anne Edmond Pedersen
står for gudstjenesten, der varer ca.
25 minutter:
19. september, 3. oktober,
14. november og 19. december.
Alle dage kl. 10.30.

For nærmere information og tilmelding kontakt ae@rundetaarn.dk /
30299324
Find mere info på
trinitatisnatkirke.dk
facebook.com/trinitatisnatkirke.dk
dittesteensballe.dk
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BEGIVENHEDER

S ÆRRUNDVI SNI NG I DE T
GÅDEFUL DE RUNDE TA A RN
Hvorfor ser Rundetaarn ud, som det
gør, og rummer tårnet mon mystiske hemmeligheder, som har været
skjult for alle andre end de særligt
indviede? Kun få bygningsværker
har indbudt til så fantastiske fortolkninger og været så taknemmelige for mere eller mindre troværdige
teorier som Rundetaarn og det bygningskompleks, det er en del af.
Tag med på en helt særlig rundvisning og hør mere om Rundetaarns
gåder og symboler, når historisk
konsulent Rasmus Agertoft åbner de
låste døre og fortæller om tårnet og
nogle af alle de betydninger, man
har tillagt det. Særrundvisningen er
en del af årets Golden Days-festival,
der vender historien på vrangen og
fokuserer på alt det, vi ikke ser ved
første øjekast. Med andre ord: historiens B-sider.

TID: 13. og 20. september 2018 kl. 20
PRIS: 75 kroner inkl. et glas vin
BILLETTER: Gennem Rundetaarns
webshop

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MYS TERI EJAGT FOR B ØRN I
RUNDETA A RN
Hvis man stabler Rundetaarn fire
gange oven på hinanden, svarer det
til højden på den største af de ægyptiske pyramider. Er det tilfældigt, eller er det, fordi nogen har ført en
mystisk viden fra det gamle Ægypten til Christian IV’s København?
Hvad tror du?

TRINITATIS / SIDE 22

Tag med på mysteriejagt i Rundetaarn og bliv ført rundt ved hjælp af
teorier så mærkværdige, at du bliver
helt svimmel, indtil du (måske) finder løsningen til sidst.
TID: 7.-23. september 2018 kl. 10-20
PRIS: Gratis, når entréen til Rundetaarn er betalt

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

•••••••••••••••••••••••••••••

A LLE HE LG E N : VI TÆNDER
LYS F OR DE M VI SAVNER

Søndag den 4. november kl. 10.00
inden Allehelgensgudstjenesten
kl. 10.30 inviterer vi alle, der har mistet, til et lille minderitual i Trinitatis
Kirke. Vi samles i kirkens kor, hvor
vi beder en bøn og tænder lys for
dem, vi savner. Navnene på dem,
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.

•••••••••••••••••••••••••••
SEPTEMB ER
Søndag 2. sept., 14. s. e. trinitatis
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 5. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 9. sept., 15. s. e. trinitatis
10.30 Høstgudstjeneste med
konfirmandvelkomst
ved Erik Høegh-Andersen
og Anne Edmond Pedersen
Let frokostarrangement efter
tjenesten. Se side 20
Onsdag 12. september
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 16. sept., 16. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 19. september
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Kirsten Sandholt

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••
Søndag 23. sept., 17. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 31. oktober
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 26. september
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

NOV E MB ER

Søndag 30. sept., 18. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

OK T OB E R
Onsdag 3. oktober
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 7. oktober, 19. s. e. trinitatis
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 10. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Fredag 12. oktober
24.00 Musikgudstjeneste i Natkirken
i forbindelse med Kulturnatten
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 14. oktober, 20. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse med gæstekor
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 17. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 21. oktober, 21. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 24. oktober
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 28. oktober, 22. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 4. november, Alle Helgen
10.00 Mindehøjtidelighed
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 7. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 11. november, 24. s. e. trinitatis
10. 30 Kantategudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 14. november
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 18. november, 25. s. e. trinitatis
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 21. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 25. november, sidste s. i.
kirkeåret
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 28. november
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

DECEMB ER
Søndag 2. december, 1. s. i advent
10.30 Kantategudstjeneste
ved Niels Henrik Gregersen
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