TRINITATIS
KIRKE
MARTS TIL MAJ / 2019 / NR 1

SIDE 1 / TRINITATIS

TRI N I TAT I S KIRKE
Åben hver dag mellem kl. 9.30
og 16.30 - søndag dog kun i
forbindelse med højmessen
kl. 10.30
Trinitatis Kirkekontor
Pilestræde 67
1112 København K
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 10-13
Tlf.: 33 37 65 40
Kordegn
Mette D. Halding
kordegn@rundetaarn.dk
Henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning,
vielser, navneændringer,
dødsfald, medlemskab
af folkekirken og
attestrekvisition
rettes til kirkekontoret.
Kirkebil
Henvendelse til kordegnen
på tlf.: 33 37 65 40
Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Grafik:
Tine Dahl Grue
Tryk:
Jørn Thomsen Elbo
Fotos: Pexels.com (forside, s. 3, 16)
Birgit Pulêv/Arvo Pärt Centre (s. 3)
Folkekirken.dk (s.9)
Morten Abrahamsen (s. 10)
Rasmus Kure Thomsen (s. 10)
Ditte Capion (s. 12)
Erik Sol (s. 16)
Reinhard Wilting (s. 3, 4, 10, 13, 15,
16, 17, 20)
Denise Burt (bagsiden)

TRINITATIS / SIDE 2

Sognepræst
Erik Høegh-Andersen
Landemærket 4
1119 København K
Tlf.: 29 47 43 87
erha@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Natkirke- og sognepræst
Anne Edmond Pedersen
Tlf.: 30 29 93 24
ae@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Ulønnet hjælpepræst
Professor, Niels Henrik
Gregersen, nhg@teol.ku.dk
Ledende kirketjener og
kirke- og kulturmedarbejder
Kresten Dahl
Tlf.: 23 26 91 44
kd@rundetaarn.dk
Kirketjenere
Tlf.: 23 26 91 43
Katrin Næss Hansen
Cecilie Illemann
Nikolaj Thougaard
Lasse Lindroth
Kirke- og kulturmedarbejder
Musikadministrator
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf.: 20 73 44 33
Ls@rundetaarn.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
i Natkirken
Jacob Rask
Tlf.: 40 91 37 50
jacob@trinitatisnatkirke.dk
Organister
Søren Christian Vestergaard
Tlf.: 26 29 71 02
scv@rundetaarn.dk

Philip Schmidt-Madsen
Tlf.: 30 33 89 70
phsc@vesterbrosogn.dk
Menighedsrådsformand
Lene Ruby
Ole Suhrs Gade 18, 4.tv.
1354 København K
Tlf.: 20 26 74 96
leneruby@mail.dk
Kirkeværge
Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 København K
Tlf.: 32 12 34 27
Mobil: 22 46 69 07
bente@ahlefeldt.dk
Trinitatis Sogns
Menighedspleje
Formand Niels Selsmark
niselsmark@gmail.com
Frivilligt arbejde
Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke
ved gudstjenester, koncerter
og arrangementer, så
kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf.: 20 73 44 33
Ls@rundetaarn.dk
Trinitatis Kirke vil gerne takke følgende fonde for uvurderlig støtte:
Augustinus Fonden,
Oticon Fonden,
Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond,
Beckett Fonden,
Fondation Juchum og
Nørgaard på Strøget

www.trinitatiskirke.dk

TRINITATIS

MARTS TIL MAJ / 2019 / NR 1

INDHOLD

9
4

TA B ET A F F ORTÆ LLINGEN
Anne Edmond Pedersen
skriver om konsekvenser ved
at miste kendskabet til kristendommens fortællinger

5

KONFI RMAT ION
Overvejer du at blive konfirmeret, eller er du i tvivl?

6

” FLY D H EN, M IT H J E RTE, I TÅ RES T RØM M E ”
Erik Høegh-Andersen skriver
om påsken som tårernes fest

9

PÅ SKEN
Om højtidens passionskoncerter, gudstjenester og fællesspisning

10

MUSI K
Store kor- og orkesterkoncerter, kantategudstjenester
og fire forskellige Stabat
Mater-opførelser

12

A RS NOVA
C OP ENH AG E N
Dramaet og skønheden i
påskens fortælling

13

I NGER C H RIS T E N S E N
Musikalsk-poetiske gudstjenester i Natkirken

13

ME SSIA E N
Arrangementrække om den
modernistiske franske komponist

14

S OMME RHØJ SKOLE
Tre dage med foredrag,
sang, koncert, middag m.m.
under temaet ”Hvad er ånd?”

17

S A NG OG MA D
Sangeftermiddage og fællesspisninger

18

FORE DR AG
”Ny viden i Bibelen” og foredrag ved Filosofisk Forum

20

T RIN ITATIS NATK IRK E
Forårets mange musikgudstjenester

21

RUN DE TA A RN
Udstillingen ”Slow Art” forbinder kirke og tårn

22

B E G IVE N HE DE R

23

PR ÆDIK A N TLISTE

10

14
SIDE 3 / TRINITATIS

TABET AF FORTÆLLINGEN

Vi nærmer os den måske største højtid i kirkeåret, nemlig påsken. Hvis
vi betegner påsken som den største
højtid, er det selvfølgelig på grund af
fortællingen om opstandelsen. For
hvad var kristendommen uden fortællingen om Guds søn, der påskemorgen står op fra de døde for vores
skyld? Det er opstandelsesfortællingen, der er omdrejningspunktet for
kristendommen, men også den, det
for mange af os er sværest at forholde sig til. Med denne fortælling bliver vi gjort opmærksom på en tvetydighed inden i os i den måde, som vi
opfatter verden på. For hvordan kan
man som menneske forholde sig
til opstandelsesfortællingen, samtidig med at man lever sit liv i det videnskabelige verdensbillede, som er
definerende for vores tid? Det kan
mange mennesker heller ikke, og
derfor afskriver de enten tro og religion, som noget de kan bruge som
forklaringsmodel i deres liv, eller
også afskriver de det videnskabelige
verdensbillede.
For et par uger siden blev jeg opmærksom på en dokumentar ”Guds
bedste Børn”, der beskriver miljøet
i nogle radikale karismatiske kristne sekter. I første omgang undrer
det mig, hvorfor der overhovedet
er søgning til disse radikale religiøse miljøer. Hvorfor tiltrækkes eller
vælger man disse radikale miljøer
fremfor sin almindelige sognekirke? Hvordan kan det for et nutids-
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menneske give mening at være i
en sammenhæng, hvor fællesskabet om dæmonuddrivelser og tungetale forekommer lige så naturligt
som fællesskabet omkring et måltid?
I afgivne interviews med udtrådte
medlemmer forstår man, at det stort
set altid var det stærke meningsfællesskab, der drog de søgende mod de
radikale sekter. Det stærke fællesskab
gav dem en identitet og en følelse af
at være en del af noget større.
Jeg undrer mig over, hvorfor man
føler sig stillet mellem valgene enten
fuldstændig at afskrive sig alt, hvad
der har med tro eller religion at gøre,
eller også at søge mod det ekstreme, som beskrives i dokumentaren
”Guds bedste Børn”.
Men jeg har en idé om, hvad der kan
være på spil. Det er en antagelse,
der bl.a. er blevet til på baggrund af
samtaler med studerende fra min tid
som underviser på læreruddannelsen samt samtaler med besøgende
i Trinitatis Natkirke. Disse samtaler,
som jeg refererer til, har været med
mennesker, der har haft et meget
ringe kendskab til kristendommen både til dens fortællinger og til dens
dogmatiske indhold. For størstedelen af disses vedkommende er det
at kalde sig troende lig med at have
en fundamentalistisk altså bogstavelig tro. Og dette er i langt de fleste tilfælde noget, der ligger så fjernt
fra deres verdens- og selvopfattelse,
at tro og religion helt afskrives hos
dem.
Men mennesket er af natur søgende,
vil jeg påstå. Den tysk-amerikanske
teolog Paul Tillich beskriver det at
være religiøs på en så fundamental måde som ”at spørge efter mening og være åben for de svar, som
tilværelsen giver”. I den forstand er
ethvert menneske vel søgende og
religiøst.
Problemet opstår, når man ikke har

noget at spejle sin søgen i, vil jeg påstå. I dag er der rigtig mange, der befinder sig i den situation. Vi kan nok
spejle os i hinanden, men spejlingens grundlag er ikke normativ. Og
derfor er den identitet, vi henter ud
af spejlingen usikker. Kristendommens fortællinger, der tidligere var
en naturlig og fortrolig kilde at spejle
sit liv i, er ikke længere tilgængelige for en stor del af os. Vi kender
simpelthen ikke hverken de enkelte
fortællinger eller den samlede historie, og kan derfor af god grund heller
ikke bruge den normative samlede
fortælling til at perspektivere vores
liv med. Kender man ikke til fortællingerne, har man dem ikke som en
kilde til eksistentiel visdom, man kan
spejle sig i, da er det klart, at tro for
én bliver noget med at tro på nogle
dogmatiske ”sandheder”, der ikke
som sådan har relation til ens eget
liv. Når man ikke kan relatere sig til
disse ”sandheder” bliver tro til ”hokus
pokus” og meget langt fra den kilde
til eksistentielle spørgsmål og svar,
vi som søgende mennesker længes
efter. Jeg tror, det er en af de største
årsager til, at så mange føler sig stillet i valget mellem at afskrive enten
religion og tro eller videnskabens
verdensbillede.
At spejle og perspektivere sit liv i kristendommens fortællinger er ikke
det samme som at underlægge sig
den tids verdensbillede, som fortællingerne er blevet til i. Man behøver
med andre ord ikke at have en fundamentalistisk tro. Men gennem fortællingernes univers får man tilbudt
en identitet og et medlemskab af et
forpligtende fællesskab og frem for
alt en eksistentiel visdomskilde til tilværelsens spørgsmål og svar.

Anne Edmond Pedersen
Sogne- og natkirkepræst

KONFIRMATION
•••••••••••••••••••••••••

KONFIRMATION!
SKAL, SKAL IKKE…

Overvejer du at blive konfirmeret,
eller er du i tvivl? Uanset hvad din
baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke, også
selvom du ikke bor i sognet
Her kan du få uddybet din viden om kirke
og kristendom, og her kan du sammen med
jævnaldrende og præsten få mulighed for at
tale om en række spørgsmål om liv og død, tro
og tvivl, godt og ondt. Det er ikke nødvendigt,
at du er døbt, når du starter på konfirmationsforberedelsen, men du skal døbes, inden du
kan blive konfirmeret. Du kan blive døbt i løbet af forberedelsestiden.
Undervisningen
Vi modtager elever på 8. klassetrin. Undervisningen, der ligger på fredage, dog ikke hver
fredag, varetages af sognepræst Erik HøeghAndersen samt natkirke- og sognepræst Anne
Edmond Pedersen.
Tilmelding og mere info
Store Bededag er fast konfirmationsdato i Trinitatis Kirke. Læs mere om undervisningen,
undervisningsdatoer, selve konfirmationen
m.m. på www.trinitatiskirke.dk Her kan du
også tilmelde dig indtil 1. august 2019.
Tilmelding er bindende, og der optages elever,
så længe der er plads på holdet.
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”FLYD HEN, MIT HJERTE,
I TÅRESTRØMME”

Påsken er mere end nogen anden
højtid tårernes fest. Det kan godt
være, at der er både vemod og sorg
og glædestårer med i julens salmer.
Men til påske får tårerne frit løb.
Sådan skal det gerne være.
For tårerne er ifølge en tankegang,
som går tilbage til middelalderen, en
indgang til påskemysteriet, til den
frelsende kærlighed, som strømmer
os i møde fra korset på Golgata. Således er både tårerne og den flod af
kærlighed, som udgår fra Jesu sår,
med i Grundtvigs ”Hil dig, Frelser og
Forsoner!”, som er en gendigtning af
en salme fra 1250:
”Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.
Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!”
JOHA NN SEB A STI A N B ACH S
PAS S IONER
Ikke mindst i kirkemusikken spiller
tårerne en vigtig rolle for den troendes tilegnelse af Jesu lidelse og
død. I Bachs passioner fra 1700tallet kan man således mange steder i orkesterstemmerne høre
såkaldte tåre-figurer eller suk:
nedadgående, bølgende sekundbevægelser, der minder om tårer, der
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rinder. Også i de smukke arier er det
ofte et sønderknust eller grædende
hjerte, man hører synge.
I Johannespassionen, som opføres i
Trinitatis Kirke den 7. april, kan man
nævne arien ”Flyd hen, mit hjerte, i
tårestrømme, den højeste til ære. Til
jord og himmel, fortæl om den nød:
Din Jesus er død”.
Og i Matthæuspassionen hører vi
om den hengivne kvinde, som hælder en meget kostbar salve ud over
Jesu hoved. Disciplene bliver vrede
over hendes ødselhed: ”Pengene
kunne jo være gået til de fattige”.
Men Jesus forsvarer kvinden: ”Hun
har gjort en god gerning og forberedt mig til min begravelse,” siger
han. Det skal hele verden mindes
om. Hvorpå den kvindelige alt-solist
på den troende tilhørers vegne henvender sig til Jesus med ordene:
”Du kære frelser, du,
imens disciplene tåbeligt strides,
fordi den fromme kvinde
med salve vil berede
dit legeme til graven,
så tillad mig imidlertid
af mine øjnes tårefloder
at lade vand udgyde over dit hoved!”
Og i en arie fortsætter hun:
”Anger og bod
knuser mit synderhjerte;
ak, lad mine tåredråber
som et dejligt krydderi
skænkes til dig, søde Jesus.”
Tårerne er her både et udtryk for
hendes anger over det forspildte liv
og for hendes hengivelse. Tårerne er

som kvindens salve det mest dyrebare, vi har at give. Og så er tårerne
det tydeligste udtryk for vores indlevelse i den lidelse, Jesus udsættes
for.
Senere i Matthæuspassionen hører
vi samme sanger bevidne, hvordan
Jesus bundet til korset piskes af sine
bødler. Man hører i musikken, hvordan hun martres og pines over Jesu
lidelse. Hun forsøger på ingen måde
at unddrage sig al denne smerte,
men hun gør sig til et med den og
beder for Jesus. I den efterfølgende
arie synger hun:
”Kan mit ansigts tårer intet opnå,
ak, så tag mit hjerte med!
Lad det rumme blodets strømme
fra de sår, som stille bløder
– lad det være en offerskål.”
Hvis vi selv skulle fremsige disse ord,
ville de sikkert virke alt for store eller patetiske. Men man kan næppe
høre dem i Bachs musik, uden at de
griber os og går os til hjerte. Det er
netop meningen. Det er sådan troen
ifølge barokkens og pietismens tankegang vækkes. Troen skal slå rod
i hjertet, i vore følelser. Først når vi
bringes ud af vores selvsikre betragterrolle og i hjertet bevæges af Jesu
lidelse, når vi ind til mysteriet, til
kærligheden vi kan frelses i.
DE N LIDE N DE MA RIA –
STA BAT MATE R DOLOROSA
Den person, som ud over Jesus selv
fremviser den stærkeste lidelse i
hymner og musik, er Maria, Jesu

Giotto di Bondone: Begrædelse
Arenakapellet i Padua 1304-06
Også i billedkunsten er der en lang tradition for at appellere til det troende menneskes medleven og sorg. Blandt Giottos fresker i Padua findes
både et korsfæstelsesbillede med Jesu mor i stor sorg og Maria Magdalene grædende ved korset og så dette billede, som hedder ”Begrædelse”.
Hele universet med alle himlens engle er i sorg. I stejle dyk og skarpe
sving viser de deres fortvivlelse, mens de græder over Maria, som holder
om sin døde søn nederst i billedets venstre side. To kappeklædte personer
vender allernederst ryggen til, mens de på tæt hold er vidne til en mor,
som ikke vil forlade sin søn. De to personer kunne være os, som iagttager billedet. Kom, vær med, bed for den døde og græd med de grædende,
siger billedet.
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mor. Ifølge evangelisten Lukas forudsagde den gamle Simeon hendes
skæbne allerede ved fremvisningen
af den kun fyrre dage gamle Jesus
i templet. Hendes barn ville blive et
tegn til modsigelse – ”ja, din egen
sjæl skal et sværd gennemtrænge
– for at mange hjerters tanker kan
komme for en dag”, profeterede Simeon. Hvem kan ikke sætte sig ind i
denne unge mors frygtelige bevidsthed om, hvad der forestår hendes
søn? Alt det som går i opfyldelse, da
Jesus bliver henrettet ved korsfæstelsen på Golgata. Evangelisterne
fortæller, hvordan de kvinder, som
har fulgt Jesus, står og ser hans pinefulde død på afstand. Ifølge evangelisten Johannes er Maria, Jesu
mor iblandt dem.
En af de smukkeste hymner om
den sørgende Maria går tilbage til
1200-tallet og er i traditionen blevet
tilskrevet Jacopone da Todi. Hymnen, som fra slutningen af 1400tallet indgik i Messen for Jomfru
Marias lidelse, begynder med ordene: ”Stabat mater dolorosa juxta Crucem lacrimosa dum pendebat Filius”.
Ordene kan oversættes til ”Den sorgfulde moder stod med gråd under
korset, mens Sønnen hang derpå”.
”Stabat Mater” er sat i musik af mange både ældre og nyere komponister. I påskeugen kan vi i Trinitatis
Kirke høre opførelser af G. B. Pergolesi (1736), Joseph Haydn (1767),
Arvo Pärt (1985) og Gabriel Jackson
(2018).
Hymnen og på hver deres måde de
forskellige kompositioner appellerer
i høj grad til vores medfølelse og tå-
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rer. Hymnen fortsætter:
”Hendes sjæl, sukkende, bedrøvet og
lidende blev gennemstukket af sværdet.
O, hvor bedrøvet og forpint var ikke
den enbårnes velsignede moder?
Hun sørgede og led og skælvede, da
hun så sin navnkundige søns kvaler.
Hvilket menneske ville ikke græde,
hvis han så Kristi moder i så stor en
nød?”
Dette retorisk appellerende spørgsmål får nu igennem den lyttende et
svar:
”O moder, kærlighedens kilde, lad
mig føle din dybe smerte, at jeg kan
sørge med dig…” Og videre:
”Lad mig græde inderligt med dig og
lide med den korsfæstede, så længe
jeg lever”…..
”Lad mig såres med hans sår, lad
mig beruses af korset og af Sønnens
blod”.
Bevægelsen går begge veje. Fra den
lidende Maria eller Jesus til os som
lytter eller ser. Og fra det hengivne,
bevægede hjerte ind i lidelsens mysterium. Tårerne strømmer fra den
troende sjæl og blander sig med blodet fra den korsfæstede, som strømmer ind i os. Ligesom i ”Hil dig, Frelser og Forsoner!”
H VA D SK E R DE R PÅ SK EMORG EN ?
”Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid”, synger vi i en
af Grundtvigs påskesalmer. Men tårerne sidder ifølge samme Grundtvig i vores øjne stadigvæk. Om Maria Magdalene, der står fortvivlet
ude ved den tomme grav, skriver

Grundtvig i en anden salme:
”Se Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene:
Hvor ak, hvor er Herren nu?”
Og så:
”Se, af øjets tåreflod,
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
har hun fundet englesmilet”.
Nu spejler solen sig i tåren, og tåren
spejler solen, lyset fra oven bliver til
en ny solopgang i den grædendes
tårer, himmel og jord mødes, Guds
kærlighed og vores, det strømmer
ind i os og ud af os.
Tro opstår i hjertets bevægelse, når
vi med eller uden tårer i musik og
sang, ja i hele vores liv giver os hen
til dette himmelsk frelsende flow.
Erik Høegh-Andersen
			Sognepræst

Læs mere om opførelserne af
Johannespassionen og Stabat Mater
på side 10-12.

PÅSKEN
•••••••••••••••••••••••••

PÅSKEN
I TRINITATIS KIRKE
Søndag 7. april kl. 16.00:
J.S. Bachs Johannespassion
Trinitatis Kantori, Barokorkester og
vokalsolister
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Entré
Fredag 12. april kl. 16.30:
Fredagskoncert The Lamb
Stabat Mater af Gabriel Jackson
m.m.
Ars Nova Copenhagen
Paul Hillier, dirigent
Fri entré
Palmesøndag 14. april
10.30 Højmesse ved Anne Edmond
Pedersen
16.00 Påskekoncert
Haydns Stabat Mater
Syngedrengene
Det Unge Vokalensemble
Vokalsolister og strygerensemble
Poul Emborg, dirigent
Entré
Mandag 15. april kl. 16.30:
Koncert i den stille uge
Pergolesis Stabat Mater
Annemette Pødenphandt, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Barokmusikere fra Trinitatis
Ensemblet
Fri entré
Tirsdag 16. april kl. 16.30:
Koncert i den stille uge
Arvo Pärts Stabat Mater
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Laura Mayer, alt
Gerald Geerink, tenor
Musikere fra Trinitatis Ensemblet
Fri entré

Onsdag 17. april kl. 16.30:
Aftensang i den stille uge
Nærvær og stilhed, tanker til overvejelse, musik og læsninger fra Bibelen.
Kl. 16.15 er der indledende orgelmusik ved organist Philip SchmidtMadsen
Skærtorsdag 18. april
17.00 Nadvergudstjeneste
Ved Erik Høegh-Andersen
18.00 Fællesspisning.
Tilmelding. Læs mere her i bladet
s. 17
Langfredag 19. april
10.30 Højmesse ved Anne Edmond
Pedersen
20.00 Langfredagskoncert
Couperins Leçons de ténèbres.
Stemningsfuld langfredagskoncert
i en næsten mørklagt kirke.
Fri entré
Påskedag 21. april kl. 10.30:
Kantategudstjeneste
J.S. Bachs Kantate 6 ”Bleib bei uns,
denn es will Abend warden”
samt uddrag af kantate 134
Trinitatis Kirkekor, Barokensemble,
vokalsolister m.fl.
Ved Erik Høegh-Andersen
Læs mere om hvert enkelt arrangement her i bladet.
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MUSIK

•••••••••••••••••••••••••

S T OR PA SSIONSKONCE RT
Trinitatis Kantori, Barokorkester og vokalsolister opfører 7. april J.S. Bachs Johannespassion, en af baroktidens
væsentligste kompositioner, som fortæller Jesu lidelseshistorie i dramatisk form efter Johannesevangeliets beretning. Det er således en vekslen mellem fortællingen
fra evangeliet og korsatser, arier og koraler.
Billetter (150 kr.) kan købes via billetnet.dk/i døren.

E T A F KOR MUSIK K E N S A BSOLUTTE F YRTÅRNE
DR KoncertKoret præsenterer 10. maj Rakhmaninovs
Vesper, stemningsfuld og bevægende musik, som er skrevet specielt til de sene aften- og nattetimer, hvor vores
tanker og følelser kan være særligt klare og intense. Musikken er berømt for sit mørkfarvede udtryk præget af
moltonearter og dybe, russiske basstemmer.
Billetter (150 kr.) kan købes via vokalensemblet.dk

1/3 – kl. 16.30
ØS T EUROPÆI SK
KORM USI K
Trinitatis Kantori og S.C.
Vestergaard opfører østeuropæisk kormusik af
Rachmaninov, Sisask og
Pärt.Romantiske toner fra
den russiske kirkemusik sættes ved denne Fredagskoncert over for nyere estisk kormusik.
Fri entré.

14/4 – kl. 16.00
F RE MTIDE N S
KORSTE MME R
Haydns Stabat Mater præsenteres af Det Unge
Vokalensemble for unge
talentfulde stemmer. Med
sig har de Syngedrengene fra Assens, et af Danmarks dygtige drengekor,
der til dagligt holder til i et
af landets 10 sangkraftcentre. Entré.
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3/3 - kl. 10.30
K A N TAT EG U D S TJ E N E S T E
Hør Fastelavnssøndag
Bachs kantate 22 ”Jesus
nahm zu sich die Zwölfe”
samt uddrag af kantate
127; musik til teksterne
om Jesus, der forudser sin
egen lidelse og død med
ordene ”Se vi går nu op til
Jerusalem”.

16/4 - kl. 16.30
VE D F ODE N AF JESU
KORS
Tre vokalsolister fra Trinitatis Kirkekor synger
estiske Arvo Pärts Stabat
Mater, værket om Jomfru
Maria ved foden af Jesu
kors, her i et moderne og
enkelt tonesprog inspireret af den gregorianske
sang.
Fri entré.

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••
Fredag 1. marts kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Østeuropæisk musik af Rachmaninov, Tschakovski, Sisask og Pärt
Trinitatis Kantori,
dirigent Søren Chr. Vestergaard
Søndag 3. marts kl. 10.30
KAN TATEGUD STJ E N E S T E
J. S Bachs kantate 22 ”Jesus nahm
zu sich de Zwölfe” samt uddrag af
kantate 127 “Herr Jesu Christ, wahr’
Mensch und Gott”
Trinitatis Kirke, Barokensemble og
vokalsolister
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Onsdag 6. marts kl. 16.15
S OLO SA NG
Indledende solosang
ved Laura Mayer, mezzosopran
Søren Chr. Vestergaard, cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 20. marts kl. 16.00
KORM USI K
Indledende kormusik ved Fælleskoret ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 22. marts kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Værker af Grieg og Langgaard
Mads Høck, orgel
I anledning af Rued Langgaard
Selskabets årsmøde
Søndag 7. april kl. 16.00
PAS S IONSKONC ERT
J.S Bachs Johannespassion
Trinitatis Kantori og Barokorkester
Vokalsolister
Entré, Info: Se bagsiden af dette blad
Fredag 12. april kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
”L AMMET”
Musik af bla. Laude di Cortona,
Tavener, Pärt
Ars Nova Copenhagen
Dirigent Paul Hillier
Entré

Søndag 14. april kl. 16.00
PÅ S K E KONC E RT
Haydn: Stabat Mater
Det Unge Vokalensemble
Syngedrengene Assens
Strygerensemble
Clara Thomsen, sopran, Mia Bergström, mezzo, Jacob Andersen,
tenor, David Kragh Søren, bas
Dirigent Poul Emborg
Entré: 150 kr. + gebyr (stud. 80+gebyr) via billetto.dk
Mandag 15. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Pergolesi: Stabat Mater
Annemette Pødenphandt, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Trinitatis Barokensemble
Tirsdag 16. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Arvo Pärt: Stabat Mater
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Trinitatis Ensemblet
Fredag 19. april kl. 20.00
LA NG F RE DAG SKONC E RT
Couperin: Leçons de ténèbres
Stemningsfuld langfredagskoncert i
en næsten mørklagt kirke.
Camilla Toldi Bugge, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Mogens Rasmussen, gambe
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Påskesøndag 21. april kl. 10.30
K A N TAT E G UDSTJ E N E STE
J.S. Bachs kantate 6 ”Bleib bei uns,
denn es will Abend werden”
samt uddrag af kantate 134
Trinitatis Kirkekor og
Barokensemble
Søren Christian Vestergaard, orgel
Fredag 3. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Orgelmusik
Soliststuderende ved DKDM Jesper
Glans, orgel

Lørdag 4. maj kl. 12.00
ORG A N ISTE N S VÆRK ST ED
Foredrag og koncert ved orglet.
Musik af Messiaen, herunder
Pinsemesse.
Se mere på side 13
Onsdag 8. maj kl. 16.15
SOLO SA NG
Indledende solosang
ved Gerald Geerink, tenor
Søren Chr. Vestergaard, cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 10. maj kl. 19.30
KORKONCERT
Rachmaninov: Vesper
DR Koncertkoret
Dirigent Bart Van Reyn
Entré: 130 kr./stud. 65 kr.
vokalensemblet.dk
Onsdag 22. maj kl. 16.00
KOR MUSIK
Indledende kormusik
ved Det Danske Pigekor
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 24. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Orgelmusik
Soliststuderende ved DKDM
Amanda Mortensen, orgel
Onsdag 29. maj kl. 16.15
SOLO SA NG
Indledende solosang
ved Rasmus Kure Thomsen, bas
Søren Chr. Vestergaard, cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 31. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Barokmusik
Clara C. Thomsen, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Rasmus Gravers, tenor
Torsten Nielsen, bas
Trinitatis Ensemblet
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fri entré hvor intet andet er
nævnt
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•••••••••••••••••••••••••

DRAMAET OG SKØNHEDEN
I PÅSKENS FORTÆLLING
Ars Nova Copenhagen under ledelse af Paul Hillier hører til blandt
Europas bedste vokalensembler,
kendte for deres intense og medrivende koncerter. Ars Novas Fredags-påskekoncert i Trinitatis Kirke
byder på en række af de smukke og
virtuose Laude de Cortona sange.
Blandt andet Frans af Assisis ”Il Cantico del Sole”, Solsangen, der menes
at være noget af det første litteratur, hvis ikke det første, skrevet på
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italiensk. De italienske sange flettes sammen med nyere musik. John
Taveners populære ”The Lamb”, der
i sin smukke enkelhed forekommer
nærmest hypnotiserende. ”Morning
Star” præsenterer et af de fineste eksempler på Arvo Pärts dragende minimalisme. James MacMillans varierede og levende ”Misere” indfanger
både dramaet og skønheden i påskens fortælling. Gabriel Jacksons
”Stabat Mater”, Marias klagesang, er

en potentiel moderne klassiker med
en sjældent følsom og lydhør fortolkning af den kraftfulde tekst.
Fredagskoncert
12. april kl. 16.30
Ars Nova Copenhagen
Dirigent Paul Hillier
Fri entré

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••

TRINITATIS NATKIRKE
Verden ønsker at se sig selv
Fire aftener i løbet af foråret arrangerer Trinitatis Natkirke musikalskpoetiske gudstjenester med tekster
af Inger Christensen.
5. marts:
Natten og dagen
26. marts:
Skabelse og tilintetgørelse
9. april:
Universet og ordet
7. maj:
Jeget og de andre
Medvirkende:
Præst Anne Edmond Pedersen.
Præst Erik Høegh-Andersen
Pianist: Lars Fill
Saxofon/fløjtenist: Lis Kruse
Komponist: Povl Kristian Mortensen
Forfatter: Ditte Steensballe

Trinitatis Natkirke finder sted
hver tirsdag kl. 20.00.
Læs mere på www.trinitatisnatkirke.dk eller på facebook.

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

FUGLE, FARVER og BJERGE
I samarbejde med Kulturen i Sct.
Matthæus holder Trinitatis Kirke
lørdag den 4. maj kl. 12.00: kombineret foredrag og koncert under
overskriften ”Organistens værksted”.
Lørdag 4. maj kl. 12.00:
Organist Philip Schmidt-Madsen
og Messiaen-kender Erik Christensen forklarer om Olivier Messiaens
musik og giver eksempler herpå.
Det hele foregår ved orglet. Arrangementet, hvor der er fri entré, er
en del af en række arrangementer,

planlagt af Kulturen i Sct. Matthæus,
under overskriften ”Farver, fugle og
bjerge. Olivier Messiaen - musik, tro
og lidenskab”.
Ud over koncerten i Trinitatis Kirke
finder følgende arrangementer også
sted:
Lørdag 16. marts kl. 14.00 – 17.30:
Om komponisten Olivier Messiaen.
Portrætfilm og live koncert i Cinemateket. Entré.
Onsdag 29. maj kl. 17.00:
Franske forbindelser.
Himmelfartsmeditationer. Philip

Schmidt-Madsen fremfører Oliver
Messiaens fantastiske L’ascension
m.m.
Sct. Matthæus Kirke. Fri entré.
2. pinsedag 10. juni kl. 16.00:
Musikgudstjeneste
Messiaens Pinsemesse i Sct. Matthæus Kirke

Læs mere om arrangementerne
på www.sctmatthæus.dk. og
om koncerten 4. maj
i Trinitatis Kirke på
www.trinitatiskirke.dk
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SOMMERHØJSKOLE
I PINSEN 2019
P I NSE N E R Å N DE N S F E S T. DE RFOR S P ØRGE R
VI I DET T E Å RS SOMM E RHØJ S KOLE :

HVAD ER ÅND ?
Mange vil mene, at vi savner ånd og spiritualitet i en tid
præget af naturvidenskab og
økonomisk nyttetænkning.
Men hvad er ånd? I Bibelen og
i Europas historie, i kunsten og
arkitekturen, i musikken og i
vores liv med hinanden?
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PRO GR A M
FREDAG DEN 7. J U N I
9.00 Morgensang i kirken
9.30 Kaffe og brød
10.00 Foredrag ved Niels Henrik
Gregersen, professor ved det teologiske fakultet:
Helligånd og hverdagsspiritualitet
Helligånden er i mange år blevet
kaldt troens stedbarn - den guddommelige kraft man ikke rigtig har
turdet sige meget om, mens man
gerne har talt om Faderen og Kristus.
Det er heldigvis blevet anderledes i
dag, og det åbner for en række nye
spørgsmål: Hvad er forskellen og lighederne mellem Gud som Helligånd
og mennesket som et åndeligt væsen? Hvad er forholdet mellem det
enkelte menneske som ”Helligåndens bolig” (Paulus) og det sociale
livs mange atmosfærer og ånder gode såvel som onde. Og hvordan
kan man tale om Helligånden i hverdagslivets store fællesflader og de
mange små kringelkroge?
12.00 Frokost
13.30 Fremvisning af Phie Ambos

visuelle digt: Songs from the Soil
med musik af Arvo Pärt indsunget af
Theatre of Voices.
14.30 Paneldiskussion
Sopranen Else Torp og dirigent Paul
Hillier fortæller om den estiske komponist Arvo Pärt, som de igennem
årtier har arbejdet tæt sammen med.
Pärt er kendt for et minimalistisk tonesprog inspireret bl.a. af tidlig kirkemusik. Hans musik er på én gang
let tilgængelig og har stor åndelig
dybde. Paul Hillier har skrevet en
biografi om Pärt og indspillet hovedparten af hans vokalværker.
15.30 Pause med kaffe
16.30 Fredagskoncert i kirken
Theatre of Voices, dirigent Paul Hillier: Vokalmusik af bl.a. Arvo Pärt
LØRDAG DE N 8. J UN I
9.00 Morgensang i kirken
10.00 Foredrag ved Jørgen I. Jensen,
forfatter og lektor emeritus ved Det
Teologiske Fakultet:
Åndshistorie som nutidig realitet
I dagens almindelige samtale ser det

ud til, at der kun eksisterer to arter
af historie: Verdenshistorien og den
nationale historie på den ene side,
den biografiske historie - CV’et og
karrieren – på den anden.
Der findes imidlertid også noget,
man kan kalde den tredje historie
eller åndens historie. Her er både
retninger og proportioner anderledes og i mange tilfælde mere omfattende og meget mere anlagte på
mødet mellem flere personer end
de almindelige historisk-biografiske
modeller.
Foredraget fremdrager nogle eksempler, dels fra de bibelske tekster, dels
fra den klassiske musik, der peger på
det åndshistoriske alternativ til biografismen.
11.15 Pause med kaffe
11.30 Foredrag ved Peder Duelund Mortensen, arkitekt og lektor
emeritus på Kunstakademiets Arkitektskole: Ånd og mursten
Det er blevet sagt, at ”boligen er kulturens tale”. Men hvilken sammenhæng er der mellem arkitekturen og
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den særlige tilknytning til boligen, vi
kalder hjemfølelse? Kan det nye boligbyggeri i København rumme den
mangfoldighed af drømme og behov, som findes i nutiden – og kan
boligerne rumme de kulturelle og
sociale forandringer, som opstår i
byboernes liv og kommende generationer?
Svar på disse spørgsmål sættes til
debat med en billedfortælling om
det nyeste boligbyggeri i København
og i relief af udviklingsprojekter og
udenlandsk boligarkitektur.
13.00 Frokost
14.30 Foredrag ved Lilian Munk Rösing, lektor ved institut for kunst og
kulturvidenskab:
Ånd og kød, lys og rum hos Anna
Ancher
Anna Ancher indfanger lyset stofligt,
med tyk farve og grove penselstrøg.
Hendes yndlingsmotiv er solreflekserne på væggen, og hos hende bliver de til en slags bebudelse, en materialisering af ånden. Det har Lilian
Munk Rösing skrevet om i sin bog
Anna Anchers rum, som hun her vil
præsentere. Ud over lysets materialisering kommer det til at handle om
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det gode rum. Om “at lære at se”. Om
farver. Om hvordan Anna Ancher
maler tætte vægge gennemskinnelige og gennemskinnelige gardiner
tætte. Og om hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også er portrætter af kunstneren.
16.00 Pause med kaffe
17.00 Sangtime i kirken
18.30 Middag og aftenarrangement
S ØN DAG DE N 9 . J UN I
10.30 Pinsegudstjeneste med opførelse af Arvo Pärts Berliner Messe
med Trinitatis Kirkekor, organist
Philip Schmidt-Madsen og dirigent
Søren Chr. Vestergaard.
Berliner Messe er komponeret til at
indgå i liturgien pinsedag, men blev
uropført Kristi Himmelfartsdag 1990
i Berlin af Theatre of Voices dirigeret
af Paul Hillier. Værket er skrevet i tiden efter murens fald i 1989, og man
kan, selv om det bygger på den klassiske latinske messetekst, opfatte det
som en bøn om Helligåndens nærvær i den nye tid, Berlin stod over
for.
12.00 Frokost
13.00 Afslutning

TILMELDING
Deltagelse i Trinitatis Kirkes sommerhøjskole koster 700 kr. per
person, der dækker deltagelse i
programmets aktiviteter, inkl. to frokoster og middagen lørdag aften.
Der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding er bindende og kan ske
fra 15. marts til :
Kordegn Mette Halding
Trinitatis Kirkekontor,
hverdage ml. 10-13
Tlf: 33376540
Pilestræde 67, 1112 København K
Eller på mail:
kordegn@rundetaarn.dk
Ved tilmelding oplyses følgende:
navn, adresse, mail, telefon/mobil og
fødselsdag
Betaling sker efter bekræftet tilmelding hos kordegnen til kirkens
konto :
4180-4115501003
Skriv ”Sommerhøjskole + deltagernavn” som reference.
Find folderen om højskoledagene
i Trinitatis Kirke eller på
www.trinitatiskirke.dk

SANG
OG MAD
•••••••••••••••••••••••••••••

S ANGEFTERMI DDAG E
FOR Å R 20 19
Sangeftermiddag i Trinitatis Sognehus - syng med fra højskolesangbogen, salmebogen eller andre gode
sangbøger!
Torsdag 28. marts kl. 14.30:
Salen vælger!
Denne dag kan publikum komme
med forslag til, hvad der skal synges.
Skriv på forhånd til organist Søren
Christian Vestergaard, hvis du har et
forslag. Mail: scv@rundetaarn.dk
Torsdag 25. april kl. 14.30:
Helle Solvang
Helle Solvang er kulturformidler,
radiovært og dokumentarist og har i
2018 haft fyrre kendte kulturpersonligheder forbi sit program om sangskatten i P2: ‘Vis mig din sang, skat’.
Med det formål at åbne sangskatten for flere har hun desuden etableret ‘Syngesalonen’, som igennem
de sidste tre år har samlet unge og
gamle om at synge sammen. Hun

er vært ved fællessang og samtaler
overalt i landet og sætter kunsten,
kulturen, klimaet, jorden og naturen på dagsordenen med ord, toner,
hvor hun kommer frem. Det gør hun
også denne eftermiddag i Trinitatis
Sognehus.
Torsdag 23. maj kl. 14.30:
Lars Ole Bonde
Lars Ole Bonde, professor emeritus i
musikterapi ved Aalborg Universitet
vælger sangene. Lars Ole Bonde har
forsket i musikpsykologi samt musik og folkesundhed. Blandt andet
har han arbejdet med brug af musik
til lindring af både psykiske og somatiske lidelser. Desuden er Lars Ole
Bonde selv aktiv korsanger og bl.a.
mangeårigt medlem af Vokalensemblet GAIA, Aarhus.
Fri entré, men et begrænset antal pladser. Arrangeret i samarbejde
med Vor Frue Kirke.

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

KOM TI L FÆL L ESS PIS N ING !
20. marts, 18. april & 22. maj
På dagen er der aftensang kl. 16.30
i kirken. Skærtorsdag er der i stedet
nadvergudstjeneste kl. 17.00.
Sognehuset er åbent fra kl. 17.00, og
vi spiser kl. 18.00.
Prisen er 25 kr. pr. person.
Tilmelding er nødvendigt: Senest
mandagen før kl. 12.00 til
kordegn@rundetaarn.dk eller på
kirkekontoret. (Skærtorsdag dog kun
tilmelding i perioden 21. marts - 15.
april kl. 12.00)
Der er et begrænset antal pladser.
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Fordrivelse, eksil og hjemkomst
er et grundmotiv i Bibelen. Det
fortæller Frederik Poulsen om
den 14. marts.
Her ses Massacio: Uddrivelsen af
Paradiset (ca. 1424),
Santa Maria del Carmine i
Firenze.

F0REDRAGSRÆKKE:

”NY VIDEN I BIBELEN”
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FOREDRAG
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Torsdag 14. marts kl. 14.30
HVAD FORTÆ L L ER B IB E LE N
OM AT VÆRE I EK S IL?
Ved Frederik Poulsen, adjunkt,
afdelingen for bibelsk eksegese, KU
Migration og eksil er nøglemotiver
i mange af Bibelens fortællinger.
Adam og Eva uddrives af paradis,
Abraham og hans familie flakker
rundt som fremmede, og den store
fortælling om udfrielsen af Egypten forudsætter et liv i fangenskab.
Hvorfor er netop det emne kommet til at præge de bibelske skrifter
så markant? Og hvilken betydning
har opholdet i eksil? Foredraget giver
først et indblik i de historiske erfaringer af eksil, som har formet tilblivelsen af de gammeltestamentlige
tekster. Dernæst vil det vise, hvordan
historierne om f.eks. Kain og Jonas
spejler sig i almenmenneskelige oplevelser af fordrivelse og åndelig
rodløshed.
Torsdag 11. april kl. 14.30
HV E M VA R PAULU S – E N K RIS T EN TEOL O G PÅ K A N T M E D
JØDED OMMEN EL LE R E N
JØDISK MI SSIONÆ R ?
Ved Sigurd Stubbergaard,
sognepræst
Hvem var Paulus – kristendommens
ældste kilde? Paulusforskningen har
gennem de sidste 40 år gennemgået en række omslag: Fra den ‘traditionelle’ Paulus, der brød ud af jødedommen, over den ‘nye’ Paulus, der
ønskede at reformere jødedommen,
til den ‘radikale’ Paulus, der forblev
loyal mod den jødiske lov, men gennem sin missionsvirksomhed forsøgte at få hedningene indlemmet
i Gudsfolket. Med andre ord: Paulus
er gennem de sidste årtier gået fra at
være kristen til at være jøde-kristen
og nu til at være fuldblodsjøde. Hvil-

ke konsekvenser kan det nye radikale Paulusbillede få for forkyndelsen
i kirken? Hvis der for Paulus er to
frelsesveje, én for ikke-jøderne gennem Kristus og én for jøderne gennem pagten, kan vi så fastholde den
ret udbredte modsætning mellem
lovreligion og nådereligion, mellem
jødedom og kristendom, som det historiske og teologiske baggrundstæppe for den kristne tro?
Torsdag 9. maj kl. 14.30
H VORDA N LYDE R DE T G ODE
B U D S K AB I BIBE LE N, NÅ R
M A N E R BLIN D?
Ved Gitte Buch-Hansen, lektor,
afdelingen for bibelsk eksegese, KU
I Johannesevangeliets kap. 9 møder Jesus en blindfødt mand på
sin vej. Hans disciple spørger ham
om, hvem der er skyld i denne tilstand: ham selv eller hans forældre.
Spørgsmålet indikerer, at sygdom
blev omfattet som en straf fra Gud.
Den johannæiske Jesus afviser deres
tanker, men kun for at reducere den
unge mand til et middel, hvor han i
helbredelsen af den blinde kan demonstrere sit guddommelige mandat. Den slags fortællinger er uundgåeligt provokerende at læse og lytte
til for den, som er født blind. I Disability Studies analyserer man, hvordan litterære tekster høres af den,
som er handicappet eller på anden
måde anderledes. Foredraget undersøger, hvad denne nye tendens inden for litteraturvidenskaben har at
bidrage med i forhold til vor forståelse og brug af Bibelen.
F ILO S OF ISK F ORUM
Trinitatis Kirke og Filosofisk Forum
fortsætter samarbejdet om foredrag
i sognehuset. Læs mere om hvert
enkelt foredrag på
www.trinitatiskirke.dk

Torsdag 14. marts kl. 19.30
NON-F ILOSOF I, E K SIST ENS
OG DE T A N TROP O C ÆNE
Ved Asmund Havsteen-Mikkelsen,
cand.mag. i litteraturvidenskab fra
Københavns Universitet, MFA fra Det
Kgl. Danske Kunstakademi
Tirsdag 19. marts kl. 19.30
MA X WE BE RS ”DE N P ROT ESTA N TISK E E TIK O G
K A P ITA LISME N S Å N D”
Hvad handler Webers religionssociologiske hovedværk om, og hvad
kan det sige os i dag?
Ved Hans Henrik Bruun, adjungeret
professor ved Sociologisk Institut,
Københavns Universitet
Tirsdag 30. april kl. 19.30
DE SOC IA LE ME DIE R HAR I NVA DE RE T VORE S LIV – det er på
tide, vi gør modstand
Bent Meier Sørensen, Copenhagen
Business School
Torsdag 9. maj kl. 19.30
Foredraget er på engelsk
”WH AT IS BIOLAW? A PHI L OSOP HIC A L A P P ROAC H”
Ved Erick Valdes, jurist og filosof,
USA
Tirsdag 28. maj kl. 19.30
E UROPA SOM F ILOSOFI SK
P ROBLE M
Bjarke Mørkøre Stigel Hansen, ph.d.
i filosofi fra London School of
Economics.

Fri entré, men et begrænset antal
pladser.
Arrangeret af Filosofisk Forum

Trinitatis Sognehus
Pilestræde 67
1112 København K
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DEN LANGSOMME KUNST
Martin Nannestad Jørgensens kommende udstilling ”Slow Art” i Rundetaarns Bibliotekssal viser forbindelsen mellem tårnet og Trinitatis Kirke.

Trinitatis Kirke og Rundetaarn hænger sammen, både helt bogstaveligt
i kraft af mursten og mørtel, og fordi
de er tænkt som en helhed. Den forbindelse kan mærkes, når Rundetaarn fra den 6. april til den 5. maj
åbner dørene for udstillingen ”Slow
Art” med vævede billeder af kunstneren Martin Nannestad Jørgensen.
Martin Nannestad Jørgensen er
nemlig en gammel kending i Trinitatis-komplekset. Senest stod han i
2005 bag kirkens nye altertæpper, og
før den tid vævede han nye messehageler og stolaer til kirkens præster.
Også udstillingsrummet i Rundetaarns Bibliotekssal har han erfaring
med, idet han i 2002 medvirkede i
jubilæumsudstillingen for Selskabet
for Kirkelig Kunst, hvor han i dag er
næstformand.

Det er første gang, de vævede billeder udstilles, og de ledsages af en
lydcollage skabt af Trinitatis Kirkes
organist Søren Christian Vestergaard
og akkordeonist Julie Holmegaard
Schade. Sammen spiller de stemningsfulde improvisationer med
melodifraser fra salmer og folkemelodier.
Lydcollagen er optaget i Trinitatis
Kirke og udgør altså endnu en forbindelse mellem kirke og tårn.

”Slow Art” i Rundetaarns
Bibliotekssal
6. april – 5. maj 2019
Åben kl. 10-18, tirsdage og onsdage
dog kl. 10-21.
Fra 1. maj alle dage kl. 10-20
Entré: 25 kroner for voksne og 5 kroner for børn (5-15 år)
I udstillingsperioden vil der være en
Tower Talk, hvor Martin Nannestad
Jørgensen fortæller om tilblivelsen
af de vævede billeder
Læs mere på www.rundetaarn.dk

Det er ikke for ingenting, at den aktuelle udstilling hedder ”Slow Art”,
for den har været længe undervejs.
De monumentale værker er inspireret af fotografier, som Martin Nannestad Jørgensen har omsat til vævede billeder i en langsom og grundig proces, der indbefatter speciel
indfarvning af alt det garn, han har
brugt. Når dertil lægges en høj detaljeringsgrad og præcise farvevalg
ved væven, er det ikke så mærkeligt,
at han først har kunnet se det endelige resultat af hvert billede efter flere
måneders arbejde, og at der er gået
mere end 10 år, siden projektet blev
påbegyndt.
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BEGIVENHEDER

NY KORDEGN
Trinitatis Kirke har ansat Mette
Halding som ny kordegn. Mette
kommer fra en stilling som kordegn
i Sct. Lukas Sogn på Frederiksberg,
men har også en lang karriere bag
sig som bl.a. sekretariatschef i Fonden Ensomme Gamles Værn.

••••••••••••••••••••••••••••
ARM ENSK
MIN DEGUD STJ EN E S T E
24. april kl. 19.00
Gudstjenesten finder sted på årsdagen for det armenske folkemord, der
blev indledt 24. april 1915 og er dedikeret til den danske missionær Maria
Jacobsen, som reddede mange hundrede armenske børn. Maria Jacobsen følte sig kaldet til sin gerning af
Gud efter en åbenbaring i netop
Trinitatis Kirke.

T RIN ITATIS K IRK E KOR FÅ R
N Y T E NOR
Efter en årrække i Trinitatis Kirkekor er Nicolai Nørgaard Christensen
stoppet, da han har uddannet sig til
erhvervspilot, et job der desværre
ikke kan kombineres med en fast
stilling som sanger i Trinitatis Kirke.
Det har været en stor fornøjelse at
samarbejde med Nicolai, og vi ønsker ham al mulig held og lykke med
den nye karriere.
Og så er det en glæde at kunne præsentere Gerald Geerink som ny tenor
ved Trinitatis Kirke. Gerald kommer
fra Tyskland, hvor han er uddannet
på Hochschule für Musik ”Hanns
Eisler” i Berlin og senere i København ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Gerald studerer i øjeblikket på den treårige uddannelse på Operaakademiet ved
Det Kongelige Teater.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BØRN EGUD STJ EN E S T E FOR B ØRN I B ØRN E H AV EAL DEREN
Én onsdag om måneden holder Trinitatis Kirke gudstjeneste for børn i
børnehavealderen. Både institutio-
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ner som private er meget velkomne.
Sognepræst Anne Edmond Pedersen
står for gudstjenesten, der varer ca.
25 minutter.
13. marts, 24. april og 29. maj.
Alle dage kl. 10.30
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MARTS
Søndag 3. marts, Fastelavn
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 6. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 10. marts, 1. s. i fasten
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 13. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 17. marts, 2. s. i fasten
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 20. marts
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 24. marts, 3. s. i fasten
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 27. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 31. marts, Midfaste
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

APRIL
Onsdag 3. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

PRÆDIKANTLISTE

•••••••••••••••••••••••••••••

Søndag 7. april, Mariæ bebudelsesdag
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 10. april
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Palmesøndag 14. april
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 8. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 12. maj, 3. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 15. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 17. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Bededag 17. maj
10.30 Konfirmation
ved Anne Edmond Pedersen
og Erik Høegh-Andersen

Skærtorsdag 18. april
17.00 Nadvergudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 19. maj, 4. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Langfredag 19. april
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 22. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Påskedag 21. april
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 26. maj, 5. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 24. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Onsdag 29. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 28. april, 1. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 30. maj, Kristi Himmelfarts dag
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

M AJ

JUN I

Onsdag 1. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 2. juni, 6. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen

Søndag 5. maj, 2. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen

Pinsedag 9. juni
10.30 Musikgudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
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