Garnisonskirken

Gudstjenester, koncerter, foredrag
og menighedsrådsvalg 2020

Benyt din
demokratiske ret!
Gudstjenester/ prædikantliste
Søndage kl. 10
Søndag 6. sep 		
Søndag 13. sep 		
Søndag 20. sep 		
Søndag 27. sep 		

kl. 10.00*1
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted

Søndag 4. okt 		
Søndag 11. okt
Søndag 18. okt
Søndag 25. okt

kl. 10.00*2
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted

Søndag 1. nov 		
Søndag 8. nov 		
Søndag 15. nov
Søndag 22. nov 		
Søndag 29. nov

kl. 10.00*2t
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00*4

Jacob Ørsted
Helene Dam
Jacob Ørsted
Henning Nielsen
Jacob Ørsted

Søndag 6. dec
Søndag 13. dec

kl. 10.00
kl. 10.00

Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen

*1 Konfirmandstart *2 Kirkekaffe *3 Kirkefrokost

Ved menighedsrådsvalget onsdag den 15. september kan du både stille op
som kandidat til menighedsrådet og selv stemme. Første gang kvinder kunne stemme i Danmark var til det første menighedsrådsvalg i december 1903.
Først 12 år senere måtte de stemme ved folketingsvalgene. At der overhovedet var tale om, at man skulle vælge lægfolk ind i et råd, der havde med
kirkens daglige drift at gøre udsprang af, at de kulturradikale og socialdemokraterne dengang så ud til at få gennemtrumfet, at stat og kirke skulle skilles
ad. Skulle det ske – ja, så var der brug for engagerede folk til at varetage kirkens økonomi og daglige ledelse. Stat og kirke er heldigvis stadig tæt knyttet
sammen, men Garnisonskirken har stadig brug for din opbakning til at forkynde evangeliet, holde driften og økonomien på plads samt få det sociale
og kulturelle arbejde til at vokse.
Så husk at bruge din ret til medbestemmelse onsdag den
15. september kl. 19.00 i Garnisonskirkens menighedsrådslokaler.
Jacob Ørsted

Kulturnatten i
Garnisonskirken
Fredag den 9. oktober fri adgang

Kirken er åben i tidsrummet 18-22.
Kl. 19: Værker af Beethoven, Mendelssohn og Schubert.
Frederik Rolin (bas) og Hans Westenholz.
Kl. 20: Kammermusik af Beethoven med Søren Birkelund (klarinet),
Merete Westergaard (klaver) og Ulrikke Høst-Madsen (cello).
Kl. 21: Kammermusik af Clara Schumann, fremført af Søren Birkelund
(klarinet), Merete Westergaard (klaver) og Ulrikke Høst-Madsen (cello).
Sang- og musikeftermiddage i Garnisons Kirkes menighedshus v. Hans
Westenholz: Grundet pandemien er den planlagte sæsonstart udsat.
Man bedes orientere sig via kirkens hjemmeside.

Efterårets koncerter i
Garnisonskirken
Onsdagskoncert
Onsdag den 2. september kl. 17

DKDM-studerende opfører værker af
Lange-Müller, Maurice Ravel og Jean
Cras. Fri adgang.

Vokalensemblet ARS NOVA
How to fold a Madrigal

Tirsdag den 8. september kl. 20

Urpremiere på et værk af Caroline Shaw
samt værker af Byrd, Gibbons, Taverner
og Franke. Dirigent: Paul Hillier.
Billetter á kr. 150 sælges ved indgangen
senest fra kl. 19.30.

Kammermusikforeningen
af 1911
Onsdag den 21. oktober kl. 19.30

Den Unge Klavertrio består af Anna
Egholm (violin), Jonathan Swensen
(cello) og Gustav Piekut (klaver).
De spiller værker af Beethoven, Smetana
og Per Nørgaard. Yderligere information
kan ses på foreningens hjemmeside:
www.1911.dk
Gæstebilletter á kr. 150 sælges ved
indgangen.

Orgelkoncert

Fredag den 6. november kl. 19.30

Som afslutning på en masterclass i
Garnisons Kirke for konservatoriestuderende omkring fire barokkomponister,
der både virkede i Danmark og Tyskland,
spiller Wolfgang Zerer, der er orgelprofessor i Hamburg og ligeledes underviser
i Groningen (Holland), værker af Bach,Buxtehude, Mendelssohn m.fl.
Fri adgang.

Kammermusikforeningen
af 1911

Onsdag den 11. november kl. 19.30

Carl Nielsen Kvintetten, der består
af Kenny S. Larsen (fl.), Carl Julius
Lefebvre Hansen (obo),Nicolai Eghorst
(klarinet), Christian Vinther (horn) og
Magnus Koch Hansen (fagot) spiller
værker af Buxtehude, Nielsen og Otto
Mortensen.
Gæstebilletter á kr. 150 sælges ved
indgangen.

Thomas Mann Selskabet
Tirsdag den 24. november kl. 19.30

’Mann møder Beethoven’
Ved Bösendorfer flyglet sidder
Christina Bjørkøe der fremfører
Beethovens opus 109 og opus 111.
Oplæg ved cand. mag. Palle Andkjær
Ols.
Yderligere information:
www.thomasmann.dk

Kammermusikforeningen
af 1911

Onsdag den 25. november kl. 19.30

Poseidon Kvartetten
Jon Gjesme og Christine Enevold
(violiner), Ettore Causa (bratsch) og
Joel Laakso (cello) spiller
værker af Beethoven og Schubert.

Gæstebilletter á kr. 150 ved indgangen.

Vokalensemblet ARS NOVA
Foto: Nikolai Østergård

Kirkehøjskolen - sammen med Holmens Kirke,
Frederikskirken og Garnisonskirken

Kristendommen ifølge Niels Brunse

Du skal sørge!
Men er sorg blevet moderne?

Kierkegaard siger, vi skal sørge. Det gør vi, men vi
er også begyndt at tale meget om det. Hvordan kan
det være? Og hvordan taler kristendommen om sorg?
Foredraget tager afsæt i Laila Bomoses virke som
sognepræst i Ballerup gennem 10 år og hendes forskning i forbindelse med hendes ph.d om at bevare sig
selv i sorgen. Det handler om forholdet mellem det
brudte og det opbyggelige og måden at tale om det
på. Lørdag den 26. sep. kl. 10.00

Identitetspolitik – Hver vores identitet
og dog sammen? Paulus giver svaret!

Med afsæt i apostlen Paulus´ person og breve fremhæver professor i teologi Troels Engberg-Pedersen
Paulus´ betydning for universalismen i dag. Foredraget bygger på Troels Engberg-Pedersens seneste
bog - Paulus om Identitet - der blandt andet inddrager
Francis Fukuyamas idéer om, hvordan man skal løse
det identitetspolitiske problem i dag.
Lørdag den 31. okt. kl. 10.00

På tide, vi gør op med kristenforfølgelser

Kristne er verdens mest forfulgte religiøse gruppe, og
derfor kræver emnet ekstra opmærksomhed. Politiker
Naser Khader har foreslået regeringen at lave en
resolution, der forpligter regeringen til at bekæmpe
forfølgelserne. Men hvad er der sket, og hvor står vi
nu? Lørdag den 28. nov. kl. 10.00

Hvor:
Kirkehøjskolen

- foregår i Garnisons Kirkes menighedshus
Pris: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er
nødvendig og skal ske til kordegnekontoret
på tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk

Tirsdagsmøder - sammen med Kastelskirken

Tirsdagsmøderne

- arrangeres i et samarbejde mellem
Kastelskirken og Garnisonskirken og
foregår i Garnisonskirkens mødesal
på Skt. Annæ Plads 4.

Niels Brunse er mest kendt for sine prisbelønnede
oversættelser af William Shakespeares skuespil og
sonetter. Brunse er også forfatter og har netop skrevet
en lille bog om kristendommen: Tro er ikke viden.Eksistensen 2020. Niels Brunse fortæller om, hvorfor han
som ung meldte sig ud af folkekirken, og hvorfor han
28 år senere meldte sig ind igen.
Tirsdag den 1. sep. kl. 14.00

Hammer og Cilius kendt fra Musikquizzen på DR K

tager os ind i en verden af klassisk musik og anekdoter, når de holder foredraget ”Lad os se nærmere på
Beethovens image”. Beethoven er den bedste, siger
Frederik Cilius og Mathias Hammer enstemmigt om
fødselaren, der blev født for 250 år siden.Beethoven er
nemlig mere end den alvorlige buste, vi almindeligvis
forbinder ham med, og det skal vi have frem.
Tirsdag den 6. okt. kl. 14.00

Hjemme i Europa

I en trilogi af essaybøger har Jens Christian Grøndahl
forsøgt at indkredse forholdet mellem Danmark og
Europa samt sit eget personlige forhold til den europæiske arv. Fra kunst og littereatur til politik og
samfund. Fra velfærdssamfundets forudsætninger i
kristendommen til Murens fald og udfordringen fra islam. Med et citat af Georg Brandes er en af ledetrådene, hvordan verdensborgerfølelsen både er mulig på
grundlag af nationalfølelsen – og ”unaturlig uden den”.
Tirsdag den 3. nov. kl. 14.00

Salmer i den søde juletid

Der er ingen tid, hvor så mange synger så meget som
i juletiden. Både i kirke og hjem. Julens salmer er os
kære, og samler os på tværs af generationer. Kom og
hør om nogle af julens salmer og syng med. Det er
biskop em. Erik Norman Svendsen, der fortæller om
både kendte og mindre kendte julesalmer og synger
for med organist Hans Westenholz ved flyglet.
Tirsdag den 1. dec. kl. 14.00

Garnisonskirken

Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.
Kirken er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 9-13
Besøg kirken på www.garnisonskirken.dk eller på facebook / Garnisonskirken

Kordegnekontoret
Har åbent mandag og fredag
kl. 9-12, tirsdag til torsdag kl. 9-13,
desuden torsdag kl. 16-18
Tlf. 33 91 27 06. Fax 33 91 27 08
E-mail: sll@km.dk
Kordegn Sahra L. Lindeberg
Kordegn Kim Frisenette
Koncertmedarbejder/
Kirketjener
Søren Bjerregaard træffes på
tlf. 30 31 06 91 tirsdag fra
kl. 10 - 12 og fredag fra kl. 12-14
Kaj Norre træffes på
tlf. 30 31 06 91
Tirsdag til fredag 9-13
Sognepræst Jacob Ørsted
tlf.: 30 31 06 78.
Mail: jo@km.dk
Organist Hans Westenholz
Tlf. 29 24 72 12
Menighedsrådets formand
Direktør Helle Bonnesen
Tlf. 20 40 68 65
Menighedsrådets næstformand
Professor Niels Blomgren-Hansen
Tlf. 50 42 76 06
Kirkens værge
Generalmajor Gustav Grüner
Tlf. 39 62 73 60

Kirkens regnskabsfører
Kirkegårdsinspektør
Klaus Frederiksen
Se under Garnisons Kirkegård
Menighedsplejen
Vibeke Hougaard
Tlf. 40 37 05 70
Menighedsbørnehaven
Sct. Annæ Plads 4, 1250 K
Tlf. 33 13 22 45
Hjemmeside:
www.garnisonsbornehave.dk
Børnehaveleder
Henrik Kjeldstrøm
Garnisons Kirkegård
Kirkegårdens kontor:
Tlf. 35 42 79 51. Fax 35 55 26 80
Hjemmeside:
www.garnisonskirkegaard.dk
Kirkegårdsinspektør
Klaus Frederiksen
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