Garnisonskirken
Gudstjenester, koncerter, foredrag
December 2020 - marts 2021

Gudstjenester og
prædikantliste
Advent
Søndag den 29. november
Søndag den 6. december
Søndag den 13. december
Søndag den 20. december

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen
Jacob Ørsted

kl. 14.00*1
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00*2

Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen
Jacob Ørsted

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00*3
kl. 10.00

Jacob Ørsted
HeleneDam
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted
Erik N. Svendsen

kl.
kl.
kl.
kl.

Jacob Ørsted
Helene Dam
Jacob Ørsted
Jacob Ørsted

Jul
Juleaften den 24. december
Juleaften den 24. december
Juledag den 25. december
2. Juledag den 26. december
Julesøndag den 27. december
Nytårsdag den 1. januar

Helligtrekonger
Søndag den 3. januar
Søndag den 10. januar
Søndag den 17. januar
Søndag den 24. januar
Søndag den 31. januar
Tirsdag den 2. februar
Søndag den 7. februar

Fasten
Søndag den 14. februar
Søndag den 21. februar
Søndag den 28. februar
Søndag den 7. marts

10.00
10.00
10.00
10.00

1*Familiegudstjeneste / 2*Nytårshilsen efter gudstjenesten / 3* Kyndelmissegudstjeneste

Fra 1. søndag i advent
kan menigheden og besøgende
glæde sig over Garnisonskirkens
nye krybbespil.

Vagtskifte første søndag i advent
- er både dagen, hvor et nyt kirkeår
begynder, tiden hvor vi samler sindet frem
mod Herrens komme, Jesusbarnets fødsel,

Julegudstjenester
Da vi alene må være 230 i kirken ved vore

og i år søndagen hvor det gamle menig-

gudstjenester, beder vi menigheden om

hedsråd træder tilbage for at gøre plads

forståelse for, at ikke alle kan komme i

til de nye folkevalgte.

kirke juleaften. Vi tilskynder til, at man benytter en eller flere af de andre højmesser,

Uanset hvilken gave vi kunne finde på at

der ligger omkring juleaften.

give som tak til det afgående menighedsråd, vil det altid kun være en symbolsk
handling. Et så stort arbejde udført med
oprigtig interesse og hengivenhed til

Kyndelmisse-andagt
I lysenes skær fejrer vi Jesu frem-		

kirken, sognet og menigheden kan ikke

stilling i templet 40 dage efter

materialiseres. Vi forsøger, men vi kan

hans fødsel med aftensalmer,

bedst udtrykke vor taknemmelighed ved

læsninger og prædiken.

personligt at takke hver enkelt af
medlemmerne, når vore veje krydses.
Jacob Ørsted

Det sker i Garnisonskirken
Kirkebio i København

Alle film vises kl. 16.00 i Skt. Jacobs Sognegård
Fanny og Alexander
Mandag den 7. december
Instr. Ingmar Bergman

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Mandag den 1. februar
Instr. Martin McDonagh

Frantz
Mandag den 4. januar
Instr. Francois Ozon

Brazil
Mandag den 1. marts
Instr. Terry Gilliam.

Koncerter i Garnisonskirken
Kammermusik
Onsdag den 9. december kl. 19.30
Klavertrioen Eckersberg. Klavertrioen
Eckersberg består af Lars Bjørnkjær,
violin, Joel Laakso, cello og Christina Bjørkøe, klaver. De spiller værker
af Beethoven og Brahms. Arrangeret
af Kammermusikforeningen af 1911.
Entré 150 kr.
DR Vokalensemblets Julekoncerter
Fredag den 11. deceber kl. 19.30
samt den 12. og 13. december kl. 16.00
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen.
Koncerterne er udsolgte.
Jul i Sokkelund
Lørdag den 19. december kl. 15.00
Juleklange fra nær og fjern i
traditionelle og nyere satser af Vagn
Holmboe, Leif Kayser og Francis
Poulenc m.fl. Medvirkende: Sokkelund
Sangkor, dir. Morten Schuldt-Jensen.
Billetter kan købes på Billetto eller
ved indgangen.

Kammermusik for violin og klaver
Onsdag den 20. januar kl. 19.30
Christopher Tun Andersen, violin og
Marina Kan Selvik, klaver spiller værker
af J.S. Bach, Grieg og Paganini.
Arrangeret af Kammermusikforeningen
af 1911
Entré ikke medlemmer 150 kr.
Kammermusik for klarinet,
bratsch og klaver
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
Jonas Frølund, klarinet,
Nicolas Algot Swensen, bratsch
og Elias Holm, klaver, spiller værker
af Mozart, Clara Schumann,
Robert Schumann og Jörg
Widman. Arrangeret af Kammermusikforeningen af 1911.
Entré ikke medlemmer 150 kr.

Kirkehøjskolen

– sammen med Holmens kirke og Frederiks Kirke
Kirkesangens historie fra de tidligste tider indtil det 18. århundrede

Sognepræst Michael Hemmingsen
Et levende gudsforhold tager afsæt i kirkesangen og kirkemusikken, som er
fundamentet i den kristne kirkes liv.
Michael Hemmingsen tager os helt tilbage til Salmernes bog i Det gamle Testamente, de hymniske afsnit i Det nye
Testamente over Gregoriansk munkesang og Middelalderens folkeviser frem til
reformationens menighedssang og ender med salmedigteren Thomas Kingo.
Lørdag den 27. februar kl. 10.00

Kirkesangens fornyelse i det 19. og 20. århundrede

Orlogspræst Peter Thyssen
I begyndelsen af 1800-tallet var sangen i kirken nærmest forsvundet. Men
ikke mindst Grundtvigs salmedigtning betød en enestående genoplivning og
fornyelse af kirkesangen fra midten af 1800-tallet. Grundtvigs salmedigtning
frembragte også en lang række nye melodier – i første omgang melodier i
tidens romantiske stil og fra slutningen af 1800-tallet melodier med inspiration
fra middelalderens og reformationstidens kirkemusik. Hovedmanden bag det
sidste var organisten og komponisten Thomas Laub (1852-1927), der stadig
tegner sig for det største antal melodier af en enkeltkomponist i folkekirkens
melodirepertoire. Foredraget vil gøre rede for de principielle tanker, der lå til
grund for denne kirkesangsfornyelse og stille spørgsmålet, hvorvidt disse
tanker også kan siges at have gyldighed i dag.
Lørdag den 20. marts kl. 10.00

Nye salmer til den danske gudstjeneste

Professor Inge Marstal og Sognepræst Rasmus Nøjgaard
Højmessen er en salmegudstjeneste, og vores salmebog er både fælleseje og
en folkelig sangskat fra hele kirkens historie. Sådan må det gerne blive ved med
at være, men det kræver stort mod, da vi kun kan fastholde traditionen gennem fornyelse. Også Grundtvigs salmer havde en premiere. I de seneste 50 år
er der skrevet langt over 16.000 nye salmer. Vi vil se nærmere på en del af dem,
og give et bud på hvilke, der har kvaliteten til at supplere traditionen.
Lørdag den 24. april kl. 10.00

Kirkehøjskolen - foregår i Garnisonskirkens 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

Livet er altid et overrumplende mirakel!

Præst Bjarne Lenau Henriksen
”Livet vil modtages og elskes. Også når det ligner et absurd kaos og en
smertefuld fiasko. Ethvert menneske er andet end sine fejl og mangler, skyld
og skam. Kristendommen møder menneskelivets gådefuldhed med respekt,
nænsomhed og ydmyghed. Med hen imod 50 års præsteliv i henholdsvis
Kirkens Korshær og Horserød Fængsel sammen med udsatte og indsatte på
randen af eksistensen fortæller Bjarne Lenau Henriksen om, hvorfor han tror,
ethvert menneske har en suveræn værdi, og hvorfor vi er hinandens daglige
nødvendighed i alle forhold.”
Tirsdag den 5. januar kl. 14.00

Vejen fra ide til bog

Redaktør Charlotte Ekstrand forlaget Eksistensen
Når forfatteren har en ide, går han til forlagets redaktør. Når redaktøren har en
ide, går hun til forfatteren. Den seneste række udgivelser fra Eksistensen under
navnet ”Kristendommen ifølge…” er en af Charlotte Ekstrands mange ideer,
hvor hun selv er ude at finde skribenterne. Derfra er vejen langtfra lige, for der
er tidsfrister og bogstavstyper, økonomi og forside, bagsidetekst og papirvalg.
Boldene, der skal falde på plads, er mange, inden du kære læser,
har bogen i din hånd.
Tirsdag den 2. februar kl. 14.00

Udlandsdanskernes brug af deres kirke er unik
og kræver en høj og åben kirkedør.

Udlandsprovst Selma Ravn.
I 6 år var jeg præst i Frederikskirken i Paris, en dansk oase et stenkast fra Triumfbuen, bag Danmarkshuset på Champs Élysées. Den Danske Kirke i Paris er
én af mange danske kirker i verden, hvor det danske er fortegn for både kirkeog kulturliv. Det handler om genkendelighed, om hjertesprog og samværskultur, om at mærke hvem man er i samtale med i ens dagligdag. Min tid i Paris var
ofte urolig, fuld af mening og rig på oplevelser. Kom og hør om at være dansk i
det fremmede, om terror, gule veste og corona, om frivillighed og overlevelse.
Tirsdag den 2. marts kl. 14.00

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

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
Forfatter Jens Christian Grøndahl
Tlf. 23 72 73 31
Menighedsrådets næstformand
Cand. Pæd Jan Pehrsson
Tlf. 29 42 14 17

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
Udgivet af Garnison Sogns Menighedsråd.

