
Garnisonskirken
Gudstjenester, koncerter, foredrag

Marts - Maj 2022



Fasten
Onsdag  2. marts kl. 11.00 Jacob Ørsted*1

Søndag  6. marts kl. 10.00 Jacob Ørsted*2

Søndag  13. marts kl. 10.00 Erik Norman Svendsen
Søndag  20. marts kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag  27. marts kl. 10.00 Helene Dam
Søndag  3. april kl. 10.00 Anders Vestergaard
Onsdag  6. april kl. 11.00 Jacob Ørsted *1

Påske
Søndag  10. april kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag 10. april kl. 12.00 Jacob Ørsted*3

Torsdag 14. april kl. 17.00 Jacob Ørsted
Fredag 15. april kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag 17. april kl. 10.00 Jacob Ørsted
Mandag 18. april kl. 10.00 Erik Norman Svendsen
Søndag 24. april  kl. 10.00 Rasmus Jensen
Søndag  1. maj kl. 10.00 Jacob Ørsted*7

Onsdag 4. maj kl. 11.00 Jacob Ørsted *1

Søndag  8. maj kl. 10.00 Jacob Ørsted *4

Torsdag  12. maj kl. 19.00 Jacob Ørsted *5 
Søndag  15. maj kl. 10.00 Anders Vestergaard
Søndag  22. maj kl. 10.00 Jacob Ørsted
Torsdag  26. maj kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag  29. maj kl. 10.00 Erik Norman Svendsen
Onsdag  1. juni kl. 11.00 Jacob Ørsted *1

Søndag  5. juni kl. 10.00 Jacob Ørsted
Mandag  6. juni kl. 10.30 Mikkel Wold og Jacob Ørsted *6

Søndag  12. juni kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag  19. juni  kl. 10.00 Jacob Ørsted
Søndag  26. juni kl. 10.00 Rikke Juul

*1 Børnegudstjeneste / *2 Radiogudstjeneste / *3 Familiegudstjeneste 
*4 Konfirmation / *5 Varme hveder og kaffe  / *6 Fælles Gudstjeneste med Frederikskirken
*7 Menighedsplejens årsmøde

G
udstjenester og præ

dikantliste

Velkommen 
til vores nye kirketjener Ulrik Bencard 

Ulrik har allerede i et par måneder været 
tilknyttet Garnisonskirken og indgår i et 
tæt samarbejde med Kaj som kirketjener. 
Ulrik er gift med Camilla Bendix og sam-
men har de børnene Louis og Thomas. 
Med en diplomuddannelse som saxofo-
nist fra Det Jyske Musikkonservatorium 
har vi endnu en medarbejder, der nyder 
jazz og klassisk musik og som, håber vi, 
vil spille ved enkelte andagter i kirken. 

Af andre interesser har Ulrik bridge på 
højt niveau samt litteratur og skulle han 
vælge én af vor mange dejlige salmer er 
det ”Se nu stiger solen” af Jakob Knud-
sen. Ulrik ser frem til at indgå i det gode 
fællesskab omkring kirken og siger be-
stemt ikke nej til et stykke Gateau Marcel. 
Vi vil gøre vort bedste for at imødekomme 
dine ønsker - velkommen Ulrik.

Sang- og musikeftermiddage
ved organist Hans Westenholz 

Tirsdag den 19. april kl. 14.00 
Tirsdag den 17. maj kl. 14 
I Menighedshusets sal. 
Alle er velkommne!

Familiegudstjeneste
i anledning af påsken søndag den 10. april.

Sammen med jul og pinse er påsken en 
af kirkens helt store fester. Den tager sin 
begyndelse palmesøndag og afsluttes 
påskesøndag med Jesu opstandelse fra 
de døde. Indimellem hører vi om vrede, 
diskussioner, svigt og sorg. 
Men sorg bliver til glæde vendt. For at 
huske påsken bliver begivenhederne vist 
med fagter så alle får nemmere ved at 
genkalde sig påskens indhold - 
på glædeligt gensyn.

Udflugter                                                                                                                 
Lille udflugt tirsdag den 3. maj kl. 14 
Vi mødes ved Frihedsmuseet til 
rundvisning i den nye bygning, hvorefter 
der bydes på kaffe og kage i cafeen. 
Esplanaden 13, 1263 København 
Pris kr. 100

Store udflugt onsdag den 25. maj kl. 10
Turen går til Lund Domkirke, hvor vi får 
en omvisning og lytter til klokkespillet, 
derefter kører vi til Dalby og spiser 
frokost i et lille gæstgiveri, hvorefter vi 
ser nordens ældste kirke fra omkring år 
1060. Til slut kaffe i gæstgiveriet, inden 
turen går hjemad. Vi starter ved kirken 
og er hjemme kl. 18.
Pris kr. 400 - husk pas

Det sker i 
Garnisons

kirken



Kammerkoret 
Terpsichore 40 års 
jubilæumskoncert

Søndag den 13. marts  kl. 15
Kammerkoret Terpsichore fejrer jubilæ-
um! 
Vi glæder os til at byde publikum på en 
klassisk a cappella koncert med det 
bedste 
repertoire fra vores mange koncerter 
gennem fire årtier! 
Dirigent: Torsten Mariegaard

Lieder og romancer

Onsdag den 23. marts kl. 19.30
David Danholt (tenor) og Charlotte Tha-
ning (klaver) fremfører sange og roman-
cer af  Schumann, 
Heise, Langgaard og Koppel.
Gæstebilletter á kr. 150 sælges ved 
indgangen.
Arr. Kammermusikforeningen af 1911. 
www.1911.dk

Onsdagskoncert 

Onsdag den 30. marts kl. 17
Studerende fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium har værker af 
Dvorák 
og Previn på programmet. 
Fri entré. 
www.dkdm.dk

Koncert og foredrag i anledning 
af Det Danske Thomas Mann 
Selskabs 10 års jubilæum.

Fredag den 29. april  kl. 19.00-21.00
Toke Møldrup (cello) og Tanja Zapolski 
(klaver) spiller værker af  Bach, 
Beethoven, Debussy og Webern. 
Indledende foredrag og afsluttende 
Artist Talk ved Morten Dyssel.
Koncerten afholdes i anledning 
Det Danske Thomas Mann Selskabs 
10 års jubilæum.

Program 
Kl. 19.00-19.30
Foredrag af Morten Dyssel: ”Musik er 
tvetydigheden som system. Identitetens 
hemmelighed hos Thomas Mann”

Kl. 19.35-20.35 
Koncert med cellist Toke Møldrup 
og pianist Tanja Zapolski
Johann Sebastian Bach: 
Suite IV for cello i Es-dur
Anton von Webern: 
Sonate for cello og klaver
Ludwig van Beethoven: 
Sonate nr. 5 for cello og klaver i D-dur
Claude Debussy: 
Sonate for cello og klaver i D-mol

Kl. 20.40-21.00
Artist Talk med Toke Møldrup, 
Tanja Zapolski og Morten Dyssel.

Efter arrangementet er der reception 
i Garnisonskirkens menighedshus.

Entré for ikke-medlemmer kr. 100.

Koncerter



Rakel Haslund-Gjerrild udgav i 2021 den 
anmelderroste “Adam i Paradis”. 

En roman, der med inspiration fra den historiske maler Kristian 
Zahrtmanns kunst og tid, beskriver et liv levet i kraftige komplemen-
tærfarver og paradokser. Det er en roman om intriger og krukkeri i 
århundredeskiftets kulturelite, om store kunstneriske triumfer - og 
om kærlighed på trods.  
Det erotiske portræt af Adam i Paradis er fra 1913, og det bliver til i 
en tid, hvor det Moderne Gennembrud har prædiket fremskridt og 
progressive tanker, men hvad angår seksualitet er rammerne smalle 
og konsekvenserne brutale: København har netop lagt scene til to 
store retsforfølgelser af homoseksuelle.   
Kom og hør forfatteren fortælle om romanen .       
Tirsdag den 1. marts kl. 14.00 

Heksetro og overtro 

Alle mennesker har fra barnsben et forhold til heksen som eventyr-
figur, i populærkulturen har heksen - anført af Harry Potterseriens 
succes - fået en imponerende renæssance. Feminister og asatroende 
ser heksen som et forbillede, og termen ”heksejagt” høres stadig 
oftere brugt som begreb blandt politikere og i forbindelse med 
MeToo-bevægelsen. 
Men hvornår, hvorfor, hvordan og af hvem skabtes egentlig forestil-
lingen om, at djævelens håndlangere kunne færdes frit iblandt os? 
Cand.mag. Michael Fornitz, der bl.a. har været en væsentlig bidrag-
yder til det nyåbnede museum ”Hex” i Ribe samt til Charlottenborgs 
udstilling ”Heksejagt”, fortæller om heksetro og -overtro fra 
middelalderen til nyere tid.
Tirsdag den 5. april kl. 14.00

Tirsdagsmøder  
- sammen med Kastelskirken

Kirkehøjskolen 
- sammen med Holmens kirke og Frederiks Kirke 

Tirsdagsmøderne arrangeres i 

et samarbejde mellem 

Kastelskirken og Garnisonskirken 

og foregår i Garnisonskirkens 

mødesal på Skt. Annæ Plads 4.

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 26. 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 30. april kl. 10.00

Kirkehøjskolen foregår i Garnisonskirkens menighedshus. 
Pris: 300 kr. pr. semester. Der er indkluderet frokost i prisen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til kordegnekontoret på tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk



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

Koncertmedarbejder/Kirketjener
Ulrik Bencard
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.


