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G
udstjenester og præ

dikantliste

Familiehøstgudstjeneste 
i Garnisonskirken

Søndag den 18. september kl. 12.00 

”Tak for mad” 
Selvom vi ikke bor på landet og kan følge 
årets gang på nært hold, er der al mulig 
grund til at fejre, at høet er høstet, 
og de første æbler kan plukkes. 

I taknemmelighed husker vi hinanden 
på, at brødet på bordet og grøntsagerne 
på tallerkenen ikke er en selvfølge og 
derfor siger vi tak for mad. Efter en halv 
times gudstjeneste for børn og voksne 
bydes der på forfriskninger.

På glædeligt gensyn 

Det sker i 
Garnisonskirken4. September / søndag 

Kl. 10.00
Christian Madsen

7. September / onsdag 
Børnehavegudstjeneste
Kl. 11.00
Jacob Ørsted*4

11. September / søndag
Kl. 10.00 
Jacob Ørsted

18. September / søndag  
Kl. 10.00
Jacob Ørsted

18. September / søndag 
Kl. 12.00*1

Jacob Ørsted

25. September / søndag  
Kl. 10.00
Erik Normann Svendsen

02. Oktober / søndag      
Kl.  10.00
Jacob Ørsted

5. Oktober / onsdag 
Børnehavegudstjeneste
Kl. 11.00
Jacob Ørsted*4

09. Oktober / søndag      
Kl. 10.00
Jacob Ørsted

16. Oktober / søndag    
Kl. 10.00
Helene Dam

23. Oktober / søndag     
Kl. 10.00 
Christian Madsen

30. Oktober / søndag      
Kl. 10.00
Jacob Ørsted

30. Oktober / søndag 
Kl. 13.30
Jacob Ørsted*2

2. November / onsdag 
Børnehavegudstjeneste
Kl. 11.00
Jacob Ørsted*4

06. November / søndag  
Kl. 10.00 
Jacob Ørsted*3

13. November / søndag 
Kl. 10.00 
Jacob Ørsted

20. November / søndag  
Kl. 10.00 
Erik Normann Svendsen

*1 Familiegudstjeneste 
*2 Tværkulturel gudstjeneste 
*3 Alle helgens dag-oplæsning af navne på de  
 begravede fra kirken
*4  Børnehavegudstjeneste 

Trinitatis

Advent
27. November / søndag 
Kl. 10.00 
Jacob Ørsted

04. December / søndag  
Kl. 10.00
Jacob Ørsted

11. December / søndag 
Kl. 10.00
Jacob Ørsted

KirkeBio 
Kbh 2022-2023 

I Sankt Jakobs Kirkes Sognegård

5. September / mandag kl. 16.00
”Nøglen under måtten”

3. Oktober / mandag kl. 16.00
”Tavshedens labyrint”

7. November / mandag kl. 16.00
”Life is sweet”

5. December / mandag kl. 16.00
”Gå og bliv den du er”

Introduktion Filmene får en kort intro og 
efter filmen er der mulighed for at deltage i 
en drøftelse og evt. spisning. 

Medlemskab KirkeBio er organiseret som 
en filmklub. Kun medlemmer har adgang. 
Medlemskab for hele sæsonen med start 
september 2022 kr. 300. 
Tilmelding efter december 2022 kr. 200.

Tilmelding Indbetaling af kontingent
på reg. nr. 5013, konto nr. 1400603. 
Oplys venligst navn samt mailadresse og
eller telefon Bemærk Der kan ikke betales 
på Sankt Jakobs kirkekontor.

Kontakt Koordinator Astrid Skov-Jakobsen 
på astridskovjakobsen@gmail.com eller
telefon 22 30 88 89 mellem kl. 17-19.
 



Det danske Ungdomsensemble DUEN 
under ledelse af  Morten Ryelund

Søndag 28. august kl. 20.00

Værker af Grieg og Shostakovich. 
duen-orkester.dk

Fri adgang

Vokalensemblet ARS NOVA
synger værker af  Dowland, Langgaard og Nørgård 
under ledelse af  Paul Hillier

Tirsdag 30. august kl. 20

Forsalg via Billetto samt ved  indgangen.

Festivalkoncert med 
ungdomsensemblet DUEN
og medlemmer af  Jonas Frølunds Blæserkvintet ’ V Coloris’.

Lørdag 8. oktober kl. 15.00 

Mozart: Sinfonia Concertante med mere
Yderligere info: se venligst ensemblernes hjemmesider

Kulturnat i Garnisons Kirke

Fredag 14. oktober kl. 19-22

Aftenen byder bl.a. på aftensalmer, lidt om kirkens historie, 
orgeltoner, lystænding og stilhed. Under medvirken af 
sognepræst Jacob Ørsted, organist Jens Adam Hørning, 
medlemmer af kirkens kor med flere.

Fri adgang

K
oncerter efterår 2022 i G

arnisonskirken

Det Danske Ungdomsensemble DUEN

Vokalensemblet ARS NOVA



Kammermusikforeningen
af  1911
Onsdag 19. oktober kl. 19.30 
Koncert i Garnisons Kirke med duoen Ulla Miilmann (fløjte) 
og Tine Rehling (harpe)

Gæstebilletter kan købes til 150 kr. ved indgangen

Michael Germer 
Onsdag 9. november kl. 19.30
Det unge violintalent Michael Germer i et sonateprogram

Gæstebilletter kan købes til 150 kr. ved indgangen

Klarinetkvintetter 
Onsdag 23. november kl. 19.30

af  Mozart og Brahms med Lee Morgan (klarinet), Julie Eskær 
og Charlotte Rafn (violiner), Ettore Causa (bratch) 
og Emilie Eskær (cello).
www.1911.dk

Gæstebilletter kan købes til 150 kr. ved indgangen

Festkoncert og prisuddeling
Torsdag 24. november kl. 19.30

En af verdens mest værdsatte og kendte orgelkunstnere, 
OLIVIER LATRY, modtager Frobenius Fondens store pris ved 
denne koncert, som optages af DR. Latry blev i en ung alder 
organist ved Notre-Dame Katedralen og er tillige professor 
på Musikkonservatoriet i Paris.
Han har tidligere givet koncert på vores Carsten Lund-orgel
og har ligeledes indspillet en CD i kirken. I forbindelse med 
dette besøg giver Olivier Latry to masterclasses for de 
kirkemusikstuderende ved DKDM, hvoraf den ene finder 
sted i Garnisons Kirke. Aftenens program omfatter værker 
af Bach, Buxtehude, Couperin samt nulevende komponister 
og afsluttes med en improvisation.

Fri adgang

Michael Germer

K
oncerter efterår 2022 i G

arnisonskirken

Klarinetkvintetter 



Peter Bock Nielsen 
om Lev Tolstoj 

Lørdag den 24. september 

Da den russiske forfatter Lev Tolstoj 
rundede 50 år, havde han alt, hvad en mand 
af hans stand kunne drømme om. Hans 
forfatterskab havde gjort ham til en inter-
national litterær stjerne, han var far for en 
stor og stadigt voksende familie, og hans 
litterære produktion samt hans virke som 
fuldtidsgodsejer havde gjort ham styrten-
de rig. Ikke desto mindre var det umuligt 
for ham at være glad. Med udgangspunkt 
i denne krise kommer vi rundt om Tolstojs 
forfatterskab og vejen ud af 
ligegyldigheden.

Morten Dyssel 
om Thomas Mann 

Lørdag den 29. oktober 

Hvem er jeg? Om fænomenet åben identi-
tet i Thomas Manns mytiske dannelsesro-
man Josef og hans brødre,

Thomas Manns bibelhistoriske romanværk 
Josef og hans brødre, er en fascinerende 
og underholdende fortælling om menne-
sket som et til alle tider gådefuldt, modsi-
gelsesfyldt væsen. Foredraget fokuserer 
på romanens betragtninger over og belys-
ninger af, hvad menneskelig individualitet 
egentlig er. 

Hvor vi i dag sædvanligvis antager, at en 
person kun kan være én og ellers ingen, ta-
les og fortælles der i Josef og hans brødre 
om fænomenet ’en åben identitet’, nemlig 
en livsopfattelse, der ser det enkelte men-
neskes opgave i at udfylde et mytisk skema 
med nutid og lade det blive til kød igen. Med 
særligt fokus på hoved- og titelpersonen vil 
der blive givet eksempler på, at Josef ikke 
blot er et i sig selv indesluttet individ, men 
også er en figur, der bevidst træder i mang-
foldige mytiske fodspor og tilmed fremstår 
som en præfiguration af Kristus. 

Hvad vi kan stille op med en så ejendom-
melig identitetsforståelse i dag, giver 
foredragsholderen et personligt bud på.

Information

Pris kr. 300 per semester. 
Der er inkluderet frokost i prisen.

Kirkehøjskolen foregår i Garnisonskirkens 
menighedshus

Kirkehøjskolerne starter kl. 10.00

Tilmelding er nødvendig og skal ske til 
kordegnekontoret på tel.: 33 91 27 06

Kirkehøjskolen - sammen med Holmens kirke og Frederiks Kirke

Jørgen Stormgaard 
om Karen Blixens ”Drømmerne” 

Lørdag den 26. november 

Fortællingen ’Drømmerne’ er en af Karen 
Blixens mest spændende tekster, og den 
er i dag mere højaktuel end nogensinde. 
Det overordnede tema er IDENTITET, 
og i fortællingens univers støder vi på en 
række personer, der er faret vild i livet 
eller udelukkende lader sig definere af 
ydre forhold. 

Spørgsmålet ”Hvem er jeg?” gentages 
adskillige gange, og fortællingens ærinde 
er at give et svar på, hvordan man finder 
sit ståsted i livet med udgangspunkt i 
den indre kerne, som er en nødvendig-
hed, hvis ens personlighed skal være 
andet end ”til Dagens Notering”, som 
det hedder i Den afrikanske Farm.

Identitetstab og søgen efter ens rolle i livet
Tema

Peter Bock Nielsen Karen Blixen, Karen Blixen Museum



Tirsdags-
møder

- sammen med Kastelskirken

mangfoldigheden i Dronningens tekstile 
arbejder fra midten af 1970’erne og 
til i dag. Det stærke farvevalg og ikke 
mindst Dronningens sans for det histo-
riske og traditionsrige broderi har gjort 
hendes arbejder til noget helt særligt. 
Hendes store viden og bevidsthed om 
det kristne budskab og den kristne 
symbolik kommer tydeligt til udtryk i 
de motiver, hun vælger. 
Dronningen har udført mere end 20 
messehageler, fem antependier, et 
bryllupstæppe og fem bispekåber.

Tonen fra Himlen
Erik Norman Svendsen

Tirsdag den 8. november kl. 14.00 

Overskriften er hentet fra Ingemanns 
elskede julesalme: Dejlig er jorden (v.2), 
som refererer til englenes sang julenat 
for hyrderne på marken, der er forud-
sætningen for al kristen salmesang. 

Denne tirsdag eftermiddag vil Erik 
Norman Svendsen fortælle om salme-
sangens og salmernes betydning i den 
danske folkekirke helt fra reformatio-
nen og frem til i dag. 
Ved flyglet sidder Hans Westenholz 
for at ledsage os i selv at synge nogle 
af salmebogens salmer - både gamle 
og nye. Kom og syng med!

Vejen fra ide til bog                                                                                                                               
Redaktør Charlotte Ekstrand 
Forlaget Eksistensen    

Tirsdag den 13. september kl. 14.00

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 én af 
Charlotte Ekstrands mange ideer, hvor 
hun selv er ude og finde skribenterne. Der-
fra er vejen langtfra lige, for der er tidsfri-
ster 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.  

Dronningens kirketekstiler
Anne Hedager Krag

Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00

I februar 2022 udkom Dronningens kir-
ketekstiler. Et illustreret pragtværk om 
samtlige af Dronningens broderiarbejder 
og designs til de danske kirker, skrevet 
af to af landets mest vidende forfatte-
re inden for kirkelig kunst og tekstiler, 
seniorforsker, mag.art. Anne Hedeager 
Krag og tekstilkunstner, cand.pæd. 
Vibeke Lindhardt. 
Få har som Dronning Margrethe gennem 
de seneste tredive år med sine kirke-
tekstiler sat fokus på nyere dansk kirke-
tekstil og kirkekunst. Værket om Dron-
ningens kirketekstiler viser igennem et 
righoldigt illustrationsmateriale

Information

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

Tirsdagsmøderne starter kl. 14.00

Charlotte Ekstrand

Anne Hedager Krag, Dronningens kirketekstiler

Erik Norman Svendsen



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
Jens Christian Grøndahl
Tlf. 23 72 73 31

Menighedsrådets næstformand
Jan Pehrsson
Tlf. 29 42 14 17

Kirkens værge
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.

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

Garnisonskirken


