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Åbningstider
Kirkekontoret:

Tirsdag-fredag kl. 9-12; 
tirsdag tillige kl. 16-18 

Kirken:
Tirsdag-søndag (mandag lukket)

16/5-15/9: Daglig kl. 10-15
16/9-15/5: Daglig kl. 10-14

v/ Peter Christiansen, Sct. Mariæ Kirke
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør

Telefon: 4921 0048
e-mail: sekretariatet@sctmariae.dk

Menighedsrådets sekretariat

w w w. s c t m a r i a e . d k
Her findes bl.a. oplysninger om arrangementer 

og aktiviteter i kirken, f.eks. gudstjenester, fore-
drag og koncerter. Der findes også mange prakti-
ske oplysninger om, hvad man skal foretage sig 
i forbindelse med anmeldelse af en fødsel, fore-
tagelse af vielse mv. Hjemmesiden, der løbende 
opdateres, er et udmærket supplement til kirke-
bladet, idet den omtaler arrangementer, der er 

fastlagt efter kirkebladets deadline samt oplyser 
om evt. ændrede eller aflyste arrangementer.

Sognets hjemmeside:

Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad
Nummer 1/2020   marts  april  maj  36. årgang

Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4 gange 
om året. Redaktion: Kirsten Evald Grønbech, Jørgen Ingberg Henriksen, Bjørn Standhart og Peter Christiansen (ansvh.).

Layout: Lars Bjørn Madsen. Tryk: Nofoprint, Helsingør. e-mail: kirkebladet@sctmariae.dk. 

Forsidebilledet
Kronborg er i sagens natur en af vort sogns aller-
største kulturperler. Ikke mindst efter Kulturstyrel-
sens restaurering af udenværkerne, der altid er en 
spadseretur værd. Pigen står med ryggen til Museet 
for Søfart, der er skjult bag en vold mod fæstnings-
terrænet, som her er set mod øst med Prins Ferdi-
nand af Würtembergs ravelin og broen til denne og 
hovedindgangen til Kronborg. 
Fotografi: Lars Bjørn Madsen, december 2019.

Kirkekontoret
Kordegn Tine Brøcher 

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774

e-mail: sktmariae.sogn@km.dk
Kontortid: Se spalte t.v. på denne side.

Sognepræst
Kirsten Evald Grønbech

Sct. Annagade 40 a, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 0551
e-mail: keg@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-11
Torsdag tillige kl. 17-18

Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen

Stjernegade 16 g, 1.th. 3000 Helsingør
Træffes onsdag mellem kl. 10-11 eller på 
tlf: 2168 9328 alle ugens hverdage undt. 

mandag. e-mail: jih@km.dk    
Kirketjener
Helle Hansen

Blishøj 10, 1.tv., 3000 Helsingør
Telefon: 2654 2200

e-mail: kirketjener@sctmariae.dk

Organist og kantor
Søren Gleerup Hansen

Bogensegade 11, 2., 2100  København Ø
Telefon: 2021 4716

e-mail: organisten@sctmariae.dk  

Kirkeværge
Peter Christiansen

Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør
Telefon: 2094 7457

e-mail: kirkevaergen@sctmariae.dk

Menighedsrådsformand
Birthe Zetterwall Sørensen

Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør
Telefon 5152 9731

e-mail: formanden@sctmariae.dk
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”Nu’ det jul igen, og nu’ det jul igen, og 
julen varer lige til påske. Nej det’ ikke sandt, 
nej det’ ikke sandt, for der imellem kommer 
fasten”. Sådan beskriver den kendte julesang 
tiden, vi nu er midt i og som peger frem mod 
påske.

I julen blev Gud menneske, 
og hvad betyder det?
Da denne artikel skulle skrives, tog vi først 
lige hul på Helligtrekongers tiden. Det er 
den tid, der ligger mellem jul og faste, og 
som vi også kalder for epifani-tiden. Det er 
den tid, hvor julens særlige gave, nemlig det 
lille Jesusbarn, skal pakkes ud. For det siger 
sig selv, at vi ikke bare kan lade det lille barn 
ligge dér i krybben i stalden til næste jul. 
Skal der være mening i at holde jul, i hvert 
fald kristen jul, så er epifani-tiden også tiden, 
hvor vi må se på, hvad der skjuler sig under 
svøbet. I julen bliver Gud menneske, i epifa-
ni-tiden må vi derfor tale med hinanden om, 
hvad dét betyder for os i vores liv.

I fasten blev Guds søn fristet, 
og hvad betyder det?
Og efter epifanien kommer så fasten, som 
er tiden nu, hvor kirkebladet er udkommet. 
Fasten indledes med, at Jesus føres ud i ørke-
nen for at fristes af Djævelen. For i histori-
en om Guds vej i verden, går det rask over 
scenen, og nu er det lille barn i krybben ble-
vet voksen. Fødslens glæde og livets forun-
derlighed, og tanker om Guds forunderlig-
hed, har nu fyldt os, og så må vi konstate-
re, at tvivlen og fristelsen også er en væsent-
lig del af vores vilkår. Også Jesus fristes, for 
han var jo et menneske som os. Og hvad er 
det så vi fristes til, som er særlig ødelæg-
gende for vores liv, og som der må adva-
res imod? Det er jo ikke Janssons fristelser 

eller flødeskumskager, det handler om, men 
noget meget mere alvorligt, og det kan vi bli-
ve kloge på ved at se, hvad Djævelen frister 
Jesus med. 

Dåb og identitet
Jesus er netop blevet døbt i Jordanfloden og 
er blevet identificeret som Guds søn. Og så 
kommer Djævelen straks og stiller sig tviv-
lende an over for den identitet: ”Hvis du er 
Guds søn, så vis mig det”. Djævelen beklik-
ker Jesu identitet som Guds søn og frister 
ham til i stedet at bøje sig for hans, Djæve-
lens magt. 
Hvem er jeg, når jeg er Guds barn? Hvem 
ville jeg kunne blive, hvis jeg bøjede mig for 
Djævelens vilje? Hvem er jeg, når jeg tvivler 
på min egen identitet. Hvorfor er det så fri-

» -og julen varer 
lige til påske«

af Kirsten Evald Grønbech

Korsfæstelsen. Maria og Johannes ved korset. 
Matthias Grünevald, 1505. Badische Kunsthal-
le, Karlsruhe.
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stende at gå med Djævelen? Jesus modstod 
fristelsen til at blive en anden, end den han 
var, nemlig Gudebarn og ikke Djævlebarn. 
Og det var det, der skulle til, for at resten af 
hans liv på jorden kunne udfolde sig efter 
Guds vilje.

Jeg fristes hver dag, 
og hvorfor nu det?
Dåben gav også os identitet som Guds børn. 
Også vi er gudebørn. Men vil vi være det? 
Hvad betyder det for mit gudsbillede og mit 
menneskesyn, og min opfattelse af min rol-
le i verden, at jeg er Guds elskede barn? Det 
er de store spørgsmål, fastetiden inviterer 
enhver af os til at tænke over.
For Jesus førte hans rolle i verden ham til 
Golgata. Det gør det forhåbentlig ikke for os. 
Men vi slipper jo ikke for modgang i større 
eller mindre grad i vores liv. Ting, der frister 
os til at spørge, hvor Gud er henne? Hvor-
for griber Gud ikke ind her? Fristelsen er 
god i den forstand, at den inviterer os til at 
tænke over, hvem vi er, hvem vi gerne vil 
være, hvor vi henter vores idealer, hvem der 
er vores ledestjerner. Måske er det den gode 
Gud, måske har vi kun vort eget indre kom-
pas at styre efter? 
Jesus blev fristet flere gange, for de menne-

sker han mødte ville gerne gøre ham til leder 
og magthaver, men på deres betingelser. 
Ligesom Djævelen, der også fristede ham til 
at gribe magten, men på Djævelens betingel-
ser. Hver gang det skete, trak han sig tilbage, 
tænkte sig om, bad til Gud og fandt klarhed 
og styrke til at forblive den, han var og holde 
fast i det, der var hans rolle og opgave. Det er 
altså et mønster for os at følge, hvis vi vil, en 
vej til at holde fast i sin identitet og sin rolle. 
Jesus ville gerne være ledestjerne, men ikke 
på menneskers betingelser. Og derfor slog de 
ham ihjel dengang, og det gør vi andre sik-
kert også ofte, fordi det er det letteste. ”Vig 
bag mig, Satan”, sagde han til Peter, der ville 
have ham til at gå en anden vej, end den, der 
førte til Golgata. Og vi fristes til at sige som 
Peter, for hvordan kan vi som kristne blive 
ved med at forsvare Gud, på baggrund af al 
den ondskab og forfærdelighed, der foregår i 
verden. Hvorfor griber Gud ikke ind?

Afmagt og kærlighed. 
Gud er død, Gud lever.
Da Jesus hang på korset Langfredag, råbte 
han: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du for-
ladt mig”. Og i næste øjeblik ”Fader, i dine 
hænder befaler jeg min ånd”. Det er det felt 
vi også er spændt ud i.

Konfirmandindskrivning
Der er konfirmandindskrivning den 26. marts 2020 i Sct. Mariæ præstegård, Sct. Anna-
gade 40, kl. 16:00-18:00. Skoleelever, som efter sommerferien skal rykke op i 8. klas-
se, og som bor i Sct. Mariæ sogn, skal melde sig til konfirmationsforberedelse, hvis de 
ønsker at blive konfirmeret. Der er konfirmation i Sct. Mariæ kirke Store Bededag, den 
30. april 2021.                                                                                                 KEG

2. pinsedags gudstjeneste i Fratergården kl. 14 
I år vil vi igen holde en udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, den 1. juni. 
Det var så fint sidste år at være i Fratergården, så vi vil gentage succesen. 
Gudstjenesten flyttes fra kl. 10 til kl. 14, og der vil blive serveret kaffe og 
kage efter gudstjenesten, så vi kan nyde det fine rum i eftermiddagssolen. 
Skulle det regne eller blive for koldt, går vi ind i kirken.                  

KEG
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I kender sikker alle ordsproget: ”Med ondt 
skal ondt fordrives”. Da Jesus hang på kor-
set, lærte han os noget andet. For hvis vi 
bekæmper ondt med ondt, vil det onde altid 
vinde. Hvis jeg bekæmper noget ondt, en 
anden gør, med ondt, så vil det onde den 
anden gør, vinde, eller også ville det onde, 
jeg gør, vinde. Det onde vinder under alle 
omstændigheder.
I korset på Golgata er det meget nemt at få øje 
på, at Guds kærlighed er magtesløs. Sådan 
ser det virkelig ud. Men så kommer det andet 

billede, det fra julen 
og barnet i krybben. 
Den livskraft der 
var og er i det lil-
le barn. Den vilje til 
at leve og evne til at 
vække livet i os, der 
står rundt om vug-
gen, impulsen til at 
tro, håbe, udholde og 
bekæmpe det onde, 
der kunne true det-
te gode liv. Ser man 
det, så forstår man 
også hvorfor kær-
ligheden er stærke-

re end alt, ja uovervindelig. Gud kunne have 
bekæmpet ondt med ondt. Men så havde det 
onde jo vundet. I stedet bekæmpede han ondt 
med kærlighed, for at kærligheden skulle vin-
de. Det skulle blive både jul og epifani, faste 
og påske, for at vi kunne få øje på det.
Og næste år synger vi igen ”Nu’ det jul 
igen…”, for det er ikke så nemt at holde fast 
i den indsigt. Vi må igen og igen hen til kryb-
ben, ud i ørkenen og hen til Golgata for at 
blive mindet om, at kærligheden er stærkere 
end alt. Glædelig påske.  

Temptation on the 
Mount. Duccio di Buo-
ninsegna (1255-1319). 
Maleri (tempera på 
træ) udført mellem 
1308 og 1311.  The 
Frick Collection.

Følg Sct. Mariæ Kirke på
facebook.com/sctmariaekirke



6

Saltet og Lyset, Synden og Dommen 
– En festival
Et samarbejde mellem sognepræ-
sterne Kirsten Grønbech og Kirsten 
Winther, Kulturværftet og Helsingør 
Teater.
Sted: se under de enkelte arrange-
menter.
Det er gratis at deltage i festivalens 
programpunkter, undtaget film og 
teater.
Saltet og Lyset, Synden og Dommen er cen-
trale kristne temaer, og de samler samtidig 
eksistentielle og almene begreber og tan-
ker om det at være menneske. Vi er lys og 
salt, og det skal afspejle sig i vores livsmå-
de. Vi kan ikke undgå at synde, og synden 
har omkostninger. Dommen afslører, at der i 
livet altid er noget på spil.
Festivalen vil skabe samtale- og tankerum 
omkring disse temaer. Jesus sætter ord på tin-
gene, og det spor skal vi fortsætte. Det er ord, 
der vækker til besindelse, tilbyder klarhed og 
rejser vores livsmod.
Det kristne samtalerum er højloftet, det kan 
rumme paradokser, og det insisterer på kær-
lighedens nødvendighed såvel som på lidel-
sens uundgåelighed. Og der rækkes os red-
skaber fra både den jødiske og den kristne 
tradition. Festivalen byder på foredrag, film, 
teater, koncert og samtaler.
Her nedenfor nævnes Festivalens program-
punkter meget kort. En udførlig omtale fin-
des i foldere og på kirkernes hjemmesider: 
www.sctmariae.dk og www.helsingoerdom-
kirke.dk

Onsdag 15. april 
Kirsten Winther og Kirsten Grønbech
Sted: Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 
19. 15 – 21.15
Foredrag: Saltet og Lyset. Synden og 
Dommen. Temaerne præsenteres.

Fredag 17. april 
Bent Flemming Nielsen, Professor eme-
ritus, Københavns Universitet
Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21.
Foredrag: Saltet og lyset – og synden.

Søndag 19. april 
Viktor Melnikov og Adam Ørvad 
Sted: Laxmandssalen, kl. 20.30 – 22.
Teaterstykke: Et latterligt menneskes drøm. 
Af Fjodor Dostojevskij.
I samarbejde med Helsingør Teater. Pris 50 
kr. Køb billet på helsingorteater.bilette.dk

Mandag 20. april  
Lilian Munk Rösing, Lektor ved Køben-
havns Universitet 
Sted: Oxernes Kapel, kl. 19 – 21.
Foredrag: Lysmættede mørkevæsener – Sara 
Stridsbergs forfatterskab.

Onsdag 22. april 
Jair Melchior, Overrabbiner i København 
Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21.
Foredrag: Toraen læst med rabbinske briller. 
Torsdag 23. april 
Nadvergæsterne – Film af Ingmar Berg-
man, Sverige fra 1962.
Sted: Lille Scene, Kulturværftet, kl. 19 
– 21. Pris 65 kr. Køb billet på www.
kuto.dk
I samarbejde med Kulturværftet.
Se eller gense Ingmar Bergmans mesterlige 
film om menneskets tomhed, når troen svig-
ter. Filmen introduceres af filminstruktør 
Christian Braad Thomsen.

Fredag 24. april 
Jørgen Demant, Sognepræst i Lyngby 
Sted: Laxmandssalen, kl. 19 - 21
Foredrag: #helhjertethed #reguleretliv 
#bøjetineon
Om den kristne formaning

Onsdag 15. april – søndag 3. maj 2020
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Søndag 26. april 
Burning – film af Lee Chang-dong, 
Sydkorea fra 2018
Lille Scene, Kulturværftet. Kl. 15 – 
17.30. Pris 65 kr. Køb billet på www.
kuto.dk
I samarbejde med Kulturværftet.
Se den koreanske film, der tog anmelde-
re og biografgæster med storm, om at fin-
de mening i en verden, der er ved at bryde 
i brand. Filmen introduceres af sognepræst 
Kirsten Winther.

Mandag 27. april 
Jørgen Ingberg Henriksen
Sted: Laxmandssalen, kl. 19 – 21
Foredrag: Saltet og lyset, synden og dom-
medag gennem kunsthistorien. 

Onsdag 29. april 
Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, 
Ass. Prof. ved Københavns Universitet
Sted: Oxernes kapel, kl. 19 – 21.
Foredrag: Dom, krise og kærlighed

Fredag 1. maj 
Kirsten Winther
Sted: Laxmandssalen, kl. 19 - 21
Foredrag: Hvad kan vi bruge festivalens 
indsigter, erfaringer og oplevelser til?

Søndag 3. maj
Catarina Kynaston, sopran og Bo Grøn-
bech, orgel.
Sted: Helsingør Domkirke kl. 16.00
Der fremføres musik, der relaterer til festi-
valens temaer af bl.a. Bach, Vierne og 
Langlais.

Onsdag 15. april

Fredag 17. april

Søndag 19. april

Mandag 20. april
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KIRKEBIL
For gangbesværede, der ønsker 
at deltage i gudstjenester, er det 
muligt at bestille kirkebil. Man 
bestiller en taxa via Movias Flex-
tur-ordning, betaler selv og får en 
kvittering, som så refunderes af 
kordegnen.
Movias Flextur-ordning 
tlf.: 70 26 27 27.

SJÆLESORG
Det er altid muligt at henvende sig 
til en af sognets præster, hvis man 
har brug for sjælesorg. Præster har 
tavshedspligt. Man kan ringe eller 
maile og få en aftale med Kirsten 
Evald Grønbech eller Jørgen Ing-
berg Henriksen

Menighedsrådsmøder 
Alle møder er offentlige og afhol-
des kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsordenen kan normalt ses på 
kirkens hjemmeside fra søndag før 
mødets afholdelse.
Referatet vil normalt være tilgæn-
geligt på hjemmesiden senest søn-
dag efter mødets afholdelse.

Ordinære rådsmøder afholdes 
kl. 19.30 på følgende dage:

Tirsdag den 24. marts 2020
Tirsdag den 28. april 2020
Tirsdag den 9. juni 2020
Tirsdag den 11. august 2020
Tirsdag den 8. september 2020
Tirsdag den 3. november 2020
Tirsdag den 24. november 2020

KA
LE

ND
ER

EN Onsdag den 1. marts kl. 15.00:
Koncert med vokalensemblet Ars 
Nova.
Onsdag den 11. marts kl. 12-14:
Frokostmøde: v/Charlotte Rørth
Onsdag den 11. marts kl. 18-20:
IKON meditative gudstjenester 
Domkirken
Fredag den 13. marts kl. 17-20:
Drop-in dåb i Sct. Mariæ Kirke
Torsdag den 26. marts kl. 16-18:
Konfirmandindskrivning
Søndag den 29. marts kl. 15.00:
Koncert med Chr.4. Vokalensemble
Onsdag den 8. april kl. 12-14:
Frokostmøde v/Margrete Groes
15. april - 3. maj:
Festival, omtales nærmere side 6-7.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00:
Menighedsmøde/orienteringsmøde 
om menighedsrådsvalg 2020
Onsdag den 13. maj kl. 8.30:
Menighedsudflugt, 
se nærmere side 14.
Søndag den 24. maj kl. 15.00:
Pigekorets forårskoncert

Med mindre andet er nævnt, omtales arrange-
menterne nærmere andetsteds i bladet.

Noter
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Gudstjenester

Onsdag, d. 15. april
Kirsten Evald Grønbech
Onsdag, d. 20. maj
Jørgen Ingberg Henriksen
Onsdag, d. 10. juni
Kirsten Evald Grønbech
Onsdag, d. 8. juli
Jørgen Ingberg Henriksen

Birkebo kl. 14:00

Gudstjenester på Grønnehaven 
Hver tirsdag kl. 14.00

Kronborg Slotskirke
1. marts 1. søndag i fasten
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech
5. april Palmesøndag
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech
12. april Påskedag
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech
3. maj 3. s. e. påske
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech
31. maj Pinsedag
Kl. 8.30: Jørgen Ingberg Henriksen
7. juni Trinitatis
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech

Sct. Mariæ Kirke
23. februar Fastelavn
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
23. februar Fastelavnsgudstjeneste
Kl. 14.30: Kirsten Winther
1. marts 1. søndag i fasten
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
8. marts 2. s. i fasten
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
15. marts 3. s. i fasten
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
22. marts Midfaste
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
29. marts Mariæ bebudelsesdag
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
5. april Palmesøndag
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
9. april Skærtorsdag
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
10. april Langfredag
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

12. april Påskedag
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
13. april 2. påskedag 
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
19. april 1. s. e. påske
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
26. april 2. s. e. påske
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
3. maj 3. s. e. påske
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
8. maj Bededag – konfirmation
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
10. maj 4. s. e. påske
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
17. maj 5. s. e. påske
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
21. maj Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
24. maj 6. s. e. påske
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
31. maj Pinsedag
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
1. juni 2. Pinsedag
Kl. 14.00: Kirsten Evald Grønbech og 
Jørgen Ingberg Henriksen
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Musik i Sct. Mariæ

Søndag d. 29. marts kl. 15.00: 
Koncert med Chr. d. IVs vokalensemble 
(foto t.h.), dirigent Ruben Munk. Musik 
af Buxtehude, Heinrich Schütz og Johan 
Theiles Matthæuspassion. 

Søndag d. 24. maj kl. 15.00: 
Pigekorets forårskoncert. 
Dirigent: Catarina Kynaston, orgel og 
klaver: Søren Gleerup Hansen. 

Søndag d. 1. marts kl. 15.00: 
Koncert med vokalensemblet 
Ars Nova, dirigent Paul Hillier. 
’Springtime in Paris’ Tidlig og ny 
fransk musik med tilknytning til 
Paris. 
Billetsalg á 50 kr. ved indgangen fra 
kl. 14.30.

Kan man virkelig 
spille på klokker?
Koncertklokkespil i Sct. Mariæ Kirkes spir

I Sct. Mariæ Kirke har menighedsrådet og organisten 
i et stykke tid arbejdet med planer om etablering af et 
koncertklokkespil i Sct. Mariæ Kirkes spir. Traditionen 
med klokkespil placeret i tårne og spir stammer fra 
Hol land og Belgien, men også Frankrig, Spanien og 
USA er klokkespilslande. I Danmark eksisterer der 30 
koncertklokkespil, men tæller man de mindre spil og 
auto matiske klokkespil med, er tallet langt højere.
Klokkespillet kan betragtes som et både kirkeligt og 
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verdsligt instrument. Vi ønsker et 
klokkespil i Sct. Mariæ Kirke, fordi 
vi mener, at det kan tilføre både kir-
kens og byens musikliv noget værdi-
fuldt, spændende og anderledes. Det 
er tanken, at klokkespillet skal indgå i 
kirkens musikliv og udgøre et supple-
ment til musik ved de kirkelige højti-
der (fx klokkespilsmusik fra tårnet før 
højmesser) samt i forskellige konstel-
lationer i forbin delse med koncerter. 
Men det vil også væ re muligt at ind-
drage klokkespillet i byen Helsingørs 
aktiviteter, fx. Kulturnat og Sundtold-
marked.
Der findes ikke fuldt udbyggede koncert klokkespil i Nordsjælland. På Frederiksborg 
Slot har man et tre-oktavers klokkespil, men ellers skal man til københavnsområdet for 
at finde et ”rigtigt” koncertklokkespil. Sct. Mariæ Kirkes menighedsråd har vedtaget 
klokkespilsprojektet, og Helsingør Stiftsøvrighed har princip-godkendt projektet.
Klokkespillet kommer til at bestå af i alt 48 klokker. Hver klokke har mekanisk 
forbindelse til spillebordet, hvor klokkenisten sidder (fotografiet herover). Ligesom 
på et klaver, er det muligt at nuancere sit anslag, så man kan spille meget nuanceret 
på klokkerne. I princippet kan man spille al slags musik på klokkespillet – alt fra 
danske salmer til Beatles! Klokkespillet er et musikinstrument på linje med andre 
musikinstrumenter, selvom det er lidt specielt. 
Klokkespillet er også forbundet til en computer, hvor det er muligt at programmere 
klokkerne til at spille et antal gange om dagen, fx i forbindelse med timeslagene. Her 
kan man fx indkode årstidens sange og salmer og på den måde kan klokkespillet være 
med til at afspejle årets gang og kirkeårets gang.
Når klokkenisten skal øve sig, foregår det på et såkaldt øvespillebord. Der bliver altså 
ikke tale om flere timers øvning på det rigtige klokkespil.
Vi har henvendt os til firmaet Thubalka A/S i Vejle, der har stået for projekteringen af 
langt de fleste koncertklokkespil i Danmark. Ligeledes har vi haft flere samtaler med 
og besøg af Kirkeministeriets klokke-konsulent Per Rasmus Møller. Thubalka A/S har 
udarbejdet og fremsendt det fornødne materiale, hvoraf det fremgår, at der kan etableres 
et fuldt udbygget koncertklokkespil i Sct. Mariæ Kirkes spir. 
En del af projektet omfatter også, at kirkens nuværende ringeklokke flyttes over i Stif-
tets spir, hvor der allerede hænger en klokke. Til stor overraskelse har det vist sig, at 
denne klokke er en historisk klokke fra 1570. Kirkens nuværende ringeklokke er fra 
1588. Såfremt projektet bliver en realitet, vil vi fremover kunne ringe til gudstjeneste 
med to klokker, og det vil ydermere blive muligt at høre klokkerne tydeligt, når man 
sidder i kirken. 
Nu er vi nået til den mere komplicerede fase. I dag er det nemlig ikke tilladt at anvende 
kirkelige ligningsmidler til at anskaffe et klokkespil. Vi er derfor nødsaget til at søge 
fondsmidler for at få projektet finansieret. Denne proces er vi i skrivende stund godt i 
gang med. 

Søren Gleerup Hansen
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Kirkestatistik2019

GUDSTJENESTER                                             
Sct. Mariæ Kirke   62                
Kronborg Slotskirke   13       
Dåbsgudstjenester     3      
Institutionsgudstjenester  24                        
Meditationsgudstjenester  4KIRKEGÆNGERESct. Mariæ Kirke  3492 

Kronborg Slotskirke    627       
Institutioner     387 
Altergæster i alt    1728                              Fødte         43                                                  Døbte  Sct. Mariæ Kirke  20

Kronborg Slotskirke  10Navngivne   17
Navneændringer  32
Konfirmerede    22                                          

VielserSct. Mariæ Kirke   7
Kronborg Slotskirke   2
Uden for kirkens rum  1
Kirkelig velsignelse   3 Døde      125

I alt begravede bisat i:Sct. Mariæ Kirke  24                                       
Kapel/kirkegård     34
I andre kirker   44
Uden gejstlig medvirken 23Indmeldelse i folkekirken 7

Udmeldelse af folkekirken  10                         
Tine Brøcher,kordegn

Sct. Mariæ Sogn  2019                                
Sct. Mariæ Sogn                                  
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Pigekoret
Sct. Mariæ Kirkes Pigekor er 
for   piger 4-9 klasse. Vi øver i 
foredragssalen hver onsdag kl. 
16.30-18.00. Vi synger med til 
højmesser og koncerter og tager 
også på forskellige rejser, festi-
vals og hytteture.
I koret lærer man at bruge og 
udvikle sin stemme og at få en 
sund og god sangteknik.
Man lærer også at ”læse” 
musikken med hjælp af hånd-
tegn og rytmesprog og alminde-
lig notation.
Puls lærer man med hjælp af 
forskellige danse og øvelser, så 
man på denne måde får musikken og pulsen i kroppen.
Vi synger danske sange og salmer, sange på forskellige sprog, popsange, musicals, 
gregoriansk sang, klassiske sange, årstidssange, sjove sange og flerstemmige sange.
I begyndelsen af februar skal pigekoret for første gang synge i Kronborg Slotskirke 
og det glæder vi os til, men er også lidt spændte på. Det er første gang, vi er helt 
ansvarlige for musikken til en kirkelig handling. Det er noget vi har planer om at 
udvikle og lave mere af.
Vi arbejder hårdt med hørelære og musikteori, så at vi efterhånden kan klare sværere 
ting, og vi følger Folkekirkens ungdomskors læseplaner og ABRSMs gradssystem for 
at dygtiggøre os både i sang og musikteori/hørelære.
Vi afsluttede året med at synge til Helsingørs Kommunes julegudstjeneste og det gik 
så fint og var meget højtideligt. Vi sang også til vores årlige Luciakoncert sammen 
med vores vennekor, det var en fantastisk oplevelse.
Kommende begivenheder:
Pigekoret og spirekoret medvirker ved fastelavnsgudstjenesten søndag den 23. 
februar kl. 14.30. Pigekorets forårskoncert er søndag den 24. maj kl. 15.00 (gratis 
adgang). Pigekoret medvirker ved højmessen søndag den 26. april og 24. maj, begge 
dage kl. 10.00. 

Om Spirekoret
Koret er for alle børn fra 0-3. klasse. Man lærer om sang og musik på en legende 
måde. Vi lærer at synge med håndtegn og laver rytmelege. Vi synger salmer og 
årstidssange, synger med til børnegudstjenester, holder koncerter og tager på 
børnekorfestivals. Man behøver ikke at kunne læse, da vi lærer alt udenad. Det er 
gratis at deltage. Til gengæld forventer vi et godt og stabilt fremmøde!
Kontakt korleder Catarina Kynaston på: spirekoret.dk eller catarina@kynaston.dk 

Catarina Kynaston

VielserSct. Mariæ Kirke   7
Kronborg Slotskirke   2
Uden for kirkens rum  1
Kirkelig velsignelse   3 Døde      125

I alt begravede bisat i:Sct. Mariæ Kirke  24                                       
Kapel/kirkegård     34
I andre kirker   44
Uden gejstlig medvirken 23Indmeldelse i folkekirken 7

Udmeldelse af folkekirken  10                         
Tine Brøcher,kordegn

Sct. Mariæ Sogn  2019                                
Sct. Mariæ Sogn                                  
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Frokostmøder
i foråret

Ved det første frokostmøde i foråret var Gilgamesh, et af 
verdenshistoriens største litterære værker, på programmet. 
Det næste møde trækker os i en helt anden retning. Her får 
vi besøg af journalist Charlotte Rørth, Hun kalder sit fore-
drag for: ”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min 
tro”. Det er også titlen på hendes 3. bog om at møde Jesus 
og de konsekvenser, det har fået for hende. Foredraget 
handler bl.a. om, hvordan man kan leve som troende i Dan-
mark i dag. Mødet er onsdag den 11. marts kl. 12-14.

Onsdag den 8. april kl. 12-14 kommer Margrete Groes, 
som bor i sognet og er tidligere engelsklærer, kogebogsfor-
fatter m.m. Hun vil fortælle om sit eventyrlige liv på bag-
grund af sin bog: ”Nu forstår jeg hvorfor”. Kom og hør 
hvad der gemmer sig bag denne gådefulde titel.

Onsdag den 13. maj har Bent Nielsen 
arrangeret en spændende udflugt, som den-
ne gang varer hele dagen. Der er afgang kl. 
8.30 med bus fra Helsingør Station (på fær-
gesiden). Efter en kort rast ankommer vi kl. 
10.30 til Knud Lavards Kapel og korset ved 
Haraldsted, hvor han blev myrdet 7.januar 
1131. Efter ½ time her kører vi mod Ring-
sted, hvor vi skal have en rundvisning i Sct. 
Bendts kirke. Kl. 12 kører vi til Sorø Golf-
banes klubhus, hvor der er frokostbuffet kl. 
12.30. Kl. 14 kører vi til Bjernede rundkir-
ke, hvor vi skal have en rundvisning. Der-
fra skal vi til Fjenneslev, hvor vi ankommer 
kl. 15.45. Her skal vi se kirken og høre om 
Asser Rig, Inge, Absalon og Esbern Snare. Kl. 16.30 vender vi hjemad mod Helsingør 
med ankomst på Helsingør Station kl. 18.00. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 
Man kan tilmelde sig turen ved onsdagenes frokostmøder og betale ved tilmeldin-
gen. Det koster 275 kr. for hele herligheden.

KEG
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På www.arrangementskalender.dk findes en samlet oversigt 
over arrangementer i folkekirkerne i Helsingør Kommune.

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

DROP-IN DÅB
Fredag den 13. marts 2020 kl. 17-20 
er der Drop-in dåb i Sct. Mariæ kirke og i 
Vestervang kirke. Her har du mulighed for 
at komme ind fra gaden og blive døbt uden 
en forudgående aftale. Medbring billedle-
gitimation og dåben vil finde sted efter en 
samtale med en af de tilstedeværende præ-
ster, nemlig Kirsten Winther, Jørgen Ingbe-
rg Henriksen og Kirsten Grønbech. Er du 
under 18 år, skal dine forældre give deres 
samtykke til dåben.
                                                   KEG

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. 
Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg 
af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to 
eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg 
bliver dermed tilpasset praksis. I dag er der i 97 procent af valgene tale om aftalevalg, hvor 
kandidaterne samler sig om en liste.
Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.
Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 12. maj 2020. Orienteringsmødet afholdes 
sammen med det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for sin virksomhed 
i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
Der afholdes en valgforsamling den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlem-
mer vælges. Nærmere om orienteringsmødet og valgforsamlingen vil blive omtalt i det kom-
mende nummer af kirkebladet og på kirkens hjemmeside, ligesom der i uge 18 som indlæg 
i Lokalavisen Nordsjælland vil blive omdelt en valgavis med omtale af orienteringsmødet og 
valgforsamlingen.



af Lars Bjørn Madsen

I december 1990 udvidede vor kirke sit lejemål til 
at omfatte hele stueetagen i Karmeliterklostrets 
vestfløj, hvorefter bl.a. det nuværende kir ke-
kontor blev indrettet. Lokalerne havde hidtil 
været benyttet af Helsingør Bymuseum, der i 
1922 havde flyttet sin udstilling hertil fra Kar-
meliterhuset. Da byrådet i 1972 besluttede, at 
hele Karmeliterhuset, efter Centralbibliotekets 
flytning til Marienlyst Allé, nu skulle anvendes til bymuseum, flyttede udstillingerne hertil, 
hvorefter lokalerne i vestfløjen blev benyttet til magasin for museets store samling af bygnings-
dele m.v.
Klostrets vestfløj er en vigtig del af Helsingørs historie, idet byens skole havde til huse her i flere 
århundreder; fra 1541 og op til 1887, hvor drengeborgerskolen i Lundegade og pigefriskolen i 
Marienlyst Allé blev opført i årene 1886 og 1898. Det er de skoler, der i dag er blevet til »Skolen 
i Bymidten«. 
1500-tallets skole var en latinskole, som enhver købstad skulle have på det tidspunkt. Under-
visningen var gratis, og skolen besad så rige midler, at de fattige elever kunne få fri bolig. 
Frederik den Anden havde ved sin fundats i 1573 bestemt, at der ved anbringelse af skillerum 
på skoleloftet skulle indrettes 14 kamre til 28 elever, som skulle have bolig og underhold i 
hospitalet, der lå i den øvrige fløj i det forhenværende Karmeliterkloster.
Latinskolen fungerede her indtil 1807. I 1822 begyndte borger- og almueskolen sit virke i 
bygningen. Den lejedes af hospitalet for 500 rdl. årligt. I øverste etage indrettedes bolig for 
lærerne, mens de hvælvede rum i stueetagen, hvor kirken nu har kirkekontor og mødelokale, 
anvendtes til skolestuer, eller klasseværelser, som vi ville kalde dem idag. Der var fem, hvoraf de 
tre vendte ud mod Sct. Annagade (maleriet herover) og de to ind mod fraterhaven. Det midterste 
af de tre vestvendte lokaler havde den ulempe, at der kun var adgang til det gennem et af de 
to andre. De to skolestuer ud mod fraterhaven var af en besynderlig langstrakt form, da de var 
dannet ved at dele den gamle fratergang i to rum. Dengang var de store spidsbuede åbninger 
ind mod haven jo delvis tilmurede og forsynet med almindelige vinduer. Det var først ved 
restaureringen af klostret ved århundredskiftet, at åbningerne atter fik deres oprindelige funktion 
og den omløbende fratergang dermed blev gendannet.
Belysningen i skolen var tarvelig, idet de store murpiller, der bar hvælvingerne, tog en del af 
det lys, der faldt ind gennem de små ruder. I hver klasse fandtes en kakkelovn, et kateder og en 
sortmalet tavle, samt 16 lange fyrretræsborde med to bænke til hvert. En ildtang og en ildskuffe 
til kakkelovnene var til fælles afbenyttelse for hele skolen. Når hertil føjes et malet fyrreskab til 
bøger og 48 blækhuse af bly, så er hele skolens beskedne inventar nævnt!
I 1841 ændredes borger- og almueskolen til friskole i forbindelse med indførelsen af en 
betalings skole (borgerskole med realklasse). Friskolen fortsatte sit virke her i vestfløjen, dog 
med den ændring, at pigerne flyttedes til en nyerhvervet ejendom på hjørnet af Kongensgade 
og Sct. Annagade. Skolens omkring 200 drenge kunne fortsat lege på den store plads foran 
kirkens vestgavl, men deres vilde leg var ikke altid lige let at stå model til, når klostrets beboere, 
fattiglemmerne i Karmeliterhuset eller almindelige borgere med ærinde i kirken havde deres 
gang ad den alfare vej tværs over pladsen.   

Da kirkekontoret 
var skolestue


