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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 1/2021  februar  marts  april  37. årgang

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

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

Kirkekontoret
Kordegn Louise Tyler 

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

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

Sognepræst kbf
Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Anna Gade 40, 3000 Helsingør
 Telefon: 5355 3004 
  e-mail: svs@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale. 
Mandag fridag. 

Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen

Stjernegade 16 g, 1.th. 3000 Helsingør
Telefon: 2168 9328
e-mail: jih@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale.
Mandag fridag.    

Kirketjener
Helle Olsson 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

Forsidebilledet
Kulturværftet og havneområdet er et af vort 
sogns herligheder. Ikke mindst giver de mange 
gamle træskibe en særlig stemning og er med til 
at fastholde og formidle Helsingørs historie som 
færgested, sundtolds- og skibsfartsby. 
Den gamle slæbebåd og isbryder »S/S Bjørn«, 
bygget i 1908, sejler i dag fra Helsingør med 
passagerer, der ønsker en helt særlig tur på Øre-
sund. Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2020.      
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Rembrandts billede (herover) henviser 
til Joh. 20,11-18, Jesus ved graven. Snart 
skal vi atter genopleve påskens dramati-
ske fortælling, hvor vi gennem tekst og 
musik følger beretningen om Jesu retter-
gang, henrettelse og opstandelse.  
Dramaet udspiller sig primært hos de fire 
evangelister. Ingen af dem har ved selv-
syn overværet hændelserne, men baserer 
sig på overleveringer fra andre. Evange-
listerne har derfor på en række områder 
overtaget en narrativ overlevering. Der 
er ”pyntet” på historien.

Opstandelsens mysterium
Men hvis der er pyntet på historien, 
hvordan skal vi så forstå opstandelsen?
Et hurtigt tilbageblik i litteraturen viser, 
at allerede længe før Kristus var det evi-
ge liv eller opstandelsen noget man tænk-
te over. Platons (427-348 f.Kr) Phaidon 
omhandler en samtale mellem Sokrates, 
Khebes, Simmias og Phaidon, hvor man 

diskuterer sjælens karakter, dens forhold 
til legemet, som den besjæler, og dens 
skæbne efter døden. 
Kirkefaderen Irenæus (cirka 130-200) 
taler om et forløb efter døden, hvor men-
nesket trinvist fuldendes. Gregor af Nys-
sa (cirka 335-394) kalder den dom, der er 
efter døden, ”en renselse og terapi”.
Thomas Aquinas (1225-1274), en from 
middelalder teolog og munk, som abso-
lut ikke fornægtede opstandelsen, afvi-
ser dog principielt at nogen skulle have 
set opstandelsen finde sted. Han siger: 
”I opstandelsen vender Kristus ikke til-
bage til et almindeligt genkendeligt liv, 
men til et evigt liv i konformitet med 
Gud. Derfor kunne Kristi opstandelse 
ikke selv blive set direkte af noget men-
neske”.
Søren Kierkegaard (1813-1855) var ikke 
tvivl. Han var sikker på en fysisk opstan-
delse. I Christelige Taler siger han: ”Og 
jeg veed Intet Din Salighed betræffende, 
derom kan kun Du vide med Gud. Men 
dette troer jeg, at de Dødes 
Opstandelse forestaar, de Ret-
færdiges – og de Uretfær-
diges”. Denne overbevisning 
bekræfter han gennem den 
indskrift han har valgt på sit 
gravmæle, nemlig sidste vers 
af salmen (DDS 622) ”Halle-
juja! Jeg har min Jesus fun-
det”:
Det er en liden Tid,
Saa har jeg vundet,
Saa er den ganske Strid
Med eet forsvundet.
Saa kan jeg hvile mig

»Kun med hjertet kan man se 
rigtig. Det væsentlige er usynligt 
for øjet« Af Bjørn Standhart(Antoine de Saint-Exupéry, Den lille Prins)



4

I Rosensale
Og uafladelig 
min Jesum tale.

Graven var ikke tom!
Arne Haugen-Sørensen har malet et bil-
lede (herunder) kaldet opstandelsen. Bil-
ledet hænger i Fonnesbech Kirke. Vi ser 
to hænder, der med stor ømhed løfter 
en skikkelse med mærker efter nagler i 
hænder og fødder til vejrs. Det interes-
sante ved billedet er dog, at vi også ser 
graven, hvor det afsjælede legeme ligger. 
Den er ikke tom!
Hvordan kan det nu gå til? Vi bliver jo 
netop hos de fire evangelister fortalt, 
at Kristus stod op fra de døde på tred-
je dagen, og vi hører om kvinderne ved 
den tomme grav. Og Den Apostolske 

Trosbekendelse anvender ordene ”kødets 
opstandelse”. De to andre trosbeken-
delser vi anvender i den evangelisk-
lutherske kirke er Nikænum fra 381, der 
taler om ”de dødes opstandelse” og den 
Athanasianske (første gang omtalt på et 
kirkemøde i 670) ”opstå med deres lege-
mer”. I Norge og Sverige har man erstat-
tet ”kødets opstandelse” med ”legemets 
opstandelse” og derved kan man tale om 
både det fysiske og det åndelige legeme.  
Både Paulus og Luther peger på at 
opstandelsen virkelig finder sted som et 
legemligt nærvær i menigheden og i kir-
kens sakramenter, Ja, Luther har endda 
sagt at ”Kristus sidder ikke som en stork 
i sin rede oppe i skyerne, men er alle-
stedsnærværende og nær ved hvert enkelt 
menneske, ikke kun det kristne menne-

ske, men ethvert men-
neske”. Vi må måske 
derfor blot sige, at 
opstandelsens gåde 
forbliver ubesvaret. 

Paulus
Den bedste kilde til 
forståelse af opstan-
delsen er Paulus, idet 
han skriver sine bre-
ve relativ kort tid efter 
Kristi korsfæstelse, 
nemlig 50-55 e.Kr., 
altså 25-30 år efter, 
hvor de 4 evangeli-
ster skriver i tidsrum-
met ca. 70- ca. 140 
e.Kr. Paulus omta-
ler ikke (gælder også 
Markus) noget om 
”tilsynekomst” eller 
”Himmelfart”, anta-
gelig fordi han ikke 
kendte til disse tradi-
tioner, der først omta-
les langt senere. Han 
har aldrig selv mødt 
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Jesus, men hans breve stammer således 
fra et tidspunkt, hvor overleveringerne 
om hændelserne endnu ikke var ”pyntet”. 
Men alligevel kan og vil vi fastholde at 
Kristus er virkelig opstået fra de døde 
og ikke lade os fortabe i tanken om en 
fysisk opstandelse. Den er Guds virkelig-
hed og vi kan måske anvende den tyske 
professor Gerd Theissens ord fra hans 
bog Det genfundne paradis: ”Livet før 
døden er det samme som i døden: Et liv 
i Guds hemmelighed». Derfor, hvis Gud 
vil det, kan Kristus virkelig være opstå-
et fra de døde. Det store spørgsmål er jo, 
om der er der tale om det fysiske lege-
mes opstandelse (kød og blod) eller er 
det noget ganske andet?
Men hvordan kan vi sige, at det fysiske 
legeme ikke forlader graven, at graven 
ikke er tom?
1 Pet 3,18-19: ”Han blev dræbt i kødet, 
gjort levende i Ånden og i den gik han 
hen til de ånder, der var i fængsel, og 
prædikede for dem”. 
Det fysiske legeme blev slået ihjel, men 
bliver gjort levende i ånden. 
Dette udsagn underbygger den opstan-
delsesopfattelse, at Kristi fysiske, organi-
ske krop forblev i jorden, idet det udeluk-
kende var hans ånd, der blev gjort leven-
de. Altså Kristus  fysiske legeme døde og 
opstod i ånden, altså en adskillelse af det 
fysisk-biologiske legeme og det åndeli-
ge. Brevet er dog næppe skrevet af Peter 
og stammer fra en ukendt brevskriver 
engang i 90’erne.
For Paulus er der ikke på noget tids-
punkt tale om en opstandelse i ”kød og 
blod”. Han siger i 1 Kor 15,12-14 ”Men 
når det prædikes, at Kristus er opstået 
fra de døde, hvordan kan så nogle af jer 
sige, at der ikke findes nogen opstandelse 
fra de døde? Hvis der ikke findes nogen 
opstandelse fra de døde, er Kristus heller 
ikke opstået; men er Kristus ikke opstå-
et, er vores prædiken tom, og jeres tro er 
også tom”.

Han fortsætter i kapitel 15,44 ”Der bli-
ver sået et sjæleligt legeme, der opstår 
et åndeligt legeme. Når der findes et sjæ-
leligt legeme, findes der også et ånde-
ligt legeme” og i vers 52 ”…, og de 
døde skal opstå som uforgængelige, og 
vi skal forvandles”, men det bagvedlig-
gende græske ord oversat som forvand-
les (allagesómetha) kan også oversæt-
tes med blive erstattet (Perseus Digital 
Library) og det giver faktisk god mening 
her. Når det kødelige legeme dør, erstat-
tes det af et uforgængeligt og udødeligt 
legeme.  Det er altså sjælelegemet, der i 
forvandlet eller ny   skikkelse opstår, og 
derfor siger Paulus også i kapitel 15,50 
”Kød og blod kan ikke arve Guds rige”.
Paulus afviser, at der kan være tale om 
”kødets opstandelse”.
1 Kol 1,22 siger Paulus: ”har Gud nu 
forsonet med sig ved Kristi legemlige 

Anthony van Dyck (1599-1641): Paulus. 
Landesmuseum Hannover.
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død, for at føre jer frem som hellige og 
lydefrie og uangribelige for sit ansigt 
[…]”. Paulus bruger her udtrykket Kristi 
legemlige død. Den græske tekst lyder 
sõmati tes sarkós, der direkte oversat 
betyder kødets legeme. Det er det ene-
ste sted i brevene, at Paulus direkte næv-
ner kødet for at pointere, at der tale om 
den fysisk-biologiske krop, hvor Pau-
lus ellers taler op det opstandne legeme 
som det åndelige legeme (soma pneuma-
tikon).
Det var altså Kristi kødelige krop, der 

blev slået ihjel, men det var ikke den 
krop, der blev gjort levende, men der-
imod hans ånd. Han er derfor tilstede 
blandt os i vore sakramenter, dvs. dåb 
og nadver.
1. Kor 13,13 ”endnu ser vi i et spejl i en 
gåde” Opstandelsens virkelighed forbli-
ver ubesvaret. Den er Guds virkelighed! 
Guds virkelighed ligger udenfor vores 
sprog og forestillingsevne og forbliver et 
uigennemtrængeligt mysterium. 
Kristus er opstanden. Ja han er sande-
lig opstanden.

2. pinsedags gudstjeneste i Fratergården kl. 14
I år vil vi igen holde en udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, den 24. maj. Det var så 
fint forrige og sidste år at være i Fratergården, at vi vil gentage succesen. Gudstjene-
sten flyttes fra kl. 10 til kl. 14, og der vil blive serveret kaffe og kage efter denne, så 
vi kan nyde det fine rum i eftermiddagssolen. Skulle det regne eller blive for koldt, 
går vi ind i kirken.                                                                                   JIH

Foredrag
Margrete Groes: »Nu forstår jeg hvorfor«
Onsdag den 9. juni kl. 12, Laxmannssalen 

Margrethe Groes bor i sognet og er tidligere engelsklæ-
rer, kogebogsforfatter 
m.m. Hun vil fortæl-
le om sit eventyrlige 
liv på baggrund af sin 
bog: »Nu forstår jeg 
hvorfor«. Kom og 
hør, hvad der gem-
mer sig bag denne 
gådefulde titel.
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Musik i Sct. Mariæ
Søndag d. 7. marts kl. 15.00:
Koncert med Georg Philipp Telemanns 
Pariserkvartetter II. Stefanie Barner, 
barokviolin, Winnie Bugge Frandsen, 
traversfløjte, Hanna Thiel, gambe og 
Søren Gleerup Hansen, cembalo.
Her kan man høre kvartetterne nr. 6-12.

Palmesøndag d. 28. marts kl. 16.00:
Koncert med Kammerkoret Broccoli, 
dirigent: Bo Asger Kristensen.

Søndag d. 30. maj kl. 15.00: 
Pigekorets forårskoncert. Dirigent: 
Catarina Kynaston, orgel og klaver: 
Søren Gleerup Hansen.

Vi er desværre nødt til at tage forbehold 
for aflyste koncerter, såfremt Coronasi-
tuationen ikke tillader at vi kan afholde 
dem. Hvor der ikke er anført andet, er 
der gratis adgang til koncerterne.
Organist Søren Gleerup Hansen

Læs mere om kirkens koncerter på kir-
kens hjemmeside: www.sctmariae.dk

 

 

 

  

                          

 
 

                                                              

  Følg os på       
 

facebook.com/sctmariaekirke            instagram.com/sct.mariae 
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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 Sigurd 
Victor Stubbergaard eller Jørgen 
Ingberg 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 30. marts 
Tirsdag den 27. april 
Tirsdag den 8. juni  
Tirsdag den 10. august 
Tirsdag den 14. september 
Tirsdag den 12. oktober 
Tirsdag den 9. november 

Noter
Søndag den 28. februar kl. 15:
Bachs violinsonater II.
Søndag den 7. marts kl. 15:
Koncert. Telemanns Pariserkvartetter.
Palmesøndag den 28. marts kl. 16
Koncert med Kammerkoret Broccoli.
Onsdag den 10. marts kl. 12-14:
Frokostmøde. Den jødiske Paulus. 
Torsdag den 18. marts kl. 16-18:
Konfirmandindskrivning.
Onsdag den 14. april kl. 12-14:
Frokostmøde. Undergangsforestillinger.
Lørdag den 24. april kl. 11-13:
Billedkunstforedrag: Josef, Jesu papfar.

Onsdag den 12. maj kl. 12-14:
Frokostmøde. Foredrag af Søren Holst.
Lørdag den 29. maj kl. 11-13:
Billedkunstforedrag: Botticelli.
Søndag den 30. maj kl. 15:
Pigekortets forårskoncert.
Onsdag den 9. juni kl. 12:
Foredrag af Margrete Groes.

Med mindre andet er nævnt, omtales arrange-
menterne nærmere andetsteds i bladet.K
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Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
7. marts 3. s. i fasten
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard
4. april Påskedag
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard
2. maj 4. s. e. påske
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard 
23. maj Pinsedag
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Mariæ Kirke
21. februar 1. s. i fasten
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
28. februar 2. s. i fasten
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
7. marts 3. s. i fasten
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
14. marts Midfaste
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
21. marts Mariæ Bebudelse
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
28. marts Palmesøndag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
1. april Skærtorsdag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
2. april Langfredag
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
4. april Påskedag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
5. april 2. påskedag
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
11. april 1. s. e. påske
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

18. april 2. s. e. påske
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
25. april 3. s. e. påske
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
30. april Bededag-Konfirmation
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
2. maj 4. s. e. påske
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
9. maj 5. s. e. påske
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
13. maj Kristi Himmelfart
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
16. maj 6. s. e. påske
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
23. maj Pinsedag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
24. maj 2. pinsedag
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
og Jørgen Ingberg Henriksen
30. maj Trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

Gudstjeneste på Grønnehaven
Hver tirsdag kl.14.00
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside.

Birkebo kl.14.00
Midlertidigt aflyst
Se sognets hjemmeside for ændringer.
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Konfirmand-
indskrivning 
- skal dit barn 
konfirmeres? 

Der er konfirmandindskrivning d. 18. 
marts 2021 klokken 16.00-18.00 i Sct. 
Mariæ Kirke. Skoleelever, som efter 
sommerferien skal rykke op i 8. klas-
se, og som bor i Sct. Mariæ Sogn, skal 
melde sig til konfirmationsforberedel-
se, hvis de ønsker at blive konfirmeret. 
Selve konfirmationen finder sted Store 
Bededag 13. maj 2022.
Det er nu blevet muligt at tilmelde sig 
digitalt – med NemID – konfirmandun-
dervisningen. Se nærmere på kirkens 
hjemmeside. Til den fysiske indskriv-
ning kan man, hvis man ønsker det, 
møde præsten og høre nærmere om 
undervisningsforløbet. Vi glæder os til 
at byde de unge mennesker inden for i 
vores fantastiske kirke og kloster!

Babysalmesang i Sct. Mariæ Kirke
Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn i 
vores smukke kirke. 
I Sct. Mariæ kirke er der babysalmesang forår og efterår - med 
start henholdsvis den 1. februar og 1. september. I skrivende stund 
er babysalmesang dog sat på pause. Når det igen bliver muligt at 
samles til sang og leg, så vil vi oprette nye hold. Følg med på 
hjemmesiden.
En sæson er normalt på 12 sektioner og finder sted tirsda-
ge kl. 11.00. Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og 
deres babyer i kirkerummet til sang og bevægelse. Der syn-
ges salmevers, leges sanglege og danses. Det er tydeligt, 
at børnene lytter, ser og mærker alt det, der foregår omkring 
dem, og det er netop hovedtanken med babysalmesang, at bør-
nenes koncentrationsevne og musikalitet styrkes.
Det er sanger og musikpædagog Pernille Manly Larsen, der leder for-
løbet. Det koster 200 kr. at deltage, og inkluderet i prisen er en babysalmebog. Der oprettes hold, 
når der er 6 tilmeldte efter først-til-mølle.
For yderligere oplysninger og tilmelding skriv til Pernille: Mail: pmanlarsen@gmail.com
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På www.arrangementskalender.dk findes en samlet oversigt 
over arrangementer i folkekirkerne i Helsingør Kommune.

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

Nyt fra pigekoret 
og spirekoret
Hvad gør man når alt bliver aflyst? I foråret arbejdede vi med forskellige youtubelinks 
og alle mulige måder for få korarbejdet til at fungere. Børnene sendte mig deres flot-
te påske- og pinsebilleder; de sendte forskellige indspilninger, når de sang og vi havde 
forskellige musikteoriopgaver, som vi prøvede på at løse. Så kom sommeren med flere 
aflysninger. Forårskoncerten var allerede aflyst, og nu kom aflysning fra Esrum Kloster 
og Sundtoldmarkedet. Så kom så endelig tidspunktet, hvor vi fik mulighed for at ses, 
omend med strikse restriktioner. Korprøven blev flyttet til det store, flotte kirkerum, og 
vi målte de meter, der skulle være mellem hver pige, og alle var dygtige til at overholde 
restriktionerne. Vi begyndte at tænke, at Luciakoncerten alligevel kunne blive til noget 
og vi var klar med tøj, lys, glitter og kjoler. Det ville blive en mindre koncert end de sidste 
par år, hvor vi sang sammen med vore vennekor fra Vestervang, Mørdrup og Domkirken, 
men vi kunne i hvert fald holde en koncert.
Så steg smitten igen, og det blev helt uforsvarligt at fortsætte. Luciakoncerten blev 
aflyst. Da gik luften lidt ud af os, men nu efter en lang pause er vi godt igang igen. Vi 
ses ligesom vi plejer, men digitalt. Vi overholder pausen, da den er meget vigtig for os, 
så vi kan nå at snakke med hinanden og lege og danse til forskellige musikvideos på 
youtube og tik-tok. Alle har ordnet med saftevand og en kage eller en kiks. Så hygge-
ligt!
Lige nu arbejder vi med et vinter- og fastelavnsprojekt. Den helt vidunderlige danske 
sang, Der er ingenting i verden så stille som sne, med tekst af H.C Andersen og musik af 
Laub, og Nu er det fastelavn af P. Dørge. Udover det, synger vi salmer som, Nu rejser vi 
op til Jerusalem, Måne og sol og Alle Guds børn. 
Musikteori, hørelære og sangteknik skal vi også nå, og jeg er som korleder så taknem-
lig for, at børn og deres familier arbejder hårdt for at det hele skal fungere. Og tænk hvor 
godt det kan blive, takket være den fantastiske teknik, vi har med zoom og facebook og 
mails. Vi håber at vi ses til forårskoncerten i kirken, men det må tiden vise. Lige nu er vi 
sammen, men hver for sig, og det er også godt. Pas godt på jer selv derude til vi ses igen.

Kh Catarina Kynaston, 
korleder pigekoret
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Kirkestatistik2020

GUDSTJENESTER                                             
Sct. Mariæ Kirke   46                
Kronborg Slotskirke   7       
Dåbsgudstjenester     0      
Institutioner    18                        KIRKEGÆNGERESct. Mariæ Kirke  2113 

Kronborg Slotskirke    227       
Institutioner     102 
Altergæster i alt    1153                              Fødte         36                                                  Døbte  Sct. Mariæ Kirke  35

Kronborg Slotskirke  6Navngivne   33
Navneændringer  32
Konfirmerede    17                                          

VielserSct. Mariæ Kirke   7
Kronborg Slotskirke   1
Uden for kirkens rum  2
Kirkelig velsignelse   2 Døde      145

I alt begravet/ bisat i:Sct. Mariæ Kirke  56                                       
Kapel/kirkegård     41Indmeldelse i folkekirken 13

Udmeldelse af folkekirken  8                         

Med venlig hilsenLouise Tyler,kordegn

Sct. Mariæ Sogn  2019                                
Sct. Mariæ Sogn                                  
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Josef, Jesu papfar
Lørdag d. 24. april* kl. 11-13. 
Laxmandssalen, Sct. Mariæ Kirke.
Josef har nærmest altid spillet sådan en 
lidt tilbagetrukken plads. Han var kun 
Jesu papfar. Det vil jeg godt prøve at 
råde lidt bod på ved at kigge på forskelli-
ge fremstillinger af Josef i billedkunsten. 
Det manglede bare. Jeg ved godt, han 
i dag spiller en vis rolle i den katolske 
kirke. Hans helgendag er den 19. marts, 
og derfor håber jeg, jeg kan gennemføre 
foredraget dagen efter* hans helgendag, 
men det vil tiden vise. 

 
Botticelli: »Den mystiske jule-
nat« og tre af hans mytologi-
ske billeder
Lørdag den 29. maj. kl. 11-13
Laxmandssalen, Sct. Mariæ Kirke  

Mit foredrag om Botticellis ”Den myti-
ske julenat” og andre julenatsbilleder 
blev desværre aflyst pga.  corona-restrik-
tioner. I stedet for det foredrag, vil jeg 

holde et foredrag alene med billeder af 
Botticelli. Bl.a. det forunderlige, under-
lige og mærkelige mytiske julenatsbille-
de fra 1500-1501 og tre af hans kompli-
cerede mytologiske/allegoriske billeder. 
Under renæssancen i Firenze, sker der 
noget afgørende nyt. Man begynder at 
interessere sig rigtig meget for den antik-
ke kultur og litteratur, filosofi og kunst. 
Botticelli er måske en af de første renæs-
sancemalere, der prøver kræfter med de 
antikke mytologier. F.eks. i de tre bille-
der, jeg vil tale om: Primavera fra omkr. 
1480, Venus fødsel fra 1485-86 og Pal-
las Athene og kentauren fra 1480-85. De 
tre malerier er ganske givet alle sammen 
blevet bestilt af Medicierne til et bryllup.

Sct. Mariæ Sogn  2019                                
Sct. Mariæ Sogn                                  

To billedkunstforedrag 
v/Jørgen Ingberg Henriksen
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Frokostmøder
i foråret 2021
Kristendommens jødiske rødder
Hvis kristendommens fader er Gud, så er moderen jødedommen. For både ud fra en 
historisk og en teologisk betragtning hænger den tidlige kristendommen uløselig sam-
men med antik jødedom. Jesus var jøde, og så – højst sandsynligt – sig selv som jøde 
fra krybben og frem til korset. Også for Paulus, kristendommens grundlægger, var tro-
en på Jesus Kristus et stykke (reformeret) jødedom. Forfatterne til evangelierne fik 
deres sprog, deres billeder, deres forestillinger fra den jødedom, som de selv var for-
met af og indlejret i. Jødedommen er kristendommens rodnet. Det var herfra, fra den 
jødiske muld, at Kristus og kristendommen spirede frem.
I tre foredrag hen over foråret sætter vi fokus på kristendommens jødiske ophav. Først 
med et foredrag om Paulus, der inden for de sidste årtiers forskning er gået fra at være 
en ’kristen tænker’ til en ’radikal jøde’. Dernæst et foredrag om jødisk og kristen apo-
kalyptik, der belyser de undergangsforestillinger, som både prægede den antikke jøde-
dom og formede den allertidligste kristendom. Tanken var, at enden var nær, og der-
for var Kristus kommet for at frelse men-
nesket. Vi slutter af med et foredrag, der 
både har tråde tilbage til fortiden og samti-
dig retter sig mod nutiden, for hvordan skal 
man egentlig oversætte en 2500 år gammel, 
jødisk tekst, så den er forståelig for et men-
neske af det 21. århundrede? 

Onsdag d. 10. marts – kl. 12.00-14.00
Den jødiske Paulus – Paulusbilleder i 
nyere tid, foredrag af sognepræst Sigurd 
V. Stubbergaard

Hvem var Paulus – kri-
stendommens ældste kil-
de? Paulusforskningen 
har gennem de sidste 40 
år gennemgået en række 
omslag: Fra den ‘traditio-
nelle’ Paulus, der brød ud 
af jødedommen, over den 
‘nye’ Paulus, der ønske-
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de at reformere jødedommen, til den ‘radikale’ Paulus, der forblev loyal mod den jødi-
ske lov, men gennem sin missionsvirksomhed forsøgte at få hedningene indlemmet i 
Gudsfolket. Med andre ord: Paulus er gennem de sidste årtier gået fra at være kristen 
til at være jøde-kristen for at ende som fuldblodsjøde. 

Onsdag d. 14. april – kl. 12.00-14.00
Undergangsforestillinger før og nu, 
foredrag af professor, dr.theol. Jesper 
Høgenhaven 

Mange gange i 
historien har men-
nesker stået over for 
katastrofer og begi-
venheder, der vend-
te op og ned på den 
kendte tilværel-
se – krig, hungers-

nød, naturkatastrofer, pandemier eller religiøse 
og etniske forfølgelser og konflikter. Apokalyp-
tiske skrifter fra oldtidens jødedom og kristen-
dom sætter forestillingerne om verdens under-
gang ind i en religiøs ramme og forstår kata-
stroferne som en del af Guds plan. Disse skrif-
ter (de kendteste er Daniels Bog og Johannes’ 
Åbenbaring) taler ind i situationer, hvor verden 
er blevet vendt på hovedet og undergangen ryk-
ket tæt på. Hvilken betydning har de, og har de 
noget at sige til nutiden? Foredraget vil belyse 
den apokalyptiske forestillingsverden og ideer om verdens undergang før og nu.

Onsdag d. 12. maj – kl. 12.00-14.00
Adam og Eva – og Patrick fra Herlev, 
foredrag af lektor og oversætter, ph.d. Søren Holst

En bibeloversættelse skal bl.a. slå bro fra kristendommens 
jødiske og israelitiske rødder til nutiden. Hvordan gør man 
det? Ekstra svært bliver det, hvis der skal oversættes med 
henblik på læsere, der ikke kender den bibelske verden i 
forvejen.
Til hjælp har Bibelselskabet opfundet Patrick fra Herlev. 
Undervejs i arbejdet med Bibelen 2020 har oversætterne 
spurgt sig selv: ”Kan Patrick, som er 14 år, uden videre for-
stå denne sætning?” Hvis svaret var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”, 
var oversættelsen ikke god nok endnu. Foredraget præsente-
rer arbejdet med en helt ny og anderledes oversættelse.

SvS
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I forbindelse med den 
igangværende istandsættel-
se af Hestmøllestæde, hvor 
der bliver lavet en helt ny 
belægning af granit, har 
Museum Nordsjælland fore-
taget en arkæologisk under-
søgelse. Her er der afdæk-
ket flere tidligere gadefor-
løb fra 1400 og 1500-tallet. 
Bl.a. sås et lag af slagger og 
dyreknogler, som er anvendt 
som vejfyld. I dette vejfyld 
blev der ved vandsoldningen 

fundet i alt 9 perler, flere af rav, andre af glas og ben. Ganske små perler, hvor den 
største målte ca. 8 mm. Nu er fund af perler ikke just noget man støder på hver dag i 
sådanne udgravninger af middelalderens kulturlag, så hvorfor fandt man så mange lige 
her? 
Forklaringen synes umiddelbart ganske naturlig, når man tager fundstedet i betragtning. 
Perlerne kunne nemlig meget vel stamme fra en rosen- eller bedekrans, og en sådan 
var særdeles populær i 1400-tallet. Den opstod i forbindelse med tilbedelsen af Jomfru 
Maria, og det var især tiggermunkene, som anvendte rosenkransen. Dette ses bl.a. ved 
flere arkæologiske undersøgelser af klostrenes kirkegårde, hvor der bliver fundet rosen-
kranse i gravene. Især hos Karmelitterne, som jo særlig grad dyrkede Jomfru Maria. 
Så det ikke helt forkert, hvis vi forestiller os, at en karmelittermunk engang har tabt sin 
rosenkrans her på sydsiden af klosterkirken op mod den gamle kirkegård.

Perler under Hestemøllestræde
af Kjartan Langsted

museumsinspektør, 
Museum Nordsjælland
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