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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

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.

Menighedsrådets sekretariat

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.

Sognets hjemmeside:

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.

v/ Peter Christiansen, Sct. Mariæ Kirke
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 0048
e-mail: sekretariatet@sctmariae.dk

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 prak
tiske 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.

Forsidebilledet

Forsidebilledet er malet af El Greco i 15901603 eller 1595-1600 eller 1600-1605. Man
må sige, det kloge strides om, hvornår sådan
cirka billedet kan være malet. Målene på billedet er alle dog enige om: 109,1 cm x 80,2 cm!
Szépmúvészeti Múzeum, Budapest.
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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

»Se, jeg er Herrens tjenerinde.
Lad det ske mig efter dit ord«

af Bjørn Standhart

Søndag efter søndag gentager vi over
alt i landets kirker ordene »født af Jom
fru Maria«. Ordene indgår som et betyd
ningsfuldt led i Trosbekendelsen, og alli
gevel spiller hun ikke nogen større rolle i
den danske folkekirke. Vi har dog i Dan
mark en række kirker, der er viet til hen
des navn, bl.a. vor egen kirke Sct. Mariæ
og Vor Frue Kirke i København.
I folkekirken har hun to dage, der hand
ler om hende, nemlig kyndelmisse og
Mariæ bebudelsesdag.
Kyndelmisse er den 2. februar, og er den
dag, hvor Maria igen kunne komme i
templet efter at have født Jesus. Det er
ikke en liturgisk dag, men mange kir
ker fejrer lysets komme på denne dag.
Dagen kaldes også Mariæ renselsesdag,
da en kvinde, der havde født, først måt
te komme i templet, når hun ikke læn
gere var uren. Hun skulle ofre et lam og
en due – eller hvis hun var fattig et par
duer, hvorefter præsten erklærede hen
de for ren.
Beretningen om fremstillingen af Jesus i
templet, kan vi læse om i Luk. 2,25 hvor
vi møder en mand ved navn Simon, der
tager Jesus i sine arme og lovpriser Gud
således:
»Herre, nu lader du din tjener gå bort
med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.«
De tidligst kendte vidnesbyrd om egent
lige fejringer af kyndelmisse stammer
først fra omkring år 385, hvor man i

Barthélemy Parrocel (1595-1660): Fremvisningen i templet. På gulvet står et fuglebur med to
duer, hvilket signalerer fattigdom. Klædedragten
antyder dog ikke dette.

Jerusalem fejrede Marias renselsesfest
40 dage efter helligtrekongersnat.
På dansk blev dagen tidligere kaldt kjør
mes – et ord vi kender fra Jeppe Aakjærs
»Sneflokke kommer vrimlende«, hvor
kjørmes Knud nævnes. Dagen er sene
re blevet den dag, hvor man i den katol
ske kirke indvier de lys, der skal bruges
i løbet af året.
Mariæ Bebudelsesdag falder på den sid
ste søndag inden Palmesøndag og peger
frem mod fødslen i Betlehem. Det er på
denne dag jomfru Maria modtager et
budskab gennem ærkeenglen Gabriel, at
hun – trods at hun er uberørt af en mand
– er med barn og skal føde Guds søn.
Beretningen findes i Luk. 1,26-38. Evan
gelisten Markus medtager ikke fortæl
lingen, og Matthæus er mere optaget af
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Agostino Masucci (1748): Mariæ bebudelse.

rie stammer dog ikke kun fra Bibelen,
men måske snarere for et behov for en
kvindelig og moderlig side af kristen
dommen, og hun er gennem tiden blevet
tillagt et væld af fortolkninger. Blandt
andet er hun et symbol på lydighed, ren
hed og tro overfor Gud.
Folkekirken
Det faktum, at fortællingen om jomfru
Maria har en forholdsvis lille plads i Det
Nye Testamente, er også baggrunden for
at hun fylder relativt lidt i prædikener
og læsninger i Danmark, bortset fra de
to ovenfor nævnte dage. Det, vi forkyn
der i den danske folkekirke er, at hun var
Jesus biologiske mor, hun var jomfru og
Jesus blev undfanget ved Helligånden.

Josef, om hvem han beretter, at han var
retsindig og ikke ønskede at bringe skam
over Maria (Matt. 1,19) og derfor ikke
ville skille sig fra hende, og at en Her
rens engel viser sig for ham og siger, at
barnet skal kaldes Jesus, og han er und
fanget ved Helligånden. Dette tolker
Matthæus som en messiasprofeti, der går
i opfyldelse, idet han refererer til Esa
jas, der siger: »Se, jomfruen skal blive
frugtsommelig og føde en søn, og man
skal give ham navnet Immanuel« (det
betyder: Gud med os). Profetien hand
ler imidlertid snarere om, at en dronning
fra Davids hus skal føde en søn, der skal
frelse folket.
Hendes betydning gennem kirkens histo
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Den katolske kirke
Gennem tiden er der blev vedtaget
en række dogmer om jomfru Maria.
Den tidligste stammer fra en økume
nisk synode i Efesos i 431 e.Kr. Her
blev titlen som teotekos, dvs. guds
føderske fastslået. Det skete efter en
lang strid, hvor dele af kirken mente, at
hun kun var mor til den menneskelige
Kristus, ikke den guddommelige. Stri
den drejede sig i virkeligheden ikke om
Maria, men nærmere hvordan man skul
le opfatte Kristi to naturer.
Efter år 431 og frem til i dag har Maria
været en central person i kirken. Hun er
for katolikker den, der kan gå i forbøn
for mennesker hos Gud. Hun fremstil
les undertiden også som Mater Doloro
sa, smertens moder, hvor hun enten står
ved foden af korset eller sidder med den
døde Kristus i sine arme.
Den 1. januar afholdes festen for jomfru
Maria som Gudsføderske og bekræfter
dermed dogmet, at hun er Guds Moder.
Den 25. marts fejres Herrens bebudel
se, altså dogmet om at hun skal føde

hun er født uden arvesynd. Dogmet deles
ikke af de øvrige kirkesamfund.
Den anglikanske og ortodokse kirke
Også den ortodokse kirke har Maria i
en betydningsfuld rolle, og hun omta
les som Gudsmoder eller Gudsføder
ske. Hun er jomfruen og den perfekte
kvinde, der befinder sig i himlen sam
men med sin søn Jesus Kristus. Kirken
har ikke et dogme om den ubesmittede
undfangelse.
Mange anglikanere og andre kristne
ikke-katolikker betragtede og betrag
ter stadig den katolske tradition med
året rundt at hylde og bede til Maria
som en form for afgudsdyrkeri. Den
katolske, ortodokse og anglikanske kir
ke udgav derfor i 2006 en fælles rap
port, der besluttede at jomfru Maria
skal tages alvorlig. Et temmelig luftigt
udsagn. Man kunne kun enes om, at hun
var Jesus biologiske mor, hun var jom
fru, og Jesus blev undfanget ved Hellig
ånden, med andre ord: det, der også for
kyndes i den danske folkekirke.

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770: Den pletfri undfangelse.

Jesus som jomfru.
Den 15. august fejres dogmet om Mari
as optagelse i himlen (vedtaget i 1950).
Dogmet fastslår, at hun allerede er i
Himlen med både sjæl og legeme. Der
findes dog ikke det i Nye Testamente
belæg for dette dogme.
I december markeres dogmet om, at
Maria af Guds nåde som det eneste men
neske foruden Kristus var fri for arve
synden, idet hun var blevet til ved en
»uplettet undfangelse«. Dette blev pro
klameret i det 15. årh. som kirkens offi
cielle lære. Det vil sige det dogme, at

Musik
Hvert år ved påsketid genhører mange af
os musikværket Stabat Mater med den
flotte tekst af Jacopone de Todi (omk.
1300) og musik af Pergolesi (17101736). Teksten er desværre på latin, men
Grundtvig har i salme 196 skrevet en
smuk gengivelse:
Under korset stod med smerte,
Stod med gennemboret hjerte
Jesu moder dødningbleg.
Solen sortned, da han dåned,
sorte hjerter ham forhåned,
pine hans var dem en leg.
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Et farvel og en stor tak for 31 år i Sct. Mariæ kirke og sogn
Den 16. juni 1991 på en smuk og sol
rig søndag blev jeg indsat som korshærs
præst og sognepræst (o.a.) i Sct. Mariæ
Kirke. På en kold, sådan husker jeg
det, søndag den 21. februar 1982 blev
jeg ordineret i Helsingør Domkirke. Til
marts fylder jeg 71 år, og nu er tiden
kommet til at gå på pension og begyn
de et nyt liv som emeritus, og det gør
jeg med udgangen af maj måned i år. Jeg
holder afskedsgudstjeneste søndag den
15. maj kl. 10.00 (Læs nærmere herom
på kirkens hjemmeside fra den 1. april).
Jeg ser frem til at få masser af tid til at
gå ture. Tid til at læse bøger. Tid til at se
krimier på flow-tv. Tid til at rejse ud i
verden og slappe af ved en pool og se på
kunst og høre opera, lige når jeg har lyst
til det. Det glæder jeg mig til. Men ind
rømmet, det er også vemodigt at skul
le hænge kjolen væk efter 40 års præste
gerning og 31 forrygende år i Sct. Mariæ
skønne kirke og skulle sige farvel til de
mange dejlige og gode mennesker i sog
net.
Vemodigt at sige farvel til dygtige
omsorgsfulde kollegaer og medarbejde
re i kirken og ikke mindst til et altid støt
tende, lyttende og rummeligt menigheds
råd. En stor tak til jer alle. Det har været
en sand fryd at gå på arbejde og gå hjem
opløftet.
Hvad vil jeg komme til at savne? Tja,
hvad vil det være! Fællesskabet omkring
kirken, den daglige kontakt med kolle
ga og medarbejdere i kirken og følingen
med alt, hvad der sker. Vemodigt, at jeg
snart skal aflevere min nøgle til kirken.
Vil selvfølgelig også savne mødet med
menigheden ved gudstjenesterne og
mødet med mennesker i glæde og måske
allermest i sorg. De mange samtaler, jeg
har haft med mennesker. Håber jeg har
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været til hjælp
og støtte. Det er
et ufatteligt stort
privilegium at
få lov til at dele
menneskers glæ
der og sorger.
Og så det »bar
ske« og udfor
drende privile
gium: hver gang
jeg har skullet
forberede/skrive
en prædiken, har
jeg været tvun
get til at tæn
ke over de små
almindelige dag
ligdags ting og hændelser og de såkaldt
store spørgsmål i livet. Har forsøgt at
gøre det så godt, jeg kunne!
Jeg har været så heldig, at jeg gennem
27 år har haft en dygtig og flittig og lyd
hør kollega, Kirsten Evald Grønbæk. 27
gode år, eller som Kristen skrev i sit far
vel i 2020 og som jeg kan skrive under
på: »Vi to har holdt sølvbryllup som kol
leger i Sct. Mariæ kirke, og af og til har
vi da også kunnet knubbe af hinanden,
som ægtefæller nu kan. Men i det grund
læggende; når det kom til det egentli
ge, det bærende, har vi altid fulgtes ad.«
Og tak til kirkens nye og unge, ivrige og
dygtige præst, Sigurd V. Stubbergaard.
Tak for to spændende og inspirerende
år. Er sikker på, du vil passe godt på den
gamle Sct. Mariæ Kirke.
Jeg er taknemlig for at have haft den sto
re glæde at være rundviser i vores smuk
ke og fine harmoniske, sengotiske kirke,
fuld af historie og gode historier. En kir
ke og et kloster, hvor Poul Helgesen har
været prior. En kirke, hvor organisten

og komponisten Diderik Buxtehude har
siddet på orgelbænken. Et kloster, hvor
Dyveke ligger begravet et eller andet
sted. Håber og regner med at fortsætte
som rundviser, hvis jeg får lov.
Og det har været en sand fryd, at få lov
til at dele min glæde og begejstring ved
alt det, billedkunsten har at byde på sam
men med alle jer, der så trofast er kom
met til mine billedkunstforedrag.
Måske har jeg glemt noget? En tak eller
to. Er det sket, er det udelukkende ren
forglemmelse.
Med indgangen til mit liv som emeri
tus rinder nogle ord mig hu, Jesu ord til
Peter: »Sandelig, sandelig siger jeg dig:

Da du var ung, bandt du selv op om dig
og gik, hvorhen du ville; men når du bli
ver gammel, skal du strække dine arme
ud, og en anden skal binde op om dig
og føre dig hen, hvor du ikke vil.” (Johs.
21.18).«
Og Peter Plys kloge ord: »Hvor heldig er
jeg, at jeg har noget, der gør det så svært
at sige farvel.«
Og jeg kan med glæde sige: Jeg har
været meget, meget heldig, at få lov til
at være præst i Sct. Mariæ Kirke. Bli
ver boende i byen, så vi ses i byen og i
kirken.
Jørgen Ingberg Henriksen

Babysalmesang

Babysalmesang - Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn
i de stemningsfulde omgivelser. Holdstart den 26. april i Helsingør Domkirke.

Allerede inden et barn fødes, kender det fra
sin tid i maven sin mors stemme. Derfor er
mors og fars stemmer også noget af det før
ste, et barn knytter sig til. Babysalmesang
er en mulighed for at være tæt sammen med
sit barn og samtidig stimulere og udvikle
barnet med sang og bevægelse i kirkerum
met. Kirkerummet låner med sin skønhed
og ro en særlig intensitet til samværet, sam
tidig med at stemmerne klinger på en helt ny
måde under hvælvingerne.  
Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen
3-8 måneder og deres forældre eller bedste
forældre. Holdet mødes en gang om ugen, hvor der synges, laves fagter, blæses sæbe
bobler og andre ting, der stimulerer børnenes sanser. Der kræves ingen andre forudsæt
ninger for at deltage end lyst til at være sammen med sit eget barn og andre ligesindede
med deres små børn om sang og musik.
Babysalmesang ledes af Pernille Manly Larsen. Pernille er uddannet sanger og efterud
dannet underviser i babysalmesang hos Anne Mette Riis.
Helsingør Domkirke og Sct. Mariæ Kirke samarbejder om tilbuddet om babysalmesang.
Det næste hold har opstart tirsdag den 26. april kl. 10.00 i Helsingør Domkirke. For
løbet strækker sig over 12 undervisningsgange.  Det koster 200 kr. at tilmelde sig, og
prisen inkluderer en sangbog. Der er plads til 10 på holdet. Tilmelding kan ske på kir
kens hjemmeside.
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KALENDEREN

Noter
Torsdag den 24. februar kl. 17.30:
Vinterens sidste skumringsgudstjeneste.
Tirsdag den 1. marts:
Nu kan program for festivalen »På
sporet af retfærdighed« fås i Olai
og Mariæ kirker og ses på kirkernes
hjemmesider.
Søndag den 6. marts kl. 15.00:
Koncert.

Onsdag den 9. marts kl. 12-14:
Frokostmøde v/Sigurd V. Stubbergaard.
Lørdag den 19. marts kl. 11-13:
Billedkunstforedrag.

Søndag den 24. marts kl. 16-17.30:
Konfirmandindskrivning.
Søndag den 10. april kl. 15.00:
Koncert.

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 15. februar
Tirsdag den 29. marts
Tirsdag den 7. juni
Tirsdag den 9. august
Tirsdag den 6. september
Tirsdag den 8. november
Tirsdag den 6. december

Onsdag den 13. april kl. 12-14:
Frokostmøde v/Jørgen I. Henriksen
Lørdag den 23. april kl. 12-14:
Drop-in-dåb.

Tirsdag den 26. april kl. 10.00:
Babysalmesang opstart.
Søndag den 1. maj kl. 15.00:
Koncert. Orgelsafari.

Onsdag den 11. maj kl. 12-14:
Frokostmøde v/Søren Kristoffersen.

2. pinsedag den 6. juni kl. 14.00:
Udendørs gudstjeneste i fratergården.
Søndag den 12. juni kl. 15.00:
Pigekorets forårskoncert.
Læs nærmere om arrangementerne
i dette nummer.

8

Menighedsrådsmøder

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 V.
Stubbergaard eller Jørgen Ingberg
Henriksen

Gudstjenester
Kronborg Slotskirke

15. april Langfredag

6. marts 1. s. i fasten

17. april Påskedag

Kl.12.00: Sigurd V. Stubbergaard

3. april Mariæ Bebudelsesdag
Kl.12.00: Sigurd V. Stubbergaard

17. april Påskedag

Kl.12.00: Sigurd V. Stubbergaard

1. maj 2. s. e. påske

Kl.12.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

18. april 2. påskedag

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

23. april Drop in dåb

Kl.13-15: Sognets præster

24. april 1. s. e. påske

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

1. maj 2. s. e. påske

Sct. Mariæ Kirke
20. februar Seksagesima

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

8. maj 3. s. e. påske

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

13. maj Bededag-Konfirmation

Kl.17.30: Sigurd V. Stubbergaard

15. maj 4. s. e. påske
Afskedsgudstjeneste

24. februar –Skumringsgudstjeneste
27. februar Fastelavn

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
Fastelavnsgudstjeneste
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
med efterfølgende reception i Lax
mandssalen.

6. marts 1. s. i fasten

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

13. marts 2. s. i fasten

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Gudstjeneste på Grønnehaven

20. marts 3. s. i fasten

Hver tirsdag kl. 14.00
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside.

27. marts Midfaste

Birkebo kl. 14.00

3. april Mariæ Bebudelsesdag

Kl.14.00: Jørgen Ingberg Henriksen

10. april Palmesøndag

Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard

14. april Skærtorsdag

Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

Onsdag den 16. marts
Onsdag den 20. april
Onsdag den 18. maj

Evt. ændringer, se sognets hjemmeside
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Musik i Sct. Mariæ
Søndag d. 6. marts kl. 15.00:
Koncert med trompetisterne Gorm Hovaldt og Ole Ander
sen, baryton Christoffer Hovaldt og organist Søren
Gleerup Hansen. Musik af bl. a. Maurice Greene, William
Boyce og Francesco Manfredini, Joseph Haydn. Koncer
ten arrangeres i samarbejde med frimurerlogen Kosmos,
Helsingør.
Søndag d. 10. april kl. 15.00:
Koncert med Lene Langballe, zink og Søren Gleerup Han
sen, orgel og cembalo. ”Echoes of northern German and
Italy”. Musik af: Sweelinck, Scheidt, Scheidemann, Bas
sano, Rognoni, Frescobaldi and Corradini.
Søndag d. 1. maj kl. 15.00:
Orgelsafari. To koncerter på en eftermiddag med to orga
nister og på to orgler.
Denne søndag eftermiddag inviterer Skt. Mariæ Kirke og
Helsingør Domkirke til orgelsafari i bymidtens to kirker.
Den første koncert finder sted i Sankt Mariæ Kirke kl. 15,
hvor organist Søren Gleerup Hansen spiller en god halv
times musik på kirkens pragtfulde orgel og fortæller lidt
om orglet og musikken.
Herefter bydes på en forfriskning, hvorefter alle vandrer
den korte vej til Helsingør Domkirke, hvor domorganist
Else-Marie Kristoffersen ca. kl. 16.00 vil spille musik af Mendelssohn og Petr Eben.
Også her vil man få en kort introduktion til orglet og musikken.

Følg os på

facebook.com/sctmariaekirke
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instagram.com/sct.mariae

Søndag d. 12. juni kl. 15.00:
Pigekorets forårskoncert.
Dirigent: Catarina Kynaston. Akkom
pagnement: Søren Gleerup Hansen.
Medmindre andet er anført, er der gra
tis adgang til kirkens koncerter. Se end
videre mere på kirkens hjemmeside.
Organist Søren Gleerup Hansen

Pige- og Spirekoret
Vi øver hver onsdag; spirekoret
15.30-16.15 og pigekoret 16.3018.00. Man kan tilmelde sig
på spirekoret.dk, hvis man går i
0-3. klasse, og til pigekoret på sct
mariaepigekor.dk, hvis man går i
4-9. klasse.
I spirekoret skal man ikke kun
ne læse, men lærer om musik og
sang på en legende måde med
håndtegn, kanondanse, rytme og
improvisationslege. Når man kom
mer i pigekoret, bliver det lidt
mere alvorligt, og vi bruger tid på
klassisk sangteknik, synge fler
stemmigt, musikteori og hørelære.
Vi synger mest salmer og danske sange og liturgisk sang. Det betyder dog ikke, at vi
ikke beskæftiger os med musicals og popsange og ofte komponerer pigerne selv eller
spiller selv til nogen af sangene. I vores kor opbygger vi et fællesskab, så man har det
godt og føler sig tryg. Vi tilstræber en sund stemmedannelse med en langsigtet tanke på
at danne en sanger og musiker.
Spirekoret og pigekoret synger med til højmessen den 23/4 og den 29/5 kl. 10.00 og
den 12/6 kl. 15.00 holder vi vores forårskoncert. Da vi stadig er forsigtige i henhold til
Corona, har vi valgt at lægge både koncert og højmessedatoer lidt senere end vi plejer.
Vi har også planer om at invitere til en kordag (når vi igen kan ses uden restriktioner og
forbehold) for alle børn 3-4. klasse som må prøve at synge med koret en dag. Vi afslut
ter dagen med en lille minikoncert eller Evening song. Mere information kommer på
kirkens hjemmeside og korets hjemmeside.
Hvis man vil vide mere om det at synge i spirekor eller pigekor skal man kontakte Cata
rina Kynaston på: kynastoncatarina@gmail.com. Der er ingen optagelsesprøve, man
skal kun have en stor lyst til at synge!
Catarina, korleder
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Drop in
dåb

i Sct. Mariæ Kirke
den 23. april kl. 13.00-15.00

Vi åbner dørene til kirken, hælder vand i
døbefonten og gør os klar, hvis du eller dit
barn ønsker at blive døbt.
Mange har på grund af corona-situationen
måtte udskyde eller aflyse deres barnedåb.
Men fortvivl ej, for nu kan I ’droppe in’ fra
gaden og blive døbt i Sct. Mariæ Kirkes
smukke kirkerum – uanset om I hører til sog
net eller ej.
Babyer, tumlinge, minikonfirmander, konfir
mander, teenagere, unge som gamle, voksne

BILLEDKUNSTFOREDRAG
v. Jørgen Ingberg Henriksen

som ældre – alle er velkomne! Det kræver
blot, hvis du er over 18 år, gyldigt billed-ID,
eller hvis du er under 18 år, dine forældres
samtykke. Vel mødt!

Skumringsgudstjenester i
Sct. Mariæ Kirke

I de mørke måneder indbyder vi i Sct.
Mariæ Kirke til ”skumringsgudstjeneste” i
vores flotte kirkerum. Almindeligvis begyn
der en gudstjeneste med en morgensalme,
der byder solen og dagen velkommen, men
salmebogen er også fuld af aftensange, som
giver rum til tilværelsens melankoli og til
toner i mol. Træd til en af skumringsguds
tjenesterne for en stund ud af hverdagens
trummerum, og lad roen og mørket sænke
sig over kirke og krop. Kirkerummet fyldes
med skøn musik, salmesang og læsninger og
refleksioner fra præsten.
Efter den korte og stemningsfulde gudstje
neste byder vi på et glas klosterøl i kirkedø
ren.
Sidste skumringstjeneste inden lyset ven
der tilbage er torsdag d. 24. februar kl. 17.30
(Sigurd V. Stubbergaard).

Adam Elsheimer, Flugten til Egypten. 1609.

Mit foredrag »favoritjulebilleder« blev aflyst i december 2021 grundet Corona, men vil nu blive gennemført med et par billeder af Maria Bebudelse:
lørdag den 19. marts kl. 11-13, Laxmannssalen, Sct. Mariæ Kirke.
Den 25. marts er det Maria Bebudelses dag, og så skal jeg lige have et par eller tre Bebudelsesbilleder til mit foredrag om de julebilleder, jeg selv er ret optaget af. Jeg kommer godt rundt i næsten hele
kunst- og kirkehistorien.
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2. pinsedag d. 6. juni klokken 14.00:
udendørs gudstjeneste i klosterets Fratergård
I år vil vi igen holde en udendørs sal
mesangsgudstjeneste 2. pinsedag i den
smukke have i midten af klosteret under
temaet ”fra påske til pinse”. Efter guds
tjenesten byder vi på kaffe og kage mel
lem klostrets mure. Skulle det regne
eller blive for koldt, går vi ind i kirken.

Konfirmandindskrivning – skal dit barn
konfirmeres?

Der er konfirmandindskrivning d. 24. marts
2022 klokken 16.00-17.30 i Sct. Mariæ Kir
ke. Skoleelever, som efter sommerferien
skal rykke op i 8. klasse, og som bor i Sct.
Mariæ Sogn, skal melde sig til konfirmati
onsforberedelse, hvis de ønsker at blive kon
firmeret. Selve konfirmationen finder sted
Store Bededag 5. maj 2023. Undervisnin
gen og konfirmationen i Sct. Mariæ Kirke
er som udgangspunkt for dem, der bor i Sct.
Mariæ Sogn. Er du i tvivl om hvilket sogn,
du tilhører, så kan du blive klogere på www.
sogn.dk.
Alle konfirmander skal indskrives digi

talt – det kan gøres hjemmefra eller fra Sct.
Mariæ Kirke på selve indskrivningsdagen.
Se nærmere på kirkens hjemmeside. Til den
fysiske indskrivning 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!
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MARIA BEBUDELSE

Billedet af Maria Bebudelse, der pryder forsiden på kirkebladet, er malet af den græske
maler El Greco (1541-1614). Hans virkelige navn var Domenikos Theotokopoulos. Han er
født og opvokset på Kreta. Vi ved intet om hans opvækst og uddannelse. Da han er midt i
tyverne, rejser han til Venezia og arbejder her sammen med Tizian og bliver stærkt inspireret af Tintorettos vilde og ekspressive manieristiske stil. I 1570 opholder han sig måske i
Rom. Han ender med at slå sig ned i Spanien. I Toledo udvikler han sin helt egen specielle
stil. El Greco kaster sig ud i et uroligt projekt. Han forsøger med sine billeder at videregive kirkens og modreformationens opfattelsen af den usynlige Gud. Han er stærkt optaget
af kristen kontemplation og ønsker at skildre eller fremmane de religiøse mysterier, som
f.eks. i hans billeder af Maria Bebudelse, der skal føre os ind i mysteriet.
I Bebudelsesbilledet på forsiden er baggrunden vild og ekspressiv. Nonfigurativ. Han forsøger - og jeg mener, det lykkes for ham - at levendegøre det mystiske møde mellem
himmel og jord/gud og mennesket i Bebudelsen. Det går ikke stille for sig. Himmelen ligefrem revner, og ud af den lysende lynende revne stiger Helligånden som en due ind i den
jordiske verden.
Baggrunden er som sagt vild ekspressiv. Maria derimod sidder fuldstændig rolig og
afslappet ved sin læsepult, da hun bliver afbrudt i sin læsning af ærkeenglen Gabriel. Ved
hendes fødder står en lille hverdagsting, en kurv med sytøj, som er med til at understrege
det jordiske. El Greco fremstiller Maria som en helt almindelig from katolsk kvinde fra sin
stærkt religiøse samtid – modreformationsperiode – med et bedeslør til at dække sit hår.

På sporet af retfærdighed

FESTIVAL

I mange samtaler har vi lagt mærke til, at
vi har et eksistentielt behov for at forhol
de os til retfærdighed, men også at den
unddrager sig en fuldstændig beskrivelse
og kan være svær at fastholde.
Den rette færd, den retfærdige livsmå
de og handling i livets mangfoldige og
nuancerede situationer, hvordan finder vi
den? Hvad betyder det for andre og for
os selv, at vi handler ret? Hvad pejler vi
efter, når vi søger retfærdighed?
Sammen med jer vil vi gerne på sporet
af retfærdighed og inviterer derfor til en
festival i håbet om, at vi alle bliver klo
gere på og mere bevidste om retfærdig
hedens rødder, substans, nødvendighed
og nuancer.
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Festivalen byder på en lang række arran
gementer og foregår i Oxernes kapel i
Helsingør Domkirke, Laxmandssalen i
Vor Frue Kloster, Lille Scene på Kul
turværftet, Helsingør Teater og Galleri
Orange i Nordhavnen.
Udførligt program kan fås i kirkerne
fra 1. marts, og fra samme dato ses på
kirkernes hjemmeside.
Festivalen er arrangeret i et samarbej
de mellem Helsingør Domkirke, Kul
turværftet, Sct. Mariæ Kirke, Helsingør
Teater og Galleri Orange.
Kirsten Evald Grønbech,
tidl. sognepræst ved Sct. Mariæ kirke
Johannes Hecht-Nielsen,
tidl. borgmester
Kirsten Winther,
sognepræst ved Helsingør Domkirke

Frokostmøder
i foråret 2022
Onsdag d. 9. marts kl. 12-14:

Sigurd V. Stubbergaard:
Fra luthersk teolog til radikaliseret jøde – Paulusbilleder i
nyere tid.
Hvem var Paulus – kristendommens ældste kilde? Paulus
forskningen har gennem de sidste 40 år gennemgået en ræk
ke omslag: Fra den ‘traditionelle’ Paulus, der brød ud af jøde
dommen, over den ‘nye’ Paulus, der ønskede at reformere
jødedommen, til den ‘radikale’ Paulus, der forblev loyal mod
den jødiske 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 og nu til at være fuldblodsjøde.

Onsdag d. 13. april kl. 12-14:
Jørgen Ingberg Henriksen:
Mine favoritbilleder til Påsken.

Det bliver en tur igennem kunst- og kirkehistorien. Hvad gemmer
der sig af historier og teologi i de ofte meget forskellige tilgange til
den samme fortælling?

Onsdag d. 11. maj kl. 12-14:

Søren Kristoffersen,
præst i Vestervang Kirke, vil fortælle om
sin spændende tid som arresthus- og psyki
atripræst.
Møderne finder sted i Laxmandssalen, hvor
der først er ca. 1 times foredrag. Derefter
serveres der frokostmed kaffe og the og et par småkager til at slutte af
med. Spiser man med, koster det 30 kr.
Alle er velkomne.
JIH

ARRANGEMENTSKALENDER

for Helsingør Domprovsti

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