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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 2/2020   juni  juli  august  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
Forsidebilledet: Genforeningsstenen/monumentet 
i Helsingør fra 1921. Efter Sønderjyllands genfor-
ening med Danmark, blev der rejst ikke mindre en 
600 genforeningssten rundt omkring i Danmark.

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.

Stillingen er vakant pr. 1.6. 2020

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

Stillingen er vakant pr. 1.7. 2020

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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Der pågår for tiden en diskussion i man-
ge sogne i Danmark om hvorvidt gammel 
testamentelige tekster bør indgå i Højmes-
sen. Dette er for så vidt ikke en ny diskussi-
on, da allerede Augustin (354-430) tog afgø-
rende stilling til spørgsmålet gennem med 
det klassiske citat: ” Det Nye Testamente lig-
ger skjult i Det gamle Testamente, Det Gam-
le Testamente er åbenbaret i Det Nye Testa-
mente”.
Men med den forståelse vi har i dag er Det 
Gamle Testamente udtryk for jødisk teolo-
gi. Tidligere har man siden Paulus og frem 
til oplysningstiden fastholdt, at GT er kri-
sten teologi og at jøderne faktisk ikke for-
stod deres egne hellige skrifter, når de ikke 
ville omvende sig og indrømme, at skrif-
terne handlede om Jesus Kristus. I dag vil 
et sådant udsagn være udtryk for den rene 
bibel imperialisme. Der er tale om to for-
skellige fortolkningsfællesskaber, det jødi-
ske og det kristne. Følgelig opstår diskus-
sionen om hvorvidt gammel testamentelige 
tekster bør indgå i liturgien for Højmessen. 
Den diskussion vil jeg ikke gå ind i her, men 
blot omtale en af de tekster, der til alle tider 
har været diskuteret gennem kirkehistorien, 
nemlig Højsangen, der indgår i den gammel 
testamentelige kanon. 
Denne gådefulde tekst er i øjenfaldende der-
ved, at den er fyldt med erotik, luksus, og 
søde sager. Til gengæld nævnes ordet ”Gud” 
overhovedet ikke, ligesom andre af de i GT 
så vigtige personer som Abraham, Jakob og 
Moses heller ikke nævnes. Dog indgår teksten 
i kanon både i kristendom og jødedom og var 
en af de meste læste tekster og kommenterede 
tekster i Middelalderens klostre.
Oprindelig opfattedes bogen som en velsig-
nelse over især brødet og vinen ved nadveren. 
Den anvendes i dag i Folkekirken oftest som 
velsignelse over ægteskabet ved bryllupper. 

I jødedom læses i Højsangen hos Ashkenazi 
(oprindelig jøder fra Rhindalen) på den sab-
bat der falder umiddelbart før påske, mens 
den hos sefardiske jøder (oprindelig fra Spa-
nien og Portugal) læses hver fredag aften. 
Højsangen tolkes her som et symbol på Guds 
kærlighed til Israel, mens den i det kristne 
perspektiv symboliserer Kristi kærlighed til 
mennesket/kirken.

Højsangen som en allegori
En af mest omfattende argumentationer for 
at Højsangen skal forstås allegorisk finder vi 
hos Bernhard af Clairvaux (1090-1153), der 
i Sermones Super Cantica Canticorum i 86 
latinske prædikener tolker Højsangen. Bern-
hard beskriver forholdet mellem det helli-
ge ord og den enkelte sjæl, som et åndeligt 
ægteskab mellem den himmelske brudgom 
og den menneskelige brud. Han forbinder 
desuden Sulamit med Den Hellige Jomfru. 
I hver af sine prædikener underbygger Ber-
hard, at vi må læse Højsangen som en hel-
lig tekst – som et symbol for betydningen af 
ordet og den enkeltes sjæl. 

Højsangen 
– en bibelsk tekst?

Af Bjørn Standhart

Højsangen illustreret af den amerikansk-kinesiske 
kunstner He Qui.
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Her følger et lille udpluk af disse prædikener 
i min oversættelse. 
I indledningen til sin første prædiken siger 
Bernhard således: 
»der findes et brød hos Salomo, et som er 
meget strålende og velsmagende, jeg mener 
bogen, som skriver om Sangenes sange: lad 
det bringe frem, hvis det behager, og lad det 
brydes.«
Bernhard henviser til Salomon og fastslår 
hermed, hvem der er forfatteren. Dernæst 
omtaler han brødet; brødet er nødvendigt for 
den daglige overlevelse og med forståelsen 
af Højsangen får læseren del i det nødvendi-
ge daglige brød.
Han taler i prædikenen til sine munke og 
lader symbolsk brødet frembære til fælles 
måltidet. Derved har han nu sikret sig, at til-
hørerne er klar til at modtage den åndelige 
næring. 
Høj. 1,2 i Vulgata lyder: 
»Lad ham kysse mig med kyssene fra sin 
mund, fordi dine bryster er bedre en vin«.
Om betydningen af kysset siger Bernhard i 
sin anden prædiken således: 
»Den mund der kysser, modtager ordet; kys-
set som er blevet kød; Sandelig, kødet som 
på samme måde gives af den kyssende og den 
der modtager kysset, samme person som er 
formet af begge; han som går mellem Gud«.

Her er Bernhard helt inde ved kristendom-
mens kerne. Han fortsætter beretningen om, 
at Jesus blev menneske. Han præciserer at 
frelseren er både Gud og menneske med 
udtrykket ”formet af begge”. 
Høj. 4,10 i Vulgata udgaven lyder således i 
oversættelse: 
»hvor er dine bryster smukke, min søster, min 
brud, dine bryster er smukkere end vin og 
dine salvers duft overgår alle andre dufte«.
Denne tekst udlægger Berhard i sin tiende 
prædiken i andet afsnit således: 
»Men lad os vende tilbage til brudens bry-
ster og brysternes forskellighed, lad os beret-
te hvordan mælkens art adskiller sig fra det 
ene til den andet.
Hvilken glæde denne opmuntringens mælk 
giver, trøstens sande medfølelse, og så ofte 
denne fromme moder modtager kysset, så 
ofte mærker hun hver art flyde rigeligt fra 
himlen ind i sit fromme hjerte. Og straks 
efter kan du se hende nære sine små, idet hun 
giver dem mælk fra sine fulde bryster, fra det 
ene trøst og fra det andet opmuntring, alt 
efter den enkeltes behov«.

Bernhard af Clairvaux ved sit skrivearbejde. 
Maleri »Abbed«, ubekendt kunstner, 1290.
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Her betoner Bernhard at ordet giver både 
trøst og opmuntring.
I hver af sine prædikener underbygger Bern-
hard, at vi må læse Højsangen som en hel-
lig tekst – som et symbol for betydningen 
af ordet og den enkeltes sjæl. Han beskriver 
ægteskabet mellem den himmelske brudgom 
og den menneskelige brud. 

Højsangen i nyere digtning
Teksten har også være inspiration for adskil-
lige digtere, således vor egen Brorson, der 
skrev salmen ”Her vil ties, her vil bies”. Sal-
men er en dialog mellem Frelseren og men-
nesket. 
En mere nutidig digter, der tydeligvis har 
været inspireret af Højsangen, er den irske 
digter James Joyce, der i 1906 udgav en sam-
ling digte med titlen ”Chamber Music”. Et af 
digtene i samlingen bærer tydeligt præg af 
at være inspireret af Højsangen.  Det lyder 
således:

My dove, my beautiful one,   
Arise, arise! 
The night-dew lies 
Upon my lips and eyes.

The odorous winds are weaving
A music of sighs:
Arise, arise,
My dove, my beautiful one!
 
I wait by the cedar tree,
My sister, my love,
White breast of the dove,
My breast shall be your bed.

The pale dew lies 
Like a veil on my head.
My fair one, my fair dove,
Arise, arise!

Den polske komponist Karol Szymanowski 
har i øvrigt skrevet musik til digtet (findes i 
forskellige udgaver på YouTube).
Det er ikke muligt på denne begrænsede 
plads at gå i dybden med Højsangen, selv-
om også en litterær analyse af teksten og lit-
terære figurerer vil gøre det klart, at der fra 
begyndelsen er tale et litterært værk af høj 
kvalitet og hvor digtets samlede struktur fak-

tisk udgør en kiasme.
Det skal ikke undlades at bemærke, at Bibe-
len 2020, der netop er udkommet, på en ræk-
ke steder falder uheldigt ud. Forsøget med at 
anvende et moderne dansk forstyrrer og øde-
lægger mange af de metaforer, der anvendes 
i de ældre oversættelser og man har tilsynela-
dende også lidt under politisk korrekthed og 
bevidst undladt de racemæssige og erotiske 
undertoner, der er tydelige i de gamle over-
sættelser. For en dybere indføring i Højsan-
gen findes en artikel på: 
http://www.standhart.dk/Canticum%20Can-
ticorum%20v.pdf

Denne artikel indeholder en tekstnær oversættel-
se af den latinske udgave af Højsangen (Vulgata), 
hvor det hurtigt bliver klart at den adskiller sig fra 
teksten både i den autoriserede danske Bibel og 
Bibelen 2020. En tilsvarende tekstnærhed findes i 
øvrigt i King James Bible. 

James Joyce omkring 1915
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Saltet og Lyset, Synden og 
Dommen – en festival

Festivalen, som blev annonceret i 
seneste nummer af kirkebladet, er 
udskudt til efteråret og finder sted 
onsdag den 28. oktober til søndag den 
15. november. Der ligger nye folde-
re i kirkerne og kulturhusene, og et 
udførligt program kan findes på kir-
kernes hjemmesider.
Festivalen byder på foredrag, film, 
koncert, teater og samtaler og kom-
mer til at foregå i Vor Frue Kloster, 
Helsingør Domkirke, Kulturværftet 
og Toldkammeret.

Onsdag den 28. oktober kl. 19.15-21.15
Kirsten Winther og Kirsten Grønbech
Sted: Blomstersalen, Toldkammeret
Foredrag: Saltet og Lyset. Synden og 
Dommen. Temaerne præsenteres.

Fredag den 30. oktober kl. 19-21 
Bent Flemming Nielsen: Saltet og lyset 
– og synden. Oxernes kapel.

Søndag den 1. november kl. 19-21.30 
Teaterstykke: Et latterligt menneskes 
drøm. I samarbejde med Helsingør Tea-
ter. Pris 50 kr. Billetkøb: helsingorteater.
bilette.dk Sted: Laxmandssalen

Mandag den 2. november kl. 19-21 
Jørgen Ingberg Henriksen. Temaerne 
belyses gennem billedkunsten. 
Sted: Laxmandssalen.

Onsdag den 4. november kl. 19-21.30 
Nadvergæsterne – Film af Ingmar Berg-

man. I samarbejde med Kulturværftet. 
Pris 65 Kr. Sted Lille Scene.  Billetkøb: 
www.kuto.dk

Torsdag den 5. november kl. 19-21 
Jair Melchior: Toraen læst med rabbin-
ske briller. Sted: Oxernes kapel.

Fredag den 6. november kl. 19-21 
Jørgen Demant: Om den kristne forma-
ning. Sted Laxmandssalen

Søndag den 8. november kl. 13-30-16 
Burning. Film af Lee Chang-dong. Pris 
65 kr. Billetkøb www.kuto.dk. Sted Lil-
le Scene på Kulturværftet.

Mandag den 9. november kl. 19-21 
Lilian Munk Rösing: Lysmættede mør-
kevæsener. Sara Stridsbergs forfatter-
skab. Sted Oxernes kapel

Torsdag den 12. november kl. 19-21 
Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen: 
Dom, krise og kærlighed. Sted Oxernes 
kapel.

Fredag den 13. november kl. 19-21 
Kirsten Winther. Opsamling. Sted Lax-
mandssalen

Søndag den 15. november kl. 19-21 
Koncert i Domkirken: Sopran Catarina 
Kynaston m.fl.

KEG og JIH

28. oktober - 15. november 2020
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Det er blevet et noget anderledes forår end de fleste har forestillet sig, også med hen-
syn til koncerter i Sct. Mariæ Kirke. Vi har aflyst flere koncerter, og i skrivende stund 
er vi endnu ikke klar over, om årets internationale orgelfestival kan afholdes. Forelø-
big har to af vores internationale solister meldt afbud, hvilket allerede her gør det lidt 
svært at få festivalen til at hænge sammen. Af samme grund er programmet for festi-
valen heller ikke indhæftet i dette kirkeblad som det plejer at være. Men der er endnu 
ikke truffet nogen endelig beslutning angående dette, så derfor opfordrer vi til, at man 
holder sig ajour på kirkens hjemmeside www.sctmariae.dk og ved information i dags-
pressen.

Søren Gleerup Hansen
Organist i Sct. Mariæ Kirke

Georg Philipp Telemann: 
12 pariserkvartetter i Sct. Mariæ Kirke
Telemanns 12 pariserkvartetter for tre melodiinstrumenter og continuo hører til blandt de abso-
lutte klassikere. De blev til i årene 1730-38, og med deres variationsrigdom og indtagende 
umiddelbarhed opnåede de stormende bifald da Telemann i 1737-38 var hædersgæst i den fran-
ske hovedstad. I 1730 blev Telemann inviteret til Paris af fløjtenisten Michel Blavet, violini-
sten Jean-Pierre Guignon og gambisten Jean-Baptiste Forqueray og han kom senere til at spille 
kvartetterne sammen med de tre musikere.
Det var ganske usædvanligt at lade tre melodiinstrumenter være ligeværdige partnere. Rent sti-
listisk byder kvartetterne på både tysk, fransk og italiensk musik i et og samme udtryk, hvilket 
Telemann betegnede réunion des goûts, hvilket betyder forenet stil. 

De 12 kvartetter spilles ved to koncerter i Sct. Mariæ Kirke:
Søndag den 13. september kl. 15.00: 
Pariserkvartetterne I. 
Koncert nummer to er planlagt til for-
året 2021. Mere herom senere og i 
dagspressen.

Medvirkende:
(fotografierne på denne side) 
Winnie Bugge Frandsen, traversfløjte
Stefanie Barner, barokviolin
Hanna Thiel, cello
Søren Gleerup Hansen, cembalo

Musik i Sct. Mariæ
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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 9. juni 2020
Tirsdag den 11. august 2020
Tirsdag den 8. september 2020
Tirsdag den 3. november 2020
Tirsdag den 24. november 2020

Noter

Sct. Mariæ Kirke fotograferet inden restaureringen i 
årene omkring 1900. Bemærk den halvvalmede gavl 
på det dengang tredelte tag. Museerne Helsingør.
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Gudstjenester

Onsdag d. 10. juni
Kirsten Evald Grønbech 
Onsdag. d. 8. juli
Jørgen Ingberg Henriksen 
Onsdag d. 5. august
Jørgen Ingberg Henriksen 
Onsdag d. 2. september
N.N. 

Birkebo kl. 14:00

Gudstjenester på Grønnehaven 
Hver tirsdag kl. 14.00

Kronborg Slotskirke
Kl. 8.30: 31. maj Pinsedag
Jørgen Ingberg Henriksen
7. juni Trinitatis søndag 
Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech
5. juli 4. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Jørgen Ingberg Henriksen 
2. august 8. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Jørgen Ingberg Henriksen 
6. september 13. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: N.N.

Sct. Mariæ Kirke
31. maj Pinsedag
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
1. juni 2. pinsedag
KL. 14.00: Fratergården
Kirsten Evald Grønbech 
og Jørgen Ingberg Henriksen 
7. juni Trinitatis søndag
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
14. juni 1. s. e. trinitatis
Konfirmation
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
21. juni 2. s. e. trinitatis
Afskedsgudstjeneste
Kl. 10.00: Kirsten Evald Grønbech
28. juni 3. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
5. juli 4. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
12. juli 5. s. e. trinitatis 
Kl. 10.00: N.N.
19. juli 6. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 

26. juli 7. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Liturg: Jørgen Ingberg Hen-
riksen. Prædikant: stud.theol. Benedikte 
Sveigaard.
2. august 8. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
9. august 9. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: N.N.
16. august 10. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
23. august 11. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
30. august 12. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: N.N.
6. september 13. s. e. trinitatis 
Kl. 10.00: N.N.
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Farvel – og 1000 tak for 27 rige år 
i Sct. Mariæ kirke og sogn
I juli måned fylder jeg 68 år, så nu er 
tiden kommet, hvor jeg skal på pensi-
on og må tage afsked med et smukt og 
stærkt hus, nogle dygtige kolleger og 
medarbejdere og et menighedsråd, som 
har bakket mig op i mit arbejde på en 
helt enestående måde. Og ikke mindst 
må jeg tage afsked med en god og tro-
fast menighed.
Jeg er gået i gang med at rydde op på 
præstens kontor, som jeg snart skal 
overdrage til min efterfølger. Og så 
fandt jeg et avisudklip fra Helsingør 
Dagblad, som fortalte om min indsæt-
telse i embedet den 8. august 1993. Sal-
merne talte om lys, står der, og dom-
provsten, som dengang hed Per Rys-
gaard Jensen, talte om, at man som 
præst er sat til at bære lys til bys. Runa 
Bryndorf, som dengang var menigheds-
rådets formand, sagde at menighedsrå-
det havde ønsket sig en præst, som troe-
de på Gud og som så det som en glæde 
at forkynde evangeliet. Menighedsrådet 
havde ved min ansættelse udtrykt ønske 
om, at der skulle sættes gang i ting i huset som gik ud over gudstjenester og de kirkelige hand-
linger. Og jeg skulle stå for det, men de ville støtte mig.
Jeg kan stadig huske, hvor bange jeg blev for de store forventninger, jeg blev mødt med fra 
alle sider. Kunne jeg nu klare det? Men der var jo ikke meget andet at gøre end at komme i 
gang, så det gjorde jeg. Og især Runas ord har siden været mig en stor hjælp. En præst, der 
tror på Gud? En præst kan, som alle andre, have sine anfægtelser, og derfor blev jeg så ban-
ge. Men det var ikke mine anfægtelser, der blev spurgt efter, og egentlig heller ikke min tro. 
Det var evangeliet, der skulle formidles, troen. Ikke min tro, eller mine eventuelle anfægtelser. 
Jeg har siden tænkt med stor taknemmelighed på Runas ord, for de mindede mig om, at ja, jeg 
skulle tage fat og gøre mit yderste, men jeg var ikke alene. Jeg blev også selv båret af evange-
liet. Og det gav styrke, når det var svært og jeg lå søvnløs. I alle årene har jeg haft et postkort 
stående på mit skrivebord med en mand i stribede badebukser, der kaster sig ud på de 70.000 
favne. Sådan følte jeg det dengang. Og når man hænger der i luften og svæver, kan man jo 
godt blive bange for at drukne.
Men jeg er så heldig, at jeg også er blevet båret af mange forskellige mennesker gennem årene. 
Først og fremmeste af menighedsrådet. Jeg tror ikke et eneste af de tiltag, jeg har foreslået, er 
blevet afvist. Måske havde de ikke alle holdbarhed, men så var det jo bare at prøve igen. 
Det første jeg tog fat på sammen med Lise-Lotte Rebel, som dengang var sognepræst i Dom-
kirken og siden blev biskop, var ”Teologi for alle” i samarbejde med Helsingør Aftenskole. Det 
havde en rigtig god tilslutning, det var spændende og udfordrende og det kørte videre i mange 
år, men ændrede også efterhånden form.
Sammen med Jørgen Ingberg, som dengang var korshærspræst i byen, fandt vi på at holde 
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høstmarked i klostret for at markere, at vi hørte sammen, Sct. Mariæ og korshæren. Alle sled 
med det, frivillige og ansatte, og det var hårdt og sjovt, og alt hvad vi kunne finde på at sæl-
ge, blev solgt for at samle penge til korshærens arbejde. Klostret summede af liv. Men det 
blev også for hårdt, så Korshæren besluttede at holde høstmarked hjemme på Stubben, og vi i 
kirken holdt høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og høstsange fra Højskolesangbogen.
I alle kirkens aktiviteter søgte vi at sprede os ud i både det folkelige og kirkelige og mere 
nørdede, så vi kunne nå bredt ud med det gode budskab. Lige fra fastelavnsfest og alsang og 
klosterpunk til salmemaraton, epifani og foredrag om ”de vilde profeter”.
Jeg er blevet båret af de dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med i kirken, organi-
ster, kordegne, kirketjenere. Var vi altid enige om alt? Nej, selvfølgelig ikke. Men vi fandt 
altid ud af det sammen.
Og så min kære kollega, Jørgen. Vi to har holdt sølvbryllup som kolleger i Sct. Mariæ kirke, 
og af og til har vi da også kunnet ”knubbe” af hinanden, som ægtefæller nu kan. Men i det 
grundlæggende; når det kom til det egentlige, det bærende, har vi altid fulgtes ad.
Endnu en kollega har båret med, Kirsten Winther fra Domkirken. I min reol ligger der over 
30 mapper med undervisningsforløb, påskevandringer, festivaller, bibelmaraton’er. Kirsten 
har været mig en inspirerende og berigende sparringspartner, der både kunne give kærlige 
spark og anerkendelse og yde kollegial sjælesorg, når det var nødvendigt. Vi fik skabt et dej-
ligt samarbejde med andre institutioner i byen. Også dette var til stor inspiration. At opleve, 
hvor dygtige de er i byens andre huse.
Og så er jeg sandelig også blevet båret af min mands tålmodighed. Han kender til kirkens struk-
tur og ved, at præsten først har fri, når arbejdet er gjort. Men alligevel har han af og til mindet 
mig om, at der også er andet i livet end arbejde. Vores første ferie efter min ansættelse gik til 
Hamburg i efteråret 1993. Jeg sov det meste af ugen på hotelværelset, så der var god grund til at 
trække i bremsen, når arbejdet kom til at fylde det meste.
I den sidste tid, mens jeg er flyttet og har ryddet op og forberedt mig på pensionen, har jeg 
tænkt over, hvad jeg ville komme til at savne. Mest selvfølgelig kirken, rummet, omgivelser-
ne, gudstjenesten, menneskene, menigheden. Ikke mindst menigheden, som har forstået at holde 
mig til ilden med forventningerne om, at jeg ville udlægge søndagens tekst på en brugbar måde. 
Lydhørheden og en kærlig tålmodighed. Menighedsfællesskabet kommer jeg til at savne.
Og så kommer jeg til at savne alle samtalerne. Alle de mange, mange mennesker i sognet, jeg 
har mødt gennem årene i forbindelse med dåb og vielser og begravelser og sjælesorg. Men-
nesker i de sværeste og gladeste stunder i deres liv. Jeg kunne være bange for ikke at slå til i 
svære situationer, og var måske af og til lidt skarp i mælet. Men vid, at jeg ville gøre mit bed-
ste hver eneste gang. Og vid, at jeg har slidt med det så godt, som jeg nu kunne.
Da jeg skulle tage afsked med stillingen i Davids og Skt. Jakobs kirke på Østerbro for at kom-

me her til Sct. Mariæ kir-
ke, sagde min daværende 
provst: Tillykke med, at du 
kommer til et sted, hvor du 
ikke skal opfinde din hver-
dag. Hvor opgaverne ligger 
der lige til at gå til. Sådan 
var det at komme hertil. 
Tak for de mange slidsom-
me, dejlige år, inspireren-
de og udviklende og rige år. 
Og på gensyn i kirken og i 
byen.

Kirsten Evald Grønbech
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Menighedsrådets farvel og tak 
til Kirsten Evald Grønbech
Det er vemodigt og svært, at vi nu skal sige farvel til dig, vores kære sognepræst. For du 
har valgt at gå på pension efter 27 år i embedet her i Sct. Mariæ kirke og sogn. Vi ville jo 
så gerne have beholdt dig lidt længere endnu, men der er også fuld forståelse for, at du nu 
har fundet tiden moden til at trække dig tilbage. 
På menighedsrådets og egne vegne vil jeg gerne sige dig oprigtigt tak for de mange dej-
lige år, du har virket her, og for alt det, du har betydet for os - som præst, som medlem af 
menighedsrådet og som det menneske, vi alle har lært at holde så meget af. 
Du har skabt liv og glæde og vækst. Du har fået mange gode traditioner op at stå sammen 
med nære kollegaer. Med Kirsten Winther fra domkirken og Jørgen Ingberg har I været et 
stærkt team, og igennem årene skabt en værdifuld kontakt og et frugtbart samarbejde med 
forskellige institutioner og kirker her i byen, f.eks. med domkirken, Kulturværftet og Hel-
singør Aftenskole. Det er blevet til en bred vifte af arrangementer med tilknytning til kri-
stendommens univers.
Menighedsrådet siger en stor tak for et godt samarbejde i rådet igennem de mange år. 
Humor og arbejdsglæde har præget møderne, og der er blevet lagt vægt på evne og vil-
je til samarbejde. Som præst har du til fulde medvirket til at gøre arbejdet meningsfuldt, 
både ved behandling af sagerne, og med forslag til nye tiltag. 
I kirken har du været en af hjørnestenene, og i samarbejdet med Jørgen Ingberg har I båret 
kirken støt og roligt fremad i trygge spor. Jeres samarbejde har været helt enestående og 
bærer tydeligt præg af, at samarbejde er en kvalitet i arbejdet. Det kan både menighed og 
menighedsråd være tilfredse og taknemmelige for.
Det har nok også til tider været op ad bakke med alle de forventninger og krav, som 
menigheden og det omgivende samfund har til præsteembedet. Det er ikke noget te-sel-
skab at være præst! Det kræver både faglig dygtighed som teolog, overblik og vilje til at 
navigere rundt i farvandet. Vi har oplevet, at du er særdeles godt funderet til den opgave, 
fordi du besidder autenticitet i forhold til troen på den treenige Gud. Du er en fremragen-
de prædikant, og det har altid været med glæde og forventning, at vi/menigheden har sat 
os ind på kirkebænken, fordi du evner at udlæg-
ge søndagens tekst forståeligt og ligetil – selv 
de vanskeligste tekster, og du mister ikke tålmo-
digheden med os, for hvem det varer lidt inden 
tiøren falder. Det vil vi gerne sige dig tak for. 
Du har beriget og glædet os med dine evner for 
at formidle igennem årene, og vi håber for dig, 
at du må opleve tiden fremover som pensionist 
med et godt helbred og stadig gode udfordringer.
Det er så smertefuldt, at vi på grund af Coro-
nakrisen ikke kan tage behørig afsked med dig 
i kirkens lokaler, men alle må jo rette ind efter 
pandemien. Vi glæder os over, at du og din mand 
bliver boende i byen. Så kan vi nok rende ind i 
Jer engang imellem, når verden bliver normal 
igen.
Tak for dit virke!

Birthe Zetterwall Sørensen
Menighedsrådsformand



1313

Babysalmesang
I efteråret 2020 begynder babysalmesang den første tirsdag i september, 1. sep-
tember kl. 11 i kirken. Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og deres 
babyer i kirkerummet til sang og bevægelse. Der synges salmevers, leges sang-
lege 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. Der er et forløb på 12 gange i 
Sct. Mariæ kirke tirsdage fra kl. 11-12, og det er sanger og musikpædagog Per-
nille Manly Larsen, der leder forløbet. Det koster 200 kr. at deltage, og inklu-
deret i prisen er en babysalmebog. Tilmelding til kirkens kontor på 49 21 17 74 
eller mail:sktmariae.sogn@km.dk                                 

KEG

Sct. Mariæ kirkes pigekor
Som det har været gældende for så mange øvrige aktiviteter, har kirkens pigekor også 
været ramt af restiktionerne pga. Corona-krisen.
Dels blev forårssæsonen meget kort, dels måtte pigernes medvirken ved gudstjenester-
ne og pigekorets forårskoncert den 24. maj helt aflyses.

Nu ser vi fremad og glæder os til, at det forhåbentlig er muligt at begynde den nye 
sæson efter sommerferien. Undervisningen for pigekoret begynder igen onsdag d. 2. 
september kl. 16.30 -18.00 med pigekorets leder Catarina Kynaston. Undervisningen i 
spirekoret begynder torsdag d. 3. september 15.30 – 16.30. 
For mere information om pigekoret og spirekoret, se venligst www.sctmariaepigekor.
dk samt www.spirekor.dk Om korenes arbejde i øvrigt, se kirkens hjemmeside: www.
sctmarie.dk eller kontakt korleder Catarina Kynaston: catarina@kynaston.dk

Organist Søren Gleerup Hansen

Følg Sct. Mariæ Kirke på
facebook.com/sctmariaekirke
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Frokostmøder
i efteråret 2020

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

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmarks, så derfor har 
vi valgt at lade det overordnede tema for efterårets frokostmøde være: ”Genforening”.
Jürgen Schoop vil fortælle om sin opvækst i Sønderjylland med et ben i begge lejre. 
Den danske og den tyske. Hvad det betød for ham, da han ”udvandrede”. Lone Nyeng 
vil tale om sin tid som præst for en dansk menighed i Sydslesvig. Louise Klinke Øhr-
strøm vil tale om den sønderjyske kvinde Maria Gørrigsen, hvis bror døde på vest-
fronten som tysk soldat. Louise vil vise hendes tegninger og tale om hendes bemær-
kelsesværdige visioner.
Møderne finder sted i Laxmandssalen, hvor der først er ca. 1 times foredrag. Derefter 
serveres der frokost med kaffe og the. Spiser man med, koster det 30 kr. Alle er vel-
komne. 

9. september kl. 12-14: Jürgen Schoop
14. oktober kl. 12-14: Pastor Lone Nyeng
11. november kl. 12-14: Louise Klinke Øhrstrøm
9. december kl.12-14: Juleafslutning ved Jørgen Ingberg Henriksen og kirkens nye 
sognepræst. 
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Menighedsrådsvalg 2020
Oprindeligt havde Kirkeministeriet fastsat afholdelse af orienteringsmødet 
tirsdag den 12. maj 2020. På grund af Covid-19 er mødet udsat til tirsdag 
den 9. juni 2020.
Nærmere om mødet kan man læse på kirkens hjemmeside fra den 25. 
maj 2020.

Kirkens første tyske præst var 
Herman Malthansen (udsnit 
af vor kirkes maleri af ham 
ses t.h., og nederst t.v. hans 
bomærke). Han var ansat fra 
1577 til 1583, og John Zilmer 
har så fint skrevet om ham i 
Sct. Mariæs kirkeblad 2010 nr. 
3. (Denne kirkens første præst 
kan læses om på kirkens hjem-
meside, sammen med en masse 
andre interessante artikler, om 
man ikke har kirkebladet lig-
gende).
Den Tyske Kirkes præst, Her-
man Malthansens ansættelse 
ved kirken blev kun kort. Den 
endnu eksisterende gravsten 
beretter nederst ”Hele livet er 
kun en dag, han lærte i otte år, 
død 1583, 46 år gammel”. Året 
før må han have været syg for 
Øresundstoldens regnskaber nævner, at den 10. maj 1582, har man modtaget et brev fra kon-

gen med besked om at tage en præstemand i tjeneste ved navn Johann Har-
man ”for en tysk prædikant at gøre tjeneste og prædike udi kirken her på 
Slottet. Denne Johann Harman var her ikke længe, for i slutningen af sam-
me år nævnes, at han er rejst herfra for at blive prædikant i den Tyske Kirke 
i København. Inden da når han at ordinere fire skolepersoner, nemlig Peder 
Andersen, Hans Gertsen, Lave Pedersen og Ernst Harmensen, der herefter 

Sct. Mariæ Kirkes første 
præst, degn og organist Af Torben Bill-Jessen



skal synge i kirken. Deres tjeneste begyndte påskedag, som var den 15. april 1582, og lønnen 
blev fastsat til 4 daler om måneden. Men allerede 7. oktober 1583 foreligger der et brev fra 
Rentekammeret, der fortæller, at den tyske prædikant i Helsingør er død og kongen ikke kan 
skaffe en anden prædikant, derfor skal de 4 sangere igen afskediges.

Sct. Mariæ Kirkes første degn
Hans navn var Heinrich Conradt også kaldet Heinrich klokker. Rentekammeret i København 
skrev den 11. januar 1578 til Helsingørs borgmester Henrik Mogensen (Rosenvinge) følgen-
de: ”Da der mangler en degn til at lede sangen 
i den i Helsingør indrettede Tyske Kirke, skal 
han straks forhøre sig om en dertil duelig per-
son, der forstår både tysk og latin, og årlig give 
ham 10 gamle dalere, 6 ½ alen engelsk klæde, 
6 ½ alen foderdug, 5 alen sardug (halvt uldent/
halvt linnedstof) og 5 alen lærred i løn, samt 
lade ham få underholdning i Hospitalet sam-
men med de skolepersoner, som kongen under-
holder der. Han skal sørge for, at 6 af de per-
soner fra skolen, der underholdes i Hospitalet, 
herefter altid gør tjeneste sammen med degnen 
i den Tyske Kirke, når der holdes prædiken”. 
Det nævnte hospital er den institution i kloste-
ret, som kaldtes Helsingør Almindelige Hospi-
tal. Her havde ældre borgere og gamle eller 
handicappede soldater, der havde kongens bevå-
genhed, deres bolig og underhold sammen med 
klokkeren og skoleungdommen.
Samme år nævner tolderen, Frederik Lejel 
(udsnit af maleri i Sct. Olai Kirke med hans 
portræt er gengivet t.h.), der dette år skriver 
Øresundstoldens regnskaber, at der efter konge-
lig befaling ”naadeligen er ansat en person ved navn Henrich Conradt at skulle som en klokker 
tjene udi den Tyske Kirke, at være alteret tilstede naar den tyske prædikant holder tjeneste og 
prædiken”. Lønnen er som ovenfor nævnt og har en værdi af 19 daler, boligen er, som aftalt i 
Helsingør Almindelige Hospital, hvor også de seks personer nådigt underholdes af kongen med 
mad og husly. Tjenesten begynder nytårsdag 1578 og er blevet bekræftet af den tyske præst 
Jørgen Herman Malthansen og Morten Nielsen Skriver; den sidste er antagelig kirkeværgen. 
Morten Nielsen kendes også som byskriver 1562-82, rådmand 1579 og hospitalsmester 1574-
82. Ansættelsen af klokkeren gjaldt i første omgang til den 4. januar 1580. 
Hvor længe Henrich Conradt virkede ved kirken, er ikke helt klart, men sandsynligvis til 
engang efter 1582.

Sct. Mariæ Kirkes 
første organist
I Mariæ Kirkes regnskaber der 
blev ført i 1577 af kirkeværger-
ne Isach Kurvemager og Villum 
von Maastricht nævnes udgifter til 
orgelmesteren og anden omkost-
ning på 52 mark. Hans navn er med 
nogen usikkerhed Jacob Suerffer.


