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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

Post til menighedsrådet

sendes til kirkekontoret
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
e-mail: sktmariae.sogn@km.dk

Sognets hjemmeside:
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

Kanonerne på Kronborgs Flagbastion er støbt
i Frederiksværk i 1760’erne og symboliserede om noget Øresunds hersker. Kanonerne har
været brugt i krig, men de har næppe haft den
store virkning på andet end de skibe, der ved
passagen af Kronborg i sundtoldstiden glemte
den obligatoriske hilsen. Så blev der løsnet et
skud fra en af kanonerne.
Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2021.
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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.
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
Groskenstræde 7, 1. th., 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

Helsingør Kirkegård
Stemmer fra fortiden

The Hill - Spoon River
For nogle dage siden søgte jeg lidt på må
og få rundt på mine bogreoler for at se
om der var noget spændende. Der faldt
jeg over et mesterværk af den amerikan
ske forfatter Edgar Lee Masters, nemlig
Spoon River Antologien fra 1915. Jeg
havde ikke læst bogen siden min gymna
sietid for snart 60 år siden. Bogen er en
samling af prosadigte over gravstenene
på The Hill i Spoon River, en fiktiv by i
Illinois. Det er små fortællinger om i alt
212 personer, der ligger under gravmæ
lerne. Hver sten bliver givet en stemme,
der belyser livet i en lille landlig flække.
Fortællingerne binder personerne sam
men på kryds og tværs og beretter, hvor
dan hver enkelts persons beretning hæn
ger sammen med en anden. Det enkelte
menneskes berøring med et andet men
neske indebærer, at man holder en del af
det andet menneskes liv i sine hænder.
Det var en tid, hvor folk blev født, virke
de og døde i den samme egn, og der var
derfor stor samhørighed mellem folk, og

af Bjørn Standhart

de var hinandens skæbne.
For blot et par generationer tilbage var
det også således i Danmark – måske spe
cielt på landet. Gik man en tur på kirke
gården kunne man følge slægt efter slægt
og man kendte de enkelte familiers histo
rie, hvem de var, hvad de lavede, ja hele
deres skæbnes historie. Mennesker var
stedbundne, man levede, stiftede fami
lie og døde der hvor man var vokset op.
De som havde kendt afdøde, samledes
omkring båren og udvekslede erindrin
ger om afdøde og glædedes over det liv
som var levet, men nu afsluttet. Man fej
rede den afdøde og mindedes og sørge
de i fællesskab, især på gårdene, med
gravøl. Hele sognet deltog sammen med
familien, for man kendte jo hinanden ud
og ind. Kirkegården blev desuden det
erindringsrum, hvor man dels udlevede
sin sorg og mindedes historien om afdø
de, og gravpladser blev bevaret betyde
ligt længere end i dag. Ved at bevare kir
kegården og gravmælerne, bevarede man
også historien.
Kulturen har ændret sig; man bliver ikke
længere der, hvor man kommer fra. Man
får en uddannelse, søger bort og får kar
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Adolph Tiedemand: Gravøl ca. 1840.

riere. Familierne bliver spredt over hele
landet, ja Europa og verden. Rødderne
rives op, og der er ikke længere den sam
me skæbnes forbundethed. Som en kon
sekvens heraf ændres begravelseskultu
ren, og kirkegården er ikke længere det
fælles samlingspunkt, hvor man mindes
dem, man har mistet og udveksler anek
doter om afdøde og ens relationer til den
ne. Fredningstiderne er løbende blevet
forkortet, således at efterkommerne ikke
er forpligtet til at vedligeholde gravste
det udover en kortere periode. Tidligere
bevarede man også gravminderne efter at
fredningstiden var udløbet, men ændrin
ger i reglerne betyder, at man nu kan fjer
ne gravmæler, medmindre der er tale om
særligt bevaringsværdige monumenter.
Også på Helsingør Kirkegård ser vi dette
i dag. Større og større arealer ligger ube
nyttede hen, og efterhånden som fred
ningstiderne udløber, opstår der huller
rundt omkring.
Allerede i begyndelsen af dette århund
rede var dette klart, og i 2007 havde
landskabsarkitekt Birgitte Fink afslut
tet arbejdet med en plan for kirkegår
dens forvandling og i de følgende år blev
detailplaner løbende udarbejdet. Den
ne plan er for længst gennemført og kir
kegården fremstår i dag som et velplejet
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parkanlæg, der nyder stor glæde blandt
byens borgere.
Dog indeholdt planen elementer, der
ikke er blevet implementeret, både på
grund af økonomi og fordi kirkegårdens
ledelse ikke var enig i alt. Ligeledes er
der gennemført ændringer, som vi ikke
er begejstrede for i dag.
Går man en tur på Helsingør Kirkegård
i dag, bemærker man straks de park
lignende kvaliteter, men man bemær
ker også noget andet, nemlig at vi lever
i en global verden, hvor mange forskel
lige kulturer er repræsenteret. Disse kul
turer har sine egne kulturelle og religi
øse traditioner. Således findes der i dag
mange gravsteder der er udsmykket/ind
rettet efter romersk katolsk, græsk orto
doks eller russisk ortodoks tradition og
det skal der være plads til. Generelt sam
ler disse lidt anderledes gravmæler sig i
bestemte områder af kirkegården, hvil
ket også bevirker, at søger katolske eller
ortodokse et gravsted, vælger de ofte
et af disse områder. Vi ved, at ikke alle
synes om disse anderledes grave, men
sorg er universel og vi har plads til, at
man også kan udleve sin sorg på kirke
gården i et af de områder, der beretter om
ens tro og kultur.
Vores opgave for fremtiden er at forsøge
at genskabe Kirkegården som et sted for
eftertænksomhed, et sted hvor man min
des sine slægtninge. Det er samtidig et
sted, hvor vi kan bevare historien, hvil
ket specielt i Helsingør har betydning,
når man tænker på dens betydning som
købstad med en ganske særlig historie.
Tænk blot på Øresundstoldtiden, skibs
klarererne, købmændene og ikke mindst
militærforlægningen på Kronborg. Uan
set hvor vi bevæger os i Helsingør, fin
der vi minder om de mennesker, der har
skabt den by, vi bor i. Intetsteds finder

vi større vidnesbyrd om disse kvinder og
mænd, der har præget byen, end på Hel
singør Kirkegård.
Nye begravelsesformer er kommet til.
Kremering er den overvejende form i
dag, hvor afdøde ønsker sin aske spredt
over vandene, eller hvor de nu gør det
(med eller uden lovhjemmel). Det nye
ste fænomen er skovbegravelse, hvor
mange, såvel medlemmer af Folkekir
ken som ateister og asatroende vil have
deres aske nedsat under et stort skyg
gefuldt træ. En begrundelse er ofte, at
man ikke ønsker at være de efterladte til
besvær, da de jo er spredt ud over den
ganske verden.
Siden sidste sommer har kirkegårdsbe
styrelsen arbejdet med planer for den
fremtidige udformning og anvendelse.
Således har vi i efteråret 2021 fået lavet
en oversigt over bevaringsværdige grav
steder. På Bymuseet findes en samling
på 28 ringbind, der indeholder beskri
velser af samtlige gravsteder, der fand
tes frem til 1989. Blandt disse beskrivel
ser har vi kunnet identificere hvilke der
er bevaringsværdige ud fra et kultur eller
personhistorisk perspektiv eller beskri
ver personer, der har haft en særlig rolle
i Helsingør. Vi skal nu have gennemgå

et alle gravmæler efter 1989 og se, hvad
der findes, som skal bevares udover fred
ningstiden. Et ganske stort arbejde.
Vi arbejder derudover med forskellige
tanker om, hvordan vi kan anvende nog
le af de ubenyttede arealer på en måde,
der imødekommer tidens trend. Vi har
i den vestlige og sydvestlige del af kir
kegården ganske store områder, der lig
ger ubenyttet hen. Vi har drøftet, om man
f.eks. kunne anlægge en slags skovkirke
gård i området op mod Gurrevej. Der er i
dag en bevoksning med store gamle træ
er og et stort område med rododendron,
der forløber som en slange nord-syd.
Mod syd i området vest for den gam
le fællesgrav kunne man etablere en bir
kelund (der findes i dag allergivenli
ge sorter fra enten Sverige og Himala
ya). Omkring denne birkelund kunne
man skabe en randbevoksning af rød-og
hvidtjørn, der ville blive et attraktivt sted
for insekter og fugle. En sådan lund vil
le også kunne anvendes som alternative
gravpladser.
Allerede i dag findes der en del lapida
rier (samlinger af sten), og når vi når
gen
nem arbejdet med bevaringsværdi
ge gravmæler, vil der blive behov for
etablering af nye, men måske på en lidt
anden måde end man hidtil har gjort.
Måske kunne man samle de sten, der har
en eller anden form for logisk sammen
hæng. Skibsklarererne et sted, officerer
ne fra Kronborg et andet og så videre.
Dette er blot tanker, da der er en række
love og betænkninger der skal efterleves.
Udarbejdelse af en udviklingsplan vil
blive påbegyndt i dette efterår, og det er
tanken, at den skal række ca. 10 år frem.
Forhåbentlig kan vi ved god planlægning
og lydhørhed overfor de samfundsmæs
sige ændringer i forholdet til kirkegår
den gøre det attraktivt igen at bruge den
som et sted for eftertænksomhed og sam
tale om de, som har levet og stadig lever
i vore tanker.
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Babysalmesang

Babysalmesang - Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn i de
stemningsfulde omgivelser. Holdstart d. 30. august i Helsingør Domkirke.

Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen
3-8 måneder og deres forældre eller bedstefor
ældre. Holdet mødes en gang om ugen, hvor
der synges, laves fagter, blæses sæbebobler og
andre ting, der stimulerer børnenes sanser. Der
kræves ingen andre forudsætninger for at del
tage 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 Lar
sen. Pernille er uddannet sanger og efteruddan
net 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 30. august
kl. 10.00 i Helsingør Domkirke. Forløbet strækker sig over 12 undervisningsgange. Det koster
200 kr. at tilmelde sig, og prisen inkluderer en sangbog. Der er plads til 10 på holdet. Tilmel
ding kan ske på kirkens hjemmeside.

Alsang

i Vor Frue Kloster

Sct. Mariæ Kirke inviterer til alsang i vores
smukke kloster søndag den 7. august kl.
14.00-16.00.
Vi åbner klosterdørene til et hyggeligt sam
vær i vores smukke Fratergård med fælles
sang og musikalsk underholdning.
Tag kaffekurven under armen sammen med
din ægtefælle, nabo, kæreste eller børn, og
lad os få sangen til at klinge mellem de gam
le mure. Vi stiller stole frem til fri afbenyttel
se. Skulle det blive regnfuldt og koldt, går vi
i kirken. Der er gratis adgang.

Sommergudstjenester
i Kronborg Slotskirke

Oplev den
magiske stem
ning en tidlig
sommermor
gen til gudstje
neste i Kron
borg Slots
kirke. Endnu
inden slotspor
tene er åbne
for turister,
åbner vi dørene til kirken og fejrer gudstje
neste i den smukke slotskirke på kanten af
Øresund.
5. juni kl. 8.30:
Sigurd V. Stubbergaard
3. juli kl. 8.30:
Sigurd V. Stubbergaard
7. august kl. 8.30:
Sigurd V. Stubbergaard
Det koster ikke entré til Kronborg for at del
tage i gudstjeneste. Vel mødt!
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ORGELFESTIVAL
i Sct. Mariæ Kirke 2022

Seks m
iddagsk
Fem fes
o
tivalkon ncerter på hve
certer p
r
å onsda dage kl. 12
g aftene
r kl. 20
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Velkommen til orgelfestival

Det er en stor glæde endnu engang at kunne byde velkommen
til Sct. Mariæ kirkes orgelfestival – i år for 36. gang. Det er blevet
en god tradition for rigtig mange mennesker at kigge forbi kirkens
orgelkoncerter en eller flere gange i løbet af festivalen. Enten til en
kort stund i det smukke kirkerum med en halv times orgelmusik,
eller til en af de stemningsfulde aftenkoncerter. I år kan vi fejre, at
det er 25 år siden at orglet blev taget i brug. I den anledning har
kirkens organist bestilt et helt nyt værk af organist og komponist
John Frandsen. Et værk, der er komponeret til orglet og til Sct.
Mariæ kirke i dens egenskab af Maria-kirke. Værket uropføres af
sopranen Cecilia Lindwall og undertegnede onsdag d. 27. juli.
Vel mødt! Der er gratis adgang til samtlige koncerter.

Søren Gleerup Hansen,
organist i Sct. Mariæ Kirke og Kronborg Slotskirke

Middagskoncerter

på hverdage kl. 12.00, mandag den 20. juni - fredag den 1. juli
Mandag d. 20. juni: Michael Min Knudsen, Roskilde domkirke.
Musik af Franz Tunder, Dietrich Buxtehude og Johann Sebastian Bach.
Onsdag d. 22. juni: Lars Sømod, Vor Frelser Kirke, København.
Musik af Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Christian Barnekow og Christian
Præstholm.
Fredag d. 24. juni: Søren Gleerup Hansen, Sct. Mariæ Kirke og Kronborg Slotskirke, Helsingør.
Musik af Johann Sebastian Bach.
Mandag d. 27. juni: Christoffer Grøn.
Musik af Girolamo Frescobaldi, Giovanni Maria Trabaci, Nicolaus Bruhns og Georg Muffat.
Onsdag d. 29. juni: Finn Pedersen, Sct. Catharina kirke, Store Heddinge.
Musik af Johann Loeentz, Jan Pieterszoon Sweelinck og Dietrich Buxtehude.
Fredag d. 1. juli: Søren Christian Vestergaard, Trinitatis Kirke, København.
Musik af Matthias Weckmann, Francisco Correa Arauxo m. fl.
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Michael Min Knudsen

Lars Sømod

Christoffer Grøn

Finn Pedersen

Søren Chr. Vestergaard

Festivalkoncerter

Fem onsdage kl. 20.00.

20. juli kl. 20.00: Christian Tarrabia, Milano, Italien
Musik af Dietrich Buxtehude, Jan Pieterszoon Sweelinck, Giovanni Battista Ferrini, Bernardo
Storace, Johann Sebastian Bach, Gottfried August Homilius og Johann Christian Kittel.
Christian Tarabbia er uddannet på konservatorierne i Novara og Milano, hvor han var elev af
Lorenzo Ghielmi. Han er en uhyre flittigt turnerende organist og har givet koncerter i de fleste
europæiske lande, Rusland og Australien. Han giver jævnligt masterclasses, og er derudover
kunstnerisk leder for flere orgelfestivaler i norditalien.

27. juli kl. 20.00: Sct. Mariæ Kirkes orgel fylder 25 år
Sopran Cecilia Lindwall og organist Søren Gleerup Hansen, Danmark.
Koncerten byder på en uropførelse af komponisten John Frandsen, komponeret som en hyldest
til Sct. Mariæ Kirkes orgel, Jomfru Maria og til kirken i dens egenskab af Mariakirke. Vær
ket uropføres af sopranen Cecilia Lindwall og organist Søren Gleerup Hansen. Ved koncerten
opføres øvrige værker for sopran og orgel og for orgel solo med relation til Jomfru Maria.
Cecilia Lindwall er uddannet på Statens Musikakademi og Statens Operaakademi i Oslo. Hun
har en omfattende karriere som solist og har bl.a. sunget på Deutsche Oper i Berlin og været
en fast del af solistensemblet på Staatstheater Braunschweig. De senere år har hun arbejdet
som freelance sanger med base i København.
Søren Gleerup Hansen har været ansat som organist i den danske folkekirke siden 1984, fra
2010 som organist i Sct. Mariæ Kirke og Kronborg slotskirke.

3. august kl. 20.00: Fabio Ciofini, Italien
Musik af Anthoni van Noordt, A. van den Kerckhoven, Vincent Lübeck, Johann Pachelbel og
Johann Sebastian Bach.
Fabio Ciofini er uddannet som både organist og cembalist med videregående studier på
Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam. I 1995 blev han udnævnt til organist ved det histori
ske W. Hermans orgel fra 1676 i Collescipoli. Han har en udstrakt koncertvirksomhed og har
bl. a. givet koncerter i Italien, Europa, Canada, Mongoliet og Japan. Han er en ofte benyt
tet gæsteforelæser og har givet adskillige masterclasses i Spanien, USA og England. Ciofi
ni underviser på G. Briccialdi-konservatoriet i Terni i historiske tasteinstrumenter og er også
aktiv som dirigent.
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Cecilia Lindwall

Fabio Ciofini

Hans Fagius (omtalt på bagsiden)

Sietze de Vries (bagsiden)

10. august kl. 20.00: Professor Hans Fagius, Lund, Sverige
Musik af Georg Muffat, Heinrich Scheidemann, Michelangelo Rossi, Matthias Weckmann og
Johann Sebastian Bach.
Hans Fagius er en af sveriges mest aktive koncertorganister. Han er uddannet i Stockholm og
hos Maurice Durflé. Fra 1989-2020 var han professor i orgelspil på Det kgl. Danske Musik
konservatorium i København og har således undervist en lang række danske organister. Han
har en imponerende række af cd-indspilninger bag sig, bl. a. en indspilning af J. S. Bachs sam
lede orgelværker.
Han er en efterspurgt lærer og er regelmæssigt jurymedlem ved internationale konkurrencer. I
2019 blev han medlem af Kungliga Musikalska Akademin i Stockholm.

17. august kl. 20.00: Sietze de Vries, Martinikerk, Groningen, Holland
Musik af Michael Prætorius, Dietrich Buxtehude, Johann Adam Reinken og improvisation.
Sietze de Vries er prisvinder ved adskillige orgelkonkurrencer. Han har givet koncerter i de fleste
europæiske lande samt USA, Canada, Rusland og Australien. Han er en meget efterspurgt lærer
og har særlig specialiseret sig i undervisning i improvisation, hvilket han også giver eksempler
på ved aftenens koncert. Han er tillige organist ved Martinikerk i Gronningen, Holland.

SCT. MARIÆ KIRKES ORGEL
bygget omkring 1641 af Johan Lorentz;
ombygget 1662-63 af Hans Christoff Frietzsche;
værket fornyet 1854 af Marcussen & Søn og 1960 af
Th. Frobenius & Sønner;
værket nybygget 1997 af Marcussen & Søn.
ManualWerk (CDEFGA-c3)
Principal 8 Fuss, Gedact 8 Fuss, Octava 4 Fuss, RohrFlöit 4 Fuss, Quinte 3 Fuss, Octave 2 Fuss, ZifFlöit 1½
Fuss, MiksTur 4 Fach, Trompete 8 Fuss.
RückWerk (CDE-c3)
Gedact 8 Fuss, Principal 4 Fuss, Flöit 4 Fuss, Quinte 3
Fuss, Octava 2 Fuss, Sesquialter,
Scharf 3 Fach, KrumbHorn 8 Fuss.
BrustWerk (CDEFGA-c3)
Gedact 8 Fuss, Flöit 4 Fuss, GemsHorn 2 Fuss,
Sedecima 1 Fuss, Regal 8 Fuss.
PedalWerk (CDE-d1)
UnterSatz 16 Fuss, Principal 8 Fuss, Gedact 8 Fuss,
Octava 4 Fuss, RauschPfeiffe 3 Fach,
Posaun 16 Fuss, Trompete 8 Fuss, Trompete 4 Fuss.
Facadepiberne i Rygpositivet (FGA-a1) stammer fra
Lorentz-Frietzsche-orglet.
Koblinger: MW-RW, BW-MW, MW-PW, RW-PW. Tremulant for RW; tremulant for hele orglet. Zimbelstern. Spærreventiler for MW/BW, RW og PW. 3 kilebælge med
trædeanordning; kilebælgene fungerer endvidere som
magasinbælge i forbindelse med centrifugalblæser. Temperering: Uligesvævende (uden ulv). Tonehøjde: a1 435
hz ved 150 Celcius. Vindtryk for hele orglet: 66,3 mm.
Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.
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2. pinsedag

den 6. juni klokken 14.00

udendørs gudstjeneste i klostrets
fratergård

I år vil vi igen holde en udendørs salmesangsgudstjeneste 2. pinsedag i den smukke have i midten af klostret under temaet ”fra påske til pinse”. Efter gudstjenesten
byder vi på kaffe og kage mellem klostrets
mure. Skulle det regne eller blive for koldt,
går vi ind i kirken. Vel mødt!

Sommerkoncert med
Pige- og Spirekoret
Den 12. juni kl. 15:00 holder vi vores sommerkoncert, men i år kalder vi koncerten Årets Krans, da vi grundet corona har aflyst alle koncerter og optrædener.
Derfor har vi lyst til at dele med jer alle sange, som vi har arbejdet med på zoom,
og når vi har holdt prøver. I vil komme til at følge os gennem hele året, hvor
vi begynder med efterårets sange, allehelgen og halloween, advent og jul, og
ender med sommer og sol, musicals og melodi grand prix og pop! Håber vi ses!
I Spirekoret lærer børnene om sang og musik på en legende måde, og man
behøver ikke at kunne læse, da vi lærer alting udenad. Spirekoret er for piger i
0.-3. klasse. Vi øver hver onsdag 15:30-16:15 med efterfølgende pause.
Sct. Mariæ Kirkes Pigekor er for piger i 4.-9. klasse. Vi øver i foredragssalen
hver onsdag kl. 16:30-18:00 med pause.
Begge kor synger med til højmesser og koncerter. Vi synger sange og salmer,
danser kanondanse, laver rytmelege og lærer at synge med håndtegn. Vi lærer
musikteori, hørelære, sangteknik og at synge med fantasi, kreativitet og god
klang.
Hvis man vil synge i kor hos os, så kontakt Catarina.
kynaston.catarina@gmail.com

Catarina, korleder
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Frokostmøder
i efteråret 2022

Teologi og Litteratur
– teologisk litteratur eller litterær teologi?
Efteråret byder på tre spændende foredrag i Sct. Mariæ Kirke under overskriften »teologi og litteratur«. Det er blevet sagt, at Bibelen er »den store fortolkningsnøgle« til vores
kultur, fordi kristendommen slet og ret er den bærende kultursøjle i vores historie.
Derfor har mange af de største forfattere gennem tiden taget favntag med kristendommen, og nu til efteråret laver vi den modsatte bevægelse: Vi kigger nærmere på tre forfattere for at se, hvordan de behandler tro og kristendom i deres bøger. Foredragene
fordeler sig således:

14. september: Dostojevskij

ved lektor i Etik og Religionsfilosofi, Det Teologiske Fakultet, KU, Iben Damgaard.

12. oktober: Shakespeare

ved forfatter og oversætter Niels Brunse.

9. november: Karl Ove Knausgård
ved sognepræst Dorthe Tofte-Hansen.

Frokostmøderne finder sted i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster fra 12.00 til 14.00. Efter
foredraget serveres der smørrebrød og kaffe. Det er gratis at deltage i foredraget, men
ønsker man at spise med, koster det 30 kr.
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Farvel til Jørgen Ingberg Henriksen
Med udgangen af maj 2022 stopper Jørgen Ingberg Henriksen som sognepræst ved Sct. Mariæ
Kirke. Jørgen blev ansat som sognepræst og
korshærspræst den 16. juni 1991 og har således
haft embedet i 31 år. Nu har han valgt at gå på
pension og begynde et nyt liv som emeritus.
Sct. Mariæ kirke og menighedsråd vil gerne sige
Jørgen stor tak for sit virke:
Jørgen, vi har lært dig at kende som et venligt og
vidende menneske, og som korshærspræst med
forståelse for de svage i samfundet. Igennem
samtaler har du hjulpet mange til at komme videre igennem livet. Det har været en stor glæde at
komme til dine givende højmesser, hvor du i dine prædikener ofte kom ind på de store spørgs
mål i livet. Sammen med din kollega igennem 27 år, Kirsten Evald Grønbech, som blev emeri
ta for to år siden, havde du et meget fint kollegialt samarbejde. Det satte vi alle stor pris på med
taknemmelighed. De sidste to år har kirkens nye præst Sigurd Victor Stubbergaard været din
kollega i et nyt og inspirerende samarbejde. Selvom det i perioder har været en tid med corona
nedlukninger og begrænsninger for menigheden, har I passet godt på Sct. Mariæ kirke.
Din store interesse for billedkunst er kendt, og du tager gerne på rejser rundt i Europas storby
er for bl.a. at studere kirker og kirkekunst. Den inspiration, du finder, formidler du videre med
begejstring i dine billedkunstforedrag, hvilket for mange af os har åbnet nye indsigter. Herligt,
og tak for det, at du fortsætter foredragene som emeritus.
Som rundviser i kirken og klostret viser du også tydeligt din glæde ved at formidle historie – her
de gode historier om karmelitermunkene. Super, at du også ønsker at fortsætte som rundviser.
Det er vemodigt at sige farvel, og vi vil komme til at savne dig Jørgen. Her fra Sct. Mariæ kir
ke og menighedsråd ønsker vi dig det allerbedste fremover i dit otium.
Vi glæder os over, at du bliver boende i byen. Så kan vi da rende ind i dig en gang imellem i
byen og i kirken.
Tak for dit virke.
På menighedsrådets vegne
Birthe Zetterwall Sørensen

Følg os på

facebook.com/sctmariaekirke

instagram.com/sct.mariae
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KALENDEREN

2. pinsedag den 6. juni kl. 14.00:
Udendørs gudstjeneste i fratergården
Søndag den 12. juni kl. 15.00:
Pige- og spirekorets sommerkoncert

Mandag den 20. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Onsdag den 22. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Fredag den 24. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Mandag den 27. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Onsdag den 29. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Fredag den 1. juli kl. 12.00:
Middagskoncert. Se omtalen side 8
Onsdag den 20. juli kl. 20.00:
Festivalkoncert. Se omtalen side 9
Onsdag den 27. juli kl. 20.00:
Festivalkoncert. Se omtalen side 9

Onsdag den 3. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Se omtalen side 9
Søndag den 7. august kl. 14-16:
Alsang i Vor Frue Kloster.

Onsdag den 10. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Se omtalen side 9
Onsdag den 17. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Se omtalen side 9

Onsdag den 14. september kl. 12:
Frokostmøde med Iben Damgaard
Læs nærmere om de enkelte arrangementer
i dette nummer.
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Noter
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 7. juni
Tirsdag den 9. august
Tirsdag den 6. september
Tirsdag den 8. november
Tirsdag den 6. december
Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 14. februar
Tirsdag den 28. marts

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.

Gudstjenester
Kronborg Slotskirke

24. juli 6. s. e. trinitatis

5. juni Pinsedag

31. juli 7. s. e. trinitatis

Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard

3. juli 3 s. e. trinitatis

Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard

7. august 8. s. e. trinitatis

Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard

Kl. 10.00: NN

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

7. august 8. s. e. trinitatis

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

14. august 9. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: NN

21. august 10. s. e. trinitatis

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Mariæ Kirke

28. august 11. s. e. trinitatis

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

22. maj 5. s. e. påske

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
Gæstepræd. Lektor Christine S-V. Põder

26. maj Kristi Himmelfart
Kl. 10.00: Jakob Ulrik Hansen

29. maj 6. s. e. påske

Kl. 10.00: Eva Tøjner Götke

5. juni Pinsedag

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

6. juni j 2. pinsedag

Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard

12. juni Trinitatis

Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

19. juni 1. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: NN

Gudstjeneste på Grønnehaven

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

26. juni 2. s. e. trinitatis

Birkebo kl. 14.00

3. juli 3. s. e. trinitatis

Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard

10. juli 4. s. e. trinitatis

Kl.14.00: NN

17. juli 5. s. e. trinitatis

Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
Evt. ændringer, se sognets hjemmeside

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

Onsdag den 15. juni
Onsdag den 20. juli

Onsdag den 17. august

15

Karmeliterklostret omkring 1955

Me d ve
Louise Tnylig hilsen
kordegn ler,

På dette luftfotografi, optaget af Sylvest Jensen engang mellem 1950 og 1960, ser man Karmeliterklostret
med nærmeste omgivelser. Meget er forandret siden dengang; ikke mindst nedrivningen af Wiibroes Bryggeris bygninger, der ses nederst til venstre. Dengang var der mange nyttehaver på den nordre del af klostrets jorder, som i dag for en stor del er udstykket og bebygget. Fotografi: Kgl. Bibliotek.

16

