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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 3/2020   september oktober november  36. årgang

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

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

Forsidebilledet
Den nye bebyggelse, Kronborg Strand, der har 
afløst den navnkundige gummifabrik Tretorns indu-
stribygninger, der siden benyttedes til forskellige 
erhvervslejemål, er blevet en succes. Snart er alle 
lejligheder solgt eller udlejet, og man må sige, at 
bebyggelsen har føjet sig fint ind i omgivelserne og 
givet anledning til en tiltrængt omlægning af gang- 
og cyklestien mellem Kronborg og Marienlyst, som 
for alvor øger områdets herlighedsværdi.
Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2020.

Kirkekontoret
Kordegn Louise Tyler

(tiltræder 1. september 2020) 
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 Victor Stubbergaard

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

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale. 
Mandag fridag. 

Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen

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

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale.
Mandag fridag.    

Kirketjener
Helle Olsson Hansen

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

e-mail: kirketjener@sctmariae.dk

Organist og kantor
Søren Gleerup Hansen

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

e-mail: organisten@sctmariae.dk  
Kirkeværge

Peter Christiansen
Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør

Telefon: 2094 7457
e-mail: kirkevaergen@sctmariae.dk

Menighedsrådsformand
Birthe Zetterwall Sørensen

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

e-mail: formanden@sctmariae.dk
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Den 11. marts lukkede Danmark ned pga. 
af Corona. Helt ned. Vi fik at vide, vi skul-
le holde afstand. Ikke give hånd. Ikke kram-
me hinanden. Ingen kindkys. Vi skulle, skal, 
huske at vaske hænder ofte. Spritte hænder, 
så vi kan holde smitten på afstand. Ganske 
fornuftigt. Det ser ud til at det virkede. Kir-
kerne lukkede. Påsken nærmede sig. Rege-
ringen overvejede muligheden for at åbne 
landets kirker til påske. Det blev begyndel-
sen på en heftig debat. Præster og biskop-
per og andre var imod. Det endte med at kir-
ken forblev lukket under påsken. Ingen guds-
tjenester. I medierne blev der skrevet om en 
begyndende hudsult, fordi vi ikke længere 
måtte røre ved hinanden. Give hånd. Kram-
me. 
Det blev påske. Den mærkeligste påske, jeg 

har oplevet. Begyndte 
at spekulere. Grunde 
over alt det der med 
Corona og påske, hol-
de afstand og ikke 
røre, hudsult, og så 
kom jeg efter et styk-
ke tid til tænke på 
to mageløse bille-
der af to påskefortæl-
linger fra Johannes-
evangeliet.  Cara-
vaggios billede af 
den vantro Thomas 
fra 1601 og Giottos 
opstandelses bille-
de fra Cappella deg-
li Scrovegni (Arena-
kapellet) i Padova fra 
omk. 1304-06.

Caravaggios 
billede af »Den 

vantro Thomas« 
Første gang Jesus viste sig for sine discip-
le efter sin opstandelse, var Thomas ikke til 
stede. Da han hørte om det, nægtede han at 
tro på det. Det var godt nok lidt for meget af 
det gode. Alt for utroligt at acceptere. Han 
ville først tro det, hvis han fik syn for sagn. 
Hvis han fik lov til at stikke sin finger i nag-
lemærkerne og i såret i Jesu side. Da Jesus 
igen viste sig for sine disciple og Thomas, 
opfordrede han straks Thomas til at se og 
rø re ved sine sår. Caravaggio formår at gøre 
denne scene helt vildt nærværende og næsten 
ubehagelig realistisk. I billedet griber Jesus 
godt fast om Thomas hånd og fører hans fin-
ger dybt ind i såret i sin side, så Thomas vir-
kelig kan få syn for sagn og ikke tvivle læn-
gere. Der bliver godt nok ikke holdt afstand 
i Caravaggios billede. Det bliver værre end-

-vi skal stå sammen, ved at holde afstand, sammen hver for sig 

-og så blev det påske

COR   NA

Caravaggio, Den vantro Thomas, 1601
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nu. Thomas hænder er heller ikke de rene-
ste. Han har helt sikkert glemt alt om at 
vaske eller spritte hænder. De er godt beskid-
te. Hans negle har ikke set en neglerenser i 
meget lang tid. De to andre disciple i billedet 
har også glemt alt om at holde afstand. De vil 
se på nært hold, det der sker. Være helt tæt på 
det, der sker, men ikke hver for sig. Og nu til 
billedet, hvor der bliver holdt god afstand og 
opfordret til at holde afstand. 

Giottos billede af mødet mellem Maria 
Magdalene og den opstandne Jesus 
Tre dage efter Jesu korsfæstelse, går Maria 
Magdalene ud til hans grav. Hun står ved 
graven og græder. Kigger ind i graven. Ser 
to engle og opdager til sin rædsel, at gra-
ven er tom. En af englene siger til hende: 
Græd ikke. Men det hører hun ikke. Hen-
des tanker er et helt andet sted. Hvor er liget 
af Jesus? Fortvivlet får hun øje på en mand, 
og tror det er en gartner. Hun kan ikke se, at 
det er Jesus. Da hun kommer hen til ham, 
siger han: ”Hvorfor græder du?”. Hun svarer: 
”Er det dig, der har fjernet ham? Hvor har 
du lagt ham? Fortæl mig det” I det øjeblik 

Jesus nævner Maria Mag-
dalene ved navn, genken-
der hun ham og udbryder: 
”Rabbuni! – det betyder 
mester” Det er lige nøjag-
tig dette, eller øjeblikket 
lige efter, Giotto skildrer 
i sit billede. Typisk for 
Giotto, lader han figurer-
nes gestik fortælle histo-
rien. Bemærk de to eng-
le og deres gestik. Eng-
len til venstre i billedet 
peger hen på den tom-
me grav og annoncerer, at 
Jesus er opstanden. Den 
anden engel viser med sin 
højre hånd og blikket hen 
til den opstandne Jesus, og 
englen gør det med glæde 
og fryd. Maria Magdalene 
rækker begge hænder ud 
efter Jesus for at røre ham. 
Mærke ham. Hun vil have 
ham helt tæt på. Holde 

fast på ham, så han ikke igen forlader hende. 
Altså ikke noget med at holde afstand, være 
sammen hver for sig. Jesus derimod trækker 
sig væk for hende. Med sin højre hånd læg-
ger han afstand til hende og siger: Noli me 
tangere. Rør mig ikke. 
Han beder Maria Magdalene om at holde 
afstand, for han har ikke længere et jordisk 
legeme. Han er nu af en anden karakter, selv-
om han endnu ikke er gået til Gud. I stedet 
skal hun fortælle de andre, at Jesus er opstan-
den. Er det ikke herligt? Den første, der for-
kynder, at Jesus er opstanden hos Johannes, 
er en kvinde og ikke mand. Den første præst 
var altså en kvinde og ikke en mand. Det 
skal vi huske. At Jesus stadig befinder sig 
et sted mellem denne verden og den næste, 
viser Giotto på en elegant og sjov måde, ved 
at lade Jesus være i bevægelse og på vej ud 
af billedet. 
Corona. Påske. To billeder om at være tæt på, 
røre ved og holde afstand. 

Jørgen Ingberg Henriksen

Giotto, opstandelsen. 1304-06
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i Sct. Mariæ Kirke 
fredag den 25. september 19.00-21.00
Fredag den 25. september er der kulturnat 
i Helsingør. Traditionen tro deltager kirken 
også i dette arrangement. Vi kan ikke til-
byde rundvisninger, som vi plejer, men vi 
tilbyder i stedet to koncerter kl. 19.30 og 
20.30. Koncerterne er af en lille halv times 
varighed og de medvirkende er fløjte/gui-
tarduoen ”Duo Mirabile”. Den består af 
fløjtenisten Winnie Bugge Frandsen og gui-
tarist Lars Hedelius-Strikkertsen. De byder 
på et skønt program med boblende glad 
musik og legende lette toner. Der bydes på 
musik af Toulou, Molina, Nava og Beet-
hoven. 
Sct. Mariæ Kirke er denne aften åben fra 
kl. 19.00 til 21.00.

Organist Søren Gleerup Hansen

Kulturnat

Høstgudstjeneste den 20. september 
med efterfølgende frokost 
I år vil vi holde høstgudstjeneste den 20. september, og efterfølgende er der 
frokost i Foredragssalen, hvor der er mulighed for at spise sammen, drikke et 
glas og nyde de dejlige omgivelser i Klostret. Vi vil også synge høstsange efter 
deltagernes forslag fra højskolesangbogen. Prisen er 75 kr., og tilmelding og 
betaling skal ske til kordegnen på kirkekontoret fra 1. september og senest tirs-
dag den 15. september. Kontoret har åbent tirsdag fra 9-12 og 16-18, onsdag til 
fredag fra 9-12.                                   

JIH
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Søndag d. 13. september kl. 15.00:
Koncert med Georg Philipp Telemanns 
Pariserkvartetter I. Stefanie Barner, 
barokviolin, Winnie Bugge Frandsen, 
traversfløjte, Hanna Thiel, cello og Søren 
Gleerup Hansen, cembalo.
Koncerten er samtidig afslutningskoncert 
for Foreningen for tidlig musik i Danmarks 
barokweekend i Vor Frue Kloster.
Entrè: 50 kr. ved indgangen fra kl. 14.30.

Søndag d. 4. oktober kl. 14.00: 
Koncert med Vokalensemblet Ars Nova. 
Musik af:  Orlando Gibbons, John Taver-
ner, Caroline Shaw, William Byrd og Bernd 
Franke. Dirigent: Paul Hillier.
Entrè: 50 kr. ved indgangen fra kl. 13.30.

Søndag d. 25. oktober kl. 16.00:
Koncert med ensemblet BlackByrd (her-
over), dirigent: Kathrine Brandt. Ensemblets 
10 års jubilæumskoncert med musik af bl. a. 

Josquin, Wilbye, Hassler og Monteverdi. 
Entré 50 kr. ved indgangen fra kl. 15.30.

Søndag d. 22. november kl. 15.00: 
Koncert med solotrompetist Gorm Hovaldt, 
baryton Christoffer Hovaldt og organist 
Søren Gleerup Hansen. Koncerten arrange-
res i samarbejde med logen Kosmos, Hel-
singør.

Hvor der ikke er anført andet, er der gratis 
adgang til koncerterne.
Organist Søren Gleerup Hansen
Læs mere om kirkens koncerter på kirkens 
hjemmeside: www.sctmariae.dk

Musik i Sct. Mariæ
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Tilmelding til Pigekoret sæson 2020/2021 er 
nu åben.

Piger fra 4– 9. klasse får med deres delta-
gelse i pigekoret mulighed for en førsteklas-
ses musikuddannelse samt oplevelser og 
venner for livet. 
Vi brænder for at introducere det klassiske 
repertoire for pigerne, men selvom fokus 
ligger på den liturgiske musik, danske sange 
og den vesteuropæiske klassiske musik, så 
er der altid tid til musicals og sange som 
pigerne vælger selv.
Pigekoret synger til Højmesser og særli-
ge gudstjenester og til koncerter. Luciakon-
certen bliver i år afholdt den 13. december 
kl. 16.00, men grundet corona i et lidt lidt 
mindre format. Mere information om dette 
kommer senere.

Undervisningen begynder onsdag den 2. 
september kl. 16.30-18.00.

Spirekoret
Undervisningen i spirekor begynder torsdag 
den 3. september kl. 15.30-16.30.
Spirekoret er for alle drenge og piger fra 
0.-3. klasse.
I Spirekoret lærer børnene om sang og 
musik på en legende måde. Vi synger sange 
og salmer, danser kanondanse, laver rytme-
lege og lærer at synge med håndtegn. I løbet 
af året laver vi børnegudstjenester og syn-
ger koncerter.
Vi lærer om musik på en legende måde og 
man behøver ikke at kunne læse, da vi lærer 
alting udenad.

Information og tilmelding til pigekoret:
www.sctmariaepigekor.dk
Tilmelding til spirekoret: www.spirekoret.dk
eller 30 35 09 06, eller catarina@kynaston.dk  
info@sctmariaepigekor.dk

Mange hilsner fra 
Catarina Kynaston, korleder 

 

Pigekoret

Følg Sct. Mariæ Kirke på
facebook.com/sctmariaekirke

Foto: Benedikte Sveigaard

Søndag den 21. juni holdt Kirsten sin sidste 
prædiken i Sct. Mariæ Kirke og gik på pension. 
Vemodigt tog vi afsked med kirkens omsorgsfulde 
præst og glimrende prædikant gennem ikke min-
dre end 27 år. Jeg kunne med taknemmelighed 
sige farvel til min vidunderlige og gode kollega 
gennem herlige 27 år. Den 2. august sagde vi vel-
kommen til kirkens nye præst Sigurd Victor Stub-
bergaard, og jeg er sikker på det bliver godt, og 
at vi bliver glade for ham.                            JIH  
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KIRKEBIL
For gangbesværede, der ønsker 
at deltage i gudstjenester, er det 
muligt at bestille kirkebil. Man 
bestiller en taxa via Movias Flex-
tur-ordning, betaler selv og får en 
kvittering, som så refunderes af 
kordegnen.
Movias Flextur-ordning 
tlf.: 70 26 27 27.

SJÆLESORG
Det er altid muligt at henvende sig 
til en af sognets præster, hvis man 
har brug for sjælesorg. Præster har 
tavshedspligt. Man kan ringe eller 
maile og få en aftale med Sigurd 
Victor Stubbergaard eller Jørgen 
Ingberg Henriksen

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

Ordinære rådsmøder afholdes 
kl. 19.30 på følgende dage:

Tirsdag den 8. september 2020
Tirsdag den 3. november 2020
Tirsdag den 24. november 2020

Noter
Onsdag den 9. september kl. 12-14:
Frokostmøde. Jürgen Schoop 
Søndag den 13. september kl. 15:
Koncert. Telemanns Pariserkvartetter
Søndag den 20. september:
Høstgudstjeneste
Fredag den 25. september kl. 19-21:
Kulturnat i Sct. Mariæ Kirke
Søndag den 4. oktober kl. 14:
Koncert. Vokalensemblet Ars Nova
Onsdag den 14. oktober kl. 12-14:
Frokostmøde. Lone Nyeng
Lørdag den 17. oktober kl. 11-13:
Corona-inspireret billedkunstforedrag
Søndag den 25. oktober kl. 16:
Koncert. Ensemblet BlackByrd
Søndag den 1. november kl. 15:
Allehelgensandagt i Kronborg slotskirke
Onsdag den 11. november kl. 12-14:
Frokostmøde. Louise K. Øhrstrøm
Søndag den 22. november kl. 15:
Koncert. Solotrompetist Gorm 
Hovaldt m.fl.
Søndag den 29. november kl. 15 og 18:
Julekoncert med Caroline Henderson 
Torsdag den 3. december kl. 19:
Amatørkorenes julekoncert.
Onsdag den 9. december kl. 12-14:
Frokostmøde. Juleafslutning
Søndag den 13. december kl. 16:
Luciakoncert med pigekoret m.fl.
Med mindre andet er nævnt, omtales arrange-
menterne nærmere andetsteds i bladet.

K
A

LE
N

D
ER

EN
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Gudstjenester

Grundet Corona er der pt. ikke 
planlagt andagter på Birkebo.   

Birkebo kl. 14:00

Kronborg Slotskirke
6. september 13. s. e. trinitatis 
Kl. 8.30: Sigurd Victor Stubbergaard
4. oktober 17. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Sigurd Victor Stubbergaard
1. november Allehelgensdag 
Kl. 15.00: Sigurd Victor Stubbergaard 
og Jørgen Ingberg Henriksen

Sct. Mariæ Kirke
23. august 11. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Konfirmation
Jørgen Ingberg Henriksen 
30. august 12. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
6. september 13. s. e. trinitatis 
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
13. september 14. trinitatis 
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
20. september 15. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
27. september 16. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
4. oktober 17. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
11. oktober 18. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
18. oktober 19. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
25. oktober 20. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
1. november Allehelgensdag 
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard

8. november 22. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
15. november 23. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
22. november sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00: Sigurd Victor Stubbergaard
29. november 1. s. i advent 
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
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Julekoncerter med
Caroline Henderson 
Julekoncerter med Caroline Henderson
søndag den 29. november 2020 kl. 15.00
og 18.00.
Billetter: www.ticketmaster.dk
Overskuddet går til ’Børn, Unge & Sorg’.

Amatørkorenes julekoncert
torsdag den 3. december
kl. 19.00 
Traditionen tro afholdes også i år julekon-

cert med lokale amatørkor (foto herover).
Koncerten arrangeres af Helsingør Kvinde-
kor. Oplysninger om medvirkende og pro-
grammet for koncerten, foreligger ikke i 
skrivende stund. Når nærmere oplysninger 
foreligger, kan de ses på kirkens hjemme-
side.

Luciakoncert med Sct. Mariæ
kirkes pigekor og gæstekor
søndag den 13. december
kl. 16.00
Luciakoncerten bliver i år grundet covid-19
i et lidt mindre format end tidligere.
Mere information om koncerten bringes i
næste nummer af kirkebladet.

Saltet og Lyset, Synden og 
Dommen – en festival
28. oktober - 15. november 2020
Festivalen, der skulle have været afviklet i foråret, blev på grund af Covid-19 udskudt til efter-
året. Den finder sted fra onsdag den 28. oktober til søndag den 15. november.
Der ligger nye foldere i kirkerne og kulturhusene, og et udførligt program kan findes på kir-
kernes hjemmesider.
Festivalen byder på foredrag, film, koncert, teater og samtaler og kommer til at foregå
i Vor Frue Kloster, Helsingør Domkirke, Kulturværftet og Toldkammeret.

Allehelgensandagt i Kronborg Slotskirke
Søndag den 1. november kl. 15.00 holder vi Allehelgens-musikan-
dagt i Kronborg Slotskirke. Traditionen tro vil navnene på årets afdø-
de blive læst op. Der vil være mulighed for lystænding, og sammen 
skal vi lytte til tekster og synge salmer.
Ved andagten medvirker trompetisten Justin Bland, som sammen med 
organist Søren Gleerup Hansen vil spille meditativ og inderlig musik 
for trompet og orgel. Desuden medvirker Sct. Mariæ Kirkes kor.
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I efteråret 2020 begynder babysalmesang den første tirsdag i september, 1. september 
kl. 11 i kirken. Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og deres babyer i 
kirkerummet til sang og bevægelse. Der synges salmevers, leges sanglege og danses. 
Det er tydeligt, at børnene lytter, ser og mærker alt det, der foregår omkring dem, og 
det er netop hovedtanken med babysalmesang, at børnenes 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 Pernille Manly Larsen, der leder forløbet. 
Det koster 200 kr. at deltage, og inkluderet i prisen er en babysalmebog. Tilmelding 
kan ske i august til sognepræst Jørgen Ingberg Henriksen på 21689328 eller e-post: 
jih@km.dk. Fra den 1. sep. til kirkens kontor på 49 21 17 74 eller mail:sktmariae.
sogn@km.dk      

JIH

Babysalmesang

BILLEDKUNSTFOREDRAG 
ved Jørgen Ingberg Henriksen 
 
CORONA 
Byen – Titians »Noli me 
Tangere« & det morbi-
de maleri
lørdag den 17. oktober 
kl. 11.00 – 13.00 i Lax-
mandssalen
 
Har fået lyst til at vise og tale 
om de billeder, jeg kom til at 
tænke på, da Coronaen lag-
de landet og påsken ned. Når 

jeg kommer til det morbide maleri, vil jeg 
vise billeder af flg. kunstnere: Henry Peach 
Robinson, Ejnar Nielsen, Michael Ancher, 
Edvard Munch, Gustav Klimt, Kristian 
Krogh og Dorothea Maetzel-Johannsen. 
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SVANEN OG 
ØRNEN 

– OG DEN NYE PRÆST
De fleste kender H.C. Andersens eventyr om 
Den Grimme Ælling. En lille svaneunge klæk-
kes i en andegård et sted på landet. Ungen ser 
grim og aparte ud, og de andre ællinger i ande-
gården mobber den og kalder den for ”inderlig 
styg” og ”fæle spektakel”. Først da svaneungen, 
der nu er blevet stor, for øje på sit eget spejlbil-
lede i skovsøen, opdager den, at den slet ikke er 
en and, men i stedet en prægtig svane, som slet 
ikke hører til blandt simple ænder. Pointen er, 
som vi alle kender den, at det ikke gør noget, at 
man er født i en andegård, blot man har ligget i 
et svaneæg!
Eventyret ”Ørneflugt” af Henrik Pontoppidan, der er knapt så kendt, handler om det samme. 
Hvordan vi bliver dem, vi er. Det ender bare helt omvendt. En ørneunge, der er vokset op mel-
lem høns og ænder, får pludselig luft under vingerne, fordi man har glemt at stække dens fjer. 
Den følger en vild hunørn i en vældig himmelflugt mod ”de evige Snetinder“, men ørneungen 
mister pusten og flygter tilbage til det trygge hjem. Da ørneungen daler ned fra sine himmelske 
højder, så sker der en ulykke. Gårdskarlen skyder – i uvidenhed – ørnen, der som en sten lander 
pladask midt på møddingen. Her endte ørneungen sine dage. Moralen er nu vendt på hovedet: 
Det nytter ingenting at komme fra et ørneæg, hvis man er vokset op i en hønsegård!
Selvom de to fortællinger stritter i hver deres retning, så tror jeg, de begge rummer en sandhed: 
Både arv og miljø spiller ind, når vi skal forsøge at forklare, hvem vi er. Det er ingen let opga-
ve at forklare, hvem man er. Prøv selv. Stil dig selv spørgsmålet: Hvem er jeg? Hvordan svarer 
man lige fyldestgørende på det?
Nå, men jeg kan jo ikke smyge mig uden om. Jeg er blevet stillet den vanskelige opgave at præ-
sentere mig selv. Nu er jeg hverken en svane eller en ørn, men nok det, man ville kalde en gan-
ske almindelig mand. Et sted at begynde er måske ved det rent biografiske: Mit navn er Sigurd 
Victor Stubbergaard, 31 år. Jeg går i gennem livet hånd i hånd med min kæreste, Josefine, som 
er gymnasielærer, og sammen har vi to børn: Spilopmageren Jakob, der nyder den ubekymrede 
tilværelse som 3-årig, og Hannah, hvis liv stadig er på det spæde stadium, hvor det meste drejer 
sig om at spise, sove og skide. 
Jeg er født og opvokset i Odsherred. Det er derfra, min verden går. Min barndom brugte jeg på 
fodbold, min ungdom på at få fat i pigerne. En helt almindelig opvækst, tror jeg, på de kanter. 
Det lå ikke i mine kort, i min hønsegård om jeg så må sige, at jeg skulle blive præst. Men da jeg 
i gymnasietiden bladrede rundt i Kierkegaards forfatterskab, så blev jeg bidt. Bidt at teologiens 
dybder og kringelkroge. Teologien peger direkte ind i hjertet af den europæiske kulturhistorie: 
Hvem vi er, hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen. Og selvom jeg ikke forstod meget af Kier-
kegaard, så vidste jeg, at jeg skulle studere teologi.  
I 2017 stod jeg så med mit teologiske kandidatbevis i hånden. De år, jeg havde tilbragt bag uni-
versitetets trygge og tykke mure og med hovedet begravet i bøger, havde givet mig mod på at 
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blive præst. Og i foråret 2018 blev jeg – selvom jeg har en FCK-magnet hængende på mit køle-
skab – ansat i Brøndbyvester Kirke.  
I Brøndbyvester fik jeg hår på brystet som præst og lærte at flyve som ørnen i eventyret, men da 
præstestillingen i Sct. Mariæ, den smukkeste og mest charmerende kirke i Helsingør, blev ledig, 
så var jeg ikke i tvivl: Jeg måtte for alt i verden forsøge at gribe ud efter mit drømmeembede!
Heldigvis, og det er jeg meget taknemmelig for, pegede menighedsrådet på mig som sognets nye 
præst. Her skal jeg slå dybe rødder med min familie, her skal jeg virke som præst – både i sorg 
og glæde, til hverdag og til fest. 
Som præst er det et dybt privilegium at blive inviteret ind i folks liv, når deres liv bliver stort. 
Når de befinder sig på livets tinder og i livets bølgedale. Når et barn skal døbes, når et forelsket 
par skal giftes eller når vi tager afsked med et elsket menneske. Men kristendommen har også 
noget at sige til alt det, der ligger mellem tinderne og dalene. 
Dybest set handler kristendommen for mig om, at Gud er med os. Og forstår vi vores liv i lyset 
af den kristne grundfortælling, nemlig den, at Gud lader sig føde som menneske, dør og opstår, 
så ændrer vores liv og omgivelser karakter. Verden åbner sig. 
I kirken kan vi mødes og ikke blot kigge på os selv og på hinanden, men også vende blikket op 
mod himlen, for tilværelsen udgøres ikke kun af en horisontal linje mennesker i mellem, den har 
også en lodret akse mellem Gud og mennesker. Når vi samles i kirken om søndagen, så er det 
blandt andet for at mærke denne tilværelsens vertikalitet. 
Jeg vil bestræbe mig på som præst, fra de smukke rammer i Sct. Mariæ Kirke og fra Kronborg 
Slotskirke, og sammen med kirkens dygtige medarbejdere, at forkynde en kristendom, der retter 
sig ind i det levede liv – sådan som det leves lige her i sognet.
Derfor glæder jeg mig også til at lære jer og sognet at kende. Forhåbentlig får vi anledning til 
at hilse på hinanden, enten i kirken, på torvet, i supermarkedet eller i et par waders ved kysten. 

Bedste hilsener – ikke fra svanen eller ørnen – men fra den nye præst, Sigurd

Præstegården må være en af de kulturhistorisk mest 
fascinerende tjenesteboliger i landet. Stedet, der her 
er fotograferet før den omfattende restaurering af 
Karmeliterklostret og kirken i 1901-06, beskrives 
nærmere side 15-16. Museerne Helsingør. 
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Frokostmøder
i efteråret 2020
I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev 
genforenet med Danmark, så derfor har vi 
valgt at lade det overordnede tema for efter-
årets frokostmøder være: »Genforening«.
Møderne finder sted i Laxmandssalen, hvor 
der først er ca. 1 times foredrag. Derefter ser-
veres der frokost med kaffe og the. Spiser 
man med, koster det 30 kr. Alle er velkomne.
Onsdag d. 9. september kl. 12-14: 
Jürgen Schoop vil fortæller om sin opvækst i 
Sønderjylland med et ben i begge lejre. Den dan-
ske og den tyske, og hvad det betød for ham, da han 
”udvandrede”. 

Onsdag d. 14. oktober kl. 12-14:
Lone Nyeng vil fortælle om at være dansk kirke og præst i Sydslesvig.
Lone Nyeng har været præst i Sydslesvig fra 1996 til 2008, hvor hun havde sit virke i detnord-
vestlige hjørne, i Arentoft Pastorats danske menighed.
Selvom det bare er lige syd for grænsen, og selvom Sydslesvig hørte til det
danske rige indtil 1864, og selvom arbejdet foregår inden for det danske mindretals
rækker, så er det et andet liv, kirkeligt, kulturelt og socialt.
Hun vil fortælle om sin tid som præst i det danske mindretal, og temaer som nationalitet og 
identitet vil blive inddraget.
I dag er Lone ansat som sognepræst i Ommersyssel Østre Pastorat, der ligger mellem Randers 
og Hadsund.

Onsdag d. 11. november kl. 12-14:
Louise Klinke Øhrstrøm: Maria Gørrigsens visioner.
I forbindelse med en sortering i det historiske arkiv på Sønderborg Slot dukkede der i 1994 en 
pakke op med 112 tegninger og en hel del tekster fra 1. Verdenskrig. Bag dem stod en lokal 
sønderjysk kvinde, Maria Gørrigsen, hvis bror var faldet som tysk soldat ved Vestfronten i 1917. 
Gørrigsen blev dog ved med at tro på, hendes bror stadig levede, fordi hun fandt trøst i en række 
Kristusvisioner, hun tegnede og beskrev. I foredraget vil Louise Klinke Øhrstrøm vise Maria 
Gørrigsens tegninger og fortælle om hendes bemærkelsesværdige visioner. 

Onsdag d. 9. december kl. 12-14: 
Juleafslutning v/Sigurd Victor Stubbergaard og Jørgen Ingberg Henriksen.
Julen nærmer sig, og vi vil synge adventens og julens sange og salmer sammen og spise en god 
frokost.

 JIH
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Præsteboligen, Sct. Annagade 40, der 
nu er beboet af vor nye sognepræst, er 
behændigt undladt i de fleste beskrivel-
ser af Karmeliterklostret og Sct. Mariæ 
Kirke; måske fordi vi i grunden ikke 
ved ret meget om, hvordan der har set 
ud, og hvad der er foregået inde bag 
dens solide munkestensmure i tidens 
løb. Hvem boede her i karmeliternes 
tid? Tjente den som bolig for hospitals-
forstanderen efter 1541 og hvorfor blev 
den først præstebolig i 1616? Jeg skal 
her prøve at skrive lidt om det, vi trods 
alt ved om præsteboligen.   

Denne nordlige udløberfløj er bygget 
ind mod Karmeliterklostrets nordside 
og er den yngste del af det senmid-
delalderlige klosterkompleks, antagelig 
opført i begyndelsen af det 16. århund-
rede. Bygningen er mod nord afsluttet 
af en fin kamtakket blændingsgavl, der 
kan betragtes som en forenklet udgave 
af kirkegavlene og beslægtet med vest-
fløjens sydgavl. Vi ved intet om bygnin-
gens oprindelige indretning, men det er 
i ny og næ antydet, at udløberfløjen kan 
have tjent som bolig for prioren, måske 
endog generalprioren for karmeliterorde-
nen i Danmark. Snarere har klostrets pri-
or dog haft sin egen celle ved klostrets 
indgang, hvis den uskrevne regel skulle 
følges, men det er sandsynligt, at prioren 
til daglig har holdt til i den store nord-
lige pillesal i vestfløjen. Udløberfløjens 
hovedindgang har sandsynligvis oprin-
delig været ad en fladbuet dør i den kar-
napagtige østlige udbygning. 
Efter reformationen blev klostret i 1541 
indrettet til Helsingørs almindelige 
Hospital til gavn for syge, fattige og 
gamle, og her kom udløberfløjen sand-
synligvis i første omgang til at tjene 

som bolig for hospitalsforstanderen. De 
tyske præster ved Sct. Mariæ Kirke boe-
de ved nuværende Sophie Brahes Gade, 
hvor Hermann Becker i kirkens regnska-
ber 1586-1659 omtales som boende »ved 
Stranden«.  
I september 1616 blev det bestemt, at 
man »ved førstkommende lejlighed lader 
det stenhus ved kirken i Helsingør, hvori 
slotsdegnen hidtil har boet, istandsætte, 
så den tyske præst herefter skal have sin 
bolig i dette hus«. Præst på det tidspukt 
var Augustinus Sand (1567-1649), der 
havde sit virke ved kirken i 32 år, men 
hvordan hans nye bolig blev indrettet, 
kan nok kun en senere nøje gennemgang 
af kirkens bevarede regnskaber fortæl-
le lidt om. Et hurtigt opslag i disse viser, 
at der i 1666-67 er brugt 100 søm »til 
at oprette plankeværk mellem den tyske 
præst Just Valentin Stemanns og hospita-
lets Anders Sørensens boliger«, ligesom 
en lokal murermester har fået 13 daler og 
2 mark for »adskillige arbejder, nemlig 

Lidt om præsteboligen
af Lars Bjørn Madsen



et tværhus i gården at skælle og muren 
i den tyske præstegård at forbedre, som 
ganske var forfalden item ved køkkenet 
og fogdens stue«. I april 1671 anskaffes 
et parti vragtømmer til »et plankeværk 
mellem tyske præst og klosters have«.   
En vurdering fra 1811 i forbindelse med 
brandforsikring af ejendommen fortæl-
ler en smule om indretningen dengang: 
En bygning af massiv grundmur på alle 4 
sider med kælder under. 2 etager høj med 
heltag, i længden 30 alen og i bredden 13 
alen, med en kvist af 6 alens bredde, og 
herved til hospitalspladsen en tilbygning 
af 5 alen i kvadrat, 2 etager høj med hel-
tag. Første etage er indrettet til en for-
stue, 2 stuer og 3 kamre, alt med bræd-
degulv og gipsloft. I denne etage er en 3 
etages og 2 enkelte vindovne. Den anden 
etage er indrettet til en forstue, 2de sale 
og 4 kamre; deri står 3 jernvindovne med 
opsats samt en enkelt ditto med kobber-
tromle og rør. I gården er på den nordre 
side en bygning af 18 fag mur og bin-
dingsværk, en etage høj med heltag og en 
Qvist af 2 fag. Indrettet til et værelse og 
2 kamre, samt køkken og spisekammer, 

og i værelset står en fajancevindovn. Går-
dens og havens indhegning består til Sct. 
Annagade og kirkegården af grundmur 
i længden 148 alen og i højden 3 alen, 
med en port. Den øvrige indhegning om 
haven er i alt bestående af 50 fag plan-
keværk og 10 fag stakit. I gården er en 
liden bygning af 2 fag mur og bindings-
værk, en etage høj, med heltag, indrettet 
til lokum og skarnkiste.« Går man tilbage 
til den første brandtaksation af ejendom-
men, fortælles intet om bygningernes 
indre, men til gengæld står der i haven et 
tre fag stort lysthus af bindingsværk med 
kælder under. 
I årene 1901-06 blev kirken og kloster-
bygningerne gennemgribende restaure-
ret under ledelse af arkitekt H.B. Storck. 
Nok lidt hårdhændet, vil vi mene i dag, 
for ganske vist blev bygningernes oprin-
delige senmiddelalderlige arkitektur 
langt mere fremtrædende, men århund-
reders ikke ucharmerende tilbygninger 
blev brutalt fjernet, ligesom meget blev 
rekonstrueret uden sikkert belæg for det 
oprindelige udseende. Også præstegår-
den gennemgik restaurering, men denne 

krævede ikke samme for-
andringer. 
I dag står præsteboligen 
utvivlsomt som en af de 
kulturhistorisk klart mest 
fascinerende gejstlige tje-
nesteboliger og gemmer 
stadig på de fleste af sine 
hemmeligheder. 
Måske kan vor unge nye 
sognepræst en dag finde tid 
og lyst til at fravriste den 
endnu flere af disse.             

Præstegården blev besøgt og her 
tegnet af arkitekt J.D. Herholdt 
i efteråret 1850. Han leverede i 
1885 de første planer for restau-
rering af kirke og kloster.
Tegning i Museerne Helsingør.


