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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

Sct. Mariæ Sogns nordkyststrækning er vel
noget af det smukkeste, vi har at byde på her i
Nordsjælland. Hvor bøgeskoven favner stranden nær Julebæk, og hvor de små kommunalt
ejede strandenge med badestrande er endnu
en stor herlighedsværdi. Her er stranden ved
Højstrup fotograferet en lun, sen juliaften.
Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2022.
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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

Litteratur
og teologi
Shakespeare: Vagtskifte
på Kronborg Slot
Natten er mørk og kold, vinden suser og
havet bruser. Der er vagtskifte en frost
klar vinternat på Kronborg Slot. Offi
ceren, Francisco, går sin sidste runde
på skansen uden for slottet. End ikke en
mus har rørt sig i græsset, og alt ånder
fred og idyl.
Bernado, Horatio og Macellus træder til,
klar – med en vis frygt og bæven - til
nattens vagt, for tænk nu, hvis spøgelset
viser sig igen, når slotsuret slår et, som
de sidste to nætter?
I det øjeblik uret ringer sit timeslag, så
træder spøgelset frem fra mørket. En
rædsel går igennem dem, for hvad er
dette, denne skikkelse i mørket. Et spø
gelse? Kongen, der vender tilbage fra de
døde? Er det muligt, er det officerernes
fantasi, der leger med dem i natten eller
er det virkelig muligt at åbne dødens por
te indefra?
I 1517, godt 70 år før Shakespeare
skrev Hamlet, der havde Martin Luther
draget forestillingen om Skærsilden,
ingenmandslandet mellem Helvede og
Himlen, i tvivl. Og samme spørgsmål,
samme tvivl, rammer nu de tre soldater
på Kronborgs fæstningsmur: Er spøgel
set en dæmon, en løgneånd, der hjemsø
der de levende, som Luther og protestan
terne mente, eller er spøgelset en afdød
fra Skærsilden, som de levende er for
pligtet på at frikøbe fra lidelser i det hin
sides ved sjælemesse, gode gerninger og
aflad, som paven og katolikkerne fore
skrev?
Denne iskolde vinternat på Kronborg
står vi således over for et vagtskifte i

af Sigurd V. Stubbergaard

Johannes Nørretranders: Spøgelset på Kronborgs
bastioner. Motivet er ét af en række malerier og
tegninger, Nørretranders udførte i 1938-39 i forbindelse med Hamlet-spillene på Kronborg. Flere af dem var udført på bestilling af kommunen
til ophængning i det påtænkte By- og Hamletmuseum på Marienlyst Slot. Tegning/oliekridt, udateret. Privateje.
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mere end én forstand: Protestantisme
eller katolicisme? Reformationsstriden
elegant spejlet i Shakespeares skuespil.
Dostojevskij: Forlad klosteret
og gå ud i verden
”Hvis et hvedekorn ikke lægges i jorden
og dør, bliver det aldrig til mere end det
te ene korn. Men hvis det dør, bliver det
til mange hvedekorn” (Joh 12,24).
Sådan står der på Dostojevskijs gravsten.
De sidste ord fra en af de største forfatte
re verden endnu har set. Ord, som ikke er
hentet fra Dostojevskijs egen hånd, hvor
fra der jo ellers er strømmet millioner af
ord og sætninger, men i stedet et citat fra
Bibelen, fra Johannesevangeliet.
Ordene finder vi også på første side af
Dostojevskijs sidste roman, Brødrene
Karamazov (1880). I romanen møder vi
munken Aiosha, som lever trygt i klo
steret, et liv i bøn og med faste ritua
ler, og altid i nærheden af klosterets æld
ste, Zosima, som kærligt styrer munkene
igennem livet. Klosteret er et helle midt
i livet, en kapsel, og verden – med alt
dets lidelse og lidenskab – er ’der ude’,
på afstand, omringet af klosterets tyk
ke mure.
Da Zosima, den ældste, ligger på sit
dødsleje og alle munkene har samledes
om ham for at læse højt af Bibelen, så
tager han fast i Aioshas hånd: ”Forlad
klosteret, gå ud i verden, og bring kær
lighed ud til folket.”
De ord bliver begyndelsen til munkens
liv i verden – ud til jorden, ud til folket,
ud til den lidelse, som hører verden til.
Og dengang, i 1860’ernes Rusland – og i
resten af verden for den sags skyld – der
var lidelsen alle vegne: Børn blev mis
brugt, kvinderne blev tævet ”som det var
mandens ret og pligt”, druk, vold og van
vid var en del af dagligdagen – i hjem
met og på gader og stræder. Det var den
ne verden, munken skulle bringe kærlig
heden ud i, ud af klosterets indre og ind i
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verden, hvor kærligheden virkelig mang
lede at slå rod i al elendigheden.
Knausgård: Hvorfor dør livet?
Det er to norske brødre, Syvert på 19
år, og Joar på 12, der sidder sammen og
spiser morgenmad. De har mistet deres
far for 9 år siden, og nu er deres mors
helbred begyndt at vakle. Måske har
hun lungekræft. Dér midt i morgenma
den spørger den kvikke lillebror, Joar:
”Hvorfor dør vi egentligt?”– Hvorfor”,
sagde jeg? Ja, hvorfor dør vi egentlig?
– Tænker du på fuglen, som du skød med
haglgeværet? Måske, sagde han. Den
døde fordi den gik i stykker. Den kan
jo ikke fungere, når der er gået en kug
le gennem kraniet. Men hvis det ikke var
sket, sagde han, så ville den under alle
omstændigheder dø før eller siden. Ja,

sådan er det jo, sagde jeg, ”men hvor
for?”, spurgte han? – det er der ingen,
der ved. Men der må jo være en grund,
sagde han. – Alting bliver jo gammelt og
slidt, sagde jeg, en bil kan køre så og så
mange år før den begynder at skrante, og
til sidst er der ikke andet at gøre end at
skrotte den.
Men en bil, sagde Joar, kan man jo køre
på værkstedet og ordne. Jo, men det er
lidt ligesom et hospital. Det virker kun
et stykke tid. – Ne-ej, sagde han – man
kan skifte bildækkene ud efterhånden
som de går i stykker. Det kan man ikke
med mennesker og dyr. Det er ikke sik
kert, sagde jeg – Måske kan man engang
i fremtiden lave kunstige menneskede
le. – Tror du så, at døden vil forsvinde?
Spurgte han. Ja, tror du ikke? Hvis alt
der går i stykker, bliver skiftet ud? For
det første, sagde han, og så ned i bordet
mens han med albuen støttet mod bordet
holdt maden i hånden – Hvis man skrif
ter alle delene i din krop ud, vil du ikke
længere være dig selv, vil du? Det har du
jo ret i, sagde jeg. Han smilede, men bed
ligesom smilet i sig igen. ”For det andet.
Det svarer ikke på spørgsmålet om hvor
for døden findes, gør det vel? Hvorfor
dør livet?
Denne lille samtale mellem de to fader
løse brødre, Syvert og Joar, er taget
fra Karl Ove Knausgårds netop udgiv
ne roman, Ulvene fra evighedens skov
(2022), men jeg tror, at samtalen eller
tankerne bag den kunne finde sted også
alle mulige andre steder – i børneha
ven blandt de nysgerrige børn, til konfir
mandundervisningen blandt de undren
de teenagere, på arbejdspladsen blandt
de tvivlende voksne, på plejehjemmet
blandt de troende ældre. Hvorfor dør
livet?
Teologi og litteratur – Bibelen som
den store fortolkningsnøgle
Den canadiske litteraturprofessor, Nort

horp Frye (1912-1991), har argumenteret
for, at Bibelen, dens sprog, dens struk
tur, dens myter, er det baggrundstæppe,
som megen af den vestlige litteratur og
kunst er vævet ind i. Uden Bibelen, så
ville meget litteratur – og kunst i det hele
taget – falde sammen, som et mennesker,
der pludselig mister sin rygrad.
Fryes tanke er denne: Mennesket lever
ikke blot i naturen som et dyr, for men
nesket spinder sig altid ind i en eller
anden form for mytologi, der kan tjene til
forklaring på dets eksistentielle forhold:
fødslen, livet, døden. Myterne, hvor end
de kommer fra, har den funktion, at de
holder vores indre forestillingsverden
sammen – og ikke bare min indre fore
stilling, men vores, samfundets, menne
skehedens.
Frye mener, at mennesket slet ikke kan
eksistere og forstå sig selv, hvis ikke det
var for kulturens grundlæggende myter,
for myterne stiller ikke bare det tør
re spørgsmål, hvad er det, men spørger
endnu dybere, hvorfor er det sådan? Et
spørgsmål, som måske ikke kan besva
res, men som ikke desto mindre er afgø
rende at stille. Hvorfor livet? Hvorfor
kærligheden? Hvorfor døden? Hvorfor i
det hele taget noget og ikke intet?
Litteratur og kunst afsøger også ofte dis
se yderste spørgsmål, som findes på kan
ten, i grænselandet, af vores erkendel
se. Og Fryes pointe er, at den vestlige
litteratur – Shakespeare, Dostojevskij,
Knausgård f.eks. – gør det i forlængelse
af Bibelen, for Bibelen er, om vi vil det
eller ej, den grundlæggende mytologiske
understrøm i vores kultur, som vi ikke
kan tænke væk eller trække fra.
Alene af denne grund er det værd at dvæ
le ved, og derfor gør vi netop dét spørgs
mål, forholdet mellem teologi og littera
tur, til genstand for vores foredragsrække
i efteråret med tre spændende foredrag,
der stiller skarpt på Shakespeare, Dosto
jevskij og Knausgård. God fornøjelse!
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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 Sct. Mariæ Kirke.
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 Met
te Riis.
Helsingør Domkirke og Sct. Mariæ Kirke sam
arbejder om tilbuddet om babysalmesang. Det næste hold har opstart tirsdag den 30. august kl.
10.00 i Sct. Mariæ Kirke. 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. Tilmelding
kan ske på kirkens hjemmeside.

Høstgudstjeneste

den 18. september med efterfølgende frokost
I år vil vi holde høstgudstjeneste den
18. september, og efterfølgende er
der frokost i Foredragssalen, hvor
der er mulighed for at spise sam
men, drikke et glas og nyde de dejli
ge omgivelser i Klostret. Vi vil også
synge høstsange efter deltagernes
forslag fra højskolesangbogen. Pri
sen er 75 kr., og tilmelding og beta
ling skal ske til kordegnen på kirke
kontoret fra 1. september og senest
tirsdag den 13. september. Kontoret
har åbent tirsdag fra 9-12 og 16-18,
onsdag til fredag fra 9-12.
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Kulturnat i Sct. Mariæ Kirke
Program

Fredag den 30. september 16.00-21.00

Kl. 16-18: Drop-in-dåb
Husk at medbringe gyldigt billed-ID, hvis du er over 18 år eller hvis du
er under 18 år, dine forældres samtykke.
Kl. 19-20: Rundvisning i kirken og klosteret
Kl. 20.30: Koncert i kirken
»Klassisk musik og rytmiske
ballader«.
En halv times koncert med duoen
Marie Holm Hansen, sopran og
Nynne Tworek, klaver.

Følg os på

facebook.com/sctmariaekirke

instagram.com/sct.mariae.kirke
instagram.com/sct.mariae
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KALENDEREN

Onsdag den 17. august:
Pige- og spirekoret ny sæson

Tirsdag den 30. august kl. 10:
Babysalmesang holdstart

Søndag den 4. september kl. 15:
Koncert med Ars Nova

Onsdag den 14. september kl. 12:
Frokostmøde med Iben Damgaard
Søndag den 18. september kl 10:
Høstgudstjeneste

Fredag den 30. september kl. 16-21:
Kulturnat i Sct. Mariæ Kirke
Lørdag den 1. oktober kl. 11:
Foredrag ved Jørgen Gammelgaard
om Palle Nielsen

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 6. september
Tirsdag den 8. november
Tirsdag den 6. december
Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 14. februar
Tirsdag den 28. marts

Søndag den 9. oktober kl. 15:
Koncert. G.P. Telemanns Pariser
kvintetter III.
Onsdag den 12. oktober kl. 12:
Frokostmøde med forfatter Niels
Brunse

Onsdag den 9. november kl. 12:
Frokostmøde med Dorthe TofteHansen

Søndag den 13. november kl. 15:
Allehelgenskoncert i Laxmandssalen
Søndag den 18. december kl. 15:
Julekoncert med pige- og spirekoret

Læs nærmere om de enkelte arrangementer
i dette nummer.
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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 V.
Stubbergaard.

Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
4. september 12. s. e. trinitatis

27. november 1. s. i advent

Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

Kl. 08.30: Sigurd V.N. Stubbergaard

2. oktober 16. s. e. trinitatis

Kl. 08.30: Sigurd V. N. Stubbergaard

6. november Alle Helgens Dag

Kl.15.00: Sigurd V.N. Stubbergaard
og NN

Sct. Mariæ Kirke
4. september 12. s. e. trinitatis

Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

11. september 13. s. e. trinitatis
Kl.10.00: NN

18. september Høstgudstjeneste
Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

25. september 15. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

2. oktober 16. s. e. trinitatis

Kl. 10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

9. oktober 17. s. e. trinitatis

Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

Gudstjeneste på Grønnehaven

16. oktober 18. s. e. trinitatis

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

23. oktober 19. s. e. trinitatis

Birkebo kl. 14.00

30. oktober 20. s. e. trinitatis

Kl.14.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

6. november Alle Helgens Dag

Kl.14.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

13. november 22. s. e. trinitatis

Kl.14.00: NN

20. november Sidste søndag i kirkeåret

Kl.14.00: NN
Evt. ændringer, se sognets hjemmeside

Kl.10.00: NN
Kl.10.00: NN

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

Kl.10.00: Sigurd V.N. Stubbergaard

Onsdag den 17. august

Onsdag den 21. september
Onsdag den 19. oktober

Onsdag den 16. november
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Musik i Sct. Mariæ
Fredag den 30.
september kl. 20.30:
Koncert på Kulturnatten »Klassisk
musik og rytmiske ballader«. En
halv times koncert med duoen Marie
Holm Hansen, sopran og Nynne
Tworek, klaver.
Søndag den 9.
oktober kl. 15.00:
Georg Phillip Telemann:
Pariserkvartetter III.
Ved denne koncert spilles de tre
sidste kvartetter og således har
man kunnet lytte til samtlige 12
kvartetter fra denne herlige samling
af sprudlende kammermusik.
Sct. Mariæ kirkes Telemann-kvartet:
Stefanie Barner, barokviolin, Winnie
Bugge Frandsen, traversfløjte, Hanna Thiel, gambe og Søren Gleerup
Hansen, cembalo.
Søndag den 13.
november kl.
15.00:
Allehelgenskoncert i Laxmandssalen.
Kirkeåret går
på held og vi
har netop passeret Allehelgen. Kom og lyt
til stemningsfuld kammermusik i Vor Frue
Klosters smukke Laxmandssal. Medvirkende: Violinist Tinne Albrechtsen,
10

Tinne Albrechtsen

Hanna Thiel, gambe og Søren
Gleerup Hansen,
kammerorgel.
Musik af Heinrich
Ignaz Franz Biber,
Johann Heinrich
Schmelzer og Ignazio Albertini.
Organist
Søren Gleerup Hansen

Winnie Bugge Frandsen

Pigekoret og spirekoret
Når spire- og pigekoret synger, er kirken fyldt, og ved sommerkoncerten
den 12. juni fik man mulighed for at høre årstidssange, popsange, sange fra musicals og sange med tekster fra det nye og gamle testamente. Sjove sange og alvorlige sange, flerstemmige sange og solosange,
egenkomponerede sange og sange af Ingemann/Weise, Bo Grønbech,
Howard Goodall, Rodger & Hammerstein mfl.
Sct. Mariæ Kirkes Spirekor er for de yngste børn, 0-3 klasse. Gennem rytmelege, kanondanse, stemmeøvelser og hørelære leger sig børnene ind i musikkens magiske verden. Vi øver i Foredragssalen onsdage
15:30-16:30. Den nye sæson begynder d. 17. august.
Tilmelding: kynaston.catarina@gmail.com.
Sct. Mariæ Kirkes Pigekor øver i Foredragssalen onsdage 16:30-18:00.
I Pigekoret lærer man at udvikle stemmen på en hensigtsmæssig måde,
og med udgangspunkt i den danske salme lærer man om stemmen, solmisation (synge med håndtegn), hørelære/teori og kirkeåret. Den nye
sæson begynder d. 17. august.
Tilmelding: kynaston.catarina@gmail.com
Den 18/12 kl. 15:00 er der Julekoncert, og i det nye år medvirker begge
kor til Kyndelmisse i Kronborg Slotskirke og til Fastelavnsgudstjenesten i
Sct. Mariæ Kirke.
Velkommen i musikkens magiske verden.
Mange hilsner
Catarina Kynaston, 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:

Dostojevskij
14. september kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster

»Dette ’halleluja’ må gå gennem tvivlens skærsild« – Litterær ironi og teologisk alvor i Dostojevskijs Brødrene Karamazov” ved lektor i Etik og Religionsfilosofi, Det Teologiske Fakultet,
KU, Iben Damgaard.
I Dostojevskijs romaner får de bibelske figurer og fortællinger nyt liv ved at indskrives og
omskrives i litterær udforskning af eksistensens og teologiens store spørgsmål om lidelse, fri
hed og kærlighed. Bibelske motiver er vævet ind i de tanker, samtaler, drømme og mareridt –
kort sagt i de liv – som personerne i romanen lever på modernitetens vilkår, hvor tro brydes
med religionskritisk skepsis. Foredraget vil især fokusere på de mange forskellige perspekti
ver på Kristus og næstekærlighedsbudet, der krydser klinger i tro, tvivl,
og direkte oprør i Dostojevskijs sidste store roman, Brødrene Karama
zov, der udkom i ny dansk oversættelse i 2020.
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Shakespeare
12. oktober kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster
»Shakespeare - et resonansrum for de tungeste spørgsmål« ved forfatter og oversætter Niels
Brunse.
Man skal ikke gå til Shakespeare for at få svar på teologiske spørgsmål. Shakespeare prædi
ker aldrig. Og hans verdenskendte, vidtudbredte og vidunderlige tekster rummer ikke et eneste
udsagn, som man kan sige er hans mening. Hans fortolkning af den menneskelige tilværelses
dilemmaer er altid lagt i munden på hans personer. Er det den fromme, blide og rimeligt udu
elige kong Henry VI, der er hans talerør? Eller er det den modbydelige, magtbegærlige kong
Richard III?
Ingen af dem, naturligvis. Shakespeare er dramatiker, ikke moralist. Men han forstod menne
skesjælens kampe med det jordiske liv på en måde, der overgår det meste af, hvad digtere har
tænkt og skrevet både før og efter ham. Lige så lidt som man kan finde svar hos Shakespeare,
lige så meget kan man finde sine spørgsmål spændt op og bredt ud til overvældende dimensio
ner, når man ser ind bag replikkernes overflade.
Vi kan være tvivlere som Hamlet. Vi kan være kynikere som Falstaff. Vi kan være himmelfly
vende forelskede som Romeo og Julie. Vi kan også få at vide at ethvert rollevalg – frivilligt
eller naturnødvendigt – har modsatrettede undertoner i sig.
Shakespeare levede og skrev i en tid, hvor Gud var en selvfølgelighed for de allerfleste. Han
og hans værker lever stadig i vores tid, hvor den selvfølgelighed ikke længere er fremhersken
de. Men trangen til at finde mening er mennesket iboende, og derfor er Shakespeares tekster et
resonansrum for selv de tungeste menneskelige spørgsmål. Også de teologiske.

Knausgård
9. november kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster
Skam og skyld – og lidt om engle. - Karl Ove Knausgårds autofiktion om at være menneske
ved sognepræst Dorthe Tofte-Hansen.
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har forarget og begejstret læsere i Skandinavien og
det meste af verden med det autobiografiske romanværk »Min Kamp«. Over 4500 sider for
tæller han om sin fars druk og sociale deroute, om bedsteforældrenes nazi-sympatier og sin
hustrus psykiske sygdom. Han skriver om nedture, om svigt og forelskelser og om kampen for
at blive forfatter. Men først og fremmest handler »Min Kamp« om at være menneske, og om at
man ikke kan leve livet uden at pådrage sig skyld.
Knausgård udtaler sig flere steder kritisk i forhold til kristendommen, og han betegner sig selv
som ikke-kristen. Samtidig trækker hans voluminøse forfatterskab mange tråde til den jødiskkristne tradition og til det menneskesyn, der er vokset ud af denne tradition, og det er nærlig
gende at læse hans litteratur som en fortælling om skam, skyld og nåde.
Foredraget vil - med udgangspunkt i »Min Kamp« - fortælle om Knausgårds forfatterskab. Om
skam og skyld, om det forunderlige ved det helt almindelige liv - og måske lidt om engle
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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Kunstforedrag

»Palle Nielsen – De religiøse serier« v/Jørgen Gammelgaard
Lørdag den 1. oktober kl. 11.00 – 12.30 i Laxmandssalen

Palle Nielsen (1920 -2000) var en af sin generations
store og kendte tegnere og grafikere. Hans værk er
mest forbundet med hans oplevelse af tiden under
og efter Anden Verdenskrig. Mindre kendt er tre små
bøger med religiøse temaer, som han udgav 1949 -1984. De er lidt uanseelige publikationer, nemme at have liggende i lommen eller på natbordet, men fulde af stærke, udtryksfulde sort-hvide træsnit, linoleumstryk og tuschtegninger, der skildrer Jesus
passionshistorie og menneskets tilværelse i sorg og glæde, ensomhed og nød. Palle
Nielsen gennemgik i de næsten 40 år, bøgerne dækker, en religiøs udvikling, som vil
blive illustreret i Jørgen Gammelgaards foredrag ved en præsentation af grafik og tegninger fra de tre værker.
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Skumringsgudstjenester
i Sct. Mariæ Kirke

I de mørke måneder indbyder vi i Sct. Mariæ Kirke til »skumringsgudstjeneste« i vores flotte kirkerum. Almindeligvis begynder en gudstjeneste med en morgensalme, der byder solen og
dagen velkommen, men salmebogen er også fuld af aftensange, som giver rum til tilværelsens melankoli og til toner i mol.
Træd til en af skumringsgudstjenesterne for en stund ud af hverdagens trummerum, og lad roen og mørket sænke sig over kirke og krop. Kirkerummet fyldes med skøn musik, salmesang og
læsninger og refleksioner fra præsten.
Efter den korte og stemningsfulde gudstjeneste byder vi på et glas
klosterøl i kirkedøren.
27. oktober kl. 17.30 ved Sigurd V. Stubbergaard
24. november 17.30 ved Sigurd V. Stubbergaard
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Udsigt fra Julebæk til Kronborg 1856
Utallige af vore malere har været betaget af udsigten til Kronborg fra den strækning af Nordkysten,
hvor Teglstrup Hegn møder Øresund. Det her viste maleri er udført af Carsten Henrichsen i 1854, og
repræsenterer tiden før Helsingør og Tikøb sogneråd i fællesskab vedtog anlægget af en Nordre Strandvej mellem Helsingør og Hellebæk. Det skete i juni 1875, og den 19. maj 1877 blev strandvejen mellem
Helsingør og »indtil cirka 800 Alen Syd for Julebækshuset« åbnet for offentlig færdsel, hvilket bekendtgjordes i aviserne. Den nye vej kunne nu indgå i amtets fortegnelse over »offentlige Biveje«, en betegnelse vi nok ikke just ville hæfte på nutidens stærkt trafikerede Nordre Strandvej. Motivet er hentet lige
syd for Julebæk, og her var stien ofte sandet til og ganske vanskelig at køre på. Derfor fungerede den
nuværende Gl. Hellebækvej på toppen af kystskrænten som den eneste direkte alfare vej mellem Helsingør og Hellebæk. I 1881 havde Gl. Hellebækvej efter anlæggelsen af Nordre Strandvej efterhånden
mistet sin betydning, hvorfor vejstrækningen gennem Teglstrup Hegn blev nedlagt som offentlig vej og
solgt til statsskovvæsenet til brug som almindelig skovvej - i dag den nok mest populære skovvej i Helsingør Kommune.
LBM
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