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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 4/2020   november december januar  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. 

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. 

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

Forsidebilledet
I 1500-1501 malede den floren-
tinske renæssancemaler Sandro 
Botticelli et forunderligt ejen-
dommeligt billede af Jesus fød-
sel. Det er det eneste billede, 
Botticelli malede på et lærred. 
Ingen kom til at se det i samtiden.
Læs nærmere om maleriet side 12. 
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Kongen og den fattige pige
Der var engang en mægtig konge i et stort 
rige med skove, søer og bjerge. Han havde 
borge og paladser, prinsesser og tjenestefolk, 
men den eneste kongen elskede og kaste-
de sin kærlighed på, det var en fattig, ringe 
bondepige, som boede langt ude på landet i 
udkanten af riget.
Kongen samlede hele hoffet, digterne, filo-
sofferne og alle embedsmændene, om det 
ene spørgsmål: Hvordan kan jeg vinde pigens 
hjerte? Hvordan kan jeg gøre hende til min, 
spurgte kongen?
Embedsfolkene rakte hænder i vejret: ”Du 
store konge, dig som råder over alle rigets 
rigdomme, du kan jo besøge hende i al din 
kongelige magt og storhed, så hendes fattige 
øjne vil blive oplyst af al din pragt”.
Hun ville blive opslugt, fortryllet, overvæl-
det, men ville det vinde hendes kærlighed? 
Nej, skulle hendes kærlighed være ægte og 
fri, strømme fra det dybeste lag af hjertet, så 
må der en lighed mellem kongen og pigen til, 
for kærligheden vokser jo ikke ud af beun-
dringens blik. 
Filosofferne rakte hænder i vejret: ”Kon-
ge, du som sidder på tronen, du må løfte den 
arme pige, der arbejder i fattige klæder fra 
morgen til aften, op til dig her på slottet. Du 
må rykke hende ind i de riges kreds – for-
gyld hende med diamanter og balkjoler, så 
hun bliver ligesom os. Så er I lige og så kan 
kærligheden blomstre.”
Pigen ville blive taknemmelig og fuld af 
benovelse, men er dét, det samme som ægte 
og fri kærlighed? 
Kongen overvejede frem og tilbage, og til 
sidst fandt han løsningen. Der var kun én 
mulighed, hvis det skulle lykkes ham at vin-

de pigens hjerte. I stedet for at bringe pigen 
til slottet, i al dets pomp og pragt, så måt-
te han komme til hende – helt ud på landet, 
hvor armoden, de sultne maver, hører hjem-
me. Han måtte kaste al sin kongelighed bort, 
al sin magt og rigdom, og iklæde sig en fattig 
tjeners dragt. Ikke som et kostume, et bedrag, 
men i virkelig forstand måtte han blive fattig 
og træde ind i tjenerens skikkelse.
Han var stadig konge, men for at kærlighe-
den mellem dem kunne være ægte og lige, 
så måtte han blive som hende, så de fra sam-
me sted kunne se hinanden i øjnene. Kun 
sådan, ved at stige ned til hende, kunne kær-
lighedens bro dannes mellem dem, kun sådan 
kunne kongen vinde pigens hjerte, ægte, frit 
og utvungent, så hun også - fra det rene hjer-
te – gengældte hans kærlighed.     

Himmel og jord smelter 
sammen
Dette lille eventyr, som vi fin-
der det i Søren Kierkegaards 
værk Philosophiske Smuler, er 
på overfladen en fortælling om 
kongen og den fattige pige, et 
eventyr om kærlighed – en slags 
Romeo og Julie-fortælling om et 
umage par.
Men i dybden handler det om 

I julen fejrer 
vi, at Gud blev 
menneske

Flinck, Englene forkynder Kristi fødsel til 
hyrderne, 1639.

af Sigurd V. Stubbergaard
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noget ganske andet. Kierkegaard bruger 
eventyret til at vise, hvordan Gud, kongen i 
himlen, kan kaste sin kærlighed til os arme 
og ringe mennesker hernede på jorden. Kon-
gen er Gud og den fattige pige er os men-
nesker. 
Kierkegaards pointe er, at Gud kun kan vise 
os sin rene kærlighed ved at gøre sig menne-
sket lig. Og ikke bare et mennesket, men det 
ringeste menneske, mennesket som det er i 
støvet. Derfor blev Gud menneske, ikke i en 
kongeskikkelse i pomp og pragt, men i tjene-
rens skikkelse, et fattigt barn i dyrenes kryb-
be, der endte sine dage i lidelse med søm 
naglet gennem hænder og fødder, forladt af 
alle i dødens øjeblik.
For Kierkegaard er det øjeblik, hvor Gud 
lader sig føde, afgørende. For her mødes 
himmel og jord. Her træder Gud ind i histo-
rien, her smelter evighed og timelighed sam-
men, her eviggøres historien og her gøres 
evigheden historisk. På den måde er Gud 

ikke noget, der ligger uden for verden, men 
Gud er i verden – sammen med os. Derfor 
kan vi, i lyset af kristendommen, i egentlig 
forstand tale om, at Gud er med os.  

Barnet i krybben 
Når vi fejrer jul, når vi sammen, enten i kir-
ken eller i dansen rundt om juletræet, syn-
ger Et barn er født i Betlehem, så er det net-
op med dette for øje, at Gud lod sig føde – 
af kærlighed – her på jorden midt i blandt 
os arme mennesker. Det kan måske synes 
som en fjern og ubetydelig ting. Men det er i 
grunden helt afgørende og frisættende, at det 
ikke er os, der gennem vores gerninger gør 
os fortjent til Guds nåde, men derimod Gud, 
uagtet menneskets higen og stræben, kom-
mer til os.
Og når Gud, ligesom kongen fra eventyret, 
kommer til os i skikkelse af det skrøbelige 
Jesus-barn, så betyder det, at Gud er med os 
dér, hvor vi – i overført forstand – ligger i 
støvet. Dér, hvor vi føler os allermest forlad-
te, dér, hvor der hersker tomhed og mørke, 
dér, hvor vi er ensomme og i manglende livs-

Rembrandt, Jesu Kristi fødsel, 1646. Udsnit. 
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mod. Dér er Gud også, for han har selv været 
der, da han lå kold i krybben eller hang – for-
rådt og forladt – på korset. 

Evangeliets lys i mørket 
I denne kolde tid, hvor vinteren har bidt sig 
fast, og hvor corona-smitten forsat er løs i 
blandt os, så skinner fortællingen om Jesus-
barnet i krybben som et lys i mørket. Den 
minder os om, at vi ikke, selvom vi måske 
sidder ensomme og isolerede i vores hjem, er 
helt og aldeles forladte. Vi er aldrig helt ale-
ne, for Gud er hos os både på livets tinder og 

i livets dybeste bølgedale. 
I lyset af den kristne grundfortælling, der er 
spændt ud mellem Guds fødsel julenat og 
Kristi opstandelse påskedag, så bærer ethvert 
menneske, ligegyldigt hvor sølle det end kan 
tage sig ud, en absolut værdi, fordi Gud selv 
har været dér, hvor vi er. Det betyder, at vi 
altid, ligegyldigt hvem vi står overfor eller 
hvordan vores liv end ser ud, skal se et glimt 
af Gud i øjnene på os selv og på hinanden. 
Det er julens og evangeliets glædelige bud-
skab her midt i den mørke og kolde vintertid.

Med disse ord: glædelig jul til os alle!

Nyt fra pigekoret og spirekoret
Sct. Mariæ Kirkes Pigekor er for piger i 
4-9. klasse. Vi øver i kirken hver onsdag 
16.30-18.00. Koret synger med til højmes-
ser og koncerter og tager også på for-
skellige rejser, festivals og hytteture.
I koret lærer man at bruge og udvikle sin 
stemme og at få en sund og god sang-
teknik.
Man lærer også at ”læse” musikken med 
hjælp af håndtegn og rytmesprog og 
almindelig notation.
Puls lærer man med hjælp af forskellige 
danse og øvelser, så man på denne måde 
får musikken og pulsen i kroppen.
Vi synger danske sange og salmer, san-
ge på forskellige sprog, popsange, musi-
cals, gregoriansk sang, klassiske sange, 
årstidssange, sjove sange og flerstemmi-
ge sange.
Kontakt Catarina Kynaston for mere 
information: catarina@kynaston.dk

Luciakoncert med Pigekoret 
den 13. december kl. 16.00.
Vi afholder Luciakoncerten også i år men 
desværre med restriktioner. Det bliver et 
helt privat arrangement for pigekorets forældre og pårørende. I øjeblikket øver vi os i at 
synge med 2 meters afstand! Det går faktisk meget fint.
Vi er i gang med at øve på Barn Jesus i en krybbe lå, Det første lys, En rose så jeg sky-
de, Dejlig er jorden og alle de andre fantastiske adventssange og julesange fra Dan-
mark og andre lande som alle fortæller den fantastiske fortælling om Gud som kom 
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Musik i Sct. Mariæ

ned til os som et lille nyfødt barn for at hjælpe og redde os mennesker.

Spirekoret synger i domkirken
Spirekoret skal synge i domkirken 29. november (første søndag i advent) kl. 16.30, hvor 
man tænder det første lys i adventskansen.
Spirekoret er for alle drenge og piger fra 0.-2./3. klasse.
I Spirekoret lærer børnene om sang og musik på en legende måde. Vi synger sange og 
salmer, danser kanondanse, laver rytmelege og lærer at synge med håndtegn. I løbet 
af året laver vi børnegudstjenester og synger koncerter sammen med drengekoret og 
pigekoret. Vi lærer om musik på en legende måde og man behøver ikke at kunne læse, 
da vi lærer alting udenad.

Kontakt catarina@kynaston.dk  -  og se nærmere på: spirekoret.dk

Angående kirkens julekoncerter:
Desværre har vi set os nødsaget til at afly-
se vores julekoncerter i december. Coro-
na-situationen tillader ikke at mange men-
nesker kan forsamle sig i Sct. Mariæ Kirke 
og ved flere af koncerterne er der også tale 
om et stort antal medvirkende, hvilket heller 
ikke er forsvarligt. Derfor er julekoncerterne 
den 3. december med de lokale kor og kon-
certen med J. S. Bachs Juleoratoriet den 17. 
december aflyst. Pigekorets jule- og lucia-
koncert d. 13. december afvikles i år som 
en lukket koncert for pigernes forældre og 
søskende med et begrænset antal tilhørere.

Søndag d. 10. januar kl. 15.00:
Nytårskoncert med sopranen Hanna Kap-
pelin, trompetisten Justin Bland og Søren 
Gleerup Hansen, orgel.
Gratis adgang.
Søndag d. 28. februar kl. 15.00 
i Laxmandssalen:
Bachs violinsonater II. Der spilles sonaterne 
nr. 3 i E-dur og nr. 4 i c-mol. Violinist Julie 
Meile (DR Symfoniorkestret) og cembalist 
Søren Gleerup Hansen.
Såfremt Corona-situationen tillader det, 
afvikles koncerten i Laxmandssalen. I mod-
sat fald afholdes den i kirken.
Gratis adgang.
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JULEAFTEN 
KRONBORG 
SLOTSKIRKE OG 
SCT. MARIÆ KIRKE
Vi ved ikke, hvordan verden og 
COVID-19 situationen ser ud den 24. 
december, men håber selvfølgelig, at vi 
kan gennemføre julegudstjenesterne.

Hvor mange der kan deltage, kan vi i 
skrivende stund ikke sige noget om.
Det overvejes, om man skal anskaffe sig 
adgangskort til gudstjenesterne, så ingen 
kommer til at gå forgæves på grund af 
det begrænsede antal.

Vi vil bede kirkebladets læsere om på 
vores hjemmeside at holde sig orien-
teret om, hvordan julegudstjenesterne 
vil blive afviklet, hvad angår antal og 
adgangskort. 

Følg Sct. Mariæ Kirke på
facebook.com/sctmariaekirke

Fra vugge til grav i Sct. Mariæ Kirke
Kirken følger mennesket på livets tinder og i livets bølgedale. Fra fødsel og dåb, fra 
babysalmesang til børnekor, fra mini-konfirmand til den store 
konfirmationsdag. Det er i kirken, at brylluppet skal stå, og det er 
i kirken, når menneskelivet går på hæld, at vi samles og siger far-
vel til vores kære. 
Bor du i Sct. Mariæ Sogn eller på anden måde har særlig tilknyt-
ning, og ønsker du at kirken, enten Sct. Mariæ Kirke eller Kron-
borg Slotskirke, skal danne ramme om én af dine store livsbegi-
venheder, så tag kontakt til en af præsterne og hør nærmere. 

Julelegat
En række julelegater kan søges af beboere i Sct. Mariæ Sogn. Skriftlig og begrundet ansøg-
ning sendes til sognepræst Sigurd V. Stubbergaard, enten per brev på adressen Sct. Annagade 
40, 3000 Helsingør, eller pr. mail på svs@km.dk. I begge tilfælde med angivelse af postadres-
se. Ansøgningen skal være fremme senest den 3. december 2020.
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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 24. november 2020
Tirsdag den 12. januar 2021
Tirsdag den 16. februar 2021
Tirsdag den 30. marts 2021

Noter
Søndag den 29. november kl. 16.30:
Spirekoret synger i Domkirken.
Lørdag den 12. december kl. 11-13:
Billedkunstforedrag. Julenatsbilleder.
Søndag den 10. januar kl. 15:
Nytårskoncert.
Mandag den 1. februar kl. 11:
Babysalmesang begynder.
Søndag den 7. februar kl. 15:
Kyndelmisse. Musikandagt.
Onsdag den 10. februar kl. 12-14:
Frokostmøde med Margrete Groes. 
Søndag den 14. februar kl. 14.30:
Fastelavnsfest med tøndeslagning.
Lørdag den 20. februar kl. 11-13:
Damen med Enhjørningen. Foredrag.
Søndag den 28. februar kl. 15:
Bachs violinsonater II.
Onsdag den 10. marts kl. 12-14:
Frokostmøde. Program i næste nummer. 
Torsdag den 18. marts kl. 16-18:
Konfirmandindskrivning.
Onsdag den 14. april kl. 12-14:
Frokostmøde. Program i næste nummer. 

Med mindre andet er nævnt, omtales arrange-
menterne nærmere andetsteds i bladet.

K
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Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
6. december 2. søndag i advent
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard
24. december Juleaften
Kl. 15.00: Sigurd V. Stubbergaard
3. januar Helligtrekongers søndag
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard
7. februar Kyndelmisse, musikandagt
Kl.15.00: Sigurd V. Stubbergaard og
Jørgen Ingberg Henriksen

Sct. Mariæ Kirke
15. november 23. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
22. november Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
29. november 1. søndag i advent
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
6. december 2. søndag i advent
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
13. december 3. søndag i advent
Radiotransmission
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
20. december 4. søndag i advent
De ni læsninger
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
24. december Juleaften
Kl.16.30: Sigurd V. Stubbergaard
24. december Juleaften
Kl.23.30: Jørgen Ingberg Henriksen
25. december Juledag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
26. december 2. juledag/St. Stefan
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen

27. december Julesøndag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
1. januar 2021 Nytårsdag
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
3. januar Helligtrekongers søndag
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
10. januar 1. s. e. H3K
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
17. januar 2. s. e. H3K
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
24. januar Sidste s. e. H3K
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
31. januar Septuagesima
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
7. februar Seksagesima
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
14. februar Fastelavn
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
Fastelavnsgudstjeneste
Kl.14.30: NN
21. februar 1. s. i fasten
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaardd
28. februar 2. s. i fasten
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Gudstjeneste på Grønnehaven
Hver tirsdag kl.14.00
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside

Birkebo kl.14.00
Onsdag den 2. december
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
Onsdag den 30. december
Kl.14.00: NN
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside
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Konfirmand-
indskrivning 
- skal dit barn 
konfirmeres? 

Der er konfirmandindskrivning den 18. 
marts 2021 klokken 16.00-18.00 i Sct. 
Mariæ Kirke. Skoleelever, som efter 
sommerferien skal rykke op i 8. klas-
se, og som bor i Sct. Mariæ Sogn, skal 
melde sig til konfirmationsforberedel-
se, hvis de ønsker at blive konfirmeret. 
Selve konfirmationen finder sted Store 
Bededag 13. maj 2022.
I skrivende stund arbejdes der natio-
nalt på en digital tilmeldingsordning, 
følg gerne med på vores hjemmeside, 
men til den fysiske indskrivning kan 
man, hvis man ønsker det, møde præ-
sten og høre nærmere om undervis-
ningsforløbet. Vi glæder os til at byde 
de unge mennesker inden for i vores 
fantastiske kirke og kloster!

Babysalmesang i Sct. Mariæ Kirke
Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn i 
vores smukke kirke.
I Sct. Mariæ kirke er der babysalmesang forår og efterår - med 
start henholdsvis den 1. februar og 1. september. 
En sæson er normalt på 12 sektioner og finder sted tirsda-
ge kl. 11.00. 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 musikali-
tet styrkes.
Det er sanger og musikpædagog Pernille Manly Larsen, der leder 
forløbet. Det koster 200 kr. at deltage, og inkluderet i prisen er en babysalmebog.
Der oprettes hold, når der er 6 tilmeldte efter først-til-mølle.
For yderligere oplysninger og tilmelding skriv til Pernille: Mail: pmanlarsen@gmail.com
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Fra sten til kordegn
Hver onsdag starter vi dagen her på kontoret med et kalen-
dermøde. Her diskuteres og gennemgås de forskellige akti-
viteter i den kommende uge. Normalt ikke sindsoprivende i 
disse Covid-19 tider, men i onsdags sagde Peter noget, som 
fik mig til stivne. ”Louise, du skal skrive en halv side om 
dig selv til kirkebladet”. 
Jeg hedder Louise Anne Tyler, er født og opvokset i Syd-
england i en lille by nær Salisbury, Wiltshire (ja, den med 
giftgassen). Jeg er 53 år og er gift med Donald igennem 
mere end 3 årtier. Vi har to børn; Asger på 21 og Isabel på 
16, som begge går på gymnasium.
Jeg havnede i Danmark med et tilfælde. Efter gymnasium 

tog jeg ud på en rejse til Israel. Der mødte jeg nogle menne-
sker, som talte et underligt sprog: dansk. Jeg besøgte dem i 
Danmark, lærte sproget, søgte ind på KU og blev optaget. Jeg 
læste Geologi på Geologisk Institut og tjente mine penge som 
kirketjenervikar i Sct. Pauls Kirke. Først dér kom Folkekir-
ken ind i mit liv.
Siden har jeg lagt stenene på hylden og helliget mig i kor-
degnefaget, som jeg har nu gjort de sidste 23 år.
Jeg glæder mig til at lære jer og sognet bedre at kende. 

De bedste hilsner fra den nye degn, Louise

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

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

Fastelavn 
den 14. februar 2021 kl. 14.30

Vi håber, det bliver muligt at holde fastelavn igen i år - hvis 
Covid-19 ellers tillader det - med familiegudstjeneste i Sct. 
Mariæ kirke og fastelavnsfest med tøndeslagning i frater-
gangene i Vor Frue Kloster. Vi begynder med familieguds-
tjenesten i kirken kl. 14.30 og derefter slår vi katten af tøn-
den og slutter med varm kakao og fastelavnsboller i klos-
trets lokaler.  På vores hjemmeside vil det blive bekendt-
gjort, hvis fastelavnsfesten aflyses.  
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Kyndelmisse. Musikandagt 2021
Søndag den 7. februar kl. 15 hol-
der vi traditionen tro Kyndelmisse 
i Kronborg Slotskirke. Kyndelmis-
se kommer af det latinsk missa can-
delarum og betyder lysmesse eller 
lysenes gudstjeneste. I begyndel-
sen af februar er vi nået til vinte-
rens midtpunkt, hvor de seje kræf-
ter må hentes frem for at stå den 
sidste rest af vinteren igennem. Der 
skulle gerne være det halve forråd 
af mad og foder tilbage til resten af 
vinteren. Dog, foråret venter lige 
rundt om hjørnet, lyset begynder 

så småt at vende tilbage, og det er dejligt og håbefuldt. Ved musikandagten medvirker 
Sct. Mariæ kirkes organist og præster. Der bliver mulighed for at tænde lys til musi-
kandagt.

Den mystiske julenat 
I 1500-1501 maler den florentinske renæssancemaler Sandro Botticelli et forunderligt ejendom-
meligt billede af Jesus fødsel. Billedet kan ses på kirkebladets forside. Det er det eneste billede, 
Botticelli malede på et lærred. Ingen kom til at se det i samtiden. Måske har Botticelli tænkt, at 
det var lidt for mærkeligt og måske ligefrem risikabelt at fremvise det for offentligheden. Det 
blev rullet sammen og gemt væk som en anden julegave. Først i 1800-tallet så det igen dagens 
lys og fik titlen ”Den mystiske Julenat”. Det hænger i dag på The National Gallery i London. 
Da 1400-tallet var ved at rinde ud, og et nyt århundredeskifte nærmede sig, var der mange, der 
var overbevist om at verdens ende og dommedag var nær. Der skete dramatiske ting i Firen-
ze i 1490-erne. Det lykkedes dominikanermunken Savonarola at oprette et teokrati i Firenze på 

af Jørgen Ingberg Henriksen
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grund af en magttomrum. Byen var blevet besat af den franske konge og Medicierne var flyg-
tet ud af byen. Savonarola prædikede imod Firenzes befolknings vellevned og lyst til luksus og 
den obskøne kunst. Den 17. februar 1497 byggede han et ”forfængelighedens bål”, og tanken 
var at borgerne skulle smide alle deres luksusting og malerier på bålet. Det skete. Bl.a. blev fle-
re af Botticellis malerier brændt. Kirken og paven slog igen, og den 23. maj 1498 blev Savona-
rola brændt på bålet som kætter. 
Botticelli var dybt berørt af disse begivenheder og forventningen om dommedag. Det kommer 
bl.a. tydeligt til udtryk i maleriet ”Den mytiske julenat”. Han maler det med medfølelse og liden-
skab og en dyb religiøs følelse.  
Ved første øjekast virker det som en velkendt og ligefrem gengivelse af Maria og hyrdernes til-
bedelse af barnet. Men bemærk, Maria og barnet er større end de andre personer i billedet. Han 
benytter helt bevidst det middelalderlige hierarkiske størrelsesforhold. Det er Maria og barnet, 
der er billedets centrum. Billedets nederste del afviger også for den konventionelle fremstilling 
af julenat og tilbedelsen af den nyfødt Jesus. Tre par af engle og mennesker omfavner hinanden 
hjerteligt på en lille græsplæne og på græsplænen er flere dæmoner bundet fast til pæle. En af 
nøglerne til forståelse af dette maleri finder man øverste oppe i billede i den græske inskripti-
on. Der står: ”Jeg, Alessandro, malede dette billede ved enden af året 1500, under Italiens prø-
velser, i den halve tid efter den hele, på tidspunktet for fuldbyrdelsen af Johannes 11 (Johannes 
Åbenbaring kap. 11), under det andet ve fra Apokalypsen, i den tid da djævelen skal gå løs i tre 
og et halvt år. Så skal han blive lænket, Johannes 12, og vi skal se ham (trådt under fode) som 
på billedet.”
Botticelli var overbevist om, at han levede under det andet ve, hvor templet overlades til hed-
ningene i tre og et halvt år (Savonarola teokrati). Derefter vil den fødende apokalyptiske kvinde 
vise sig under sin flugt fra djævelen. Og kvinden var logisk nok opfattet/fortolket som Maria og 
er dermed også et billede/symbol på kirken. Det er derfor Botticelli benytter sig af det hierarki-
ske størrelsesforhold, så det bliver tydeligt, at Maria i maleriet er Kirken og Jesu fødsels forkyn-
der dermed Kirkens genfødsel. Billedets baggrund, morgenlyset, er også et billede på Kirkens 
genfødsel. Nu er djævelen forvist for tid og evighed. Dæmoner er fastbundet til pæle i jorden. 
Hvis du vil høre mere om Botticellis julenatsbillede, holder jeg foredrag om det og andre beslæg-
tet julenatsbilleder lørdag den 12. december kl. 11 til ca. 13 i Laxmannssalen.  
 

v. Jørgen Ingberg 
Henriksen 

Botticellis ”Den 
mystiske Julenat” 
og andre julenats-
billeder
Lørdag den 12. decem-
ber kl. 11- ca. 13 i Lax-
mandssalen, Sct. Mariæ 
Kirke, St. Annagade 38, 
3000 Helsingør.

Fortsættes næste side

To billedkunstforedrag
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Frokostmøder
i foråret 2021
Onsdag den 10. februar kl. 12 -14
Ved det første møde i foråret kommer Margrete Groes, som bor i sognet og er tidligere 
engelsklærer, kogebogsforfatter m.m. Hun kommer og fortæller om sit eventyrlige liv. Foredra-
get bygger på hendes bog ”Nu forstår jeg hvor-
for”. Kom og hør, hvad der gemmer sig bag den 
gådefulde titel.  
Program for de sidste tre møder i foråret kom-
mer i næste nummer af kirkeblad. Datoerne 
er: onsdag den 10. marts, onsdag den 14. april, 
onsdag den 12. maj. 

 JIH

Damen med Enhjørningen, 
Cluny tapeterne & Jan Brueghels ”De fem Sanser” 

Lørdag den 20. februar kl. 11-13, Laxmandssalen. 

Damen med Enhjørningen er et overdådigt og farvemæt-
tet 1400-tals tapet fra Flandern. Det anses af mange for at 
være det smukkeste tapet nogensinde fremstillet. Tapetets 
hovedmotiv er en kvinde og en enhjørning, der er omgivet af 
tusindvis af blomster og dyr i silke og uld. Det kaldes også 
for millefleurs-tapet og det består af seks vævede dele, som 
hver især udtrykker de fem sanser - og den sjette. De kan ses  
på Cluny-Museet i Paris
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Menighedsrådsvalget 2020
2020 er valgår for alle menighedsråd i folkekirken. I Sct. Mariæ sogn blev der på valg-
forsamlingen den 15. september valgt 7 medlemmer til menighedsrådet. Da der skal 
være 8 medlemmer, foruden de 2 præster, afholdtes der den 6. oktober en ekstraordinær 
valgforsamling, hvor det sidste medlem blev valgt. 
Afstemningen ved valgforsamlingerne kunne foretages såvel manuelt som elektronisk. 
Vi valgte den elektroniske løsning, men det gav store problemer. Vi måtte på den første 
valgforsamling under afstemningen overgå til papirløsningen og efterfølgende afholde 
en ekstraordinær valgforsamling.
Resultaterne af de to valgforsamlinger gav menighedsrådet følgende sammensætning, 
idet der ikke er indkommet yderligere kandidatlister:
Louise Klinke Øhrstrøm, Birthe Zetterwall Sørensen, Niels Peter Christiansen, Helle 
Øst, Bjørn Standhart, Sus Leth, Bjarne Rodenkam Jørgensen og Kirsten Madsen
Sus og Bjarne er nye medlemmer af menighedsrådet.
Som stedfortræder er valgt Holger Johannes Grandlund Hansen.
Det nyvalgte menighedsråds funktionsperiode begynder den 1. søndag i advent.

Peter Christiansen
Valgbestyrelsesformand



Sct. Mariæ Kirkes fine timeglas, der sidder på prædike-
stolen, er anskaffet i 1746 for 3 rigsdaler, og det består 
af 4 glas; hvert glas har en overdel og underdel, og imel-
lem disse to dele er der et lille hul, der tillader det ind-
lejrede fine sand at løbe fra den øverste halvdel til den 
nederste. Glassene sidder på et drejeligt træstativ, og de 
vendes alle rundt på en gang. På kirkens 4 glas står føl-
gende: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, hvilket hentyder til, at i det første glas er sandet 1 kvarter om at løbe 
ned, andet glas er 2 kvarter og så fremdeles. Når sandet i alle glassene er løbet fra det øverste 
rum ned i det underste rum, er der gået 1 time. 
Det var almindeligt i de danske kirker efter reformationen, hvor der blev lagt mere vægt på præ-
diken, at en sådan anordning sad på prædikestolene, og de findes stadig mange steder; også her 
i Helsingørs to gamle kirker. Den ældste omtale i Mariæ Kirke af et timeglas er i regnskaberne 
for 1652, hvor kirkeværgen noterer en ”udgift til rensning af glasset der sidder i træværk”. I 1700 
skænkede kirkeværgen, Peter Mathissen, et forgyldt, firedobbelt timeglas, der dog ikke findes 
mere, og altså i dag det nuværende, der som nævnt er fra 1746. 
Timeglasset var den tids mulighed for at følge med i tidens gang for menigheden under prædi-
kenen, men det var dog i høj grad præsterne, der havde brug for det. I 1600-tallet kunne præ-
dikerne nemlig være meget lange. Borgerne havde i deres daglige hverdag et hårdt slid for det 
daglige brød, og når de så kom ind i kirken og skulle sidde stille til en prædiken på en time, i en 
gudstjeneste der måske varede 3 timer, kunne det knibe med opmærksomheden. Timeglas findes 
også aftegnet på mange epitafier og gravsten, som tegn på tidens gang.
Christian 4. udstedte i København den 19. juni 1645 en forordning, der i uddrag lyder: ”Efter-
som der overalt begaas store disordre med soven i kirken, skal lensmanden i hvert sogn tilfor-
ordne nogle, som kan gaa rundt i kirkerne og slaa dem paa hovedet, som sover og saaledes hol-
de folket aarvaagent til desto flittigere at høre prædikenen”.

Pikker, pikkemand og kirkevækker
Det er nogen af de navne der brugtes på disse folk, der blev ansat og fik løn af kirkerne. Det er 
ikke lykkedes mig at finde navne på sådanne folk i Sct. Mariæ Kirkes regnskaber, men de må 
have været der. Men i nabokirken Olai Kirkes regnskaber har jeg fundet et par stykker. Allerede 
to år efter forordningen, altså i 1647, modtager ”Hans Jacobsen Kirkevækker”, en løn på 8 daler 
til jul; lønnen gælder for et halvt år. Herefter nævnes, at han er død. Her er vi så heldige, at der 
findes et skifte, der fortæller lidt om sådan en ”Kirkevækker”. Familien består af hans efterleven-
de enke Maria og 3 børn, der bor ”udi Lauridtz Hansens lejevaaning, paa et loft, hvor de deres 
værelse havde haft, og der aldeles intet gods befunden, Gud bedre det, stor armod og elendighed 
befunden”. Det har bestemt ikke været en let tilværelse, kan man forstå. Endnu en pikkemand har 
jeg fundet nævnt i Olai Kirkes regnskaber ved navn ”Søren Pickerer”, som må være ham, der føl-
ger efter Hans. Han får i 1649 samme løn på 8 daler for et halvt år, og herefter bliver han afske-
diget. Måske holder forordningen op, jeg har i hvert fald ikke kunne finde flere ”kirkevækkere”.
Disse lange prædikener og pikkemændenes tid er for længst forbi, men endnu sidder timeglas-
sene og fortæller historie fra en længst forsvunden tid.

Prædikestolens
timeglas

 Af Torben Bill-Jessen


