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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 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.

Sognets hjemmeside:

Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad
Nummer 4/2021  november december januar  37. årgang

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

Layout: Lars Bjørn Madsen. Tryk: Nofoprint A/S, Vallensbæk. email: 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
email: 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
email: formanden@sctmariae.dk

Forsidebilledet
Meister Francke, 
julenat, 1424-36. 
Thomasalteret. 
Hamburger Kunst-
halle. Mere om bil-
ledet i artiklen side 
3-5.
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Og nu er det snart jul igen !
af Jørgen Ingberg Henriksen 

For de fleste mennesker, tror jeg, 
har julen afløst påsken som den 
helt store og afgørende kristne 
højtid. Den har ligefrem bredt 

sig langt ud over december måned. Man 
skal ikke langt hen på efteråret, før julen 
med alle dens mange forberedelser så 
småt begynder at præge vores hver
dag. I dag er det den 17. okt. og for en 
uge siden så jeg et væld af julestjerner 
i blomsterbutikken i Helsingør Bycen
ter. Jeg må erkende, at det snart er jul! 
De meget tidligere påmindelser om jul, 
begræder nogen, og andre  måske de fle
ste  fryder sig over det. 
Forretningerne er nok nogen af de første, 
der allerede i oktober begynder at fortæl
le os: det er jule lige om lidt, lige rundt 
om hjørnet, og vi har et godt tilbud! 
Når december banker på døren, begyn
der juletræerne så småt at skyde op på 
torve og pladser. Gran og lysguirlander 
bliver hængt op i gaderne. Vi samles til 
gløgg og julefrokoster. 
Ja, julen er ikke kun blevet den store høj
tid, den er også blevet den mest traditi
onsrige højtid. Ingen må sige noget grimt 
om julen, den er helt urørlig, som den var 
allerede i 1948, da Peter Faber skrev sin 
julesang »Sikken voldsom trængsel og 
alarm«.
Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør -
du ej nægter mig en vis favør:
Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,
jorden med, thi den er falsk og hul,
rør blot ikke ved min gamle jul.
Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul,
jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul.

Den jul vi kender i dag, er et sammen
surium af kristne, hedenske og kommer
cielle traditioner. Især i det 19. og i det 
20. århundrede er der blevet indført et 
utal af nye og skiftende traditioner, som 
vi opfatter som indbegrebet af den helt 
rigtige jul. Julegaver, juletræ og jule
manden. De er nye, og dog har de rødder, 
der går tilbage til oldnordiske, romerske 
og kristne traditioner.
Går vi bare par hundrede år tilbage i 
tiden, så fyldte julen langt mindre end i 
dag. I de to første århundreder af kirkens 
historie fejrede man slet ikke jul. Det var 
selvfølgelig påsken, der var helt afgøren
de højtid. Jesu korsfæstelse og opstan
delse fra de døde. Påsken var kirkens 
urokkelige fundament. Det er påske for
resten stadig, men det har mange glemt! 
Først i det 4. årh. begyndte man at fejre 
Jesu fødsel.  Ligesom hedenskabet fejre
de deres store, kendte og elskede herske
re og heroers fødselsdage, ønskede også 
de kristne at fejre deres hero: Jesu fødsel. 
Nu havde man lige det problem, at 
man kendte ikke datoen for Jesu fødsel. 
Den var for de første Kristne ikke vig
tig. Hvad gør man så? Man kigger sig 
lidt omkring i kalenderen, men gør så 
det ganske elegante og yderst fornufti
ge: man vælger at fejre Jesu fødsel på en 
gammel velkendt og elsket hedensk fest
dag med et indhold, der kan sætte Jesu 
fødsel, inkarnation (det at Gud blev kød/
menneske) og Jesu frelses gerning i reli
ef. I Ægypten valgte man at fejre Kri
sti fødsel den 6. januar, som var en sol
hvervsfest, hvor hedninger hyldede en 
jomfru, der havde frembragt lyset i skik
kelse af gud Aion. Festen kaldte man 
»epifanifest« (epifani: det guddommeli
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ges manifestation blandt mennesker).
I vesten valgte man derimod at lægge  
Jesu fødsel på den gamle romerske fest
dag »dies natalis Solis invicti«, som 
romerne havde fejret den 25. december. 
Den uovervindelige sols fødselsdags
fest blev indført af kejser Aurelian (270
75) som et led i hans ihærdige forsøg på 
at gøre solmonoteismen til romerrigets 
statsrelgion. Denne fest vandt meget hur
tigt stor popularitet over hele romerri
get. Når man i Rom som det første sted 
helt bevidst valgte at fejre Jesu fødsel 
på denne dag, skyldtes det for det første 
ønsket om helt at udkonkurrere resterne 
af den populære hedenske solhvervsfest. 
For det andet var solhvervsfesten fortrin
lig og perfekt til at forkynde, at Kristus 
som sol salutis (frelsens sol) var kom
met til verden for at sprede syndens og 
dødens mørke. 
Den vestlige dato for Kristi fødsel bredte 

sig hurtigt til østen, 
men omvendt vandt 
epifanifesten indpas 
i vesten, hvor den 
blev festen for de tre 
vise mænd, de Helli
ge 3 Konger. 
Man begyndte at fej
re Jesu fødsel, men 
underligt nok skulle 
der gå flere århundre
der, før man begynd
te at male billeder 
af julenat. Fra begyn
delsen var det ikke 
kun evangelisten 
Lu kas  beretning om 
julenat, der præge
de billederne, men i 
lige så høj grad de 
nytestamentlige apo
kryfe skrifter, som 
Jakobs Forevangeli
um. Meister Franc
kes billede af jule

nat på kirkebladets forside er et frem
ragende og glimerende eksempel på, at 
Maria føder sin søn i en klippehule, som 
det fortælles i Jakobs Forevangelium: 
»Da de kom nærmere til målet og var 
vel 3 mil fra det. Da vendte Josef sig, 
så, at Maria var bedrøvet og sagde ved 
sig selv: »Måske plages hun af det, der 
er i hende«. Han vendte sig om på ny 
og så, at hun lo! Han sagde da til hen
de: »Maria, hvad er det med dig, at jeg 
snart ser på dit ansigt, at du ler, snart 
at du er bedrøvet?« Og Maria svarede: 
»Der er det med mig, at jeg ser to folk 
for mine øjne, et, der græder og sørger, 
og et andet, der glæder og fryder sig!« 
Da de var kommet halvvejs, sagde Maria 
til ham: »Tag mig ned fra æslet, for det, 
der er i mig, trænger sig på for at komme 
ud«. Og han løftede hende ned fra æslet 
og sagde: »Hvorhen skal jeg føre dig og 
tilsløre, hvad man må undse sig for? Ste-
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det er jo øde!« Men han fandt en hule dér 
og førte hende ind i den og lod sine søn
ner blive hos hende. Selv gik han bort 
og søgte efter en hebræisk jordemoder i 
egnen ved Betlehem.« 
Taddeo Gaddi (maleri fra ca. 1325, side 
4) bryder med denne tradition og væl
ger i stedet at henlægge Jesu fødsel til en 
enkel og simpel staldbygning, nærmest 
bare et lille halvtag. Traditionen med 
grotten lever dog videre i det ortodokse 
ikonmaleri helt op til i dag. 
Den enkle og primitive stald skal under
strege fattigdommen og fortvivlelsen, 
som ligger i ordene »der var ikke plads 
til dem i herberget«. Der er egen ro og 
stilhed og klarhed over billedet. Her er 
ingen larmende julemusik eller travl
hed med indkøb og julepynt, tant og fjas. 
Kun det eller det allermest nødvendige er 
kommet med. Maria sidder ved krybben 
og pusler ømt og kærligt om sin nyfød
te søn, Jesus. Hun dækker ham til med et 
lille let tæppe. Maria har kun øje for sin 
nyfødte, som en enhver mor har det. Det 
er med til at gøre beskrivelsen af Jesu 
fødsel meget menneskelig. Vi er helt 
nede på jorden. Gaddi tager os med ind 
i den nærhed og kærlighed, der er mel
lem mor og barn. Nærværet og det inti
me forhold mellem mor og barn, er med 
til at gøre billedet ægte og troværdigt. 
Det intime og menneskelige i scene med 
Maria og den nyfødte Jesus er en meget 
fin og ligetil måde at tale om inkarnatio
nen. Det, at ordet blev kød og tog bolig 
iblandt. »At han, som havde Guds skik
kelse, regnede det ikke for et rov at være 
lige med Gud, men gav afkald på det, tog 
en tjeners skikkelse på og blev menne
sker lig; og da han var trådt frem som et 
menneske.« (Fil. 2,78).
Vi er nede på jorden, vi er kommet helt 
ned på jorden.
Josef sidder foran i billedet med hånden 
under hovedet. Han ser gammel ud. Han 
er træt. Han sover. Hånden under hove

det er måske et tegn/symbol på sorg, at 
Josef kender barnets skæbne eller mere 
sandsynligt det forhold, at han til det 
sidste – ifølge de apokryfer evangelier 
 havde ganske svært ved undfangelsen 
af Helligånd. At han ikke er faderen til 
barnet, må tage al besværet på sine gam
le skuldre. 
Ved krybben finder vi oksen og æslet, 
som er fast inventar i fødselsbillederne 
siden middelalderen, og de tolkes ud fra 
profeten Habakuks bog: »Mellem to dyr 
bliver det kendt, hvem du er.« I det fol
kekære og meget læste apokryfe evange
lium PseudoMattæus står der: » … … 
oksen og æslet tilbad ham. Derfor gik 
det i opfyldelse, som er sagt ved profe
ten Esajas: »Oksen kender sin ejer, æslet 
sin herres krybbe; men Israel kender ikke 
mig, mit folk fatter intet.« (Es. 1,3). Alle
rede i oldkirken tolkede man dyrene som 
symboler på de kristne (oksen, der kig
ger på barnet og Maria) og jøderne (det 
stædige æsel, der ikke øje for hvad der 
sker). 
Inden jeg ønsker dig glædelig jul, vil jeg 
komme med et godt tilbud:

Når man ikke er en doven krop,
står man julemorgen tidligt op.

Klokken kimer, gaden er så glat,
kirken lyser i den stille nat.

Indenfor er sang og festlig fred,
og man føler sig så vel derved,

allerhelst når præk’nen ikke du’r,
thi så får man sig en lille lur.

Lur, lur, lur, lur, lur, lur,
thi så får man sig en lille lur,

lur, lur, lur, lur, lur,
thi så får man sig en lille lur.

Men jeg er sikker på at kirkens sogne
præst Sigurd, nok skal holde dig vågen, 
hvis du kommer til Højmessen julemor
gen i Sct. Mariæ Kirke. Vi ses, gør vi 
ikke?

Glædelig jul og godt nytår.



6

 

 

 

  

                          

 
 

                                                              

  Følg os på       
 

facebook.com/sctmariaekirke            instagram.com/sct.mariae 

Faktaboks

De nytestamentlige Apokryfer er betegnelsen på de skrifter, der ikke fandt optagelse i den nyte-
stamentlige kanon, der blev afsluttet i det 4. århundrede e.Kr.
De omfatter skrifter i stil med dem, vi kender fra Det Nye Testamente, dvs.: Evangelier, breve, 
apostelhistorier om f.eks. Peter og Paulus, åbenbaringsskrifter samt anden litteratur.
Meister Francke, ca. 1375-ca. 1430, tysk maler, virksom i Hamburg. I modsætning til Mei-
ster Bertrams østlige påvirkning havde Meister Francke kendskab til den vestlige internationale 
gotik, men han har den samme påtrængende, enkle og klare udtryksform som Bertram.
Fra Meister Franckes hånd er bevaret to betydningsfulde altre, det ene, Thomasalteret, fra ca. 
1424 (Kunsthalle, Hamburg). Blandt mindre tavler er den patetiske Smertensmanden (ca. 1430, 
Kunsthalle, Hamburg).
Taddeo Gaddi ca. 1290 – ca, 1366, middelalderlig italiensk maler og arkitekt. Han var medlem 
af Giottos værksted fra 1313 indtil mesterens død i 1337. 

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 via mail på svs@km.dk. I begge tilfælde med angivelse af postadres
se samt enten MobilePaynummer eller reg. og kontonummer. Ansøgningen skal være fremme 
senest den 3. december 2021.

Konfirmandindskrivning – skal dit barn konfirmeres? 

Der er konfirmandindskrivning d. 24. marts 2022 klokken 16.0017.30 i Sct. Mariæ Kirke. 
Skoleelever, som efter sommerferien skal rykke op i 8. klasse, og som bor i Sct. Mariæ Sogn, 
skal melde sig til konfirmationsforberedelse, hvis de ønsker at blive konfirmeret. Selve konfir
mationen finder sted Store Bededag 5. maj 2023. Er du i tvivl om hvilket sogn, du tilhører, så 
kan du blive klogere på www.sogn.dk
Alle konfirmander skal indskrives digitalt – det kan gøres hjemmefra eller fra Sct. Mariæ Kir
ke på selve indskrivningsdagen. Se nærmere på kirkens hjemmeside. Til den fysiske indskriv
ning kan man, hvis man ønsker det, møde præsten og høre nærmere om undervisningsforløbet.
Vi glæder os til at byde de unge mennesker inden for i vores fantastiske kirke og kloster!



7

    

Onsdag den 8. december kl. 12-14:
Juleafslutning med julehygge
Vi synger julesange, lytter til en julefortælling 
og spiser en god frokost.

Onsdag d. 9. februar kl. 12-14: 
Pastor Hanne Storebjerg: 
Kirken bag tremmer

I Helsingør kommune ligger et temmelig stort såkaldt åbent fængsel i 
Horserød.
I 16 år har Hanne Storebjerg været fængselspræst, og hun vil fortælle 
om arbejdet som præst på det specielle sted, som et fængsel er. Foredra
get vil handle om både livet bag murene og kirkens betydning dér.

Onsdag d. 9. marts kl. 12-14: 
Sigurd V. Stubbergaard: 
Fra luthersk teolog til radikaliseret jøde – Paulusbilleder i nyere tid.

Hvem var Paulus – kristendommens ældste kilde? Paulus
forskningen har gennem de sidste 40 år gennemgået en ræk
ke omslag: Fra den ‘traditionelle’ Paulus, der brød ud af jøde
dommen, over den ‘nye’ Paulus, der ønskede at reformere 
jødedommen, til den ‘radikale’ Paulus, der forblev loyal mod 
den jødiske lov, men gennem sin missionsvirksomhed forsøg
te at få hedningene indlemmet i Gudsfolket. Med andre ord: 
Paulus er gennem de sidste årtier gået fra at være kristen, til 
at være jødekristen og nu til at være fuldblodsjøde.

Onsdag d. 13. april kl. 12-14: 
Jørgen Ingberg Henriksen: 
Mine favoritbilleder til Påsken. 

Det bliver en tur igennem kunst og kirkehistorien. Hvad gemmer der 
sig af historier og teologi i de ofte meget forskellige tilgange til den 
samme fortælling? 

Onsdag d. 11. maj kl. 12-14: 
Foredrag endnu ikke fastlagt.

Møderne finder sted i Laxmannssalen, hvor der først er ca. 1 times fore
drag. Derefter serveres der frokost  med kaffe og the 
og et par småkager til at slutte af med. 
Spiser man med, koster det 30 kr. Alle er velkomne.                   JIH

Frokostmøder
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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
turordning, betaler selv og får en 
kvittering, som så refunderes af 
kordegnen.
Movias Flexturordning 
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 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 11. januar
Tirsdag den 15. februar
Tirsdag den 29. marts

Noter
K

A
LE

N
D

ER
EN Torsdag den 25. november kl. 17.30:

Skumringsgudstjeneste v/Sigurd V. 
Stubbergaard.
Søndag den 5. december kl. 15 og 18:
Julekoncert med Caroline Henderson
Onsdag den 8. december kl. 12-14:
Frokostmøde: Juleafslutning.
Tirsdag den 9. december kl. 19:
Julekoncert med lokale kor.
Søndag den 12. december kl. 15:
Jule og Luciakoncert med Pige og 
Spirekoret.
Tirsdag den 14. december kl. 17:
Julekoncert med Kronborg Brassband.
Lørdag den 18. december kl. 11:
Foredrag v/Jørgen I. Henriksen.
Søndag den 9. januar kl. 15.00:
Nytårskoncert.
Tirsdag den 11. januar kl. 10:
Babysalmesang holdstart.
Torsdag den 20. januar kl. 19.30:
DR Vokalensemblet »Bach & Leipzig«.
Torsdag den 27. januar kl. 17.30:
Skumringsgudstjeneste v/Jørgen Ing
berg Henriksen.
Søndag den 6. februar kl. 15:
Kyndemisse i Kronborg Slotskirke.
Onsdag den 9. februar kl. 12-14:
Frokostmøde v/Hanne Storebjerg.
Søndag den 20. februar kl. 15:
Bach: Sonater for violin og cembalo.
Onsdag den 9. marts kl. 12-14:
Frokostmøde v/Sigurd V. Stubbergaard.
Søndag den 24. marts kl. 16-17.30:
Konfirmandindskrivning.
Onsdag den 13. april kl. 12-14:
Frokostmøde v/Jørgen I. Henriksen.
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Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
5. december 2. s. i advent
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard
24. december Juleaften
Kl. 15.00: Sigurd V. Stubbergaard
2. januar Helligtrekongers søndag
Radiogudstjeneste
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
6. februar Sidste s. e. H3K
KyndelmisseMusikandagt
Kl. 15.00: Sigurd V. Stubbergaard
og Jørgen Ingberg Henriksen
6. marts 1. s. i fasten
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Mariæ Kirke
28. november 1. s. i advent
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
5. december 2. s. i advent
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
12. december 3. s. i advent
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
19. december 4. s. i advent
Kl. 10.00: Kirsten Winther
24. december Juleaften
Kl. 16.30: Sigurd V. Stubbergaard
Kl. 23.30: Jørgen Ingberg Henriksen
25. december Juledag
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
26. december 2. juledag/julesøndag
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
1. januar Nytårsdag
Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard
2. januar Helligtrekongers søndag
Se Kronborg Slotskirke

9. januar 1. s. e. H3K
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard 
16. januar 2. s. e. H3K 
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
23. januar 3. s. e. H3K 
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
27. januar –Skumringsgudstjeneste
Kl. 17.30: Jørgen Ingberg Henriksen
30. januar 4. s. e. H3K
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
6. februar Sidste s. e. H3K
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
13. februar Septuagesima
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen 
20. februar Seksagesima
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
24. februar –Skumringsgudstjeneste
Kl. 17.30: Sigurd V. Stubbergaard
27. februar Fastelavn
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
Fastelavnsgudstjeneste
Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard
6. marts 1. 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 15. december 
Kl. 14.00: Jørgen Ingberg Henriksen
Onsdag den 19. januar
Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard 
Onsdag den 16. februar 
Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard            
Evt. ændringer, se sognets hjemmeside
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Musik i Sct. Mariæ
Torsdag den 9. december kl. 19.00:
Julekoncert med lokale kor.

Søndag den 12. december kl. 15.00:
Jule og Luciakoncert med Sct. Mariæ 
Kirkes pigekor og spirekor. Dirigent 
Catarina Kynaston. Akkompagnatør: 
Søren Gleerup Hansen.

Tirsdag den 14. december kl. 17.00:
Julekoncert med Kronborg Brassband.

Søndag den 9. januar kl. 15.00: 
Nytårskoncert med sopran Hanna Kap
pelin, trompetist Justin Bland og organist 
Søren Gleerup Hansen. 

Torsdag den 20. januar kl. 19.30: 
DR Vokalensemblet ”Bach og Leipzig”. 
Dirigent: Graham Ross. Billetter á 120 
kr. incl. gebyr på: www.drkoncerthu
set.dk  og ved indgangen fra kl. 18.30. 
Koncerten optages af Danmarks Radio.

Søndag den 20. februar kl. 15.00:
Sonater for violin og cembalo af Johann 
Sebastian Bach III. Violinist i DR Sym
foniorkester Julie Meile og cembalist 
Søren Gleerup Hansen. Ved koncerten 
spilles sonaterne i Edur og cmol. 
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På www.arrangementskalender.dk findes en samlet oversigt 
over arrangementer i folkekirkerne i Helsingør Kommune.

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

Hvor intet andet er anført, er der gratis 
adgang til kirkens koncerter. Nærmere 
omtale af kirkens koncerter kan findes 
på hjemmesiden: www.sctmariae.dk

Søren Gleerup Hansen 

Julekoncert med 
Caroline Henderson
Søndag den 5. december 
kl. 15 og 18 

For tusindvis af danskere er det ble-
vet en tilbagevendende tradition at 
opleve Caroline Hendersons julekon-
certer i kirkerne med sine musikal-
ske følgesvende, pianisten Nikolaj 
Hess og multiinstrumentalisten Gustaf 
Ljunggren.
Billetsalg: www.ticketmaster.dk
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Pige- og Spirekoret
Vi øver hver onsdag; spirekoret 15:30-
16:15 og pigekoret 16:30-18:00. Man kan 
tilmelde sig på spirekoret.dk hvis man går 
i 0.3. klasse, og til pigekoret på sctmaria-
epigekor.dk, hvis man går i 4.9. klasse.
I spirekoret skal man ikke kunne læse, men 
lærer om musik og sang på en legende  måde 
med håndtegn, kanondanse, rytme og 
impro visationslege.
Når man kommer i Pigekoret, bliver det lidt 
mere alvorligt, og vi bruger tid på klassisk 
sangteknik, synge flerstemmigt, musikteori 
og hørelære.
Vi synger salmer og danske sange og litur
gisk sang. Det betyder dog ikke, at vi ikke 
beskæftiger os med musicals og popsange  

ofte komponerer pigerne selv og spiller selv til nogen af sangene. I vores kor opbygger 
vi et fællesskab, så man har det godt og føler sig tryg. Vi tilstræber en sund stemmedan
nelse med en langsigtet tanke på at danne en sanger og musiker. Man skal kunne virke
lig mange ting som korsanger!
Spirekoret og Pigekoret har haft et travlt efterår. Efter mange måneder med zoomprø
ver, er vi igang igen med at synge til højmesser og koncerter. Dejligt! Vi har faktisk haft 
det så travlt, at vi har været nødt til at takke nej til opgaver. Vi fik et tilbud om at synge 
med HSO i Helsingborg i Honnegers Julekantate, da vi kan klare den slags ting. Vi er 
pavestolte over udfordringen og håber, at vi kan sige ja en anden gang. Nu ser vi frem 
mod det næste år med højmesser og koncerter. Hvis man vil vide mere om det at synge 
i Spirekor eller Pigekor skal man kontakte Catarina Kynaston på:
kynastoncatarina@gmail.com. Der er ingen optagelsesprøve, man skal kun have en 
stor lyst til at synge!

Catarina, korleder

TO BILLEDKUNSTFOREDRAG
v. Jørgen Ingberg Henriksen 

1. Mine favorit julebilleder 

Lørdag den 18. december kl. 11-13, 
Laxmandssalen, Sct. Mariæ Kirke 
Jeg vil vise og fortælle om de julebilleder, 
jeg finder spændende og måske også lidt 
udfordrende. Jeg kommer godt rundt i 
kunsthistorien og kirkehistorien. 

Antependium fra domkirken i Freiburg, 1501. 
Augustinermuseum Freiburg.
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Kyndelmisse i Kronborg Slotskirke
Søndag den 6. februar kl. 15.00 
holder vi Kyndelmisse i Kronborg Slotskirke. Kyndelmisse betyder Lysmesse eller 
lysenes gudstjeneste. I begyndelsen af februar er vi nået til vinterens midtpunkt, hvor 
de seje kræfter må hentes frem for at stå den sidste rest af vinteren igennem. Dog; for
året venter lige rundt om hjørnet, lyset er begyndt at vende tilbage, og det er dejligt 
og håbefuldt. Vi tænder lys, og i ord og toner vil vi fejre lysets komme til denne stem
ningsfulde kyndelmissemusikandagt.

Skumringsgudstjenester i Sct. Mariæ Kirke
Som noget nyt i Sct. Mariæ Kirke indbyder vi til ”skumrings
gudstjeneste” 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 læs
ninger og refleksioner fra præsten. 
Efter den korte og stemningsfulde gudstjeneste byder vi på et 
glas klosterøl. 
Torsdag d. 25. november kl. 17.30 (Sigurd V. Stubbergaard)
Torsdag d. 27. januar kl. 17.30 (Jørgen Ingberg Henriksen)

2. Damen med Enhjørningen, Cluny tapeterne  
Lørdag den 5. februar kl. 11-12.30, Laxmandssalen, Sct. Mariæ Kirke 

Damen med Enhjørningen er et 
overdådigt og farvemættet 1400-
tals tapet fra Flandern. Det anses 
af mange for at være det smuk-
keste tapet nogensinde fremstil-
let. 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-tapetet, 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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I årene umiddelbart efter årtusindskiftet 
fremstod dele af den ca. 7 ha store kirke
gård ret forsømt. Antallet af begravelser 
var stærkt faldende og der var behov for 
at rydde op i de mange hække omkring 
ledige gravsteder og udtynding af den 
tætte bevoksning.
Den ældste del af kirkegården ligger på 
et forholdsvist fladt stykke ud mod Møl
lebakken og I.L. Tvedes Vej, mens den 
syd vestlige del er stærkt kuperet. Det 
højeste punkt på kirkegården ligger ca. 
28 m over havet og højdeforskellen på 
kirkegården er ca. 16 m. Denne forskel 
gør, at det mange steder er for stejlt til 
begravelser.
Et økonomisk råderum for forandring af 
kirkegården blev skabt, da en planlagt 
modernisering af krematoriet blev skrin
lagt, idet man tilsluttede sig et nyt fælles 
krematorium. 
Allerede i 2007 havde landskabsarki
tekt Birgitte Fink afsluttet arbejdet med 
en plan for kirkegårdens forvandling og 
i de følgende år blev detailplaner løben
de udarbejdet.
Som altid, når der sker forandringer, 
blev planerne mødt af protester fra lokal
befolk ningen, og de mange læserbreve i 
den lokale presse kostede meget arbejde 
at besvare. Også blandt de folkevalgte og 

medarbejderne var der stor utilfredshed, 
men alle protester blev håndteret, og i 
dag nyder kirkegården megen ros blandt 
Helsingørs borgere. Den betragtes som 
et åndehul midt i byen, hvor historiens 
vingesus opleves i den store park. Nog
le kommer for at besøgte familiens grav
steder, andre blot for at nyde skønheden 
og stilheden midt i byen.
De seneste 67 år har man gradvist 
om lagt  stier fra perlesten til slotsgrus, 
der sikrer bedre tilgængelighed og er 
mindre arbejdskrævende, fordi det har 
en fast overflade, hvor ukrudt har van
skeligt ved at finde grobund. 

Helsingør Kirkegård 
-bykirkegård med parklignende kvaliteter

 
af Bjørn Standhart,

formand for kirkegårdsbestyrelsen
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Arbejdet med ændringerne har skabt 
lysninger i beplantningen og har givet 
mulighed for at flot kig fra kirkegården 
hen over byens tage mod Øresund, lige 
som det har skabt bedre vækstbetingelser
under de velvoksne træer.
Urnegraven, der tidligere var placeret i et 
fjernt hjørne af kirkegården, blev nedlagt
og en ny fællesgrav anlagt i den æld

ste del af kirkegården, hvor der var 
god plads og attraktive forhold. På den 
nedlagte fællesgrav er der i dag anlagt 
en æblelund, og ved siden af denne et 
område med bøg og eg. Begge steder er 
bevokset med naturgræs iblandet stedvi
se stauder (foto t.h.). Der er udlagt sta
bler med afskårne træstammer for at ska
be gode vilkår for vilde planter og dyr. 
Der er også opstillet et bistade på ste
det. Denne omlægning har betydet en 
betydelig forekomst af sommerfugle og 
insekter.
På dele af kirkegården, der ikke længere
benyttes, har man på nogle af de åbne 
områder og tidligere hjemfaldne grav
steder indrettet lapidarier (lapidarium 
betyder stensamling), hvor man har 
samlet bevaringsværdige gravmonu
menter, der nu indgår i kirkegårdens 

indretning og skaber indhold i store 
åbne flader (foto herover). Andre ste
der har planter, eksempelvis forskelli
ge græsser og stauder, på en smuk måde 
skabt et rum, der tiltrækker både fugle 
og insekter. 
Et iøjenfaldende syn møder én i afde
ling 32, lidt sydøst for kapellet, nemlig 
»Fru Parkovs klokke« (foto nederst side 
14). I 1964 modtog kirkegårdsbestyrel
sen en anmodning fra fru Karina Parkov, 
der i øvrigt var en af den danske stum
films stjerner, der ønskede at skænke en 
klokke til ophængning på kirkegården 
til minde om sin mand, Knud Parkov, 
der var ejer af Wiibroes Bryggeri. Han 
omkom ved en trafikulykke i 1949 og 
ville, hvis han havde levet, været fyldt 
70 år i 1964. Først i 1971 var man nået 
så langt, at klokken kunne støbes, hvilket 
skete i Leicester i England hos det vel
renommerede klokkestøberi John Tay
lor & Co. Klokken vejer 218 kg, og der 
gik nogen tid, inden man fik idéen til en 
klokkestabel. Den er tegnet af den nor
ske arkitekt Helge Hjortholm fra Ber
gen, der tidligere havde arbejdet som 
arkitekt i Helsingør. Stablen er 8,8 m høj 
og opført af fire laminerede træbjælker 
med et klokkehus foroven. Taget er kob
berdækket og klokken hænger i en spe
ciel stol af stål med kuglelejer. Den utra
ditionelle form minder mest af alt om en 
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afskudt pil, der står med spidsen i jorden. 
Arkitektens intension var dog en anden: 
den skal symbolisere opstrakte hænder. 
Klokkestablen vakte ikke umiddelbart 
den store begejstring, men falder i dag 
godt ind i omgivelserne. Klokken sty
res elektronisk fra kapellet, og der ringes 
ved begravelser og bisættelser.
Et ganske særligt og rørende gravmæle 
(foto t.h.) er indrettet på skråning mod 
vest. Det er et særligt sted, hvor urner fra 
dødfødte og børn, der er døde umiddel
bart efter fødslen, er nedsat. Pladsen er 
belagt med brosten med små bede, hvor 
der er plantet stauder, og der ligger altid 
buketter og undertiden legetøj.
Kirkegården er under stadig forvandling 

og behov for nye begravelsesformer vil 
opstå, og der vil i adskillige år fremover ske 
ændringer i udformning og beplantning.

Babysalmesang 

- Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn i de stemnings-
fulde omgivelser. Holdstart d. 11. januar – tilmelding allerede nu.

Allerede inden et barn fødes, kender det fra 
sin tid i maven sin mors stemme. Derfor er 
mors og fars stemmer også noget af det før
ste, et barn knytter sig til. Babysalmesang er 
en mulighed for at være tæt sammen med sit 
barn og samtidig stimulere og udvikle barnet 
med sang og bevægelse i kirkerummet. Kirke
rummet låner med sin skønhed og ro en særlig 
intensitet til samværet, samtidig med at stem
merne klinger på en helt ny måde under hvæl
vingerne.    
Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen 
38 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 delta
ge 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 Larsen. Pernille er uddannet sanger og efteruddannet 
underviser i babysalmesang hos Anne Mette Riis. 
Helsingør Domkirke og Sankt Mariæ Kirke samarbejder om tilbuddet om babysalmesang. Det 
næste hold har opstart tirsdag den 11. januar kl. 10.00 i Helsingør Domkirke. Forløbet stræk
ker 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.


