Hvad sker der i kirken
KONCERTER

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30 medmindre
andet er angivet.
NOVEMBER
Søndag den 20.
Søndag den 27.
DECEMBER
Søndag den 4.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Juleaften (kl. 16!)
Juledag
2. juledag

Mikkel Wold
Mikkel Wold

Helene Reingaard Neumann
Susanne Freddin Skovhus
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold

JANUAR
Nytårsdag
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Søndag den 29.

Mikkel Wold
Susanne Freddin Skovhus
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold

FEBRUAR
Søndag den 5.
Søndag den 12.
Søndag den 19.
Søndag den 26.

Ejgil Bank Olesen
Susanne Freddin Skovhus
Mikkel Wold
Helene Reingaard Neumann

MARTS
Søndag den 5.
Søndag den 12.
Søndag den 19.
Søndag den 26.

Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Helene Reingaard Neumann

ARRANGEMENTER I KIRKEN
TIRSDAG DEN 20. DECEMBER 19.30
Julesalmesangaften
TORSDAG DEN 19. JANUAR 18.30
Fællesspisning

LØRDAG DEN 26. OG SØNDAG
DEN 27. NOVEMBER KL. 16.00
Händels messias
Entré
SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 16.00
Universitetskoret Lille MUKO.
A capella Julekoncert
Gratis adgang
SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 16.00
Det Unge VokalEnsemble og Middle East
Peace Ensemble.
Gratis adgang

FOREDRAG
TORSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30
Bibelen 2020 – oversættelse eller fortolkning?
Stud. theol. Anne Sofie Nissen.
TORSDAG DEN 2. MARTS KL. 19.30
Sekulariseringen
Lektor dr. Theol. Jakob Wolf
DEN KRISTNE TRO
TORSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.30
Bodil Jørgensen og Mikkel Wold samtaler
om bogen “Gå med fred. Samtaler om tro og
livsmod”
De øvrige dage er med Mikkel Wold
TORSDAG DEN 12. JANUAR KL. 19.30
Sorg og trøst
TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.30
Bibelen og bibelsyn
TORSDAG DEN 16. MARTS KL. 19.30
Dåb og tro
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Kirken er åben mandag-torsdag samt
lørdag 10-17, fredag og søndag 12-17
HJEMMESIDE: marmorkirken.dk
PRÆST
Sognepræst Mikkel Wold
Mikkel Wold træffes telefonisk mandag,
torsdag og fredag kl. 12-13 samt torsdag
tillige 17.30-18.30 på 33 15 37 63
for aftaler om kirkelige handlinger og
samtaler.
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk
Privat 33 12 00 12
KORDEGNEKONTORET
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Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K
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KORDEGN: Sahra Louise Lindeberg,
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ORGANIST
Jens Kaas træffes alle hverdage 8-9
på tlf. 26 29 18 83
KIRKETJENERE
Dorthe Kathinka Rasmussen,
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Anne Lind Sorth
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Bente Dahl mail@bentedahl.dk
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Nyt i noter
ØKONOMIEN

DEN KRISTNE TRO

Det er blevet markant dyrere at
klare de daglige indkøb, det har
alle kunnet mærke. For nogle
gør det mere ondt end for andre.
Husk, at kirken har mulighed
for at hjælpe med engangsbeløb
til særligt pressede familier. Ikke
store summer, men noget kan vi
da hjælpe med. Send en ansøgning til sognepræst Mikkel Wold
om hjælp fra Sognearbejdet. Se
mail eller adresse her på siden.

Sådan kalder vi gennemgang af
kristendommens grundbegreber,
som nu har kørt i et års tid. Velkommen til aftenerne, som ikke
kræver tilmelding. Se hjemmesiden og nærmere her i bladet.

VELKOMMEN
Vel mødt til en aften med samvær og fællesspisning torsdag
den 19. januar kl. 18.30.
Deltagerne i oktobers arrangement med aftenspisning i kirken
syntes vældig godt om initiativet, så vi indbyder til aftenspisning igen torsdag den 19. januar
kl. 18.30. Når vi har spist, fortæller menighedsrådets næstformand, Regitze Jensen, og hendes
mand, Erik, om “katedraler på
vores vej”. Parret har to gange
cyklet turen København-Rom.
Undervejs i deres fortælling om
turene bliver der en lille “katedral-quiz”. Tilmelding på adressen mad@marmorkirken.dk eller
til kordegnekontoret på 33 91
27 06.

VARME OG LYS
Også de ting er blevet væsentligt dyrere på det seneste, så kirken har skåret ned på brugen af
elektricitet og varme. Det betyder
ikke, at vi skal sidde i mørke og
fryse, men temperaturen i kirkerummet i vintertiden sættes lidt
ned, og lyset er ikke tændt i samme omfang som hidtil i dagtimerne, ligesom det nu er slukket om
natten bortset fra to lamper med
lavenergipærer, så kirken ikke
ligger dunkel og truende hen om
natten. Under gudstjenester og
kirkelige handlinger er der dog
lys som normalt.
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Glædelig eller god jul?
S

D

idste år ved denne her tid besluttede jeg mig
for at skrive nedenstående, som dog først er
nedfældet her i november 2022. Anledningen til
beslutningen var radioværterne på Københavns
Radio, som den 1.12. forkyndte: “I dag er det
første december, nu er det jul, så vi vil ønske glædelig jul til alle jer.”

et samme med påsken i øvrigt. “God påske”
siger man inden påsken, men det vil være
noget af en misforståelse, hvis man f.eks. ønsker
“glædelig påske” på en langfredag! “Glædelig påske” kan man først sige påskemorgen.

M

en helt nemt er det ikke, for hvis man nu
har snakket med nogen og inden man skilles siger “glædelig jul”? Her vil jeg mene, det
godt kan gå an, for der mener man jo: “Hav en
glædelig jul, når den kommer.”

D

et var jo godt ment, det er skam ikke det men hedder det ikke god jul på den tid? Kan
man sige glædelig jul den 1. december? Spørgsmålet skal besvares med en vis varsomhed, for
juletraditioner hæges der om. Men jeg vover forsøget og satser på læsernes overbærenhed og humor, så det her ikke tages ilde op, hvis man er
uenig.

M

en hvad så hvis, man som ovenfor skriver
en prædiken om julens budskab, en prædiken, der læses længe inden jul? Skal man så
skrive god eller glædelig jul? Jeg valgte det sidste,
for det er jo en tekst, der tager udgangspunkt i
julens budskab, som man så hører, mens man læser prædikenen. Så passer det bedst med glædelig,
men pastoren var da i tvivl. Så ingen bebrejdelser
til dem, der kan være i tvivl, heller ikke her.

F

or det at sige glædelig jul allerede inden det er
jul, er ikke helt uproblematisk. I al fald ikke,
hvis det er som en hilsen. “Hej, glædelig jul” som
nogen sagde til mig i begyndelse af december. Dér
var det ikke nemt at beherske sig. Og jul er det
altså ret beset først fra den 24.12. om aftenen. Vi
ved alle sammen godt, at handelsforeninger, forretninger og andre godtfolk gerne ser julen spredt
ud til perioden fra midt oktober, sådan ser det i
al fald ud, når man ser deres udstillinger. Og fred
også med, at der er juleentusiaster, der lytter til
julemusik og pynter op allerede i november. Hver
sin smag. Men der er altså en forskel på ønsket
om en “god….”. og en “glædelig... ”.
“God jul” betyder indirekte “når du
når dertil”, og “glædelig jul”
indikerer som regel, at
“nu er den her, til
lykke med den
til os alle.”

M

en alligevel: “God jul” siger man helst inden jul, “glædelig jul”, når julen er der,
hvilket her til lands begynder juleaften. Og som
det siges i “Peters Jul”: “Gid det var jul! Hvor
var det rart. Men nu må den da komme snart, det
varer ikke længe”. Så Peter sagde nok god jul til
dem, han mødte, men han har nok først sagt glædelig jul juleaften. Tror jeg. 
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GOD JUL!
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Korn
“Det er ikke nok, at du siger: Luther, Peter eller Paulus har sagt det, men du må
hos dig selv i samvittigheden
følge Kristus selv og urokkeligt mærke, at det er Guds rod,
selv om også hele verden stred
derimod. Så længe du ikke har
denne følelse, har du bestemt
endnu ikke smagt Guds ord,
men hænger med ørene ved
menneskers mund og pen.”
Luther

“Kun den lydige tror. Man
må vise lydighed mod en konkret befaling for at kunne tro.
Lydighedens første skridt må
tages, hvis troen ikke skal
være fromt selvbedrag og billig nåde. Det første skridt er
afgørende. Det er kvalitativt
forskelligt fra alle de følgende.
Lydighedens første skridt skal
føre Peter bort fra garnene, så
vel som fra båden, og føre den
rige unge mand ud af hans rigdom. Kun i denne nye eksistens, skabt af lydigheden, kan
man tro.”
Bonhoeffer, tysk teolog

“Forbarm dig over os, forbarm
dig over vor stræben, at vi for
dit ansigt, i kærlighed og tro,
retfærdighed og ydmyghed må
følge dig, i tugt og troskab og
frimodighed og møde dig i stilhed.”
Dag Hammarskjöld

“Se, hvor dog sjælen ligger
kraftesløs nede, når den ikke er
grundfæstet i den ægte sandhed! Alt efter som vinden blæser fra de forskellige verdenshjørner, hvorfra der udtales en
mening, lader en sådan sjæl sig
drive hid og did og vende og
dreje. Lyset tilhylles for den,
og sandheden ser den ikke. Og
dog ligger den altid lige foran
os.”
Augustin

“En tænkning uden troen søger at tænke sig til Gud. Det
er umuligt. En sådan gud er
en illusion...En tænkning ud
fra troen søger at tænke om
Gud, som han har givet sig til
kende i sin åbenbaring. En sådan tænkning er en eftertænkning. Den kommer efter troens
spring.”
Rudolph Arendt, dansk teolog.

“Gud skaber alt af intet - og alt
hvad Gud skal bruge, gør han
først til intet.”
Søren Kierkegaard

“Folk skulle ikke altid tænke
så meget over, hvad de skal
gøre, de skulle hellere tænke
på, hvad de skulle være. Var de
kun gode og deres væsen mildt,
så ville deres gerninger lyse. Er
du retfærdig, så er dine gerninger også retfærdige. Gå ikke
hen og lad din frelse bero på,
hvad du gør, men du skal lade
den bero på, hvad du er.”
Mester Eckehart, ca. år 1300.

4

Koncerter og foredrag
“Erkendelse af Gud uden erkendelse af elendigheden skaber hovmod. Erkendelse af
elendigheden uden erkendelse
af Gud skaber fortvivlelse. Erkendelse af Jesus Kristus giver
den rette middelvej, fordi vi her
finder både Gud og den menneskelige elendighed.” Pascal

“Den del, stor eller lille, som
vi har i sandhedens erkendelse, har vi ikke skaffet os ved
egne evner, det har Gud tydeligt nok indskærpet os ved at
vælge dem, der skulle vidne om
og lære os hans store, skjulte
tanker, ud af hoben, blandt de
enfoldige og uvidende.”
Montaigne, fransk filosof

KONCERTER

FOREDRAG

LØRDAG DEN 26. OG SØNDAG DEN
27. NOVEMBER KL. 16.00
HÄNDELS MESSIAS
Kammerkoret Euphonia
Musikere fra Det Kgl. Kapel, Radiosymfoniorkestret, Copenhagen Phil og Malmø Symfoniorkester. Solister: Clara Cecilie Thomsen, sopran, Elisabeth Jansson, alt, David Danholt, tenor, Magne
Fremmerlid, bas, Dirigent Ole Reuss Schmidt.
Entré 225 + gebyr på 25 kr. til Ticketmaster, Studerende 125 kr + gebyr. Ticketmaster.dk eller 70
15 65 65

TORSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30
Bibelen 2020 – oversættelse eller fortolkning?
Stud.theol. Anne Sofie Nissen,besvarede for
nylig en prisopgave på Københavns Universitet om bibeloversættelsen 2020. Besvarelsen
blev bedømt til guld, som er den højeste udmærkelse. Anne Sofie Nissen vil forklare nærmere, hvorfor en oversættelse ikke er så ligetil. Se omtale næste side.
TORSDAG DEN 2. MARTS KL. 19.30
Lektor em. dr.theol. Jakob Wolf
Sekulariseringen.

SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 16.00
Universitetskoret Lille MUKO.
A capella julekoncert
Gratis adgang

Jakob Wolf analyserer i sin nye bog fra 2022
sekulariseringens historie og de følger, sekulariseringen har haft for religionens plads i
samfundet. Hans anliggende er at vise, at en
religiøs livstydning ikke er blevet umuliggjort
af sekulariseringen, selvom det umiddelbart
kan se sådan ud, og at vi ikke kan undvære en
sansning af det religiøse og det hellige.

SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 16.00
Det Unge VokalEnsemble og Middle East Peace
Ensemble.
Gratis adgang

“Gud er sådan, at når han møder undertrykkelsen, uretfærdigheden og lidelsen, er der ingen vej uden om: han tager den
fattiges, undertryktes og forkuedes parti.”
Desmond Tutu,
biskop i Sydafrika

SERIEN OM DEN KRISTNE TRO
FORTSÆTTER:
TORSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.30:
Bodil Jørgensen og Mikkel Wold samtaler om
bogen ”Gå med fred. Samtaler om tro og livsmod”

“Som den øvede skyttes pil,
når den farer fra buestrengen,
ikke under sig hvile, før den er
ved målet, således er mennesket skabt af Gud og kan ikke
finde hvile før i Gud.”
Søren Kierkegaard

De øvrige dage er med Mikkel Wold:
TORSDAG DEN 12. JANUAR KL. 19.30
Sorg og trøst
TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.30
Bibelen og bibelsyn
TORSDAG DEN 16. MARTS KL. 19.30
Dåb og tro
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De svære juleforberedelser
og det glade budskab
T

iden op til julen er en forventningens tid. Det
i det tempo, hvor man sanser det vigtige, og hvor
gælder ikke mindst de forventninger, der er
performance ikke bliver det primære.
til den mere verdslige del af festlighederne, det vil
sige alle vore juletraditioner og hvad deraf følecember er jo også adventstiden, hvor det
ger. De forventninger hører jo ikke til de mindste,
hele handler om de forudsigelser, der både i
og det er jo skønt når det lykkes. Men mon ikke
de nytestamentlige og gammeltestamentlige tekogså mange bliver lettere forpustede ved tanken
ster er om Jesu fødsel, om, at der skal komme en
om de ting, der hører juletiden til, allerede inden
befrier og forløser til verden. Adventstiden er den
man er kommet i gang? Vi lægger det størst mutid, hvor der lægges op til ”adventus Domini”,
lige pres på os selv i december måned, ikke bare
Herrens komme. Her tales der bl.a. om, at ”Det
fordi vi vil nå 117 ting, men også fordi det hele jo
folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, og
helst skal ligne de situaat lyset skinner for dem,
tioner vi ser i julekataloder bor i mørkets land.”
“Det folk, der vandrer i mørket,
gerne eller ugebladene,
hvor alle medvirkende
e ord kan høres på
skal se et stort lys, og at lyset skinner
samles i fred og harmoså forskellig måfor dem, der bor i mørkets land.”
ni om smukke juleborde. Hvis vi forsøger at få
de og hvor børnene altid
dem indlemmet i julepyner fotograferet lige i det
ten, sådan at julebudskasplitsekund, hvor de sad stille og koncentrerede
bet om Jesu fødsel bliver en del af den mentale jusig blidt om et sirligt juleklip, der ligner noget fra
ledekoration, så skal vi ikke vente at forstå, hvad
1910 og som naturligvis netop er i færd med at
det var, der fik evangelisten til for et par tusind år
lykkes til fuldkommenhed.
siden at nedskrive beretningen om Jesus. Så bliver
det hele til lidt Morten Korch-idyl. Og det komar man ikke i forvejen lidt mindreværdsfømer ikke til at holde længere end til de første prolelse over det der med juleforventninger, kan
blemer melder sig, eller til virkeligheden banker
man her få chancen for at få det indre baromepå. ”Virkeligheden er altings prøve” sagde forfatter op i panikregionerne, for tænk, hvis nu der
teren Jakob Knudsen. Så hvis virkeligheden kan
mangler noget, eller hvis en eller anden tradition
vælte et julebudskab omkuld, fordi det ikke holikke kan gennemføres til fuldkommenhed. Ikke
der til nærmere prøvelse, er der jo ikke meget ved
underligt, at Benny Andersen engang overvejesådan et budskab.
de, om juleforberedelserne mon var noget, Gud
havde sendt for at tugte mennesker, når nu ideen
ogle gange kommer vi til at gøre julens budmed syndfloden var brugt, uden at verden af den
skab så tuttenuttet, at der er langt til det,
grund havde taget så meget ved lære af det.
det oprindeligt var. Det blev talt ind i en sammenhæng, hvor tilværelsen var truende og hvor livet
å jeg udtrykke ønsket om, at december måvar farefuldt. ”Et folk, der vander i mørket skal
ned for jer, der læser det her, også bliver en
se et stort lys”. Det er på det eksistentielle plan
r-o-l-i-g måned, så vidt det nu lader sig gøre. At I
en ret præcis beskrivelse af menneskets situatitvinger jer selv og omgivelserne til at komme ned
on, hvis det er overladt til sig selv, for så er det en
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BIBELEN 2020
– formidling og tolkning
Foredraget med Anne Sofie Nissen er
den 2. februar kl. 19.30

vandring i mørket, men det er også en beskrivelse
af, at mennesket er blevet genstand for den barmhjertighed, Gud skænker os kvit og frit. Det er
det største håb og lys, der kan gives.

D

en situation er dog ikke noget, der nogensinde har trukket mennesket ud af verden,
så længe det lever. Vi er sat i verden, både når den
udfolder sig i sin vidunderlighed og i sin gru og
ødelæggelse. Vores nød er overvundet, men den er
ikke forsvundet. Meget morsomt kommer mange til at lave en signifikant fejl, når de synger salmen Et barn er født i Betlehem. ”Forvunden er nu
al vor nød” skriver Grundtvig, men mange synger ”Forsvunden er nu al vor nød”. Men det er
jo løgn, vores nød er ikke forsvunden, den er her
skam med fuld styrke. Men den er overvundet eller med det udtryk, man brugte på Grundtvigs tid,
forvunden. Og derfor kan der dybest set komme,
hvad der vil. Hvis jeg ved, hvad der er mit livs dybeste grundlag, kan jeg også møde verden uden at
gå til i angst. Det kan være, jeg fejler i min stræben, måske angsten vinder i nogle tilfælde, men
nåden indebærer, at jeg er Guds, uanset hvad mine følelser måtte sige mig.

M

on ikke vi trænger til ikke bare at høre,
men også tilegne os de ord, som englen
sagde til hyrderne: ”Frygt ikke. Se, jeg forkynder
jer en stor glæde som skal være for hele folket.”
Det er juleevangeliets ord i en tid, der er præget
af frygt for, hvad morgendagen kan bringe. Sådan
har det været så mange gange før. Og modet til at
komme videre er ikke noget, vi er overladt til os
selv at skabe. Det ligger i opdagelsen af dybden i ordene om, at der
forkyndes os en stor glæde som
er for hele folket.
Glædelig jul!
Mikkel Wold

I 2020 kom en ny oversættelse af Bibelen. Formålet var at formidle meningen i den græske eller hebraiske kildetekst på et alment forståeligt nudansk
til de kirke- og bibelfremmede læsere. Oversætterne havde anlagt en særlig strategi, hvor de lagde større vægt på, hvordan læseren kunne forstå
teksten. Det er således teksternes mening, der skal
gengives, og ikke den flertydighed, som ellers ofte
karakteriserer de bibelske kildetekster.
Bibelen 2020 skulle desuden bryde med et såkaldt
kirkeligt “klubsprog”, som er den kirkelige traditions måde at rumme kompleksiteten i teksterne på. Bibelen 2020 er ment som et supplement
eller en trædesten til den autoriserede kirkebibel
(DO92) og er derfor ikke underlagt samme krav
som autoriserede bibeloversættelser.
Hvilken betydning får den nye oversættelse for
kirkens gudstjenestelige sprog og rum og dermed
for Bibelen som helligtekst? Bibelen 2020 sættes i
foredraget i relation til den aktuelle debat om liturgi, hvor spørgsmålet om højmessens mening og
sproglige fornyelse diskuteres.
Biskoppernes tilladelse til en kirkelig brug af Bibelen 2020 er givet ud fra et ønske om at gøre
højmessens tekstlæsninger lettere tilgængelige for
kirke- og bibelfremmede gudstjenestedeltagere.
Men hvis fokus udelukkende ligger på kirkefremmedes forudsætningsløse tilegnelse af den syntagmatiske mening i bibelteksten eller i liturgien, kan
der gå noget tabt. Det kan have konsekvenser for
højmessens liturgi og væsen og sproglige åbenhed
over for det fremmede, for det vi ikke har sprog
for på nudansk, m.a.o. for mødet med Gud. Det
kan i sidste ende have konsekvenser for Bibelens
status som helligtekst.
Anne Sofie Nissen
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