Hvad sker der i kirken
PRÆDIKANTLISTEN

KONCERTER

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30 medmindre
andet er angivet.

SOMMERKONCERTER
10. AUGUST KL. 20
Kristine Gether, alt og Aeji Choi, orgel.

Mikkel Wold
Bjarne Lenau Henriksen
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold

JUNI
Søndag den 6.
Søndag den 13.
Søndag den 20.
Søndag den 27.

Helene Reingaard Neumann
Mikkel Wold
Bjarne Lenau Henriksen
Mikkel Wold

JULI
Søndag den 4.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Søndag den 25.

Mikkel Wold
Se dagspressen
Susanne Freddin Skovhus
Kathrine Lilleør

AUGUST
Søndag den 1.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Søndag den 29.

Bjarne Lenau Henriksen
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Anna Vind
Mikkel Wold

SEPTEMBER
Søndag den 5.
Søndag den 12.
Søndag den 19.
Søndag den 26.

Mikkel Wold
Mikkel Wold (Konfirmation)
Helene Reingaard Neumann
Mikkel Wold

17. AUGUST KL 20
Sara Musumeci , orgel
24. AUGUST KL 20
Julie Borgwardt-Stampe, sopran.
Elisabeth Ørsnæs Gadegaard, mezzosopran,
Judith -Maria Blomsterberg, cello og Mark
Baumann, cembalo.
Alle koncerter gratis adgang.

FOREDRAG
TORSDAG DEN 19. AUGUST KL 19.30
“En sten for Eva”
Foredrag ved forfatterne Lene Ewald Hesel
og Thomas Harder.
Sommeren 2020 blev der lagt en ‘snublesten’
ud for Bredgade 51 til minde om den jødiske
ældre dame, som i oktober 1943 blev fjernet
af tysk politi – med danske hjælpere – og
bragt til Theresienstadt, hvor hun døde kort
efter ankomsten. Hendes historie blev skildret
i det foregående kirkeblad, foredraget skulle
have været holdt i foråret, men gennemføres
nu.
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 19.30
BØH!
Om det okkulte, healing og videnskab. Ved
overlæge Ole Hartling og journalist Øjvind
Kyrø. Om clairvoyance, astrologi, krystaller
og numerologi. Hvad er forskellen på tro og
overtro?
Alle foredrag og koncerter omtales mere
detaljeret på hjemmesiden.
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MAJ
Torsdag den 13.
Kristi Himmelfart
Søndag den 16.
Pinsedag
Anden pinsedag
Søndag den 30.
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GUDSTJENESTERNE

vidunderlig nysgerrighed og fordomsfrihed. De er videbegærlige
og positive. De er kritiske, men
modtagelige og såvel forandrings- som forundringsparate.
Hvad mere kan man ønske sig?

er nu igen tilbage til den form,
vi gennemførte dem i fra første
genoplukning i maj 2020. Det vil
sige, der er altergang og salmer.
Deltagertallet er fortsat begrænset, vi skal passe på lang tid fremover, men det går den rigtige vej.

VIL DU RINGES OP?
I menighedsrådet har vi aftalt, at
vi laver en telefonkæde for dem,
der godt kunne tænke sig at få et
ring hver anden dag. Så er man i
kontakt med nogen, det kan ofte
føles rart, navnlig
hvis man her under
coronaen har måttet begrænse sine
kontakter. Et kort
ring hver anden
dag er alt, hvad det
består i.
Man kan skrive sig
på en liste ved at
kontakte kordegnen, som så giver
listen videre til de
medlemmer af rådet, som koordinerer telefonkæden. Ved at skrive sig på listen,
som naturligvis opbevares under
lås og slå, siger man ok til at
blive kontaktet og selv kontakte
den næste på listen med et ring.

LYSET
i kirken er fortsat tændt om
natten. Det har det været både
under første og anden nedlukning som en trøst
og påmindelse om
det håb, vi har
foran os. Vi slukker først, når vi er
fri af coronafaren.

TÅRNTURE
venter som så meget andet også på
bedre tider. Mon
ikke tårnturene
kommer i gang
igen til sommer eller efterår?
Hjemmesiden rummer svar på
de aktuelle forhold. Og vi laver
ikke tårnture, før det er risikofrit
hvad angår smitte. Lige netop på
tårnturene går man ret tæt, der
prustes godt på de smalle trapper, så det venter vi med, til det
er sikkert.

STUDIEKREDSENE
har været sat på pause, men vi
håber i næste kirkeblad at kunne
annoncere en større vifte af
tilbud, ikke blot i form af en studiekreds eller to, men også i form
af sogneaftener med gennemgange af temaer om livet, troen,
kristendommen og dens indhold.

KONFIRMANDERNE
er i gang igen (billederne på
forsiden er fra før coronaen).
Og selv om det vist er sagt før,
kan det gerne gentages: Børn og
unge i den alder stiller med en
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Jens Kaas fylder 70
D

et er ikke til at se det, men kirkens organist
Jens Kaas runder 70 i maj måned. Den 17.
helt præcist. Det ville vi ønske, vi kunne fejre
med en større reception og fest, men det går ikke
i de her tider. Så må det blive skriftligt og med en
gave fra menighedsråd og medarbejdere. Velfortjent, mildest talt, for hvor finder man en organist
af den kaliber? Utallige er de henvendelser, jeg
har fået fra folk gennem årene, som vil udtrykke
deres taknemmelighed over musikken, ikke
mindst ved altergangen, som forhåbentlig snart
vender tilbage i den form, vi ønsker den. Eller ved
de gudstjenester, hvor musikken spiller en særlig
rolle, som f.eks. ved langfredagstjenesteni år,
hvor Jens havde foreslået, at vi lod Henryk
Goréckis vanvittigt smukke O Domina Nostra
blive en del af gudstjenesten – hvilket gjorde
netop den tjeneste uforglemmelig.

organist. Jeg gør i al fald. Så er det jo mere end
heldigt, ja nærmest lykkeligt, at være i en kirke,
hvor ordene og musikken kommunikerer, som
tilfældet er her i huset. Og at der så medfølger
dybt inspirerende samtaler om gudstjenestens
liturgi eller om vigtige teologiske, ja egentlig alle
mulige væsentlige temaer, gør det jo ikke ringere.
Så tak for loyalt og top-prof. samspil i ordets
bedste forstand. Altid med format og stræben
efter at gøre det bedste og ypperste. Inspirerende
og humørfyldt.

J

ens har også fået at vide, kan jeg betro læseren, at han værsgo’ har at fortsætte i stillingen
længe endnu. Han er til sammenligning stadig
for ung til at stille op som præsident i USA, så på
en måde er 70 jo ingen alder, hvis man har kræfterne og energien. Det er i høj grad tilfældet her.

T

illad mig en personlig tilføjelse: Som præst
står man i et afhængighedsforhold til sin

Til lykke fra menighed og medarbejdere!
Mikkel Wold

Tårnet stråler igen
S

ommeren 2020 fik tårnets øverste del fornyet
sin forgyldning og derved kom tårnet tilbage
til den glans, det havde ved indvielsen i 1894.
Et af byens højeste stilladser nogensinde blev
etableret, og holdet af malere gik i gang med det
betroede arbejde. En stor tak til både stilladsfolk
og navnlig til det malerhold, som under ledelse
af Freja Hørvid har sørget for, at kirken fremstår
smukkere end længe. På hjemmesiden har vi lagt
billeder i farver af arbejdet, her kommer de så i
sort/hvid, men det giver forhåbentlig indtryk af
det smukke resultat, som man så kan nyde f.eks.
fra havnesiden en morgen, når solen står lige på
kuplen.

På billedet ses fra venstre Freja Hørvid, Malene
Jørgensen og Madeleine Lundqvist Foto: Ida Buss
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Korn
“Jeg kunne med lethed tordne
i en hel time mod de litterære
herrer, der er faldet over “bibelen som litteratur”, bibelen
som “det fornemste monument
i engelsk prosa.” De, der taler
om bibelen som et “monument
i engelsk prosa”, beundrer
den i virkeligheden kun som et
monument over kristendommens grav.”
T.S. Eliot, engelsk forfatter

“Overfladisk filosofi leder
menneskeånden mod ateisme,
dyb filosofi fører den til religion.”
Francis Bacon, engelsk filosof

“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,
FN Generalsekretær

“Den moderne materialisme
ligner den gamle afgudsdyrkelse, og verden har aldrig nogen
sinde haft så mange guder og
idoler som idag.”
Ernesto Cardenal,
katolsk teolog

“Frihedens dag er...den dag, da
Mammons herredømme er tilintetgjort, da det ikke længere
er pengene, der regerer verden.
Ja, frihedens dag, det er den
dag, da ingen, som vil arbejde,
behøver at ængstes for nødtørftig føde og underhold for sig
og sine. Frihedens dag er endvidere den dag, da nationerne
har ophørt at kappes med
hinanden i krigsrustninger,
som fortærer landenes kraft og
avler stadig nye krige.”
Morten Pontoppidan, dansk
præst i prædiken fra 1930.

“Guds ord åbenbarer mennesket som Guds menneske.”
Karl Barth, tysk/schweizisk
teolog

“Nøden hos mennesket af i dag
giver sig udtryk i to slags angst:
angsten for fortiden og angsten
for fremtiden.”
Helmut Thielicke, tysk teolog

“Som biskop i kirken har
jeg det som min embedspligt
to gange om dagen at holde
bøn. For mig er det vigtigste kærnepunktet i vores liv - det
åndelige, mødet med Gud i
bøn, i gudstjeneste, i eftertanke.”
Desmond Tutu, sydafrikansk
biskop

Byen åbner, men til hvad?
“Tanken om døden og om
en dom efter døden er den
nødvendige baggrund i et sandt
billede af livet. Det nytter jo
ikke at lukke øjnene, at danse
og synge og beruse sig og bilde
sig selv og andre ind, at vi er
guder, der aldrig skulle dø!
Døden er os vis, men vi kan dø
som dem, der har ventet døden
og forberedt os på den, og vi
kan dø som den rige mand,
til hvem det pludselige budskab
kom: "i denne nat skal din
sjæl kræves af dig." Hvad
er det viseste, og hvad er det
værdigste?”
Johannes Jørgensen,
dansk forfatter

ET PAR IAGTTAGELSER FRA
CORONATIDEN

“Erfaringen siger os, at mennesker med hensyn til kundskaber, moral, intellektuelle evner
og materielle besiddelser kan
være meget forskellige. Dette
giver dog ikke de priviligerede
ret til at udnytte de svagere,
men det pålægger dem blot et
meget større ansvar og pligt
til at hjælpe andre fremad på
fuldkommenhedens vej.”
Pave Johannes den 23. 1963

Kontrasten udgøres af en anden oplevelse nogle
få måneder senere. Byen var igen åbnet, og hverdagen var næsten som før. Jeg skulle cykle ud til
Vesterbro og cyklede langs søerne om morgenen.
Trafikken på cykelstien var det stik modsatte
af den stemning af ro, som havde præget byen
tidligere. Hektisk og hidsigt trampede folk i pedalerne. Tempoet var højt, stemningen var pushy.
Den stemning jeg husker fra min barndom, hvor
man var opmærksom på hinanden, virkede lige
så langt væk nu, som den havde været det før
nedlukningerne. Byen var tilbage til den hårde
omgangstone, som desværre har været kendetegnende for København i mange år.

“At vise tillid betyder at
udlevere sig selv”
K.E.Løgstrup,
dansk teolog

Østerbro. Egentlig skulle det jo være en relativt
lille ting at krydse en cykelsti, men den morgen
var det ikke så ligetil. Der var tilsyneladende
ingen, der satte tempoet ned. Først da vi var to,
der standsede op og fik dem hjulpet over, gik
det. Ledsaget af et vredt tilråb fra en mand på en
racercykel, som ikke kunne bære at sætte sit eget
tempo ned. En markant oplevelse af en by med en
omgangstone, der ikke har plads til hensyn.

Engang under den første nedlukning i april 20
passerede jeg en dreng, der gik med sin far. De
skulle ned til havnen og fiske. Drengen var 6-7
år. Han strålede af frydefuld forventning. Det
var et lykkeligt syn. Det var også bevægende,
ikke mindst fordi det i det øjeblik gik op for mig,
hvornår jeg sidst havde set en far med sin søn
på den måde. Det var måske samværets direkte
form, der var bevægende. Og så at drengen
simpelthen så så dybt glad ud. Det var en smuk
oplevelse på en smuk dag.

Hvilken by kommer der ud af det, når vi vender
tilbage til normale forhold? Bliver det den hektiske, effektivitetssøgende og præstationsorienterede by, der prioriteret aktiviteter, events, hidsighed
og hårdhed? En by uden plads til steder med ro
og fred, en hensynsløs by, hvor den langsomme,
den udsatte eller den svage ses som en forhindring? Eller bliver der rum til dem, der ønsker
harmonien og nærværet, hensynet og omtanken?
Prisen for at negligere det sidste er høj.

Mange vil måske genkende det. Forældre der er
sammen med deres børn for samværets skyld,
uden at skulle ‘udnytte’ tiden. Det blev et mere
normalt syn under coronanedlukningerne end det
havde været tidligere.

En kultur og et samfund kan udvikle en ubehagelig accept af hårdhed. Det brutale kan blive det
normale. Ham geniet på cyklen, der råbte efter
os, fordi vi hjalp børnene over cykelstien, har sikkert tabt 7-8 sekunder den dag. Åbenbart nok til
at bringe ham i affekt. Må han og hans lige blive
væltet omkuld en dag. Ikke fysisk, men af en lærdom som gør, at han lærer at sanse andet og mere
end det, der lige befinder sig inden for hans egen
horisont. Og må han og hans mange ligesindede
indse, dersom det er muligt, at intet samfund og
ingen by kan hænge bare nogenlunde sammen,
hvis enhver kun er optaget af sit eget.
Ved at standse op ind imellem og gå ned i tempo,
sanser man det, man ikke ser i forbifarten. Det
var lige netop det, de havde fundet ud af, faren og
sønnen med fiskestængerne i april måned 2020 på
vej ned til havnen. Deres samvær var ikke betinget af, at alt omkring dem var lukket ned. Deres
samvær kan sagtens realiseres i den hverdag, vi er
ved at vende tilbage til. Må vi bibeholde noget af
den ro, der er så afgørende for en storby.
Mikkel Wold

Det er et mærkeligt fænomen, for jeg har i perioder boet i et par andre storbyer i Europa, men
ingen med så dårlig social omgangsform som
København. Her kan vi noget særligt.
Nede ved Baggesensgade på Nørrebro stod to
børn med deres cykler ude i kanten af cykelstien.
De var vel 8-9 år, en dreng og en pige, søskende
som skulle krydse cykelstien for at cykle ned mod
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Tro ifølge
Søren Ulrik Thomsen
D

igteren og essayisten Søren Ulrik Thomsen
lægger på ingen måder skjul på, at han er
troende. Det kommer især til udtryk i hans essays
og i de foredrag, han holder rundt om i de danske
kirker.

Og det kan man så vælge at tro?
Ja, det synes jeg, at jeg nogle gange virkelig skal
præstere.
Der er ting i ethvert hverdagsliv, som er meget
dramatiske. Man skal f.eks. til læge og undersøges for et tvetydigt symptom, der kan betyde
noget helt banalt – eller, at man måske snart skal
dø. Hvordan skal man komme igennem tiden i
venteværelset og bagefter at gå og vente på svar
på blodprøver og scanninger? Det kræver da noget af mig, som jeg skal mobilisere, noget jeg skal
præstere: At tro, at jeg er i Guds hånd.

I

en tale i anledningen af dr.theol. Ole Jensens
80-års fødselsdag – som er udgivet i “Samlede
Thomsen” - skriver han imidlertid noget, som fik
mig til at studse, da jeg læste det.

S

elvom Søren Ulrik Thomsen meget klart
placerer sig i den lutherske kirkelejr, tager
han nemlig her lige så klart afstand fra Luthers
tanker om, at det er Gud, der skænker troen.
Han skriver: “vi [står] ved et meget centralt
punkt i den lutherske teologi, som jeg bare ikke
kan forlige mig med, nemlig: At vi har fået troen
af Gud”, og han fortsætter lidt senere i essayet:
“Og tanken modsiger da også erfaringen af, at
der faktisk er situationer her i livet, som fordrer,
at man virkelig skal præstere en tro”.

Så dvs. at troen ikke er en følelse, det er et valg,
en handling?
I det her tilfælde, ja. Jeg vælger at tro. Jeg tror,
der er en mening med tilværelsen, men jeg tror
ikke, at vi skal kende den før på den anden side.
Som jeg har beskrevet i essayet “Pro Ecclesia”,
havde jeg nogle mystiske oplevelser som ung,
hvor jeg i et kort øjeblik kunne mærke, at alt gav
mening, også de frygteligste ting - de hørte også
med. Men det er noget, jeg tror. Jeg kan umuligt
vide det, for hvis jeg vidste det, var det jo ikke
tro.

B

lot tanken om at koble tro og præstation
sammen stødte mig så meget, at jeg måttet
tage en snak med den gode digter om emnet. Det
blev til en samtale, der tilføjede nogle aspekter til
det at tro, som det nok kan være værd at overveje – selvom jeg stadig ikke kan forlige mig med
et ord som “præstation”, når det kobles sammen
med tro og Gudsrelation:

Men de mystiske oplevelser, hvor horisonten mellem tiden og evigheden ligesom er blevet gennembrudt, kan man jo ikke gøre hverken fra eller til
for at opleve. Det er ren nåde. Så det er altså den
nåde, man har fået givet, og den tro, som nåden
skaber, man skal tage ansvar for?
Ja, og man kan jo vælge at forstå disse oplevelser som et rent psykologisk fænomen eller en
biokemisk reaktion i hjernen. Men jeg kan også
vælge at tro på dem som en forsmag på den evige
salighed, hvor “alt kommer til alt”. Og modsat
kan man jo være i situationer, hvor ens liv giver
så lidt mening, at man må sige, at her må jeg præstere en tro på, at der skal vise sig en mening også
med det mest meningsløse.

Skal man præstere en tro?
Ja, det synes jeg nogle gange, man skal. Jeg
mener, at vi har fået alt af Gud. Vi skal ikke gøre
noget til gengæld – alt er af nåde. Det eneste vi
skal gøre, er at tro.
Men hvad er så tro?
(Efter en lang pause kommer svaret kort og præcist): Det er at tro, at Kristus er Guds søn, … og
at han er død for mine synders skyld.
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det end, at det er pointen i mange af historierne
fra Det nye Testamente, hvor Kristus spørger:
“Tror du?”, “Tror du, at jeg kan gøre det?” Han
spiller bolden tilbage til folk og siger: ”“Nu er
det dig, der skal gøre noget. Du skal tro”. Det er
det eneste, han kræver.

Og du mener ikke, at troen dér kan bestå i, at
man har frimodighed overfor Gud til at sige.
”Det her synes jeg godt nok, du har gjort elendigt”, eller ”Det her fatter jeg ikke”?
Jo selvfølgelig. Det er jo også at tro. Men for
mig står det fantastisk smukke lutherske udtryk,
“den uforskyldte nåde” helt centralt: Jeg har jo
ikke gjort noget for at få livet, jeg har fået det
foræret - som en gave. Men i denne gave er der
også et spørgsmål: “Tror du på det?” Og hvis
spørgsmålet stilles til mig, må
det jo også være mig, der er
subjektet, som skal svare. Men
hvis man så kombinerer det
fine lutherske dogme om, at
man retfærdiggøres ved troen
alene, med forestillingen om,
at man har fået troen af Gud,
så har vi jo en prædestinationslære, hvor det er Gud,
der bestemmer, hvem som får
troen og dermed retfærdiggøres, og hvem som ikke engang
får mulighed for at besvare
livets gave med troen og derfor
fortabes. Alt i mig gør oprør
imod det regnestykke! Når det
er så afgørende for lutheranere, at end ikke troen må komme fra mennesket
selv, er det jo fordi, de frygter, at troen så bliver
en ny form for gerningshellighed. “Alle har fået
troen, men nogen afviser den”, siger de til mig,
men dermed er der jo så alligevel en subjektiv
faktor, nemlig at sige ja til troen, eller negativt
udtrykt: Ikke at afvise den.

Men er vi så ikke tilbage ved, hvad der menes
med tro, hvad man lægger i ordet tro og måske
ikke mindst, hvad troen er rettet mod?
Jo, og her er det vigtigt for
mig, at Kristi offer ikke kan
overgås. Hele tanken er jo,
at først ofrede man mennesker, så ofrede man dyr, og så
ofredes Gud - og det offer kan
hverken gentages eller overgås.
Det skal tros.

F

or at forstå Søren Ulrik
Thomsens påstand om,
at troen er noget, man skal
præstere, må man altså skelne
mellem troens genstand og
troens gensvar. Troens genstand er Guds nåde – det han
har givet os ganske uforskyldt
i Jesus. Her har vi intet at gøre
og kan ikke gøre noget. Men denne gave - den
uforskyldte nåde - stiller os overfor et valg og
fordrer et gensvar. Det er dette gensvar, Søren
Ulrik Thomsen kalder en præstation. At troen
er dø uden et gensvar - som en dialog, hvor kun
den ene taler, er det - kan der vel ikke herske
tvivl om. Men om “præstation” er det rette ord
at bruge om dette gensvar, kan man derimod
diskutere.

Men er dette ikke én af de ting i troen, som går
over vores forstand, og som vi kan være nødt til
forstandsmæssigt at lægge ned.
Nej, jeg kan ikke lægge det ned. For i mine øjne
har Gud givet os alt af nåde og friheden til at tro
det eller lade være. Og jeg kan heller ikke se an-

Varm tak til Søren Ulrik Thomsen for at tilladelse
til at bringe interviewet, som ikke har været trykt
andre steder, og til cand.mag. & mag.art. Kirsten
Krog som har lavet interviewet.
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