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F REDERIKS  KIRKE

NOVEMBER 2021 – FEBRUAR 2022

PRÆDIKANTLISTEN
Alle gudstjenester begynder kl. 10.30 medmindre 
andet er angivet.

NOVEMBER
Søndag den 7. Mikkel Wold
Søndag den 14. Mikkel. Wold
Søndag den 21. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 28. Mikkel Wold

DECEMBER
Søndag den 5. Mikkel Wold
Søndag den 12. Anna Vind
Søndag den 19.  Helene Reingaard Neumann
Juleaften kl. 16.00 Mikkel Wold
Juledag Mikkel Wold
Anden juledag Susanne Freddin Skovhus

JANUAR
Nytårsdag Mikkel Wold
Søndag den 2. Mikkel Wold
Søndag den 9. Mikkel Wold
Søndag den 16. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 23. Mikkel Wold
Søndag den 30. Anna Vind

FEBRUAR
Søndag den 6. Mikkel Wold
Søndag den 13.  Helene Reingaard Neumann
Søndag den 20. Mikkel Wold
Søndag den 27. Mikkel Wold

KONCERTER

Händels Messias
LØRDAG DEN 27. OG SØNDAG  
DEN 28. NOVEMBER KL 16.00
Billetter á 245/145 kr. plus gebyr hos 
Ticketmaster

SØNDAG DEN 5. DECEMBER 16.00
Koncert med Universitetskoret Lille MUKO.
Gratis adgang

Onsdag den 8. december kl. 20.00
Koncert med Musica Ficta, dir. Bo Holten
Julemesse af Palestrina og danske julesange
Gratis adgang

JULESALMESANGAFTEN
21. DECEMBER 19.30

FOREDRAG
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 19.30
Sognepræst Susanne Freddin Skovhus 
Erfaringer fra et arbejde som præst ved den 
danske kirke i London

TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 18.00 - 20.00 
i Sankt Pauls Kirke
Christoffer Emil Bruun:  
“En dans på æggeskaller” 

TORSDAG DEN 24. MARTS 2022. KL. 19.30
Benny Grey Schuster: ”Påskelatteren”

DEN KRISTNE TRO
Gennemgang ved Mikkel Wold
Møderne foregår i sakristiet på følgende 
ONSDAGE KL. 19.30 - 21.30:
19. januar, 23. februar, 16. marts, 20. april 
og 18. maj

KUNSTVÆRKSTED FOR BØRN
Hver onsdag 15.30 -16.30. Tilmelding.

KUNSTVÆRKSTED FOR VOKSNE
Følgende lørdage 14.30 – 16.00
11.12., 15.1., 5.2., 5.3. Tilmelding

Hvad sker der i kirken
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Det er mange gange i løbet af sommeren 
blevet hævdet, at coronapandemien nu er 

overstået. Det er en noget snæver tolkning af 
situationen. I Danmark er situationen nu nogen-
lunde under kontrol (i skrivende stund i al fald, 
de forgangne måneder har lært os, at meget lidt 
er sikkert), men smitten er på ingen måde væk, 
det vidner de stigende smittetal tydeligt om. Og 
i Europa er der lande, hvor man lige nu oplever 
den værste periode under hele pandemien. Der er 
derfor stadig brug for omtanke, og ikke mindst 
er der brug for tanke for dem, der i andre lande 
bukker under for coronaen. Ikke mindst derfor 
lader vi fortsat lyset være tændt i kirkerummet 
om natten. Det blev tændt, da coronaen brød ud, 
som et tegn om håb og sammenhold, og det er 
stadig som påmindelse herom, at lyset brænder. 
Et håb og et sammenhold, der 
gerne skal række ud over vore 
egne nationale grænser. 

En af de ting, vi har fået 
repeteret under coro-

naen, er bevidstheden om, at 
uden fællesskab går det ikke. Vi er afhængige af 
hinanden, og derfor er samfundssind en nødven-
dighed. Mere eller mindre er vi dybt afhængige af 
hinanden, og med vores væremåde er vi med til at 
påvirke andre, ligesom vi selv påvirkes af andre. 
Teologen Løgstrup formulerede i bogen Den 
Etiske Fordring (fra 1956) et par senere meget 
berømte sætninger: “Den enkelte har aldrig med 
et andet menneske at gøre, uden at han holder 
noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget 
lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man 
får til at visne, eller som man vækker, en lede 
man uddyber eller hæver. Men det kan også være 
forfærdende meget, så det simpelthen står til den 
enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” 

Hvis vi ikke er bevidst om, at vi er en del af et 
fællesskab, går det galt med måden, vi fær-

des på i det sociale rum. Derfor må der ligge en 
etisk dimension i vores levevis. Løgstrup beskrev 
det som en etisk fordring. Det ligger i tilværelsen 

selv, at vi er indvævet i en afhængighed af hinan-
den, og derfor bryder det hele sammen, hvis alle 
bare tænker på sig selv. 

Nu er hverdagen begyndt igen. Noget ty-
der på, at vi meget hurtigt er ved at vende 

tilbage til tiden før coronaen, ikke mindst hvad 
angår tempoet og kravene til, hvad der skal nås. 
Det vil være uklogt. Hvorfor skulle vi vende 
tilbage til hamsterhjulet? Det vil være tragisk 
dumt, hvis det eneste vi gør, er at vende tilbage 
til tiden før marts 2020, som om intet var hændt 
og ingen erfaringer gjort. Det vil være mentalt 
fattigt og ud over alle grænser dumt ikke at tage 
ved lære af en af de mest lærerige perioder i nyere 
tid. En tid, hvor mange gjorde sig erfaringer om, 
at når tilværelsen ikke længere former sig så let, 

og når vi indser, at livet kan 
være forbi hurtigere, end vi 
ønsker, skærpes også sansen 
for, hvad der er vigtigt. “Lær 
os at tælle vore dage, så vi får 
visdom i hjertet” står der i 
salme 90 i Det Gamle Testa-

mente. At tælle sine dage vil sige at leve i bevidst-
hed om, at livet er mig givet, og at jeg misser det 
vigtige i tilværelsen, hvis den ene dag blot tager 
den anden hele livet. En gang imellem må man 
standse op og spørge sig, hvad man vil med sit 
liv. Hvad er det væsentlige og det vigtige? Spørgs-
målene kan stilles når som helst, men mange gør 
det kun, når de pludselig mærker, at livet er ved 
at rinde ud. Men det er nu, vi skal spørge os selv, 
hvad der er vigtigt, hvad vi vil med vores liv, 
hvilke prioriteringer vi vil gøre os. Og så finder 
vi måske ud af, at travlhed er en forhindring for 
at sanse det væsentlige. Og det kunne jo være, at 
det liv, der leves i hektisk optagethed af at indfri 
nogle mål, hvis vigtighed man i et større perspek-
tiv ikke rigtigt kan forsvare, skal ændres. 

Livet er fyldt med muligheder for at vælge. Det 
er såre dumt at ignorere de muligheder.

Mikkel Wold
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Nyt i noter Efter coronaen

KORT 
inden bladet skulle trykkes, fik vi 
meddelelse om, at en af kirkens 
trofaste gæsteprædikanter, tidli-
gere korshærschef Bjarne Lenau 
Henriksen er død. Bjarne var 
et elsket og elskende menneske, 
som vil blive savnet meget. Næste 
nummer vil rumme mindeord.

ALTERGANGEN
er normal igen. Det samme er 
kirkekaffen, foredragene, studie-
kredsene, konfirmand-
undervisningen, etc. 
Og vi har ikke længere 
begrænsninger på del-
tagerantallet til guds-
tjenester, tårnture m.m. 
Men vi passer stadig på 
hinanden og viser hen-
syn i form af afstand 
og varsomhed med 
berøringer, håndtryk 
etc., og bliver det nødvendigt, må 
vi igen se på, hvordan vi sikrer os 
mod smitterisiko.

EN HEL
del initiativer sættes i gang i 
løbet af vinteren. Vi har bl.a. 
påbegyndt et kreativt værksted 
for børn og et andet for voksne. 
Desuden vil der være mulighed 
for undervisning og foredrag 
samt de populære julekoncerter. 
Vi håber, I bliver glade for de 
gode initiativer.

NY PROVST
I september gik Holmens provst 
Ejgil Bank Olesen på pension. 
Der skal lyde en stor tak for den 

velvilje og imødekommenhed, 
Ejgil Bank Olesen altid har vist 
Marmorkirken og dens menig-
hed. Vi ønsker Ejgil og hans 
familie alt det bedste.
Ny provst bliver Birgitte Kvist 
Poulsen, som indsættes i sit 
embede den 31. oktober ved en 
gudstjeneste i Holmens Kirke. 
Birgitte Kvist Poulsen kommer 
fra en stilling som ledende sogne-
præst i det store Vesterbro sogn. 
Hun har desuden en ph.d.-grad 
og har været tilknyttet universite-

tet som ekstern lektor i 
teologi. Vi glæder os til 
samarbejdet med den 
nye provst.

EN BØN FOR
Afghanistan. Det har 
kirkens besøgende 
været opfordret til at 
bede siden landet blev 
overtaget af Taliban. 

Billedet af det tændte lys og sed-
len under det har siden magtover-
tagelsen været at finde på Mar-
morkirkens Facebook-side. Vi 
sørgede for, at billedet kunne ses 
i Afghanistan, og siden har fore-
løbigt ca. 340.000 – fortrinsvis i 
Afghanistan – set opslaget, knap 
25.000 afghanere har reageret 
på det med kommentarer eller 
anden form for reaktion. Det har 
været bevægende at se de mange 
reaktioner fra en befolkning, som 
nu må se deres land styret af en 
flok, det er meget vanskeligt at 
sige noget som helst positivt om. 
Vi vil i kirken også i fremtiden 
sætte fokus på det land, som på 
mange måder er blevet knyttet til 
danskeres bevidsthed. 
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FREDERIKS KIRKE, Marmorkirken
Frederiksgade 4, 1265 København K
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 mellem 8 og 9 samt 
torsdag tillige mellem 17.30 til 18.30  
på 33 15 37 63 for aftaler om kirkelige 
handlinger og samtaler.
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk
Privat 33 12 00 12

Ulønnet hjælpepræst: Anna Vind

KORDEGNEKONTORET
(fælles kontor for Garnison, Kastel  
og Marmorkirken)
Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K
Kordegnekontoret er åbent ma-to 9-13,  
to tillige 16-18, fre 9-12. Tlf. 33 91 27 06
KORDEGN: Sahra Louise Lindeberg,  
sll@km.dk.

ORGANIST: 
Jens Kaas træffes alle hverdage 8-9  
på tlf. 26 29 18 83

KIRKETJENERE:
Niels Almar
Anna Jørgensen
Dorthe Kathinka Rasmussen (deltid)
Træffetid i kirken ma-to mellem 11 og 12  
på 33 15 01 44

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND: 
Bente Dahl
mail@bentedahl.dk

KIRKEBLADET
redigeres af sognepræst Mikkel Wold
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“LÆR OS AT TÆLLE VORE 
DAGE, SÅ VI FÅR VISDOM  

I HJERTET”
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Korn

“Gud skabte mennesket i en 
art modsigelse: som endelige 
væsener ud af evigheden. Der-
for kan intet uden Gud nogen-
sinde håbe på at tilfredsstille de 
dybe længsler i den menneske-
lige psyke. Ikke militær styrke 
eller umættelig ambition, ej 
heller jordisk ejendom eller 
ryggesløs og utilregnelig poli-
tisk magt, ej heller en materiel 
velstand..” Desmond Tutu,  
 biskop i Sydafrika

“Evangeliet er ikke vores vilkår 
- det er på trods af vilkårene. 
Det er at høre nyt fra fængsel 
og død. Og det nye er ikke en 
idé, et begreb eller en drøm, 
men et menneske.”
Johannes Møllehave 

“Måske du nu vil sige: Hvad 
gavner dåben mig da, når den 
ikke udsletter og bortskaf-
fer synden helt og holdent?...
Dåbens højværdige sakramente 
gavner dig derved, at Gud ved 
den forbinder sig med dig og 
bliver ét med dig i en nådig og 
trøsterig pagt.”  Luther

“Billig nåde er at forkynde 
tilgivelse uden bod. Billig nåde 
er dåb uden kirketugt, nadver 
uden syndsbekendelse, tilsigelse 
af syndernes forladelse uden 
personligt skriftemål. Billig 
nåde er nåde uden efterfølgelse, 
nåde uden kors, nåde uden den 
levende, menneskeblevne Jesus 
Kristus. Bonhoeffer, tysk teolog 

“Det er ingenlunde nogen 
fejl ved vore gamle salmer og 
prædikener, at de tit er dunkle; 
thi i vidtløftig forstand må al 
støv-tungens tale om åndelige 
ting nødvendig være det, vor 
prædiken mer end vor fore-
læsning, og vor salme mest af 
alt, da den skal poetisk levende 
udtrykke, hvad først hisset kan 
åbenbares; men derimod er liv-
løsheden, som end ikke måtte 
findes i de strengest videnska-
belige arbejder af kristne, i en 
prædiken utålelig og i en salme 
oprørende.” Grundtvig 

“..vi må ikke gå i stå, så at 
vi mene, at vi har hørt [Guds 
røst]; det nytter ikke at have 
hørt, men at høre; thi kun dette 
at høre og altid høre Herren 
fører til at følge.”

Otto Møller, dansk teolog.

“Når man lader som om man 
tror, at livet vil vare evigt, 
bedrager man sig selv for en af 
øjeblikkets skønneste egen-
skaber, nemlig den at det er 
enestående og aldrig kommer 
tilbage. Tænk døden bort, og 
der går inflation i dage og år. ”
Olov Hartmann, svensk teolog 

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

“Når man sidder i S-toget, i 
bussen eller i bilen, når telefo-
nen er tavs et øjeblik, da skulle 
vi engang prøve at lade være 
med at række ud efter avisen 
eller det nærmeste stykke 
papir. Vi burde i stedet prøve 
at trække vejret dybt og sige: 
Ære være Faderen og Sønnen 
og Helligånden, som i begyn-
delsen, så også nu og altid og i 
al evighed” Helmut Thielicke, 

tysk teolog

“Hvor ringe dit liv end er, så 
mød det og lev det; sky det 
ikke og kald det ikke ved hårde 
ord! Det er ikke så slet som du. 
Det tager sig fattigst ud, når 
du er rigest. Dadleren vil finde 
noget at dadle også i Paradis.”

Pascal, fransk filosof

“Hverken videnskabelig eller 
historisk sandhed kan altså be-
kræfte eller benægte trossand-
hed, ligeså lidt som trossand-
hed kan bekræfte eller benægte 
videnskabelig eller historisk 
sandhed.” Paul Tillich,  
 tysk/amerikansk teolog

“Evangeliet [er] egentlig ikke .. 
en bog med love og bud, som 
kræver noget, vi skal gøre, 
men en bog med guddom-
melige forjættelser, hvori Gud 
lover, tilbyder og giver os alle 
sine goder og velgerninger i 
Kristus.” Luther

4

I en forretning i Store Kongensgade så jeg for ny-
lig et ganske særligt tørklæde. Tørklædet begyn-
der med en trekant, hvor spidserne gradvist bliver 
slebet mere og mere af og til sidst ender med at 
være runde. Til sidst er der nederst på tørklædet 
monteret en fin rund perle.

Kunstneren bag tørklædet, Stine Uldal, fortæller 
i sin omtale af tørklædet, at hun fik idéen efter at 
have deltaget i en gudstjeneste i Norge. Guds-
tjenesten var en mindegudstjeneste for sognets 
døde i stil med dem, der mange steder i Danmark 
holdes i tiden omkring Allehelgen. I sin 
prædiken sagde præsten bl.a.: “Sorg er 
lige som en spids trekant, der sid-
der inde i hjertet og drejer rundt 
og rundt. Det gør forfærdelig 
ondt, hver gang trekanten 
drejer. Men..hver gang 
trekanten drejer, bliver dens 
spidser slebet mere og mere 
af, og til sidst bliver trekan-
ten rund og til en perle i dit 
hjerte.”

Så Stine Uldal strikkede denne 
fortælling ind i tørklædet, som hun 
nu sælger. En smuk tanke, for min 
norske kollegas billede er fint. Sorgen er i 
begyndelsen slidsom på en måde, som for enkelte 
næsten er ubærlig. At miste en nærtstående er en 
sorg med en ofte overset voldsomhed. Det er i 
nogle tilfælde som en amputation. Men sorgens 
intensitet varer ikke ved. Sorg forandrer karakter. 
Smerten vil som regel glide over i savnet, som så 
vedbliver med at være der, men også som minder 
om noget, man glæder sig over engang at have 
været en del af. 

Jeg skriver udtrykkelig “som regel” om sorgens 
vej fra smerte til savn. Der er nogle situationer, 
hvor smerten bliver ved at have samme styrke i 
meget lang tid, men de er sjældne. Og jeg ken-
der ingen, hvor smerten har været den samme i 
årevis. Men sorg tager tid.

En del af trøsten i sorgen er, at det, der er levet 
og elsket med den, man har mistet, ikke forgår. 
Det vil for altid være sikret, nemlig i fortiden, 
hvorfra det ikke kan slettes. Det er naturligvis 
kun en trøst, hvis det levede liv med den af-
døde var rigt og godt. Den voldelige ægtefælles 
efterladte har det noget anderledes, men det er 
undtagelsen. I reglen går det, som den norske 
præst sagde det. Den kantede og skærende smer-
tefulde sorg glider over i minderne, og man tager 
den kærlighed med sig videre i livet, som den 
døde havde til én. Det skete er sket og samtidig 

nærværende. 

I den tyske instruktør Wim Wen-
ders film “Himlen over Berlin” 

siges det så smukt: ”Es war 
einmal, und also wird es 
sein.” - der var engang, og 
derfor vil der altid være. 
Det er en del af trøsten for 
dem, der er tilbage. Det er 
ikke hele trøsten, for på-

skens budskab rækker endnu 
dybere. Det må blive næste 

gang, der berettes om indholdet 
af dét budskab.

Mikkel Wold

Teologen Søren Kierkegaard skrev hen ved 100 
bønner, som findes spredt rundt om i hans store 
forfatterskab. I bogen “Længslen er din gave” 
(udkommet 2018) er de samlet, og bogen er 
hermed anbefalet på det varmeste. Nedenfor er 
gengivet to af Kierkegaards bønner.

Hjertets glade forvisning
Herre vær du os nær
med din kraft,
så at vi må føle
hjertets glade forvisning om,
at du ikke er langt borte fra os,
men at vi lever,
røres og er i dig!

Sorgens natur
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Koncerter op mod jul

HÄNDELS MESSIAS
Lørdag den 27. og søndag den 28. november  
kl 16.00
Kammerkoret Euphonia med 18 musikere fra  
Det Kgl. Kapel og solisterne:
Clara Thomsen, sopran, Elisabeth Jansson, alt, 
David Danholt, tenor, Magne Fremmerlid, bas
Billetter a 245 (145 for unge/studerende) plus 
gebyr hos Ticketmaster:

Søndag den 5. december 16.00
Koncert med Universitetskoret Lille MUKO.
Gratis adgang

Onsdag den 8. december kl. 20.00
Koncert med Musica Ficta, dir. Bo Holten
Julemesse af Palestrina og danske julesange
Gratis adgang

JULESALMER
Traditionen tro mødes vi få dage før jul for at 
synge julesalmer og høre om salmernes indhold 
og tilblivelse. I år bliver det tirsdag den 21. de-
cember kl. 19.30 i sakristiet.

FOREDAG
Torsdag den 4. november kl. 19.30
“…Vi beder dig for din kirke her og for din kirke 
ud over hele jorden…” – og glæder os over den!  
Sognepræst Susanne Freddin Skovhus har boet 
i Marmorkirkens sogn i 32 år og har siden hun 
kom hjem fra Den Danske Kirke i London været 
gæsteprædikant i Marmorkirken. Denne aften 
vil hun blandt andet dele nogle af sine erfaringer 
som tidligere udlandspræst for Danske Sømands- 
og Udlandskirker i London og projektleder for 
The Council of Lutheran Churches in Great Bri-
tain i årene op til Reformationsjubilæet i 2017. 
Arbejdsbeskrivelse som projektleder handlede i al 
sin enkelhed om: “ … at skabe opmærksomhed 
omkring og kvalificere debatten om luthersk og 
reformatorisk tilstedeværelse i Storbritannien”.

Torsdag den 24. februar kl. 18.00–20.00 
i SANKT PAULS KIRKE!
“En dans på æggeskaller”
Et foredrag, der som så mange andre blev ud-
skudt. Et samarbejde mellem Sankt Pauls Kirke 
og Marmorkirken om to foredrag i anledning 
af 75-året for befrielsen blev gennemført med et 
halvt års forsinkelse for det ene foredrags ved-
kommende (efteråret 2020 med Asger Baunsbak-
Jensen) og nu med knap to års forsinkelse for 
det andet foredrag: “En dans på æggeskaller.” 
Foredrag ved Christoffer Emil Bruun, historiker 
og radiovært.
Det ideologiske rationale og demokratiske man-
dat bag samarbejdspolitikken var solidt. Men det 
er ikke nemt at styre efter sit moralske kompas, 
når en overmagt truer. Foredraget tager ud-
gangspunkt i 1930'ernes balancegang og tegner 
portrætter af centrale skikkelser inden for politik 
og kultur. Herefter spørges der: Hvad skete der så 
med de forskellige skæbner efter krigen?
 
Torsdag den 24. marts kl. 19.30
“Påskelatteren”
Må man le i kirken? Spørgsmålet er mindst lige 
så gammelt som en længst glemt sydtysk tradition 
for at bringe menigheden til højlydt latter påske-
morgen. I 1518 udkom et skrift af Basels senere 
reformator, Johannes Oecolampadius, hvori 
fænomenet påskelatter for første gang beskrives – 
og kraftigt kritiseres.
Benny Schuster er lektor ved Folkekirkens Ud-
dannelses- og Videnscenter og udgav i 2018 den 
anmelderroste bog Påskelatteren. Vi har forsøgt 
at par gange af gennemføre foredraget, men også 
dét foredrag blev coronaramt - nu satser vi på, 
det lykkes.

DEN KRISTNE TRO
I efteråret 2020 udkom bogen “Gå med fred. 
Samtaler om tro og livsmod” med skuespilleren 
Bodil Jørgensen og kirkens præst Mikkel Wold. 
Over en række aftener vil Mikkel Wold uddybe en 

række af bogens temaer, som dels fører os ind til 
nogle af de mest fundamentale træk ved kristen-
dommen, dels nogle grundlæggende temaer i livet

I første omgang frem til foråret, hvor Mikkel 
Wold vil gennemgå følgende temaer:
Tro
Livsmod
Lykke
Ondskab

Møderne foregår i sakristiet på følgende dage  
kl. 19.30 - 21.30:
Onsdag den 19. januar
Onsdag den 23. februar
Onsdag den 16. marts
Onsdag den 20. april
Onsdag den 18. maj

STUDIEKREDSE
Marmorkirken har for tiden to aktive studie-
kredse, som for tiden har mulighed for at optage 
nye deltagere.

1. Søren Kierkegaard studiekreds ved tidligere 
overlæge Hans Jørgen Fenger. Der læses i efter-
året “Kærlighedens gerninger”. Henvendelse til 
Hans Jørgen Fenger på hfenger34@hotmail.com

2. Studiekreds med blandede temaer. Der læses 
fortrinsvis bibeltekster, fortolkninger og salmer, 
men også kortere og længere tekster om forskel-
lige vinkler på kristendommen, herunder kri-
stendommen og samfundet og kristendommen 
over for andre religioner. Deltagerne står selv for 
planlægning, programindhold og de fleste oplæg. 
Halvårsprogrammerne lægges af kredsens delta-
gere, som mødes en onsdag aften hver måned i 
kirkens sakristi.
Studiekredsens koordinator Anne Grethe Ras-
mussen kan kontaktes på
agstaunras@hotmail.com, mobil 50 53 46 31).
Se mere om begge kredse på kirkens hjemmeside.

KUNSTVÆRKSTED FOR BØRN
hver onsdag 15.30 - 16.30

I KUNSTVÆRKSTEDET arbejder vi legende og 
eksperimenterende med at male, tegne, lave små 
skulpturer og grafik. Vi ønsker at give børnene en 
oase, hvor de kan fordybe sig og opleve glæden 
ved at udtrykke sig frit uden ord. Børnene får 
indblik i farvers og formers forunderlige verden 
og får styrket og stimuleret deres kreativitet, san-
ser og skabende evner. I KUNSTVÆRKSTEDET 
er det lysten, der driver værket.

DET PRAKTISKE
Alder: 9-12 år
Onsdage kl. 15.30-16.30 i kirkens børnerum
Forløb: 27. oktober 2021 - 26. januar 2022.  
Pris: 150 kr. for 3 måneder.  
Underviser: Dorthe Kathinka Rasmussen, billed-
kunstner. 
Tilmelding: webmaster@marmorkirken.dk

KUNSTVÆRKSTED FOR VOKSNE
en lørdag eftermiddag hver måned

Der har været et ønske fra flere om også at lave 
et kunstværksted i kirken for voksne deltagere, 
så det søsætter vi også. Det vil foregå i kirkens 
sakristi følgende lørdage fra 14.30 – 16.00
11. december, 15. januar, 5. februar, 5. marts
2. april, 14. maj

Også her er det Dorthe Kathinka Rasmussen der 
underviser, og tilmelding er  
webmaster@marmorkirken.dk

Værdighed
Sorg og trøst
Det hellige


