
Nyt fra

F RE DE RIK S  K IR K E

OKTOBER 2019 – FEBRUAR 2020

PR ÆDIKANTLISTEN

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30,

medmindre andet er angivet.

OKTOBER

Søndag den 6. Mikkel Wold
Søndag den 13.  Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 20.  Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 27.  Mikkel Wold

NOVEMBER

Søndag den 3. Mikkel Wold (Alle helgens dag)
Søndag den 10. Anna Vind
Søndag den 17. Mikkel Wold
Søndag den 24. Mikkel Wold

DECEMBER

Søndag den 1. Mikkel Wold (1. søndag i advent)
Søndag den 8. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 15. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 22. Mikkel Wold
Juleaften kl. 16. Mikkel Wold
Juledag Mikkel Wold
2. juledag Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 29. Mikkel Wold

JANUAR

Nytårsdag Mikkel Wold
Søndag den 5. Mikkel Wold
Søndag den 12.  Mikkel Wold
Søndag den 19. Anna Vind
Søndag den 26. Mikkel Wold

FEBRUAR

Søndag den 2. Mikkel Wold
Søndag den 9. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 16. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 23. Mikkel Wold

KIRKEKAFFE

Enhver er velkommen til sammenkomst efter guds- 

tjenesten den første og tredje søndag i hver måned. 

Her er der mulighed for at drikke en kop kaffe og  

te med de andre kirkegængere.

MØDER OG FOREDRAG

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 19.30

Forfatteren og teologen Johannes Værge:  

Guds skrøbelige arvinger.

ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 19.30

Tidligere undervisningsdirektør og præst, forfatteren 

Asger Baunsbak-Jensen: 

Lær livet at kende.

ONSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.30 

Lektor Søren Holst:  

”Det er din egen skyld”.  
Om at oversætte Bibelen og om at oversætte et af 

Bibelens vanskeligste skrifter: Jobs bog. 

KONCERTER

FREDAG DEN 4. OKTOBER KL. 16.00

Herning Kirkes Drengekor. 

SØNDAG DEN 6. OKTOBER KL. 16.00 

Copenhagen Oratorio Choir. Rachmaninovs Vesper.

TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 20.00

The Hague Boys Choir. 

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 20.00

Leif Kayser: Requiem.  
Erik Hildebrandt-Nielsen, orgel.

LØRDAG DEN 30. NOVEMBER OG  

SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 16.00 

Händels Messias. 

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 20.00

Musica Ficta. 

SØNDAG DEN 8. DECEMBER KL. 16.00

Lille Muko. 

SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 16.00

Syddansk Musikkonservatoriums Kammerorkester.

JULESALMESANGAFTEN

TORSDAG DEN 19.12. KL. 19.30

Hvad sker der i kirken
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KONCERTER

FREDAG DEN 4. OKTOBER KL. 16.00

Herning Kirkes Drengekor. Gratis adgang

SØNDAG DEN 6. OKTOBER KL. 16.00

Copenhagen Oratorio Choir. Rachmaninovs Vesper.

Entré 120 kr. Billetto.dk

TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 20.00

The Hague Boys Choir. Entré.

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 20.00

Leif Kayser: Requiem. Erik Hildebrandt-Nielsen, 

orgel.

LØRDAG DEN 30. NOVEMBER OG  

SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 16.00

Händels Messias. Kammerkoret Euphonia. Musikere 

fra Det Kongelige Kapel. Solister: Sine Bundgaard, 

sopran, Elisabeth Jansson, alt, David Danholt, tenor, 

Mage Fremmerlid, bas.

Entré 125 kr. Ticketmaster.dk

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 20.00 

Musica Ficta. Entré ved indgangen.

SØNDAG DEN 8. DECEMBER KL. 16.00 

Lille Muko. Gratis adgang.

SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 16.00

Syddansk Musikkonservatoriums Kammerorkester.

Gratis adgang.

FOREDRAGSAFTENER

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19.30

Teologen og forfatteren Johannes Værge:

Guds skrøbelige arvinger
Den bibelske fortælling om syndefaldet er blevet brugt 

til at tegne et dystert menneskebillede – skyld blev 

fortegn for mennesket, ikke skabelsen i Guds billede – 

og forholdet mellem Gud og mennesket blev præget af 

Guds formodede vrede. Med inspiration bl.a. fra old-

kirken peger Johannes Værge på en anden tolkning, 

der giver plads til et mere positivt menneskebillede. 

Samtidig åbner det for den vision om menneskets 

fuldendelse, der prægede den tidlige kristendom: 

Vores åbenlyse skrøbelighed og at vi samtidig er Guds 

arvinger, som Paulus udtrykker det. Vi er på vej mod 

den forvandling, der fuldbyrdes i opstandelsen. Denne 

synsmåde kan også kaste nyt lys over forestillingen om 

gensynet i det evige liv.

ONSDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 19.30

Tidligere undervisningsdirektør, forfatter og teolog 

Asger Baunsbak-Jensen: 

Lær livet at kende
I sin seneste bog beskriver Asger Baunsbak-Jensen 

det moderne menneskes længsel efter fordybelse i en 

verden af travlhed og mangel på dybde. 

FREDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.30

Det er din egen skyld
Foredrag med lektor Søren Holst, Institut for bibelsk 

eksegese, Københavns Universitet.

Jobs Bog er på mange måder den sværeste tekst i 

Bibelen. Emnet er svært: Hvordan kan man forstå, at 

Gud lader lidelse eksistere? Men også sproget er hår-

rejsende svært: Bogen er skrevet i den mest gådefulde 

og mærkelige hebraiske poesi i hele Bibelen. Ofte må 

man veje for og imod en række forskellige måder at 

forstå ét enkelt vers. Og når man endelig mener, at 

man måske har forstået verset, skal man i en nudansk 

oversættelse som Bibelen 2020 også tænke på, hvor-

dan meningen så kan udtrykkes forståeligt. Foredraget 

beskriver det vanskelige arbejde med at nyoversætte 

Bibelens måske mest udfordrende bog.

JULESALMESANGAFTEN

TORSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 19.30

Den årligt tilbagevendende hyggelige aften, hvor vi lige 

før det hele bryder løs samles for at synge og intro-

duceres til nogle af julens salmer. Med Jens Kaas og 

Mikkel Wold.

 

ADRESSER OG  

TRÆFFETIDER

INDHOLD

Side 2  Nyt i noter

Side 3 Møder og koncerter  

i kirken

Side 4  Teologiske saloner 

Side 4-6   Festtale 

Side  7 Korn 

Side 8 Hvad sker der i kirken

Nyt i noter

Møder og koncerter i kirken 

HAVERNE

omkring kirken skal også genetab- 

leres, og vi har allerede et projekt 

klar, som vil få haverne til at fremstå 

smukke og med plantemæssig stor 

diversitet. 

JUBILÆET 

for 125-året for kirkens indvi-

else blev fejret på behørig vis med 

festgudstjeneste og festforedrag. 

I bladet her kan man læse Birgitte 

Possings festtale ved sammenkom-

sten efter jubilæumsgudstjenesten.

Vær også opmærksom på mulighe-

den for at købe de to festskrifter og 

plakaten i forbindelse med jubilæet. 

Salget sker enten via hjemmesiden 

eller i turistboden, som er bemandet 

(hvis man godt må skrive sådan, når 

det er kvinder, der betjener boden!), 

hver lørdag formiddag kl. 10-12, 

medmindre der er kirkelige hand-

linger.

DE TEOLOGISKE SALONER

genoptages i de tre første vintermå-

neder. Det er igen Pia Søltoft og 

Mikkel Wold, der står for aftenerne, 

tilmelding angives inde i bladet. 

MEN –

selv om metroen åbnede den 29. 

september, tager det stadig tid før 

flisebelægningen på kirkepladsen er 

færdig. Det betyder, at vi stadig ikke 

kan komme til at male dørene, for 

slibestøvet vil virke som sandpapir 

på en nymalet dør. Vi når det forhå-

bentlig inden vintertemperaturerne 

sætter ind. Så snart den sidste flise er 

lagt, går vi i gang!

METROEN

blev endelig indviet 29. september. 

Nu er der så tilbage at genskabe 

haveanlægget rundt om kirken. Der 

er stadig enkelte effekter, metrosel-

skabet har lovet at fjerne, og derefter 

går man i gang med at etablere 

beplantning. Forhåbentlig når vi det 

inden vinteren tager fat.

BÆNKENE 

i kirken skal have fjernet de højt-

talere, som blev monteret i dem 

tilbage i 1990erne. Det er et meget 

stort arbejde, hver enkelt af de over 

150 højttalere skal skæres ud (det 

larmer!) og erstattes med en træfyld-

ning, som senere vil blive bejdset i 

bænkens farve. Arbejdet forventes 

afsluttet til december. 

KONFIRMANDERNE

 

er begyndt på undervisningen,  

25 unge(r) mødes hver torsdag sen 

eftermiddag fra oktober til april.
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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 18.15  

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.

KORDEGN: Kim Kornig Frisenette,  

kfr@km.dk

ORGANIST: 

Jens Kaas træffes alle hverdage 8-9  

på tlf. 26 29 18 83

KIRKETJENERE:

Niels Almar

Anna Jørgensen (deltid)

Træffetid i kirken ma-to mellem 11  

og 12 på 33 15 01 44

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND: 

Viggo Nørgaard Nielsen

viggon1@hotmail.com

KIRKEBLADET

redigeres af sognepræst Mikkel Wold
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Korn

I forbindelse med Marmorkirkens 125 års  
jubilæum bad menighedsrådet Birgitte Possing 
 om at holde festtalen ved sammenkomsten  
efterfølgende. Her kommer Birgitte Possings  
tale i uforkortet form:

2

019 er året for 3 jubilæer: 270 år siden kong Frede- 

  rik d 5 nedlagde grundstenen for Frederiks kirke. 

Det var i 1749, men kirken blev aldrig færdig, fordi 

Chr. D 7’s livlæge Struensee af hensyn til Rigets finan-

ser stoppede det dyre byggeri. Den ufuldendte kirke 

lå nu hen i 100 år som pittoresk, ruinromantisk plads. 

125 år siden indvielsen den 19. august 1894 af den 

Marmorkirke, vi kender. Finansmanden C. F Tietgen 

havde ladet den bygge og overgav den til den danske 

stat. 25 år siden er det, at sognepræst Mikkel Wold, 

der ikke har sat sig spor i sten og marmor, begyndte at 

sætte sig spor i sin menigheds sjæle. Til lykke med dem 

alle tre! Det er dog 125 året, vi fejrer i dag. 

H

vorfor holder vi jubilæer? Ikke for at se tilbage og   

dvæle ved fortiden. Vi holder dem, fordi vi har 

behov for at genskabe erindringen om det fundament, 

vi står på. Når vi pudser vores erindring af, nyfortolker 

vi historien og opdager måske nye, hidtil ukendte si-

der. Og hver generation har behov for at værne om sin 

fortolkning og for at skrive sine fremtidsdrømme ind i 

den ved at genfortælle de rødder, vi står på.

M

armorkirkens eksotiske rødder spejler mere  

  end een tidsånd. Arkitekten bag Tietgens 

kirke, Ferdinand Meldahl, skrev engang, at store 

monumenter er “de store ideers festdragt”. Af dem 

kan man aflæse tidsånden. Enevoldskirken, som Fre-

derikskirken i bund og grund var født som, er det ene 

spor i dens rødder. Dét spor, hvor dyr, norsk marmor 

skulle repræsentere det ypperste, som Riget formåede, 

tegnet og projekteret i et utal af snit af tidens hotteste 

arkitekter som Niels Eigtved, Lauritz de Thurah og 

Nicolas-Henri Jardin. Det næste spor er dens radi-

kale forvandling fra ideen om et mægtigt monument 

over en enevældig konge til en ruin, der blev motiv 

for malere som Eckersberg, Bendz, Libert og H.G.F 

Holm. I deres billeder blev ruinen til sjælfulde sten 

Festtale

på en folkelig plads med får, geder, legende børn og 

koner, der tørrede tøj. De skrivende kunstnere, forfat-

terne, harmedes derimod med et dobbeltblik over, at 

den lå “som et sørgeligt symbol på sin småtskårne 
samtid” (B.S. Ingemann), en “jammerlig”, men 

dog“smuk ruin”, der havde “noget kosteligt over 
sig , så man havde glæde af at betragte den” (J.T. 

Lundbye). Fordi den i “skønhed og materiale ikke 
stod tilbage for noget i Roms oldtidsminder”. 

Det tredje spor i Marmorkirkens rødder er Tietgens 

overtagelse af ruinen i en tid, hvor demokratiet 

langsomt var ved at tage form, selv om det langt fra 

var fuldbyrdet. En kirkelig katedral ville han rejse, just 

mens sekularisering, socialistisk arbejderbevægelse og 

det moderne gennembrud blomstrede. Kristendom-

men havde stadig magten over de fleste sjæle. Men 

det var finansfyrsten, der havde den reelle magt til at 

omskabe Marmorkirken til en ny folkekirke. Den tro-

ende Tietgen havde i 1860’erne drømt, at “han stod i 
den færdige kirkes kuppel og her tæt på Vorherre 
hørte menigheden synge dernede. Han drømte, 
at han selv stod foran alteret og prædikede.” Dén 

kuppelfantasi ville stormogulen på sin karrieres højde-

punkt realisere  som en ‘grundtvigsk katedral’ over 

sig selv. Men det ville den ateistiske finansminister A.F. 

Krieger ikke skrive ind i købskontrakten. Til gengæld 

fik Tietgens hustru Laura indført, at hun og Carl F. selv 

fik ret til at vælge præsten ved indvielsen. Sådan omgik 

kapital og stat i en særegen alliance både kongens og 

kirkens tradition. CFT købte grunden i 1874.

T

ilblivelsen: Men vejen fra Tietgens køb af rui- 

nen til hans tilbagesalg af den færdige kirke til 

staten, var lang: Tyve år, voksende udgifter, en trængt 

økonomi efter den fransk-tyske krig og en skeptisk 

offentlighed, der ikke brød sig om, at Marmorkir-

kens skæbne lå i en privat finansmands hænder. Det 

københavnske vittighedsblad Punch bragte en tegning 

af Tietgen, spadserende ad Bredgade til den gamle 

ruin med hat og stok: “Der går Tietgen jo sin ruin i 
møde”.  I folkemunde talte man om at “holde bryllup 
i Marmorkirken”, hvis man forblev pebersvend, gam-

meljomfru eller indgik et uønsket giftermål. Marmor-

kirken var blevet en vittighed. Sjovt at tænke på for 

mig, der selv er gift her...

M

en Tietgen gav ikke op. Med tilskud fra venner,  

  indsamlinger og salg af grundene omkring 

kirken og arkitekt F. Meldahl arbejdende uden løn 

blev rigmandens udgift ikke værre end en tredjedel af 

den endelige pris for hele byggeriet. Tegl og sandsten 

fra Fakse og Øland blev byggemateriale, ikke norsk 

marmor. Alligevel var der kun råd til at lægge et billigt 

bly- eller zinktag på kuplen. Dét kunne maleren og gra-

fikeren Lorenz Frölich ikke bære, så han satte i 1882 

en indsamling af kobbertøj igang. Med dét kunne man 

rejse kirkens kuppel, lavet af omsmeltet kobber (man 

gemte dog en kobbervandkande og 8 stykker børne-

køkkentøj, som blev sat ind i kuplen på toppen af 

lanternen). Det er der nok endnu. Og kuplens øverste 

hul blev lukket af en plade med Laura Tietgens navn 

indgraveret. Hun er vist den eneste kvinde i rækken af 

mægtige herrer, der direkte har lod og del i tilblivelsen 

af Marmorkirken. Til gengæld svæver hendes ånd over 

alle. 

B

eslutningerne om den indvendige udsmykning af  

  alter, døbefont, vinduer og orgel giver indsigt i 

fortrolige samtaler mellem bygherre og arkitekt med 

mindre flatterende karakteristikker af tidens kunst-

nere: Tietgen foreslog flere, som Meldahl dog ikke 

brød sig om: Lorenz Frölich havde “fortællingsevne 
nok, men var ikke en dygtig nok tegner og maler 
til den størrelse”. Carl Bloch ville ikke og blev også 

for dyr. Otto Bache ville let “mangle sjæl i det” , og 

Kristian Zartmann ville være “et vovestykke”, mens 

Frans Schwarz var “for ubetydelig og indbildsk”. 

Lauritz Tuxen havde ikke tid og var i øvrigt “tvivl-
som”. Så valget faldt på Henrik Olrik, selv om Meldahl 

tvivlede på, at han kunne magte opgaven. Det kunne 

han, men han døde, før han blev færdig, så resten 

måtte overdrages til andre. Det gik endda.

I

ndvielsen: Den 19. august 1894 blev Marmorkirken  

  indviet ved en storstilet og usædvanlig ceremoni. 

Hele kongefamilien og diverse notabiliteter deltog. 

Staten, kongehuset, finansverdenen og kirken tog her 

hinanden i hånden. Uden ballade. Marmorkirken blev 

offentlig og givet tilbage til staten. Men bygherren 

holdt fast i kaldsretten og udnævnte J.H. Monrad som 

første præst. Også talen til den højtidelige, kirkelige 

TEOLOGISKE SALONER 

med Pia Søltoft og Mikkel Wold. 

MANDAGENE 27. JANUAR,  

24. FEBRUAR OG 23. MARTS,  

ALLE DAGE FRA KL. 18-21. 

Man mødes kl. 18.00, der holdes et 

oplæg ved en af præsterne, og derefter 

samtales der i grupper over et enkelt 

måltid mad, og der samles op fra 

samtalerne i plenum til sidst. Vi slutter 

kl. 21.00.

Prisen, som dækker måltider og drikke- 

varer, er 300 kr., som betales første 

gang. Vi vil forhåbentlig blive i stand til 

at modtage Mobile Pay til den tid, ellers 

kontant betaling. 

Man kan således ikke melde sig til en 

eller to dage, da vi forventer, at man 

deltager alle tre gange - med skyldig 

hensyntagen til sygdom eller andet 

uforudseeligt.

Tilmelding sker til:  

saloner@marmorkirken.dk. 

 

Har man ikke mail, ringes der til 

Mikkel Wold i træffetiden man, to og 

fre mellem kl. 8 og 9 på 33 15 37 63. 

Tilmelding pr. tlf. er kun mulig i dette 

tidsrum.

Der er 40 pladser, hurtig tilmelding til-

rådes, man kan tilmelde sig allerede nu. 

OBS Man er først tilmeldt, når man har 

modtaget bekræftelse pr. mail eller tlf.

4
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indvielse insisterede Tietgen på selv at holde. Som en 

inkarnation af konge og gejstlighed stod han dér med 

sin nu opfyldte drøm og indviede monumentet over 

sig selv, sit succesfulde erhvervseventyr, sin fromhed 

og sin taknemlighed over at have gjort en livsrejse fra 

små kår til toppen af samfundet. Med almægtig magt 

kunne han sætte et minde over sig selv og sin tid. Som 

om han vidste, at Herman Bang senere ville skrive i 

sin nekrolog om ham, at “han skabte vort samfunds 
udvikling i mere end et halvt århundrede.” I dag 

ville vi nok tage det skudsmål med et gran salt. Men 

i sin tale gentog Tietgen biskop P. Herslebs ord ved 

grundstensnedlæggelsen i oktober 1749, hvor han 

akkompagneret af pauker og trompetfanfarer sagde: 

“Denne sten skal blive et 
Guds Hus” (1. Mos. 27,22). 

Nu fik han ret. Efter indvielsen 

kørte kongefamilien i guldkaret 

til Kronprinsessegade, hvor 

Laura og Carl F. Tietgen tog 

imod dem og en række ministre 

til frokost i deres hjem. Tusind-

vis af begejstrede københavnere 

fulgte dem på vejen. Successen 

var i hus. I 2019-tidsånden er 

det Iron Man og Gay Pride, der 

med lycra, bling og fjer i alle far-

ver får den folkelige begejstring 

i Københavns gader til at syde. 

Krop, kønsidentitet og seksua-

litet kæmper i dag bravt med 

kristendom, kapital og konge-

hus om opmærksomheden. 

H

vorfor fascinerer fortællingerne mig i dag?  

  Derfra, hvor jeg bor, kan jeg se min kirkes,  

Marmorkirkens smukke, runde kuppel. Se, hvor 

anderledes den tager sig ud i forhold til byens nye fir-

kantede karréer med kontorer og konferencehoteller. 

Se, hvordan den adskiller sig fra andre bygninger, som 

danske rigmænd har rejst eller vil rejse over sig selv i 

de her år: som f. eks. Bestsellertårnet i Brande, som 

heldigvis ikke er opført endnu, men som vil afspejle 

tidsånden med sit fallokratiske her-kommer-jeg-tårn, 

der skal skryde over andres flade pander. At det kan 

gøres anderledes har en anden rigmandsfamilie, Kirk-

Johansen, vist med sin donation af Fjordenhus i Vejle 

Fjord, tegnet af Olafur Eliason. Her smelter lys, vand, 

natur, historie og rum ikonisk og sanseligt sammen. 

Tilbage i København ser jeg, hvordan donationer 

fra hvert sit århundredes største erhvervsfolk står og 

glimrer i hver sin ende af Eigtveds åbne akse: Mærsk 

Mc-Kinney Møllers kontroversielle opera i den ene og 

Marmorkirken i den anden. Marmorkirken står stadig 

rund og rummelig i enhver forstand. 

V

i fejrer i dag, at Marmorkirken åbner sig for alle 

i menigheden. At den giver plads for tvivl, tro og 

ro. At den åbner sig både for turisterne, der beundrer 

dens værk. At den giver rum til et utal af koncerter 

og foredrag. Vi fejrer, at den står på rødder fra den 

ypperste enevolds-idé i norsk marmor over en omdis-

kuteret ruin til Tietgens og Meldahls sandstens- og 

kobberkirke. Vi fejrer, at den har overlevet alle tiders 

farer fra 1760’ernes vand i de 

fundamentshuller, der blev 

banket ned i Frederiksstadens 

inddæmmede jord - til de nylige 

bekymringer for, om Marmor-

kirken ville lide samme skæbne 

som det historiske arkiv i Køln. 

Det kollapsede for ti år siden 

pga byens nye Metro-byggeri. 

9 mennesker forsvandt og 

1000 års historiske samlinger 

gik tabt. Vi fejrer, at dét ikke er 

sket her. Vi fejrer, at kirken har 

overlevet klager fra naboerne 

pga rystelser ved rambukkes 

pæleramninger, ikke kun ved 

metro-byggeriet, men tilbage 

til brændevinsbrænder Anders 

Åmundsen fra Store Kongens-

gade, der i 1760’erne skrev, at 

hans “hus og næring tog skade af rystelserne”. Vi 

fejrer de 28 stenhuggere, der fra 1750-60 døde af en 

12-timers arbejdsdag i støv og tranlampelys, mens de 

skabte fundamentet for den kirke, der står i dag. Til 

minde om dem står Stenhuggervasen i sandsten med 

alle navne og dødsdatoer stadig i kirkens museum. Når 

vi erindrer de stenhuggere, glemmer vi heller ikke alle 

de andre arbejdere, arkitekter, kunstnere og kirkefolk, 

der for kongens, rigmandens og andre donatorers 

penge skabte og pustede liv og ånd ind i Marmorkir-

ken. Også dem fejrer vi i dag. Det er deres fundament, 

vi nu står på. 

 

Til lykke med de 125 år. 

Birgitte Possing, prof. em. dr. phil.
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Korn

“Jesu tjeneste er sandhedens 

tjeneste. En Jesu discipel må være 

med til at sige sandheden, selv om 

den er ilde hørt. Og... han vil ikke 

løbe ned og dreje gadedørsnøglen 

om, når han ser sandheden bliver 

overfaldet uden for hans vinduer.”

Morten Pontoppidan, dansk  
teolog fra prædiken holdt i 

1930

“Dumheden er en farligere fjende 

for det gode end ondskaben. Mod 

det onde kan der protesteres, det 

kan afsløres, det kan i nødsfald 

forhindres med vold... Over-

for dumheden er vi værgeløse. 

Hverken med protester eller med 

magt kan der udrettes noget her.”

Bonhoeffer, tysk teolog,  
henrettet for sin modstand 

mod nazismen 1945

"Det er ikke nok, at du siger: 

’Luther, Peter eller Paulus har sagt 

det’, du må hos dig selv i samvit-

tigheden 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 mennesk-

ers mund og pen.”  

 Luther

“Gud skabte mennesket i en art 

modsigelse: som endelige væsener 

ud af evigheden. Derfor kan intet 

uden Gud nogensinde håbe på 

at tilfredsstille de dybe længsler 

i den menneskelige psyke. Ikke 

militær styrke eller umættelig 

ambition, ejheller jordisk ejendom 

eller ryggesløs og utilregnelig 

politisk magt, ejheller en materiel 

velstand...”

Desmond Tutu,  
biskop i Sydafrika

“Måske du nu vil sige: Hvad 

gavner dåben mig da, når den 

ikke udsletter og bortskaffer 

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 nødig og trøsterig pagt.”

Luther

“For at det slumrende åndsliv hos 

barnet kan blive vakt, må det på-

virkes af troens liv i menigheden, 

ligesom kornet, der er nedlagt i 

jordens skød, ikke kan komme 

i groning uden varme og regn, 

ligesom barnet ej kan komme 

i tale, men vedblive at udstøde 

uartikulerede lyde, når det ej lever 

sammen med mennesker, der 

have talens brug.”

D.G.Monrad,  
biskop, minister

“Min tilhører. Det er til den 

kærlighed, der skjuler syndernes 

mangfoldighed, du i dag søger 

hen, søgende den ved alteret. Du 

har af kirkens tjener modtaget 

forsikringen om dine synders 

nådefulde forladelse; du modtager 

ved alteret pantet derpå.”

 Søren Kierkegaard 

“For at det slumrende åndsliv hos 

barnet kan blive vakt, må det på-

virkes af troens liv i menigheden, 

ligesom kornet, der er nedlagt i 

jordens skød, ikke kan komme 

i groning uden varme og regn, 

ligesom barnet ej kan komme 

i tale, men vedblive at udstøde 

uartikulerede lyde, når det ej lever 

sammen med mennesker, der 

have talens brug.”

D.G.Monrad,  
biskop, minister

“En gang for alle: Teologien 

har sin plads under de bibelske 

skrifter. Den ved og betænker 

at skrifterne er menneskelige og 

bestemt af deres menneskelighed, 

men fordi de står i umiddelbart 

forhold til Guds værk og ord er 

de hellige, dvs. udskilt. Derfor 

fortjener de særlig respekt og 

opmærksomhed.”

Karl Barth,  
svejtsisk teolog, 20. årh.
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HER PÅ SIDEN BRINGES CITATER OM KRISTENDOM OG KIRKE.  

DE TO FØRSTE ER MED VILJE SAT ØVERST, DE SKAL MINDE OM DE TRUSLER,  

VI SÆRLIGT STÅR OVER FOR I DAG.


