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F RE DE RIK S  K IR K E

AUGUST- NOVEMBER 2020

PR ÆDIKANTLISTEN
Alle gudstjenester begynder kl. 10.30,
medmindre andet er angivet.

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

SEPTEMBER
Søndag den 6. Mikkel Wold 
(konfirmation, grundet corona-restriktioner er 
der kun adgang for konfirmander med familie)
Søndag den 13. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 20. Mikkel Wold
Søndag den 27. Susanne Freddin Skovhus

OKTOBER
Søndag den 4. Mikkel Wold
Søndag den 11.  Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 18. Anna Vind
Søndag den 25. Mikkel Wold

NOVEMBER
Søndag den 1.  Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 8. Helene Reingaard Neumann
Søndag den 15. Mikkel Wold
Søndag den 22.  Erik Norman Svendsen
Søndag den 29. Mikkel Wold

FOREDRAG I MARMORKIRKEN 
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL 19.30
Sognepræst Sørine Gotfredsen: Det onde.

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL 19.30
Tidligere rektor ved Folkekirkens Uddannelses- og  
Videnscenter, prof. Eberhard Harbsmeier:  
Tror barnet på Gud? Synet på dåben før og nu.

TIRSDAG (NB) DEN 29. SEPTEMBER KL. 19.30
Asger Baunsbak-Jensen: Krig og fred. 

SOMMERKONCERTER 
11. AUGUST KL. 20.00
Trio Angelo

18. AUGUST KL. 20.00
Clara Guldberg Ravn, blokfløjte

25. AUGUST KL. 20.00
Margeritha Cenau, sopran
Christian Balslev, violin
Søren Friis, cello
Jens Kaas, orgel

Gratis adgang til alle koncerter.

ØVRIGE KONCERTER
KULTURNATTEN, FREDAG DEN 9. OKTOBER
Tre små koncerter med Ars Nova
19.30, 20.15 og 21.00

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 17.00
Koncert med studerende fra Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Musik af Telemann, Bach 
og Dvorak.

KIRKEHØJSKOLEN 
Holmens, Frederiks & Garnisons kirker i samarbejde.

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 10.00
Sognepræst Ph.d. Laila Bomose:
Du skal sørge! Men er sorg blevet moderne?

LØRDAG DEN 31. OKTOBER KL. 10.00
Professor em. Troels Engberg-Pedersen:  
Identitetspolitik - hver vores identitet og dog 
sammen? Paulus giver svaret!

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 10.00 
Politikeren Naser Khader:  
På tide, vi gør op med kristenforfølgelser

Pris: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og 
skal ske til kordegnekontoret på tlf.: 33 91 27 06 eller 
e-mail: ssl@km.dk 

Hvad sker der i kirken
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Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selv 
 om det er umuligt’ siger Inger Christensen 

i digtsamlingen ’Det’. I denne finurlige sætning kan 
godheden godt ligge begravet. Egentlig har jeg mest 
lyst til at lade den være dér, i Inger Christensens over-
rumplende sætning. Men lige efter trænger en anden 
sætning sig frem fra Bent William Rasmussens roman, 
’Der ligger en mand på en bænk’: – der er ikke det 
gode, du ikke vil gøre for at skjule lurvetheden i 
dig selv.  

Straks dukker ambivalensen op. Jeg har altid levet  
 med et lidt skeptisk forhold til godheden. Den 

taler til idealerne, men bliver undertiden tavs af 
virkelighedens begrænsninger. Det sker, at godheden 
forekommer mig at være for god til at være sand. Det 
kan ikke have sin rigtighed, tænker jeg, når jeg møder 
et inderligt generøst menneske, som ikke er bleg for 
at sætte sig selv til side til fordel for andre. Der stikker 
noget bag. Eller under. Så godt kan livet da ikke være! 
Så altruistisk, uegennyttigt, så næstekærligt. Men jo, 
det kan det. Og nej, det kan det ikke.

Godheden er ejendommelig. For i samme øjeblik  
 den bliver bevidst om sig selv, kan den finde på at 

slå op i banen og blive til selvbetragtende selvgodhed 
i en sådan grad, at den ligner sin egen modsætning. 
Den oprindelige, ægte godhed er et fænomen, det er 
vanskeligt at forholde sig til i virkeligheden. For lige 
så snart godheden reflekterer sig selv, bliver til et eller 
andet andet, som er uigennemskueligt og usikkert.

Jeg har vist heller aldrig mødt et menneske, der kun  
 er gjort af godhed. Jeg har ellers mødt mange gode 

mennesker. Rigtig mange. Mit liv har været fyldt med 
dem. Så jeg tror virkelig på, at mennesker er gode. 
Men jeg tror også, det kan være farligt, når nogle gode 
mennesker gør godheden til et projekt, måske ligefrem 
til et livsprojekt. Hvis godheden begynder at udarte til 
emsig foretagsomhed med et vist mål af bedreviden og 
umyndiggørelse, skal man virkelig se den grundigt an, 
inden man indlader sig med den. 

Godheden kan undertiden gøre mig til offer for  
 sin indsats, når den ikke bare vil mig, men vil 

noget med mig. Måske endda noget andet, end det, 
jeg selv vil.  Det er ikke altid, man lige ser det komme. 
Man kan blive overrumplet, ja ligefrem overfaldet af 
godheden.

Når godheden stormer frem som en enmandshær 
 eller ligefrem som en kohorte af bevidst orga-

niserede velgerninger, som har ideologiske, måske 
endda kristelige bagtanker! Så er det, man skal bevare 
overblikket, hvor sløret det end måtte være af det 
umiddelbare behag, som godheden altid lægger ud 
med.

Jeg er ikke ude efter godheden som sådan. Godhe- 
 den som ideel og daglig virkelighed er almindeligvis    

    ikke farlig. Livet kan under ingen omstændigheder 
klare sig uden godheden. Godhed gør godt, underti-
den alt for godt. Men det er nu heller ikke godt med 
alt for meget af det gode. Man bør forholde sig reali-
stisk til godheden og spare på idealismen.

Men alt det tænkte vi ikke på dér, hvor jeg er  
 vokset op i en stor karré med en stor gård til at 

lege i, baghuse til at gemme sig bagved og mange men-
nesker at forholde sig til. Her kaldte folk det i hvert 
fald ikke godhed, når de var gode. Det er min erfaring, 
at de, der var bedst til at være gode, ikke var klar over, 
at de var gode, når de var det.  Der var noget renfær-
digt og enkelt over dagliglivet, selv om dagligdagen 
bestemt også kunne være snavset og kompliceret.

Der var ikke koblet ideologier, værdisystemer og  
 endsige trosretninger på den kendsgerning, at 

man tog sig af hinanden, når det var nødvendigt. For 
det gjorde vi. Godheden havde gode trivselsvilkår, 
alene fordi den var nødvendig. Vi havde brug for den. 
Den nødvendige godhedsleverance blev ikke promove-
ret med store ord og reklamespots. Intet drama, ingen 
sentimentalitet og vammelhed. Derfor slap vi også for 
spektakulære almisser og veldædig barmhjertighed. 
Ligeværdigheden var intakt og hæmmedes ikke af, 
hvem der var yder eller nyder. Ingen gik omkring med 
pangfarvede gummibånd om håndleddet eller rekla-
mekasketter og T-shirts for at dokumentere, hvor gode 
de var. For de vidste det som sagt ikke. 
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Nyt i noter Godhedens pris 
GUDSTJENESTERNE
blev genoptaget Kristi Himmelfarts 
dag efter den længste lukning i Mar-
morkirkens historie. Aldrig før har 
man lukket kirkerne ned så eftertryk-
keligt som i marts, april og frem til 
18. maj. Det hører med til drastiske 
beslutninger, at de efterfølgende 
bør vurderes, og at man overvejer, 
om det i fremtidige tilfælde er det 
rigtige at lukke kirkerne så længe, 
som det skete. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at i al fald den 
stedlige sognepræst synes, at den 
langvarige lukning af kirkerne var 
en noget ejendommelig form for 
solidaritet i krisetider. En kirke skal 
være åben og ikke lukket, når der er 
krise! Selvsagt uden at indføre unø-
dig risiko, men der manglede ikke 
sundhedsfaglige udsagn om, at en 
forsvarlig åbning kunne have fundet 
sted væsentligt tidligere, end det 
skete. Kommer der flere lukninger 
må man håbe, fejlen ikke gentages.
Men nu har vi åbnet og der er 
gudstjenester igen, lykkeligvis. Vi 
har salmesang, men det kræver, at 
der er to meter mellem hver person/
par, og det begrænser deltagertallet. 
Hidtil har vi lige netop kunnet være 
der, men hvis vi i efteråret igen når 
et deltagerantal på 130-170 til en 
gudstjeneste, som det var i efteråret 
2019, skal vi overveje, hvordan vi 
løser det problem. Herom nærmere 
senere, nu ser vi tiden an. Der kan 
komme både flere og færre restrik-
tioner alt efter hvor fornuftigt eller 
ufornuftigt danskerne agerer.  

HJEMMESIDEN
er blevet markant fornyet takket 
være kirkens nye medarbejder 

Dorthe Kathinka Rasmussen, som 
ikke blot har stået for opbygning og 
design af siden, men også sørget for 
en særlig mobilversion plus har set 
til, at vores Facebook side er opdate-
ret og velkørende. Se selv resultatet 
på marmorkirken.dk

VORES GÆSTE- 
PR ÆDIKANTER
gør et stort arbejde for kirken ved at 
varetage gudstjenester på præstens 
fridage og ved ferier. 

Vi har i år måttet sige farvel til Claus 
Harms som gæsteprædikant, som 
har ønsket at stoppe med tjene-
sterne. Harms har gennem årene 
været en meget stor hjælp for kirken, 
og hans tjenester vil blive savnet af 
mange. En meget stor tak skal der 
derfor lyde fra menighed og alle 
medarbejdere ved kirken. Det har 
været en udelt fornøjelse!

Vi har lykkeligvis fortsat glæde 
af  Susanne Freddin Skovhus og 
Bjarne Lenau Henriksen, lige som 
vi her i efteråret yderligere får 
hjælp fra Erik Normann Svendsen 
og Helene Reingaard Neumann. 
Erik Norman Svendsen er tidligere 
biskop i København og således en 
velkendt person. Helene Reingaard 
Neumann er et af de nyere skud på 
stammen af præster, deltidsansat i 
Messiaskirken i Gentofte, men også 
tidligere praktikant i Marmorkirken 
og nu også – i det omfang det lader 
sig gøre for andre forpligtelser – 
også gæsteprædikant her i huset. 
Og så har vi ikke mindst lektor Anna 
Vind tilknyttet som ulønnet hjælpe-
præst ved kirken.
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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
Dorthe Kathinka Rasmussen (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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GODHEDENS PRIS fortsat...

55

Korn

“Djævelens mest durkdrevne list 
er at få os til at tro, at han ikke er 
til.” Baudelaire,  
 fransk digter

“Det store udbrud af irrationalis-
me i første halvdel af det tyvende 
århundrede vidner om den til-
stand af latent vanvid, som ratio-
nalismen har påført verden ved at 
nedbryde religioner og myter, der 
havde en generel mening.”

Denis de Rougemont,  
svejtsisk forfatter

“Verden består ikke af 100 
procents kristne og 100 procents 
ikke-kristne. Der er mennesker 
(og der er ikke så få af dem), som 
ganske langsomt er på vej til ikke 
at være kristne længere, men som 
stadig kalder sig ved kristenn-
navnet. Nogle af dem er præster. 
Og så er der andre mennesker, 
som gankse langsomt er ved at 
blive kristne, skønt de endnu ikke 
kalder sig det.”

C. S. Lewis,  
engelsk professor og forfatter

“Kærlighed kan ikke bevises. 
Hverken ord, kærtegn eller 
forsikringer beviser noget. Tvivler 
man, kan alle ydre kendetegn 
bortforklares. De kan alle være 
falske. Kun troen véd, om de er 
det. Deraf følger ikke at troen er 
usikker. Dens sikkerhed er blot af 
en anden art en den der skyldes 
beviser.”

Knud Hansen, tidl. forstander 
for Askov højskole 

“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

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

Otto Møller,  
dansk teolog

“Det er sandt! Gud eksisterer, han 
er til, Gud er virkelig. Han er et 
lige så personligt væsen som jeg. 
Han elsker mig, han kalder på 
mig.”

Paul Claudel,  
fransk forfatter 

“I dåben lukkes op den dør, 
som låset var så længe,
i Paradis som aldrig før,
kan troen sig indtrænge;
men det er både vist og sandt,
at uden tro det er kun tant,
at korses og at døbes.”

Grundtvig

“Det er kirkens lære, at først dø- 
den vil drage det sidste forhæng 
bort, som gør det muligt for skab-
ningen at modtage Guds evige lys 
og i dette lys skue Gud, som han 
er, ansigt til ansigt. Indtil da ser vi 
kun Gud i et spejl, som i en gåde. 
Vi kender ham stykkevis, selv om 
han er én, og hans ansigt aldrig kan 
udstykkes.”  
 Hans L. Martensen,  
 katolsk biskop

“Der er ondt til i verden og i os 
selv, skrækkelige ting, og man 
behøver ikke være længe i livet for 
at ængstes for mange ting og føle 
trang til et fast håb om et liv efter 
dette, og for at vide at man ikke 
kan leve uden troen på Gud, ikke 
kan udholde det. - Men med den 
tro kan man holde længe ud.”

Vincent van Gogh,  
hollandsk maler

“Kristeligt er det ikke det enfol-
dige, fra hvilket man går ud, for så 
at blive interessant, vittig, dybsin-
dig, digter, filosof osv. Nej, lige 
omvendt; her begynder man og 
bliver så enfoldigere og enfoldige-
re, kommer til det enfoldige..man 
reflekterer sig ikke ind i kristen-
dom, men man reflekterer sig ud 
af andet og bliver, enfoldigere og 
enfoldigere, kristen.”

Søren Kierkegaard

“Vil man spørge mig, hvor 
Helvede er, da svarer jeg: Dets 
sted kender jeg ikke. Men hvor 
som helst i tilværelsen Jesu Kristi 
ord og evangelium trænger ind 
til en i håbløshed nedsunken og 
i mismod fangen menneskesjæl..
dér sprænges Helvedes porte, og 
Jesus Kristus bortfører fanger.”

Morten Pontoppidan,  
dansk præst

“Overfladisk filosofi leder men-
neskeånden mod ateisme, dyb 
filosofi fører den til religion.”

Francis Bacon,  
engelsk filosof 
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Der var gået nødvendighed i vores godhed, altså  
 den godhed vi ikke tænkte på som godhed. Vi 

vidste intuitivt, at livet ikke måtte skrumpe så meget, 
at vi glemte, at vi var hinandens næste. Når godheden 
blev nødvendig, var den så indlysende, at man ikke 
skænkede den en tanke. Det betød bl.a. også, at selv 
dem man ikke brød sig om, blev delagtiggjort i denne 
uerkendte godhed, når den var nødvendig.

Jeg kan bedst illustrere det med et citat fra den  
 engelske forfatter Pat Barkers roman ’Århundre- 

   dets datter’, hvor hun meget præcist lader godheden 
indgå i en forklaring på, hvad gensidig afhængighed 
er. I en samtale mellem 
den 84 årige nedslidte 
hovedperson Liza og 
hendes unge, uerfarne 
socialrådgiver, fortælle 
hun om sin opvækst i et 
minearbejdermiljø med  
barske livsvilkår:

Vi havde en måde at 
leve på, en måde at 

behandle andre men-
nesker på. Man gik ikke 
bare i kirke en gang om 
ugen og knævrede om 
at elske sin næste. Man 
gjorde det med liv og 
sjæl, og man gjorde det 
sgu, for man vidste, at 
hvis man ikke gjorde det, så ville man ikke overleve.”

Hos denne gamle minearbejderdatter ligger der  
 ingen sentimental ideologi bag menneskers 

gode handlinger. Godheden er derimod jordnær og 
livsnødvendig dagligdag, en spontan og undertiden 
ureflekteret overlevelsesstrategi for alle medlemmer af 
fællesskabet. Og selv om der lå en fabrik og et værk-
sted i baggården, var der ikke tale om godhedsindustri. 
Ingen opfattede sig som godhedsgratister. 

Godheden hører i min tilværelsesforståelse sam- 
 men med fællesskab og gensidig afhængighed. 

Godheden som et selvkørende solofænomen uden 
anden tilknytning end til sig selv og sin egen identitet 
eksisterer ikke. Der skal mennesker til af kød og blod.  
Bare det at der er brug for hjælp, er tilstrækkeligt til at 
godheden nærmer sig. 

Godheden definereres ikke af det menneske, der  
 udøver den, men af det menneske, der modta-

ger den. Enhver med respekt for sig selv ville da også 
afvise at få sat etiketten “god” på sig. Vi vidste ikke, at 
vi var udleverede til hinanden. Vi tænkte ikke over, at 

vore liv var indviklede 
i hinanden. Men der 
blev handlet, som om 
vi vidste det. Vi vidste 
ikke, at forudsætningen 
for et fællesskab aldrig 
kan være, at vi udelukker 
hinanden, men derimod 
at vi udsætter os for hin-
anden. Det gjorde vi så.

Godheden hører  
 hjemme i kærlig-

hedens univers. Blandt 
mennesker eksisterer 
godheden ikke i sig selv, 
som et abstrakt fæno-
men, som vi kan hente 
ned, når vi synes vi får 

lyst og trang til det. Godheden er et relationsbegreb. 
Godhed er først til, når den sker. 

Det siges, at mennesket for alvor virkeliggør sig  
 selv, når det bliver så optaget af noget andet, at 

det glemmer sig selv. Hvis det forholder sig sådan, så 
er selvforglemmelse den pris, godheden forventer af 
den gode. Det er sådan set ikke nogen dårlig pris.

Så er der altså ingen vi ikke kan gøre noget for, selv  
 om det er umuligt.

Bjarne Lenau Henriksen
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“

Vi havde en måde at leve på, 
en måde at behandle andre 

mennesker på. Man gik ikke 
bare i kirke en gang om ugen og 
knævrede om at elske sin næste. 
Man gjorde det med liv og sjæl, 
og man gjorde det sgu, for man 
vidste, at hvis man ikke gjorde 
det, så ville man ikke overleve.”
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KIRKEHØJSKOLEN  
Holmens, Frederiks & Garnisons kirker i samarbejde.

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 10.00
Sognepræst Ph.d. Laila Bomose:
Du skal sørge! Men er sorg blevet moderne?
Kierkegaard siger, vi skal sørge. Det gør vi, men vi er 
også begyndt at tale meget om det. Hvordan kan det 
være? Og hvordan taler kristendommen om sorg? 
Foredraget tager afsæt i Laila Bomoses virke som sog-
nepræst i Ballerup gennem 10 år og hendes forskning 
i forbindelse med hendes ph.d om at bevare sig selv i 
sorgen. Det handler om forholdet mellem det brudte 
og det opbyggelige og måden at tale om det på.

LØRDAG DEN 31. OKTOBER KL. 10.00
Professor em. Troels Engberg-Pedersen:  
Identitetspolitik - hver vores identitet og dog 
sammen? Paulus giver svaret!
Med afsæt i apostlen Paulus' person og breve frem-
hæver professor i teologi Troels Engberg-Pedersen 
Paulus' betydning for universalismen i dag. Foredraget 
bygger på Troels Engberg-Pedersens seneste bog - 
Paulus som Identitet - der blandt andet inddrager 
Francis Fukuyamas idéer om, hvordan man skal løse 
det identitetspolitiske problem i dag. 

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 10.00 
Politikeren Naser Khader:  
På tide, vi gør op med kristenforfølgelser
Kristne er verdens mest forfulgte religiøse gruppe, og 
derfor kræver emnet ekstra opmærksomhed. Naser 
Khader har foreslået regeringen at lave en resolution, 
der forpligter regeringen til at bekæmpe forfølgel-
serne. Men hvad er der sket, og hvor står vi nu? 

Pris: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og 
skal ske til kordegnekontoret på tlf.: 33 91 27 06 eller 
e-mail: ssl@km.dk 

SOMMERKONCERTER  
I MARMORKIRKEN

11. AUGUST KL. 20.00
Koncert med Trio Angelo:
Cecilia Hjortsberg, sopran
Johanne Bock, mezzosopran
Angelika Wagner, harpe

18. AUGUST KL. 20.00
Koncert med Clara Guldberg Ravn, blokfløjte

25. AUGUST KL. 20.00
Koncert med Margeritha Cenau, sopran
Christian Balslev, violin
Søren Friis, cello
Jens Kaas, orgel

Gratis adgang til alle sommerkoncerterne.

ØVRIGE KONCERTER

KULTURNATTEN, FREDAG DEN 9. OKTOBER
Tre små koncerter med Ars Nova
kl. 19.30, 20.15 og 21.00
Adgang med Kulturpas

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 17.00
Koncert med studerende fra Det Kgl. Danske  
Musikkonservatorium. Musik af Telemann,  
Bach og Dvorak.

Kirkehøjskole og 
sommerkoncerter

Foredrag i Marmorkirken  
i efteråret

TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL 19.30
Sognepræst Sørine Gotfredsen: Det onde.

For nogle år siden skrev Sørine Gotfredsen en klog 
bog om det onde. Om sit foredrag skriver hun bl.a.: 
“Synet på det onde har været igennem en moderne ud-
vikling, der har ført til en forsimpling af begrebet. Det 
har stor betydning for måden, hvorpå kristendommen 
forkyndes, idet det onde – eller den onde – er blevet 
problematisk at sætte ord på. Med inspiration fra 
Luther, Kierkegaard, kunst, debat og virkelighedens 
grusomhed skal vi genopdage betydningen af at tale 
om det onde. Ellers udhules vores indsigt i, hvad kris-
tendom, godhed og frihed er. Og hvad et menneske 
er.”

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL 19.30:
Tidligere rektor ved Folkekirkens Uddannelses- og  
Videnscenter, prof. Eberhard Harbsmeier:  
Tror barnet på Gud? Synet på dåben før og nu.

Dåben er igen til debat – ikke som for en del år siden i 
fht. selve barnedåben og dåbspraksis, men indholdet 
af og meningen med handlingen.

Har vi udvandet dåbens indhold ved at gøre den til en 
slags velsignelseshandling? Og hvordan skal læren om 
arvesynden forstås i en nutidig sammenhæng? Fore-
draget vil gøre rede både for dåbens historie og dens 
aktualitet i en nutidig folkekirkelig sammenhæng

TIRSDAG (NB) DEN 29. SEPTEMBER KL. 19.30: 
Asger Baunsbak-Jensen: Krig og fred.  

Asger Baunsbak-Jensen har ud over et langt virke som 
præst og i mange år som undervisningsdirektør også 
været politiker og aktiv deltager i samfundsdebatten 
i mange år. Han har personligt mødt og diskuteret 
med en lang række af de politikere, der var styrende 
under og lige efter besættelsen og derfor i besiddelse 
af en enestående tilgang til detaljer om de afgørende 
spørgsmål dengang. 
Foredraget var oprindeligt første del af to i anledning 
af 75-året for befrielsen, hvor Kristoffer Emil Bruun 
skulle holde det andet, men det hele måtte udskydes 
da landet coronalukkede. Nu prøver vi igen, første 
aften med Baunsbak bliver i september, aftenen med 
Kristoffer Emil Bruun bliver efter al sandsynlighed i 
begyndelsen af det nye år.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020!

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER afholdes valg til alle menighedsråd i landet. Menighedsrådets 
arbejde er en afgørende vigtig del af kirkens arbejde, og derfor er det vigtigt, at denne del af kirkens 
arbejde får ekstra opmærksomhed op til valget.

På selve valgdagen er det muligt at møde op i kirkens sakristi kl 19, hvor der afholdes valgforsam-
ling. Her kan man afgive sin stemme og/eller opstille som kandidat, hvis man er stemmeberettiget. 
Mødet er offentligt med adgang for alle, men kun personer over 18 med bopæl i sognet eller som er 
sognebåndsløsere til præsten og som i forbindelse med sognebåndet har ønsket at udøve valgret i 
Marmorkirkens sogn, har mulighed for at stemme eller opstille.

På kirkens hjemmeside www.marmorkirken.dk findes mere detaljeret information.


