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Louise blev indsat
Præster fra hele provstiet, menigheden samt Louises venner og familie var mødt op i Køge Kirke
søndag den 3. juni kl. 14.00, hvor provst Jens Elkjær Petersen indsatte Louise Dixen Hansen som
sognepræst. Se – eller gense – indsættelsen i billeder herunder. ❧

Esbjergevangeliet på besøg

Provstigudstjeneste
»Bliv en del af noget større!«
De fleste ting bliver sjovere når man er mange sammen. Når man oplever at være en del af et stort
fællesskab. Og selvom det ellers altid er sjovt og
opløftende at komme i sin lokale sognekirke om
søndagen, så er det også berigende at møde mange andre som deler ens interesse og livsopfattelse.
Derfor holder alle kirkerne i Køge Provsti hvert år en
fælles gudstjeneste i Køge Kirke. I år løber provstigudstjenesten af stablen søndag den 18. november kl. 10.00. Temaet for årets fællesgudstjeneste
er »At være menneske«. Der vil være kor, organister og præster fra hele provstiet. Sidste år fandt
over 300 mennesker vejen forbi Køge Kirke til den-

I hele juli måned, samt en uge i maj, var Esbjerg-

ne gudstjeneste, men der kan sagtens være mange

evangeliet udlånt til udstilling i Køge Kirke.

flere i Køge Kirke.

Esbjergevangeliet er kunstner Erik Hagens’ 40 me-

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Køgehal-

ter lange vægmaleri om kristendommens fortællin-

lerne efterfulgt af et foredrag af skuespiller Henning

ger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens

Jensen med titlen: »En rejse så lang«. Her vil Hen-

verden smelter sammen. Herved stiller kunstneren

ning Jensen med humor, selvironi og kærlighed til

en række humoristiske, provokerende og spænden-

sit fag fortælle om sine 40 år i dansk teater og film.

de spørgsmål til den, der ser på værket.
Alle er velkomne både til gudstjeneste, spisning
Udlånt til kirken

og foredrag. Deltagelse er gratis, men tilmelding

Køge Kirke har lånt kunstværket af Folkekirkens

til spisning er nødvendig til din lokale sognekirke.

Skoletjeneste i Faxe, Køge og Stevns, der også

Kontakt også din kirke og hør om fællestransport.

bruger det til undervisningen.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 5. novem-

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at lave et

ber. ❧

organiseret og konstruktivt skole-kirke-samarbejde,
fx ved at inspirere med nye idéer til kristendomsundervisningen, ved at udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/
religion med mulighed for inddragelse af andre fag
som fx dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige
projektforløb.
Esbjergevangeliet blev i samarbejde med skole, Folkekirkens skoletjeneste og præst Signe Asbirk fremvist og fortalt om til skolebørn fra hele kommunen.
Vil du vide mere om Folkekirkens Skoletjeneste og
dets arbejde, kan du læse på www.fsfisk.dk ❧

ARRANGEMENTER

BACH 333 år! – ‘Kom tæt på musikken’

Mini Bachfestival i anledning af 333 året for

Program:

J. S. Bachs fødsel. Koncerterne er en del af

Lørdag den 29. september

»På sporet af Kirkestræde – en kulturhisto-

klokken 12.00, 12.30 og 13.00:

risk emnedag« lørdag den 29. september.

3 Dobbeltkoncerter c-mol/C-dur/c-mol BWV
1060-62 for klaver og orgel

I 2018 er det præcis 333 år siden at den ty-

(1,5 time inklusiv korte pauser)

ske barokkomponist Johann Sebastian Bach

Dobbeltkoncerterne er oprindeligt skrevet for

blev født, og en af kirkemusikkens mest bane-

to cembali, men ved denne koncert spilles de

brydende skikkelser kom til verden. Man ple-

på klaver/orgel. C-dur-koncerten er oprinde-

jer at sige, at Bachs musik ikke rummer så

ligt skrevet uden orkesterledsagelse, og de

meget som én tone for meget: Alt er stringent

to andre med, men ved dagens koncert spil-

komponeret ud fra gennemtænkte matemati-

les alle tre uden orkester. Det giver publikum

ske systemer og med en stærk religiøs sym-

lejlighed til at høre tydeligt, hvad der foregår i

bolik og musikalsk udtrykskraft. Tallet 3 går

hver stemme, i modsætning til når værkerne

igen overalt i hans musik og refererer ikke

spilles for to cembali. Der flyder stemmerne

mindst til Treenigheden: Faderen, Sønnen

mere sammen, hvilket de også skal, men det

og Helligånden.

er bestemt heller ikke uinteressant at lave

Det vil vi fejre i Køge kirke med hele to

denne klangforskel, så man bedre kan høre

Bach-koncerter i weekenden den 29.-30.

instrumenterne ’tale sammen’, populært sagt.

september.

Vi vil forsøge os med en uformel form, hvor

Publikum inviteres med helt op i koret, hvor

publikum inviteres tæt på musikken, og spil-

musikken spilles. Der introduceres med en

le en dobbeltkoncert ca. hver halve time, så

kort gennemgang og man får således en helt

der bliver nogle små pauser ind i mellem hvor

særlig mulighed for at opleve kammermusik-

man evt. lige kan snuppe en kop kaffe ude i

ken helt tæt på. Især mastodonten ’Die Kunst

caféen inden næste koncert.

der Fuge’ der spilles om søndagen, har man
ikke så ofte lejlighed til at høre i sin helhed.

Søndag den 30. september klokken 15.00
Kunst der Fuge BWV 1080 for cembalo og
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Medvirkende: Anne Kirstine Mathiesen, orgel

orgel (ca. 2 timer inklusiv pause).

David Lau Magnussen, klaver og cembalo

»Die Kunst der Fuge« er Bachs sidste og
måske mest akademiske værk, omend ufuld-

endt. Egentlig er værket udskrevet i 4 systemer, men

’Requiem’ af Peter Cornelius, ’They are at rest’ af

ikke låst fast i nogen bestemt besætning. Og der

Edward Elgar og en fantastisk ny korudgave af

findes ligeledes en del ekstra færdigskrevne satser

Nimrod fra Enigma variationerne, ’Lux Eterna’ af

som ikke medgår i nogle af de autoriserede udgaver,

Edward Elgar.

så udover den utraditionelle besætning med cem-

Dirigenten er Kasper Beck Hemmingsen, der ud

balo og orgel, har duoen sammensat værket på en

over at være korenes faste dirigent er ansat som

frisk måde gennem studier af alt foreliggende mate-

studielektor i korledelse ved Musikvidenskab på

riale og kombineret det med en færdiggørelse af den

Københavns Universitet og underviser i korledelse

ufærdige sats fra Bachs hånd med en udarbejdelse

på Sjællands Kirkemusikskole.

af den danske Schönberg-specialist, Jan Maegaard.
Undervejs ledsages musikken af forklaringer og
eksempler, så publikum på den måde guides
igennem værket gennem koncerten.
Der er fri adgang til alle koncerterne!

Kammerkoret CARMINA består af 22 sangere, der
med deres klare nordiske klang, tekniske overskud
og glæde ved musikken har skabt musikalske oplevelser siden sin start i 1985.
CARMINAs repertoire kommer ud i alle kroge af den
klassiske a cappella kormusik. Koret er bl.a. kendt
for sine fornyelser af den danske korlyrik og fortolkninger af moderne nordiske komponister. Vi samarAllehelgens søndag den 4. november 2018

bejder løbende med Vesterbro Komponistforening

klokken 11.00

KOMVEST, og andre komponister om uropførelse

Traditionen tro er der musikgudstjeneste med

af deres værker.

lystænding og smuk musik ved Sct. Nicolai

UAK er et klassisk kammerkor, der synger et varie-

Cantori, Køge kirkes Pigekor, Lotte Hovman, alt og

ret repertoire - med en forkærlighed for nyere nor-

Nille Hovman, cello.

disk musik. UAK stod oprindelig for »Unge Akade-

Signe Asbirk, præst, Christina Schmidt Damm og

mikeres Kor«, men i dag består koret af både mere

Anne Kirstine Mathiesen, dirigent og akk.

og mindre akademiske sangere i alderen 20-55.

Klokken 16.00 vil Carmina og UAK opføre Duruflés

UAK blev stiftet af Svend G. Asmussen i 1944, og

Requiem i orgelversion med Anne Kirstine Mathie-

koret kunne i 2014 fejre 70-års jubilæum som et af

sen ved orglet.

Danmarks ældste kor.

Værket er komponeret i 1947 og er nok det mest

UAK har sunget koncerter over hele Danmark og

populære værk fra den franske komponists hånd.

har gennem årene turneret i mange lande. Rejse-

Den smukke musik tager udgangspunkt i den liturgi-

målene tæller alt fra Småland til Spanien og fra Un-

ske tradition og gregorianske melodier, som kombi-

garn til Finland.

neres med den franske impressionismes dramatik.

Solisterne er Katrin Helena Kuslap og Fridtjof Fug-

Med sit Requiem viser Duruflé, at to musikstile, der

lesang, der begge læser på det kongelige Danske

har mange hundrede år imellem sig, kan komple-

Musikkonservatorium hos Hanna Hjort.

mentere hinanden på smukkeste vis.

Der er gratis adgang til koncerten. ❧

Ud over dette værk, vil korene synge flere nyere
spændende værker:

ARRANGEMENTER

Kulturtorsdage i kirken

Igen i år står Køge Kirkes aktivitetsudvalg i

18. oktober klokken 19.30 i Køge Kirke

spidsen for kulturelle arrangementer. Kom og

Stine Lene Hansen fra Kirkens Korshær om

hør spændende foredrag under den fælles

hjælp til udsatte og hjemløse.

paraply »Relationer – vejen tilbage fra ensomhed til fællesskab«

25. oktober klokken 19.30 i Sognegården
Filminstruktør Lotte Svendsen fortæller om

4. oktober klokken 19.30 i Køge Kirke

og viser sit lille mesterværk »Royal Blues«

Jeanette Masasila fra Svanholm Storkollektiv

på 50 min.

11. oktober klokken 19.30 i Køge Kirke

Alle arrangementer afsluttes med forfrisknin-

Jytte Abildstrøm fortæller blandt andet om

ger og snacks. Det er gratis og der er ingen

bofællesskab på tværs af alder.

tilmelding. ❧

Danmark spiser sammen
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Sammen med Køge Kirkes menighedsråd

som betales ved tilmelding til Ældre Sagens

arrangerer Ældre Sagen »Danmark spiser

kontor fra mandag den 1. oktober i åbnings-

sammen« den 8. november kl. 17.30 i Sog-

tiden, som er fra klokken 14-16, mandag til

negården, Kirkestræde 29, Køge. Er du en-

torsdag.

lig, enke, enkemand, syg, pårørende til en

Tilmelding kan også ske på telefon 5666

syg, førtidspensionist, ny i byen eller nyskilt

1204 med betaling via bank kontonummer

er du velkommen, men det alle andre også.

4424 3502106325 med angivelse af navn og

Der vil blive serveret middag med 2 retter og

DK-sammen. Tilmelding er bindende og skal

drikkevarer. Under eller efter middagen vil

ske senest den 25. oktober.

der være lidt underholdning. Pris kr. 50,00,

Kontakt i øvrigt: Jens Nyborg, 30 31 68 75. ❧

Kalender
September
Søndag den 2.

kl. 10.00 14. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 9.

kl. 10.00 15. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Fredag den 14. kl. 17.15

Børnegudstjeneste

Søndag den 16. kl. 10.00 16. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Onsdag den 19. kl. 20.00

Koncert med Peter Sommer

Torsdag den 20. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 23. kl. 10.00 17. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 30. kl. 10.00 18. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Oktober
Torsdag den 4.
Søndag den 7.

Kulturtorsdag i Køge Kirke
kl. 10.00 19. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Torsdag den 11.

Kulturtorsdag i Køge Kirke

Søndag den 14. kl. 10.00 20. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Signe Asbirk

Torsdag den 18.

Kulturtorsdag i Køge Kirke

Søndag den 21. kl. 10.00 21. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Torsdag den 25.

Kulturtorsdag i Køge Kirke

Fredag den 26. kl. 17.15

Børnegudstjeneste

Lørdag den 27. kl. 20.00

Koncert med Pernille Rosendahl

Søndag den 28. kl. 10.00 22. s.e. Trinitatis

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

November
Søndag den 4.

kl. 11.00 Allehelgen

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 4.

kl. 16.00

Allehelgenskoncert – Duruflés Requiem

Torsdag den 8.

Danmark spiser sammen

Søndag den 11. kl. 10.00 24. s.e. Trinitatis

Højmesse med konfirmander ved Louise D. Hansen

Torsdag den 15 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 18. kl. 10.00 25. s.e. Trinitatis

Provstigudstjeneste

Fredag den 23. kl. 17.15

Børnegudstjeneste

Fredag den 23. kl. 20.00

Natkirke med konfirmander

Søndag den 25. kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Tirsdag den 27 kl. 20.00

Før advent-koncert med Køge Byorkester

Adresser og træffetider for Køge Kirke
Sognepræst Signe Asbirk (kbf)
H C Andersensgade 9
Telefon 24 85 50 55 – sia@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther
Kirkestræde 29
Telefon 24 98 84 85 – cw@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst Louise Dixen Hansen
Kirkestræde 29
Telefon 22 15 07 08 – ldha@km.dk
Træffes ikke mandag

Organistassistent Christina Schmidt Damm
Kirkestræde 29
Telefon 22 53 88 36 – stinadamm@gmail.com
Træffes ikke mandag
Gartnerformand Jack Petersen
Telefon 22 26 91 36 – jp@koegekirke.dk
Kirketjener Dannie Jacoby
Telefon 24 61 33 06 – dj@koegekirke.dk
Træffes ikke onsdag

Administrationschef Birgitte Møller
Telefon 51 80 01 21 – bm@koegekirke.dk
Træffes efter aftale

Kirketjener Jan Birch Sørensen
Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag

Kirkekontoret Sygehusvej 36
mandag - fredag kl. 9-13
onsdag tillige kl. 16-18 – Telefon 56 65 13 59
Kordegn Sonja Johansen, koege.sogn@km.dk

Sognemedhjælper Mette Zeb Egemose Nielsen
Telefon 60 11 86 00 – men@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag

Kirkegårdskontoret Sygehusvej 36
Mandag - fredag kl. 9-13
Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirke.dk

Menighedsrådsformand Christian Damgaard
Kirkestræde 29
Telefon 51 15 10 92 – christian.koege@gmail.com

Organist Anne Kirstine Mathiesen
Kirkestræde 29
Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirke.dk
Træffes ikke fredag

Kirkeværge Peter Karkov
Kirkestræde 29
Telefon 76 37 74 80 – eilsoe-karkov@mail.dk

Kirkebil
Bestilles direkte hos Køge
Taxi på telefon 56 65 35 35 for
gangbesværede.
Til søndagsgudstjenesten:
Skal bestilles inden lørdag
klokken 12.00.
Kirkens åbningstider
mandag - fredag 10.00-16.00
søndag
12.00-16.00
Kirken er lukket ved alle
kirkelige handlinger.

Til aftengudstjenester og
møder: Skal bestilles samme
dag inden klokken12.00.

Få tilsendt Kirkebladet.
Kontakt sognemedhjælper
Mette Nielsen på
60 11 86 00 eller
men@koegekirke.dk
Kirkebladet udgives af
Køge Menighedsråd
Næste deadline er 17/11-18
Forsidefoto af Mette Zeb
Egemose Nielsen
Korrektur af Christina Damm
Layout af Mette Nielsen

