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Åbningstider
Kirkekontoret:

Tirsdag-fredag kl. 9-12; 
tirsdag tillige kl. 16-18 

Kirken:
Tirsdag-søndag (mandag lukket)

16/5-15/9: Daglig kl. 10-15
16/9-15/5: Daglig kl. 10-14

v/ Peter Christiansen, Sct. Mariæ Kirke
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør

Telefon: 4921 0048
e-mail: sekretariatet@sctmariae.dk

Menighedsrådets sekretariat

w w w. s c t m a r i a e . d k
Her findes bl.a. oplysninger om arrangementer 

og aktiviteter i kirken, f.eks. gudstjenester, fore-
drag og koncerter. Der findes også mange prakti-
ske oplysninger om, hvad man skal foretage sig 
i forbindelse med anmeldelse af en fødsel, fore-
tagelse af vielse mv. Hjemmesiden, der løbende 
opdateres, er et udmærket supplement til kirke-
bladet, idet den omtaler arrangementer, der er 

fastlagt efter kirkebladets deadline samt oplyser 
om evt. ændrede eller aflyste arrangementer.

Sognets hjemmeside:

Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad
Nummer 2/2021  maj  juni  juli  37. årgang

Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4 gange 
om året. Redaktion: Sigurd V. Stubbergaard, Jørgen Ingberg Henriksen, Bjørn Standhart og Peter Christiansen (ansvh.).

Layout: Lars Bjørn Madsen. Tryk: Nofoprint, Helsingør. e-mail: kirkebladet@sctmariae.dk. 

Kirkekontoret
Kordegn Louise Tyler 

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774

e-mail: sktmariae.sogn@km.dk
Kontortid: Se spalte t.v. på denne side.

Sognepræst kbf
Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Anna Gade 40, 3000 Helsingør
 Telefon: 5355 3004 
  e-mail: svs@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale. 
Mandag fridag. 

Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen

Stjernegade 16 g, 1.th. 3000 Helsingør
Telefon: 2168 9328
e-mail: jih@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale.
Mandag fridag.    

Kirketjener
Helle Olsson Hansen

Blishøj 10, 1.tv., 3000 Helsingør
Telefon: 2654 2200

e-mail: kirketjener@sctmariae.dk
Organist og kantor

Søren Gleerup Hansen
Bogensegade 11, 2., 2100  København Ø

Telefon: 2021 4716
e-mail: organisten@sctmariae.dk  

Kirkeværge
Peter Christiansen

Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør
Telefon: 2094 7457

e-mail: kirkevaergen@sctmariae.dk
Menighedsrådsformand

Birthe Zetterwall Sørensen
Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør

Telefon 5152 9731
e-mail: formanden@sctmariae.dk

Forsidebilledet
Billedhuggeren Rudolph Tegners gravmæle over 
sin mor, Signe Puggaard, udført i 1899, er utvivl-
somt et af den i samtiden lidet påagtede kunst-
ners største værker. Moderens død i efteråret 
1898 påvirkede Tegner så voldsomt, at han i sine 
erindringer skrev: »Jeg maatte have en Udløs-
ning, og Moders Gravmæle blev til paa faa Uger. 
Saa lod Fader det støbe i Bronce og opsætte paa 
Helsingørs Kirkegaard.« Foto: Bjørn Standhart.  
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Hvad er det Umagen værd at erindre det 
Forbigangne, der ikke kan blive et Nær-
værende? (Frygt og Bæven, SKS 1843). 

Søren Kierkegaard indleder Christelige 
Taler fra 1848 med denne lille bøn: 

»Fader i Himlene! Ved Foraarets Tid 
vender i Naturen Alt igjen tilbage med ny 
Friskhed og Skjønhed, Fuglen og Lilien 
har Intet tabt siden sidst – o, at vi ogsaa 
saaledes uforandrede maatte vende tilba-
ge til disse Læremesteres Underviisning. 
Ak, men dersom vi i den svundne Tid toge 
Skade paa Sundheden, at vi da maatte 
gjenvinde den ved atter at lære af Lilier-
ne paa Marken og af Himmelens Fugle!«

Det er forår, og vi er langsomt på vej ud 
af coronaens greb. Længe har vi været 
tynget af frygt og uro, angst for syg-
dommen og angste for vore nære. Vi 
har oplevet billederne på tv af kolonner 
af lastbiler, der kører bårer ud af Berga-

mo. Vi har set reportager fra overfyldte 
hospitaler, hørt om svækkede og ældre 
mennesker spærret inde på plejehjem 
uden mulighed for at se sine nærmeste. 
Men meget er alligevel uforandret. Dage-
ne længes og solen stiger højere på him-
len, fuglene pipper og synger i skov og 
på mark. Forårsblomsterne vælder frem 
(sammen med ukrudtet i vore haver). 
Men er vi tynget af frygten og den lan-
ge, mørke vinter, så siger Kierkegaard i 
sin lille bøn, at vi skal ryste modgangen 
og de mørke tanker af os og tage ved 
lære af himlens fugle og markens liljer. 
Men hvad kan vi da lære af himlens fug-
le? Jo, vi kan lære at slippe vore bekym-
ringer, tage imod det som tilbydes os. Vi 
kan betragte naturens skønhed og glædes 
over det nærværende. 
Lad os derfor vende os mod sommer og 

Sankt Hans Af Bjørn Standhart

Sankt Hans Blus paa Skagen Strand. Maleri af 
P.S. Krøyer 1906. Skagens Museum. 
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sol og med første vers af Kolmodins sal-
me istemme:

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt, 
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

Snart falder Sankt Hans, hvor vi samles 
glade omkring bålet, således som vi ser 
det på P. S. Krøyers billede »Sankt Hans-
blus på Skagen Strand« fra 1906. Det 
var Krøyers sidste store værk. Billedet er 
interessant på flere måder. 
Vi ser en stor gruppe mennesker, omkring 
et halvt hundrede personer, samlet om -
kring  bålet. På den venstre, oplyste side, 
ser vi deltagere fra den lokale kunstner-
koloni i Skagen. På den højre, mørkere, 
side ser vi lokale beboere, der er min-
dre kendte. Blandt kunstnerne på ven-
stre side øverst en mand med stor hat og 
stok. Det er Holger Drachmann, forfat-
ter til Midsommervisen (1885). Han står 
sammen med sin hustru. 
Ser vi lidt skråt op til højre, står der en 
mand og en kvinde lænet op mod en båd. 
Det er den svenske komponist Hugo Alf-
vén, der står sammen med Marie Krøy-
er, der på det tidspunkt var skilt fra P. S. 
Krøyer. 
Men nok en detalje eller rettere mang-
len på samme er påfaldende. Der er 
ingen heks på bålet. Forklaringen er 
en kel: skikken var ikke rigtig slået igen-
nem, selvom der allerede fra slutningen 
af 1800-tallet visse steder i det østjyske 
fandt afbrændinger sted; dog ikke Sankt 
Hans aften, men Valborg aften.
Rent historisk ophørte hekseafbrændin-
ger i slutningen af 1600-tallet. Den sid-
ste person var den ca. 74-årige bonde-
kone Anne, som de danske myndighe-

der henrettede for trolddom. Hun blev 
først halshugget, og siden brændt den 4. 
april 1693.
Hvem var så Sankt Hans? Hans er det 
danske navn for Johannes og det er 
Johannes Døber, der er tale om. Den 24. 
juni er Johannes Døbers helgendag. Fra 
Luk. 1,26 ved vi, at Elisabeth var svan-
ger, da englen Gabriel træder frem for 
Maria og meddeler, at hun skal føde 
en søn, som hun skal kalde Jesus. Da 
Jesus ifølge beretningen er født i julenat, 
har man derfor historisk fejret Johannes 
Døbers helgendag ved midsommer.
Vi markerer altså Johannes Døbers hel-
gendag. Vi kender ham bedst for hans 
tragiske endeligt. Han bliver nemlig 
halshugget og hans hoved båret frem for 
Herodias på et fad.
Sankt Hans har været fejret i Norden i 
adskillige århundreder, og vi fejrer, at 
lyset vinder over mørket. I Olaus Mag-
nus krønike om det nordiske folks histo-
rie fra 1555, beretter han hvordan alle 
»uden skelen til køn eller alder« samles 
på torve og markeder for at brænde bål, 
danse og synge skæmteviser.

Salome mit dem Haupt Johannes d. Täufers. Male-
ri af Andrea Solari fra første halvdel af det 16. 
århundrede. Kunsthistorisches Museum, Wien.
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Kirken var naturligvis skeptisk overfor 
denne form for folkelighed og præsten 
Niels Hemmingsen (Niels Hemmingsens 
Gade i København er opkaldt efter ham) 
skrev, at aftenen blev fejret med »dans 
og nattedrik, gadelams krans [bondepi-
ger], ild at optænde at huje, skrige og 
drikke den hele nat over.« I 1744 lovgav 
et landemode mod Sankt Hansblus, med 
begrundelsen, at man ikke skulle spø-
ge med ild »...som er én af Guds hårde-
ste plager«. 
I 1770 blev selve Sankt Hans dag afskaf-
fet som helligdag, men fejringen er alli-
gevel fortsat frem til i dag. 
Fra Ørslev Kirke ved Skælskør findes i 
dag på Nationalmuseet et helt specielt 
fad med hoved og knogler på. Fadet er 
lavet af træ, mens knoglerne er af rigti-
ge ben. Fadet blev anvendt i forbindel-
se med hellige processioner til den nær-
liggende Helene Kilde ved midsommer-
tid. Fadet, der er dateret 1625, blev iføl-
ge en indberetning fra en lokal, luthersk, 
præst i 1755 anvendt således: »Munken 
ved stedet bar dette fad med hoved og de 
tre ben omkring i procession ved Ørslev 
Kilde Skt. Hans og Mariæ Besøgelses-
aften; hvo som da lagde penge på fadet 
til munken, fik til vederlag og afladsfor-
sikring lov til at kysse disse benrelikvier, 

men de, som kun gave madvarer i posen, 
som hans karl bar efter ham, fik kun en 
benediktion (velsignelse),« 
Ved Sankt Hans tog man varsler: På selve 
aftenen plukkede man ni slags blomster 
med dug på og lagde dem under hoved-
puden. Så ville man ifølge folkeovertro-
en drømme om den tilkommende.
Også Adam Oehlenschläger skrev om 
varsler ved Sankt Hans. I sit Sankt 
Hansaften spil fra 1803 skriver han om 
den gamle folkeskik med at tage vars-
ler af Sankt Hans-urten. Man satte et 
skud eller kvist for hvert familiemed-
lem op i tallerkenrækken eller loftsbjæl-
ken, og den, hvis skud først visnede, vil-
le dø først.

I skyggen vi vanke
blandt lysgrønne strå, 
Sankt Hansurt vi sanke 
hvor blomsterne stå. 
Pæne lille urt 
står så rent og purt, 
står så frisk og grøn 
uformærkt i løn.
Bag køkkenets række 
vi hensætte den, 
fra trælistens sprække 
den snor sig da hen. 
Hvis den fæster rod, bli´r vor skæbne god, 
dør den på sit sted, 
ak - da dør vi med.

Lad os afslutte den lille epistel med et 
vers mere fra Adam Oehlenschläger Poe-
tiske Skrifter (1805):

Saa huldt til den hellige Bøgeskov
Det vinkte mig,
O Jord! Hvor end aldrig den tunge Plov
Havde furet dig.
De hulde Smaablomster saa venligt stod
I dunkle Lye,
De smilte saa inderligt ved min Fod
Mod Himlens Skye.

God sommer.
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Søndag den 1. august kl. 14.00-16.00

Sct. Mariæ Kirke inviterer til alsang 
i vores smukke kloster. Her åbner vi 
dørene til et hyggeligt samvær i Klo-
stergården med fællessang og musikalsk 
underholdning.
Temaet for eftermiddagen er »Sange, 
der står vores hjerte nær og kært«, og vi 

synger efter Højskolesangbogen.

Tag kaffekurven under armen sammen 
med din ægtefælle, nabo, kæreste eller 
børn, og lad os få sangen til at klinge 
mellem de gamle mure. Vi stiller stole 
frem til fri afbenyttelse. Skulle det blive 
regnfuldt og koldt, går vi i kirken. Der 
er gratis adgang. 

Alsang i Vor Frue Kloster

På www.arrangementskalender.dk findes en samlet oversigt 
over arrangementer i folkekirkerne i Helsingør Kommune.

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti
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Sct. Mariæ Kirke 2021

35. internationale 

ORGELFESTIVAL

Middagskoncerter 21. juni - 2. juli
Festivalkoncerter 21. juli - 18. august
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Velkommen til orgelfestival
Det er en stor glæde endnu engang at kunne byde velkommen til 
Sct. Mariæ Kirkes orgelfestival. Også i år tilbyder vi halvtimes mid-
dagskoncerter placeret på mandag-onsdag-fredage og festivalkon-
certer placeret på onsdage kl. 20.00, spillet af nogle af vores bedste 
danske organister og fremragende udenlandske solister. Sct. Mariæ 
Kirkes orgel har for længst fundet sin plads på det europæiske 
orgellandkort over historisk inspirerede instrumenter. Det egner sig 
fantastisk til realiseringen af det tidlige repertoire og byder på en 
fantastisk klangpalet. Men det er ikke kun gjort med instrumentet. 
Også det rum som instrumentet skal klinge i, er afgørende. Sct. 
Mariæ Kirke er en perle, både arkitektonisk og akustisk. Kom og lyt 
til fantastisk orgelmusik, spillet på et unikt instrument af nogle af de 
bedste organister.
Der er gratis adgang til samtlige koncerter. Vi opfordrer publikum til 
at fordele sig i hele kirken, så alle sidder med god afstand til hin-
anden. Der er gratis adgang til samtlige koncerter. 
Søren Gleerup Hansen, 
organist i Sct. Mariæ Kirke og Kronborg Slotskirke

Middagskoncerter 
på hverdage kl. 12.00, mandag den 21. juni - 2. juli
Mandag d. 21. juni kl. 12.00: Anne Kirstine Mathiesen, Køge Kirke
Musik af: Michael Prætorius, Melchior Schildt, Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann og 
Jan Pieterszoon Sweelinck.

Onsdag d. 23. juni kl. 12.00: Domorganist Bine Bryndorf, Roskilde
Musik af: Franz Tunder, Michael Prætorius, Johann Ludwig Krebs og Johann Sebastian 
Bach. 
Fredag d. 25. juni kl. 12.00: David Bendix Nielsen, Skt. Markus Kirke. Frederiksberg
Musik af: Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach og Arvo Pärt.

Mandag d. 28. juni kl. 12.00: Ruben Munk, Helligåndskirken, København
Musik af: Johann Sebastian Bach, bl.a. Præludium og fuga i e-mol, BWV 548. 
Onsdag d. 30. juni kl. 12.00: Søren Gleerup Hansen, Sct. Mariæ Kirke og Kronborg Slotskir-
ke. Ved koncerten medvirker desuden sopranen Lise Burfelt.
Musik af: Koralbundne værker af Jan Pieterszoon Sweelinck.
Fredag d. 2. juli kl. 12.00: Babett Hartmann, Værløse Kirke
Musik af: Michael Prætorius og Jan Pieterszoon Sweelinck.

Anne Kirstine Mathiesen Bine Bryndorf David Bendix Nielsen Ruben Munk Babett Hartmann
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Festivalkoncerter Onsdage kl. 20.00. 

Onsdag d. 21. juli kl. 20.00: Nicolò Sari, Venedig, Italien
Musik af: Andrea Gabrieli, Heinrich Scheidemann, Bernardo Pasquini, Dietrich Buxtehude og 
Johann Sebastian Bach.

Nicolo Sari er uddannet i orgel og komposition ved Benedet-
to Marcello konservatoriet i Venedig og har senere suppleret 
sin uddannelse med specialstudier i orgel og cembalo, bl.a. hos 
Patrizia  Marisaldi. Sari er en flittig koncertgiver i mange euro-
pæiske lande og har også optrådt som solist med diverse orke-
stre. Han har sin unge alder til trods vundet adskillige priser 
ved orgelkonkurrencer, bl. a. 2. prisen ved Sweelinck konkur-
rencen i Amsterdam, St. Julien du Sault i Frankrig og Graz m. 
fl. Han er kunstnerisk leder af den internationale orgelfestival 
Gaetano Callido og er organist ved kirken San Travaso e Car-
mini i Venedig. 

Onsdag d. 28. juli kl. 20.00: Giulio Mercati, Schweiz
Musik af: Alessandro Scarlatti, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Johann Ludwig Krebs, 
Max Reger og Johann Sebastian Bach.

Giulio Mercati er uddannet som organist, cembalist og kompo-
nist. Han er meget aktiv som både organist og cembalist, såvel 
i solistisk henseende som contiuospiller og akkompagnatør, og 
er professor i kirkemusik ved det teologiske fakultet i Luga-
no, Schweitz, hvor han også er leder af “Course of Liturgical 
Music”. Han har optrådt med adskillige orkestre som orgelso-
list i diverse orgelkoncerter af bl.a. Händel, Hindemith, Pou-
lenc og Barber og en meget aktiv koncertgiver. Han virker til-
lige som komponist, særlig med udgivelse af orgelmusik og 
koralbundet musik. I 1996 modtog Mercati Cum Laude graden 
i filosofi fra Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.

Onsdag d. 4. august kl. 20.00: Manuel Tomadin, Trieste, Italien
Musik af: Samuel Scheidt, Antonio van Nordt, Jan Pieterszoon Sweelinck, Giovanni Battista 
Martini og Heinrich Scheidemann.

Manuel Tomadin er uddannet som organist, cembalist og 
komponist. Han har senere fortsat sine studier hos bl. a. 
Andrea Marcon, Olivier Latry, Michael Radulescu og Pie-
ter van Dijk og på Schola Cantorum i Basel hos Jean Claude 
Zehnder. Han har indspillet talrige cd`ere med værker af Tun-
der, Leyding, Bruhns, Hasse, Händel, Krebs, Lübeck m. fl. 
og er en flittig koncertgiver overalt i Europa. Han underviser 
i orgel og cembalo på musikkonservatoriet i Trieste og er til 
daglig organist i den lutheranske kirke i Trieste hvor han også 
er kunstnerisk leder af koncertserien ”Johann Sebastian Bach 
Orgelherbst”. 
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Onsdag d. 11. august kl. 20.00: Søren Gleerup Hansen, Danmark
Musik af: Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Scheidt, Andreas Düben, Jakob Prætorius, Hein-
rich Scheidemann, Dietrich Buxtehude og Johann Sebastian Bach.

Søren Gleerup Hansen har været organist i Sct. Mariæ Kirke og 
Kronborg Slotskirke siden 2010. Han er en efterspurgt solist og 
kammermusiker på både orgel og cembalo og har givet orgel- og 
cembalokoncerter i bl.a. Sverige, Tyskland, Polen, Schweitz, Ita-
lien, Østrig og USA. Hans cd-indspilninger tæller soloværker af 
bla. Johannes Brahms, Vincent Lübeck, Dietrich Buxtehude og 
Johann Sebastian Bach. Han medvirker ofte ved produktioner i 
DR og sammen med flere af landsdelsorkestrene.
 
Onsdag d. 18. august kl. 20.00: 
Gustav Auzinger, Salzburg, Østrig
Musik af: Jan Pieterszoon Sweelinck, John Bull, Giovanni Paolo Cima, Gottlieb Muffat, 
Johann Xaver Nauss, Dietrich Buxtehude og Johann Krieger. 

Gustav Auzinger er udddannet fra Musichochschule i Wien 
med bl. a. Peter Planyavsky og Michael Radulescu som lære-
re og fortsatte sine studier i Italien, Sweitz og Holland. Til dag-
lig er Auzinger organist ved det historiske orgel i St. Anna/
Steinbruch fra 1627 og slotskapellet på Neuhaus fra 1625. Han 
underviser ved Diocesan Conservatorium i Linz og virker ofte 
som konsulent og rådgiver i forbindelse med orgelrestaure-
ringer og nybygninger. Han har givet koncerter i det meste af 
Europa, Latinamerika og USA og virker også som jurymedlem 
ved internationale orgelkonkurrencer. Han er kunstnerisk rådgi-
ver for cd-serien ”Orgellandschaft Oberösterreich”. Danmarks 
Radio optager koncerten til senere udsendelse
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Nu er det tid til at melde sig til Pigekoret og 
til Spirekoret. Pigekoret er for piger 4-9. klas-
se og Spirekoret for piger 0-3. klasse. Tilmelding sker på pigekorets hjemmeside: 
sctmariaepigekor.dk og på spirekorets hjemmeside: spirekoret.dk. 
Vi øver hver onsdag i Sct Mariæ kirkes lokaler. 
Spirer 15:30-16:15 og Piger 16:30-18:00  
I Spirekoret lærer børnene om sang og musik på en legende måde. Vi synger sange og 
salmer, danser kanondanse, laver rytmelege og lærer at synge med håndtegn. I løbet 
af året laver vi børnegudstjenester og synger koncerter sammen med Pigekoret.
Vi lærer om musik på en legende måde, og man behøver ikke at kunne læse, da vi 
lærer alting udenad.
I Pigekoret bygger vi videre på, hvad pigerne har lært i Spirekoret. Nu forventes piger-
ne at arbejde bevidst med at læse noder, forstå nodebilledet og udvikle sin sangstem-
me og det at synge i flerstemmigt. Det er danske salmer og kirkeligt repertoire, som er 
vores fokus men der bliver også tid til andet, når vi har lyst. Lige nu arbejder de store 
piger med Så tag mit hjerte med tekst af Tove Ditlevsen og musik af Mikael Bojesen og 
de mindre piger med Idas sommarvisa fra Emil i Lönneberg, G.Riedel. Alle nyder også 
at synge Where is love fra Oliver og Do re mi fra Sound of music, men det er den dan-
ske kirkesang, som er vores hovedopgave. Gode danske, velklingende trestemmige 
satser for pigekor. 
 
Året der gik
Hvordan har vi så klaret den store udfordring med coronanedlukning? Hvad har vi 
gjort? Vi har haft korprøver hver uge og holdt pause med en kiks og et glas saftevand, 
som hvis vi var sammen i det rigtige liv. Vi har arbejdet med julerepertoire, som om vi 
skulle holde Luciakoncert, vi har sunget Kyndelmissesange, Mariasange og fastelavn-
sange. Vi har lavet et påskeprojekt, og nu er vi igang med pinse- og forårskoncertens 
sange på trods af, at vi ikke ved, om det bliver til noget. Pigerne får en lektie hver uge, 
som de skal sende til mig. Det kan være en salme eller en overstemme eller en dansk 
forårssang. De indspiller på mobilen og sender en lille film til mig. Vi arbejder kreativt 
med restriktionerne, og jeg tror, at alle har nydt det og lært meget. Jeg har i hvert til-
fælde lært, at meget kan lade sig gøre på trods. 

Catarina Kynaston, korleder

Tilmelding til efteråret 
og lidt om året der gik

Pigekoret og 
spirekoret
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  Følg os på       
 

facebook.com/sctmariaekirke            instagram.com/sct.mariae 

Billedkunst-
foredrag
v/ Jørgen Ingberg Henriksen

Kalkmaleri fra kirke i Skåne, 1430’erne: 
Josef lærer Jesus at gå. 

Josef, Jesu papfar
Lørdag den 26. juni kl. 11-13, 
Laxmandssalen, Sct. Mariæ Kirke
Josef har nærmest altid spillet sådan en 
lidt tilbagetrukken plads. Han var kun 
Jesu papfar. Det vil jeg godt prøve at 
råde lidt bod på ved at kigge på forskel-
lige fremstillinger af Josef i billedkun-
sten. Det manglede bare! 
Jeg ved godt, han i dag spiller en vis 
rolle i den katolske kirke. Hans helgen-
dag er den 19. marts og man fejrer ham 
også 1. maj. 

Udsigt til Kronborg fra 
taget af Sct. Mariæ Kirke i 
1930’erne. Fotografi i Natio-
nalmuseets billedarkiv.
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Babysalmesang i Sct. Mariæ Kirke
Allerede inden et barn fødes, kender det fra sin tid i maven sin mors 
stemme. Derfor er mors og fars stemmer også noget af det første, 
barnet knytter sig til. Babysalmesang er en mulighed for at være 
tæt sammen med sit barn og samtidig stimulere og udvikle barnet 
med sang og bevægelse i kirkerummet. Kirkerummet låner med 
sin skønhed og ro en særlig intensitet til samværet, samtidig 
med at stemmerne klinger på en helt ny måde under hvælvin-
gerne. 
Babysalmesang er et tilbud til børn på mellem tre og otte 
måneder og deres forældre/bedsteforældre. 
Der kræves ingen andre forudsætninger for at deltage end 
lyst til at være sammen med sit eget barn og andre ligesindede 
med deres små børn om sang og musik. Babysalmesang ledes af 
sanger, Pernille Manly Larsen, som gennem mange år har under-
vist i babysalmesang i både Domkirken og Sct. Mariæ Kirke.
Vi starter et nyt hold tirsdag d. 11/5 i Helsingør Domkirke (og endnu et i begyndelsen af septem-
ber i Sct. Mariæ Kirke). Hvis man er interesseret, så kan man tilmelde sig på kirkens hjemmesi-
de. Det koster 200 kr. for 12 gange. Vel mødt!

Frokostmøder
Foredrag med 
Margrete Groes: 
»Nu forstår jeg hvorfor«
Onsdag den 9. juni kl. 12.00, 
Laxmandssalen 

Margrethe Groes bor i sognet og er tidligere engelsklærer, 
kogebogsforfatter m.m. Hun vil fortælle om sit eventyrlige 
liv på baggrund af sin bog: »Nu forstår jeg hvorfor«. Kom 
og hør, hvad der gemmer sig bag denne gådefulde titel.Sø
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Efterårets frokostmøder afholdes følgende datoer. 
Nærmere omtale følger i næste nummer.

8. september kl. 12-14
13. oktober kl. 12-14
10. november kl. 12-14
8. december kl. 12-14
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Gudstjenester

KIRKEBIL
For gangbesværede, der ønsker 
at deltage i gudstjenester, er det 
muligt at bestille kirkebil. Man 
bestiller en taxa via Movias Flex-
tur-ordning, betaler selv og får en 
kvittering, som så refunderes af 
kordegnen.
Movias Flextur-ordning 
tlf.: 70 26 27 27.

SJÆLESORG
Det er altid muligt at henvende sig 
til en af sognets præster, hvis man 
har brug for sjælesorg. Præster har 
tavshedspligt. Man kan ringe eller 
maile og få en aftale med Sigurd 
Victor Stubbergaard eller Jørgen 
Ingberg Henriksen

Menighedsrådsmøder 
Alle møder er offentlige og afhol-
des kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsordenen kan normalt ses på 
kirkens hjemmeside fra søndag før 
mødets afholdelse.
Referatet vil normalt være tilgæn-
geligt på hjemmesiden senest søn-
dag efter mødets afholdelse.

Ordinære rådsmøder afholdes 
kl. 19.30 på følgende dage: 
Tirsdag den 8. juni  
Tirsdag den 10. august 
Tirsdag den 14. september 
Tirsdag den 12. oktober 
Tirsdag den 9. november
Tirsdag den 7. december
Tirsdag den 11. januar 2022 

NoterOnsdag den 9. juni kl. 12.00:
Foredrag af Margrete Groes.
Mandag den 21. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Anne Mathiesen.
Onsdag den 23. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Bine Bryndorf.
Fredag den 25. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. David B. Nielsen.
Lørdag den 26. juni kl. 11-13:
Billedkunstforedrag. Josef, Jesu papfar.
Mandag den 28. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Ruben Munk.
Onsdag den 30. juni kl. 12.00:
Middagskoncert. Søren Gleerup.
Fredag den 2. juli kl. 12.00:
Middagskoncert. Babett Hartmann.
Onsdag den 21. juli kl. 20.00:
Festivalkoncert. Nicolò Sari.
Onsdag den 28. juli kl. 20.00:
Festivalkoncert. Giulio Marcati.
Søndag den 1. august kl. 14-16:
Alsang i Vor Frue Kloster.
Onsdag den 4. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Manuel Tomadin.
Onsdag den 11. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Søren Gleerup
Onsdag den 18. august kl. 20.00:
Festivalkoncert. Gustav Auzinger.
Onsdag den 8. september kl. 12-14:
Frokostmøde. Omtales i næste nummer.  

 
Med mindre andet er nævnt, omtales 
arrangementerne nærmere andetsteds i bladet.
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Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
23. maj Pinsedag
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard
6. juni 1. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard
4. juli 5. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Jørgen Ingberg Henriksen
1. august 9. s. e. trinitatis
Kl. 8.30: Sigurd V. Stubbergaard 

Sct. Mariæ Kirke
23. maj Pinsedag
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
24. maj 2. pinsedag
Kl. 14.00: Sigurd V. Stubbergaard
og Jørgen Ingberg Henriksen
30. maj 1. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
6. juni 1. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
13. juni 2. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
20. juni 3. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
27. juni 4. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Prædikant stud. theol.
Benedikte Sveigaard
Liturg; Jørgen Ingberg Henriksen
4. juli 5. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
11. juli 6. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
18. juli 7. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

25. juli 8. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
1. august 9. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
8. august 10. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
15. august 11. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
22. august 12. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Gudstjeneste på Grønnehaven
Hver tirsdag kl.14.00
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside.

Birkebo kl.14.00
Midlertidigt aflyst
Se sognets hjemmeside for ændringer.
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Sommerdag i præstegårdshaven
I Nationalmuseets billedarkiv findes denne affotografering af et maleri af Buchhave, udført 
i 1936. Maleriet viser præstegårdens have en sommerdag. Døren til havehuset er stadig den 
samme i dag, men den tidstypiske låge ind til haven lavet i »naturstil« er for længst forsvun-
det. Præstegårdshaven er i dag en af den indre bys store herligheder, ikke mindst fordi datidens 
mange større haver midt i byen for længst er forsvundet i takt med udviklingen.               LBM  


