Dansk Organist og Kantor Samfund

Årskursus d. 6.-8. maj 2019

Stævneudvalget byder velkommen til deltagerne på DOKS’ årskursus 2019
på Hotel Comwell Køge Strand
I nærværende programhæfte findes de fleste relevante oplysninger til brug for de
følgende dage – medbring derfor venligst hæftet til alle stævnets programpunkter.
Undervejs vil der blive suppleret med mundtlige informationer.
Desuden er man altid velkommen til at spørge sig for hos stævneudvalget.
Vi håber, I alle får nogle gode og udbytterige dage. Vel mødt!
DOKS’ stævneudvalg består af
Poul Skjølstrup Larsen
Bente Hogrefe Nielsen

Christina Beltoft Mortensen

Adressen under årsmødet er
Hotel Comwell Køge Strand
Strandvejen 111, 4600 Køge
Tlf: 56 65 36 90
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-koege-strand

ÅRSMØDETS UDSTILLING
Aarhus Musik
Stormgade 87
6700 Esbjerg
Telefon: +45 86 13 66 55
www.noder.dk
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STÆVNEPROGRAM
Mandag d. 6. maj
13.00

Registrering/indkvartering

14.00

Nyt fra Kirkeministeriet ved Lene Graakjær Lund, HR-chef

15.00

Kaffe

15.15

Orientering ved sekretariatsleder Bjørn Arberg

16.15

Ca. 20 minutters gåtur til Køge Kirke – sig til, hvis nogen har brug
for kørsel

17.00

Gudstjeneste i Køge Kirke
med sognepræst Charlotte Dybdal Winther,
organist Anne Kirstine Mathiesen og Sct. Nicolai Cantori og Køge
Kirkes Pigekor
Der vil blive benyttet forspil og ledsagersatser af Leif Kayser

18.30

Middag på Arken, Ishøj
Marineret laks med fennikel og urtecreme
Rosastegt kalvetyksteg med persillerødder og rødvinssauce
Én genstand pr. person

20.00

Koncert i Vejleå Kirke – portrætkoncert af Leif Kayser 100 år
med organist Jørgen Ellegård Frederiksen, Vejleå Kirkes Kantori
under ledelse af Carsten Popp og messingblæsere fra DKDM

21.30

Tilbagevenden til hotellet – baren er åben
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Tirsdag d. 7. maj
6.30

Morgenmad

9.00

Paneldiskussion – Liturgi, ritualer, teologi og salmer i
fremtidens Danmark
Moderator er Christopher Emil Bruun, Danmarks Radio
I panelet biskop Marianne Christiansen,
sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen,
organist Mikkel Andreassen og organist Martin Hornstrup

12.30

Frokost (1 øl/vand pr. person)

14.00

Generalforsamling

18.30

Festmiddag med tre retters menu
Drikkevarer ad libitum under middagen
Herefter er baren åben

Onsdag d. 8. maj
6.30

Morgenmad

9.30

Foredrag i konferencesalen med Søren Ulrik Thomsen –
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten. ”Jeg elsker den lutherske
højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker,
der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten
blev lavet om”

11.00

Koncert i Køge Kirke
Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen firhændigt orgel samt
Anne Kirstine Mathiesen orgel og David Lau Magnussen flygel

12.30

Frokost (1 øl/vand pr. person)
og afrejse
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MUSIKGUDSTJENESTE mandag den 6. maj 2019 kl. 17.00

Musik og ledsagesatser af Leif Kayser
Præludium: Nu fryde sig hver kristen mand
Hilsen & Bøn
Salmerne synges stående
DDS 180

Mel.: Jesus, dine dybe vunder

1 Hører til, I høje Himle,
hører til, I englekor!
Hører, o I folk, som vrimle,
som på jordens klode bor!
Høre, hver, som høre kan,
hver, som sans har og forstand!
Alt det, som har ånd og øre,
lave sig nu til at høre!

5 O, hvor søde himmeltoner
dog oppå din tunge lå!
Du, som verdens synd forsoner,
sang, ret som du døden så!
Adam gik af Paradis,
græd for Herrens vredes ris,
du igen med sang oplukker
Himlens dør, og slangen sukker.
5

2 Jesus, o, vor Jesus sjunger!
O, end mer end englesang!
Tier, alle engletunger!
Jesu røst må have gang!
Himlens hele harmoni
sættes nu i melodi
ved vor Jesu mund og hjerte,
før ham døden skulle smerte.

6 Men da du med sang begynder,
og du er i sjælen fro,
søde Jesus, det forkynder
lise for min svage tro,
at når jeg min død og ve
skal for mine øjne se,
jeg i dig skal trøstig blive
og i sang min død fordrive.

3 O, I Guds apostelskare!
o, hvad eders hjertegrund
måtte med forstand opklare,
da I sang af Jesu mund
med et stort halleluja,1
priste Gud for frelse fra
al Egyptens åg og plage
og for Kanaans frydedage.

7 Stem da op mit svage hjerte,
stem min tunge, sjæl og ånd,
at jeg synger om din smerte,
stem mig med din egen hånd,
at din død den blive må
alt, hvad sjælen nynner på,
så jeg drive kan og dræbe
døden med din død på læbe!

4 Men, o søde himmelsanger!
Du har vel opladt din røst
for al verdens folk og fanger,
takket Gud for denne trøst,
at de skulle frihed få
og udi Guds rige gå
ved dit fængsel, død og smerte
og ved blodet af dit hjerte.

8 Syng, min sjæl, og lad dig høre!
Der er glæde i din gråd,
Jesu Ånd den dig skal røre,
syng om æblet, Adam åd!
Syng om det, som Jesus led,
om hans kors, hans blod og sved,
syng, og tro, så skal du stige
syngende i Himmerige!
Matt 26,30. Lidelseshistorien. Afsnit 1.
Thomas Kingo 1689.

1

Sl 113-118 som synges
ved det jødiske påskemåltid

Læsning (Job 9,1-12)
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DDS 36

Mel.: Hans Leo Hassler 1601

1 Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå.

4 Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej;
kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,
når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

2 På Herren må du agte,
hvis det dig vel skal gå;
hans gerning du betragte,
hvis din skal vel bestå!
Ved sorg og selvskabt plage
du intet retter ud,
thi intet kan du tage,
alt kan du få af Gud.

5 Om alle Helved-magter
end trodse og modstå,
det du for intet agter,
vil ej tilbage gå.
Hvem kan mod dig vel stande,
som slynger lynets pil?
Hvem vover at forbande,
når du velsigne vil?

3 Din trofasthed og nåde,
o Fader, bedst forstår,
hvad skade kan og både
de dødeliges kår,
og hvad du har for øje,
det sker, o stærke Gud,
og alting sig må føje
dit råd at føre ud.

6 Så kast da al din smerte
på Herrens stærke magt,
og håb, o, håb, mit hjerte,
vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den herre,
som alting råde bør;
Gud monne sceptret bære,
og alting vel han gør.
Sl 37,5; Paul Gerhardt 1653.
St. J. Stenersen 1826. W.A. Wexels 1840

Evangelielæsning (Matt 25,14-30)
Prædiken & Kirkebøn
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Motet: ’Ave Maria’
DDS 217

Mel.: Carl Nielsen 1914

1 Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!

3 Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

2 Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund1
og tager hjem til dig.

4 Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

1

Biørn Christian Lund 1764.
Bearbejdet 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.

Moses døde efter jødisk overlevering under
Guds kys (5 Mos 34,5)

Nadver
DDS 439

Mel.: Thomas Laub 1888

1 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

3 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!

2 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!

Agnus Dei. Oldkirkelig latin.
Tysk omkr. 1500. N.F.S. Grundtvig 1837.
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Under nadver
DDS 466

Mel.: Bartholomäus Gesius 1603

1 Vor Herres Jesu mindefest
den højtid er, som glæder bedst;
thi hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.

6 Kun hvo som elsker, kender Gud
og dig, hans hjertes sendebud,
hans Ord, hans billed og hans Søn,
hans jævnlige i lys og løn.

2 Vær, Jesus, da mit liv, min lyst,
den skjulte perle i mit bryst!
Vær du min trøst, vær du min fred,
vær du mit lys, min salighed!

7 Som Faderen, så ærer dig
hvert englekor i Himmerig,
og som du elskes her på jord,
af støv opelskes englekor.

3 Et lys, som aldrig bliver slukt,
en blomst, som altid sætter frugt,
en videnskab, som Gud kun ved,
er livet i din kærlighed.

8 Så bryd da ud i fryderåb,
du gamle tro, du unge håb!
og du, som ej af alder ved,
du evig glade kærlighed!

4 Den hilser mildt som morgenrød,
den brænder klart som solens glød,
den døber støv med glædens dåb,
den føder herlighedens håb.

9 I Jesu navn syng Jesu pris
i ørken og i Paradis,
alt, hvad som tunge har og røst,
alt, hvad som hjerte har i bryst!

5 Den føder hjertens kærlighed
til dig, som for os døden led,
den føder kundskab evig sand
om livets lys og livets land.

10 Halleluja for Herrens bord,
i Himlen hist, og her på jord!
Halleluja! Stig op, stig ned
for Jesus, i al evighed!
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.
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Takkevers
DDS 218 Krist stod op af døde
Mel.: Førreformatorisk leise / Joseph Klug 1533

1. Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

3. Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
_____________

2. Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Kollekt & velsignelse
DDS 435 Aleneste Gud i Himmerig
Mel.: Valentin Schumann 1539

1. Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

2. Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

4 O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!

Postludium: Nu takker alle Gud
Dispositioner se ved afslutningskoncerten bag i programbogen
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Anne Kirstine Mathiesen modtog sin første
klaverundervisning som 5-årig og begyndte at
spille orgel som 14-årig. Kirkemusikalsk
Diplomeksamen fra DKDM i 1993 med professor
Hans Fagius og Jesper Madsen som lærere.
Solistdebut i 1995 i Helligåndskirken, Kbh. med
meget flotte anmeldelser. Semifinalist og finalist i
flere internationale orgelkonkurrencer, bl.a. 1997
i Lahti, Finland. Koncertvirksomhed som
orgelsolist, akkompagnatør og kammermusiker i
Danmark (bl.a. DR) Sverige, Finland, Estland,
Island (bl.a. direkte transmission i Islandsk Radio)
Tyskland, Skotland og Færøerne.
Organist ved Køge Kirke siden 1992. Konstitueret
2. organist ved Københavns Domkirke i perioden
97-98. Flere CD-indspilninger bl.a. DOKS’ Nytårspublikation 1998. 'DOKS'ologi
samt en portrætudgivelse af Køge Kirkes orgler ”Orglerne i Køge Kirke” 2004.
”Klokker i orglet” fra 2011, værker med kendte klokketemaer fra de store
katedraler. ”Danser med Orglet” 2015 sammen med Vibeke Astner.
Medvirkende desuden Sct. Nicolai Cantori og Køge Kirkes Pigekor.

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther
Ordineret i Roskilde Domkirke den 4. februar 2010
Indsættelse i Køge Kirke 21.februar 2010. ”Jeg tager mig
primært af kirkens arbejde med børn og finder stor glæde
i den formidlingsopgave der ligger i det. Jeg holder også
særligt meget af de rigtig store gudstjenester, hvor kirken
er fyldt til randen. For mig er det vigtigt at kirken er for
alle og at kirken har mod til at møde mennesker der hvor
de er og på deres præmisser uden at kirken dermed mister
sig selv og sit grundlag.”
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KONCERT I VEJLEÅ KIRKE

Musik af Leif Kayser (1919-2001)
Intonazione (1956) for 2 trompeter, 2 tromboner og orgel
Hymne til Hertug Knud (1986)
4 motetter for blandet kor (1985)
I
Ængstede hjerter: Vær stærke (af Es. 35)
II
Hver den som beder, får (af Lk. 11)
III
Kristus opstanden (af R.6; Ꝟ 96)
IV
Glæde skal råde blandt Guds engle (af Lk. 15; Ꝟ 34)
Processione (1972) for 2 trompeter, 2 tromboner og orgel
Partita: Det hellige kors (1985)
2 påskemotetter for blandet kor med orgel (1985)
I
Påske-introitus (af Mat. 28) En Herrens engel
II
Påske-nadver (af Lk. 24) Jesus tog brødet
Parafrasi sopra "Veni Creator spiritu” (1956) for 2 trompeter, 2 tromboner
og orgel
13

Medvirkende
Jørgen Ellegård Frederiksen – orgel
Vejleå Kirkes Kantori under ledelse af Carsten Popp
Messingblæsere fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Kai Lindal og Cecilie Eikaas – trompet
Fabrice Godin og Tobias Larsen – trombone
Aftenens koncert portrætterer Leif Kayser og hans musik gennem forskellige
ensembler og tidsperioder. Generelt kan man inddele Leif Kaysers
kompositionsvirksomhed i tre perioder:
I. Fra 1940’erne komponerer Kayser i en naturlig forlængelse af Carl Nielsen,
men efterhånden udvikler han en egen stil, der især er rytmisk flamboyant
selv om den stadig meget ligner 50’ernes generelle komponistmiljø.
II. En ”hård stil” i 60’erne, hvor der bl.a. ikke bliver gået på kompromis med
dissonansbehandlingen.
III. En opblødning fra midten af 70’erne, hvor musikken bliver mere lyrisk.
Den tresatsede komposition Intonazione, Processione e Parafrasi for to
trompeter, to tromboner og orgel er delt ud over koncerten som henholdsvis
Indledning, Intermezzo og Afslutning.
Intonazione (1956) blev uropført 13. marts 1957 i Holmens Kirke (revideret
1972).
Parafrasi er ligeledes fra 1956 (revideret 1972), mens det midterste stykke
Intonazione først blev komponeret i 1972. Den første samlede opførelse af de
tre satser fandt sted 25. september 1972 i Thomas Kingos Kirke, Odense.
Intonazione er i en ganske livlig 50’erstil i lighed med Kaysers meget kendte
3 Salmi for alt og orgel. Parafrasi er komponeret over Kom, sandheds Ånd, og
vidne giv, og afslutter således koncerten ved at pege frem mod pinse, efter en
række passions- og påskerelaterede værker.
Hymne til Hertug Knud er en lys og venlig parafrase over et stykke dansk
gregorianik Gaudet Mater Eccesia – en hymne, som stammer fra Knud
Lavards helgenkårings-ceremoni i året 1170.
Det mærkelige er, at hymneteksten benytter to melodier, som står i hver sin
toneart (5. og 8.), hvoraf den anden melodi anvendes til hymnerne Coelestis
agni nuptias og Jesu corona virginum; hvordan de to melodier har alterneret,
vides ikke, men i Kaysers værk danner de grundlag for både rytmiske og
harmoniske kontraster.
Uropført 12. maj 1986 af Kristian Olesen i Sankt Nicolaj Kirke, Svendborg.
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4 motetter (1985)
Motetterne er skrevet på opfordring af Steen Lindholm, på vegne af NOMUS,
Nordisk Musikkomité. På et af komitéens møder opstod ideen om at bestille
en komponist fra hvert nordisk land til at skrive et korværk. Tanken var at
bidrage til at udbrede kendskabet til kormusik fra andre nordiske lande, og
gerne til komponister, der ikke var så kendte i nabolandene. I den anledning
var det oplagt at pege på Leif Kayser, som med glæde takkede ja til
bestillingen.
Den oprindelige idé var, at værkerne skulle uropføres samlet ved en nordisk
koncert, men af såvel praktiske som økonomiske grunde blev tanken aldrig
realiseret. Motetterne blev uropført 12. juni 1986 af Roskilde Domkirkes
Koncertkor under ledelse af Kristian Olesen.
Det hellige kors er et af de i alt fem partitaer, som Kayser komponerede. Det
er skrevet i anledning af Axel Madsens 70års fødselsdag i 1985 og
formodentlig uropført af Kayser i Sundby Kirke, hvor Madsen var organist.
2 påskemotetter for blandet kor og orgel (1985)
er skrevet på opfordring af Bjarne Strands, som havde foreslået Kayser at
skrive noget musik til Mariendalskirkens kor på 5 stemmer. Det vakte straks
glæde hos ham, og kort efter forelå de 2 påskemotetter, som blev uropført i
påsken 1985.
Jørgen Ellegård Frederiksen
Jørgen Ellegård Frederiksen (født 1962) er siden
2003 organist ved Bagsværd Kirke.
Sideløbende er han aktiv som kammermusiker, og
har indspillet flere CD’er, blandt andet med musik
af Kayser.
Klaver- og hørelærepædagogisk eksamen ved
DKDM 1981-83 og 1986-90. Kirkemusikalsk
Diplomeksamen 1989.
I de seneste år har han desuden stået i spidsen for
genudgivelsen af Leif Kaysers orgelværker på
Edition-S.
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Vejleå Kirkes Kantori

Carsten Popp
Født 12.7.1963 i Randers.
Kirkemusikalsk diplomeksamen
VMK 1994, elev af Christian
Blom Hansen, Sven-Ingvart
Mikkelsen (orgel) og Søren K.
Hansen (korledelse).
Studier i Wien 1991-93 hos
Alfred Mitterhofer, Bine Bryndorf
og Augusta Campagne.
Videregående studier DKDM 2003-2005 hos Hans Fagius og Bine
Bryndorf. Lærer ved Vestervig Kirkemusikskole 1994-96; lærer ved
Sjællands Kirkemusikskole fra 2002.
Organistansættelser: Sankt Peders Kirke, Randers, organistassistent
1993-96; Brorsons Kirke, Kbh., konstitueret 1996; Vejleå Kirke 1998.
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Vejleå Kirkes Orgel
Marcussen & Søn 2009; 40 stemmer, heraf 2 delvis transmitteret.
HV:
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Viola 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur IV-V
Fagot 16'
Trompet 8'

SV:
Fløjte 8' (ført ned til CC)
Salicional 8' (CC-HH fælles m. Fl. 8')
Vox coelestis 8'
Svegel 4' (ført ned til CC)
Oktavfløjte 4'
Oktavin 2' (ført ned til CC)
Mixtur IV
Corno 8' (ført ned til CC)
Obo 8'

PED:
Subbas 32' (C-F 10 2/3')
Principal 16'
RP:
Subbas 16' (C-f fra Subb. 32')
Principal 8' (C-F=Rørfl. 8'+Quintatøn 8') Oktavbas 8' (C-f fra Pr. 16')
Rørfløjte 8'
Gedaktbas 8'
Quintatøn 8'
Oktav 4'
Oktav 4'
Mixtur V
Dækfløjte 4'
Basun 16'
Oktav 2'
Trompet 8'
Sesquialtera II
Quint 1 1/3'
Mixtur III
Vox Humana 8'
Omfang: C-a3, C-f1.
Normalkopler samt RP+SV, SV+SV 16' (trækkes med i øvrige man.kopler fra
SV), SV+SV 4' (trækkes med i øvrige man.kopler fra SV), PED+SV 4'.
Tremulanter for RP og SV. Cymbelstjerne. 4 x 2.000 setzerkombinationer (Jens
Langvad). Mekanisk traktur, barkermaskine kan tilkobles SV; mek. og el.
registratur; sløjfevindlader.
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PANELDISKUSSION
omkring nyere salmer. “Liturgi, ritualer, teologi og salmer
i fremtidens Danmark”
To af landets fremtrædende præster og to passionerede organister sidder i
panelet, når tradition og fornyelse er omdrejningspunktet for en formiddag,
hvor vi blandt andet diskuterer nye salmer overfor gamle, musikalske
eksperimenter, anderledes instrumenteringer, og hvordan organister og
kantorer kan forholde sig til den intense diskussion om kirkens liturgi, som
pågår i øjeblikket. Efter oplæg fra de fire i panelet og samtale mellem dem, er
ordet frit og tanken fri. Vært er Christoffer Emil Bruun, som også er vært for
P1’s ugentlige program om, hvor vi kommer fra, og hvad vi tror på,
”Tidsånd”.
I panelet biskop Marianne Christiansen, sognepræst Christiane GammeltoftHansen, organist Mikkel Andreassen og organist Martin Hornstrup.
45-årige Christoffer Emil Bruun har – minus årene 2011-2016, hvor han var
kronikredaktør og lederskribent på Politiken – været ansat i DR siden 1994, hvor
han kom ind i Radiohuset via DR’s talenthold.
Han er uddannet historiker fra Københavns Universitet, og har gennem årene
taget turen fra ungdomsstoffet i det hedengangne ’P4-i-P1’ og ’U-land
undersøger’ over at beskæftige sig med sproget i ’Sproglaboratoriet’ på P1 til nu
at se på tidsånden. Han har også lavet en række historieprogrammer på både radio
og tv, blandt andet programserierne ’Der er noget galt i Danmark’ på DR2 og
’Kold krig’ på DR K.
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Marianne Christiansen blev cand.phil.
i musikvidenskab i 1989 og cand.theol. i
1992 fra Aarhus Universitet. Sammen
med Henrik Svane var hun fra 1986 til
1991 forstander på Musik- og
Teaterhøjskolen i Toftlund, og fra 1993
sognepræst i Skørping-Fræer. Hun blev i
1996 underviser ved Pastoralseminariet i
Aarhus i salmekundskab og
gudstjenestelære, men vendte allerede i
1997 tilbage til præstegerningen som
provst i Hadsund Provsti. Fra 2004 til 2005 var Marianne Christiansen lektor ved
Præsteuddannesen med særligt fokus på efteruddannelse. Fra 2005 til 2011 var
hun sognepræst ved Thisted Kirke og fra 2011 til 2013 ved Løgumkloster Kirke. I
2013 blev hun valgt som biskop over Haderslev Stift. Marianne Christiansen er
medforfatter til flere bøger om liturgi og hymnologi, ligesom hun har omfattende
foredragsvirksomhed. Fra 2004 til 2007 har hun været formand for Folkekirkens
Mission, og fra 2007 til 2018 var hun formand for Folkekirkens Ungdomskor.
Christiane Gammeltoft-Hansen
blev cand.theol. i 1999 fra Københavns
Universitet. Hun er uddannelseskonsulent
i Københavns Stift og præst i Lindevang
sogn på Frederiksberg, der er liturgisk
forsøgssogn.
Christiane Gammeltoft-Hansen har
bidraget med salmer til 100 salmer og
Kirkesangbogen.
Medforfatter til blandt andet
Himlen i mine fodsåler,
Gudstjenestens bønner I og II
og Epistelklip.
Hun er medlem af biskoppernes
arbejdsgruppe vedrørende autorisation –
mellem frihed og orden.
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Mikkel Andreassen er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium med Peter
Møller som orgellærer og korledelse hos Søren Birch og Alice Granum.
Ansættelser ved Løgumkloster Kirke (organistassistent 1991-1993) og Hørsholm
Kirke (1993-2000). Siden 2000 organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i
Esbjerg.
Som orgelsolist har han især
beskæftiget sig med det senromantiske
og nyere repertoire. Underviser i
orgelspil og er koordinator for det
klassiske uddannelsesområde på
Syddansk Musikkonservatorium,
Esbjerg. Har deltaget i masterclasses
med bl.a. Gaston Litaize, Harald Vogel,
Michael Radulescu, Hans Haselböck
Ludger Lohmann og Stefan Parkman.
Herudover koncertaktivitet som orgelsolist og korleder i ind- og udland.
Modtager af legater og fonde fra blandt andet DOKS’ Gramex-midler,
Frobeniusfonden, Claus Sørensens Fond, Grosserer Harald Jensen og Hustrus
Fond, Den Danske Bank Fonden og Esbjerg Fonden.
Martin Hornstrup er kandidat fra Det Jyske Musikkonservatoriums kirkemusikerlinje og havde debut fra solistklassen i 2011. Organist/kirkemusiker ved
Gellerup Kirke, Aarhus V siden 2007. Medlem af Syng Nyts styregruppe siden
2016. Medlem af Forum for Børnesalmer siden 2016.
"Jeg kan allerbedst lide at spille, når der er nogen, der synger til." Det er skønt at
synge sammen - at lade sig indfange af det fælles åndedrag og hjerteslag, og at
blive en stemme i menighedens fulde kor. Og det er godt at låne salmedigternes
ord til at synge om livet og troen og alt det, det indebærer at være menneske.
Jeg ønsker at møde mennesker med
salmer i et nærværende sprog - der
åbner. I Danmark har vi en
fantastisk tradition for at synge
salmer sammen. Jeg arbejder dagligt
på at holde denne tradition i live og
udvikle den, så den ikke stivner.
Som kirke må vi tale med
nutidsmennesker i et poetisk og
musikalsk sprog, som vi kan spejle
vores liv i.”
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DOKS´ ordinære generalforsamling tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 14.00
Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, Køge
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning over det forudgående år i foreningen fremlægges
til godkendelse
4. Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt
genindtrædelsesgebyr
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive
medlemmer til revisorsuppleanter
9. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller
registreret revisor
10. Eventuelt
Der henvises til DOKS’ hjemmeside angående beretning, årsregnskab,
kontingentforslag, baggrund og begrundelse for bestyrelsens forslag om
vedtægtsændring samt sammenligning af eksisterende vedtægter og
vedtægtsforlag.
FESTMIDDAG
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FOREDRAG
med Søren Ulrik Thomsen.
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten.
”Jeg elsker den lutherske højmesse og
krymper mig, hver gang den kritiseres af
mennesker, der mener, at folk ville strømme
til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet
om”.
Søren Ulrik Thomsen er født i 1956 i
Kalundborg. Han voksede op på Stevns og
var i barndommen vant til oplæsning og at
synge aftensange, så fornemmelse for
sprogets og digtenes rytmik har tidligt været
en del af hans liv. I skolen har han lært bl.a.
Ingemanns sange at kende - en digter, som
har betydning for Thomsens lyrik.
Søren Ulrik Thomsen har læst litteraturvidenskab ved Københavns Universitet,
men prioriterede digtningen frem for at færdiggøre studierne. Han debuterede i
tidsskriftet Hvedekorn i 1977.
Den egentlige debut blev med digtsamlingen City Slang (1981). Det er
storbypoesi og kredser om menneskets fremmedgørelse i byens rum. Lars H.U.G.
satte i 1984 musik til nogle af digtene på cd’en med samme titel, som bragte
digterens navn ud til et større publikum.
Søren Ulrik Thomsen er optaget af de store eksistentielle menneskelige
grundvilkår som døden og ensomheden, skabelse og tilintetgørelse. Hans digte fra
Hjemfalden er slyngede arabesker, hvor rytmen spiller en særlig rolle. Det oplever
man stærkt ved digterens nærmest suggererende oplæsninger af sine digte.
Som forfatter deltager Søren Ulrik Thomsen i digtoplæsninger og tager del i den
offentlige debat senest med debatbogen sammen med Frederik Stjernfeldt, ”Kritik
af den negative opbyggelighed”. Hans bøger har i alle årene fået opmærksomhed,
og han står i dag som en af dansk lyriks betydeligste digtere.
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KONCERT I KØGE KIRKE ONSDAG DEN 8. MAJ 2019 KL. 11.00
Vibeke Astner – orgel
Anne Kirstine Mathiesen – orgel
David Lau Magnussen – klaver
Charles-Camille Saint-Saëns (1835 –1921)
”Le carnaval des animaux”

”Dyrenes Karneval”

Introduction et Marche royale du Lion
Poules et Coqs
Hémiones (Animaux véloces
Tortues
L’Eléphant
Kangourous
Aquarium
Personnages longues oreilles
Le coucou au fond des bois
Volière
Fossiles
Le Cygne
Finale

Introduktion og Løvens kongelige march
Høner og haner
Vildæsler/hurtige dyr
Skildpadder
Elefanten
Kænguruer
Akvarium
Nogen med lange ører/Skrydende æsler
Gøgen i skovtykningen
Volière (fuglehuset)
Fossiler/forstenede dyr
Svanen
Finale

Gaston Litaize (1909-1991)
‘Sonate a deux’ - III. Final
---------Jens Ramsing (f. 1955)
Forfængelige Variationer
Intro
I. O Gud ske lov til evig tid
Intermezzo
II. Far, verden, far vel
Marcel Dupré (1886-1971)
Variations on Two Themes Op. 35
Cortège et Litanie Op. 19 No. 2

Transskription: Anne Kirstine Mathiesen

Organist Vibeke Astner er uddannet solist ved
Conservatorium van Amsterdam og som
organist/ kantor ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, København.
Efterfølgende har hun specialiseret sig i Olivier
Messiaens orgelværker hos professor Almut
Rössler, der har uropført flere af komponistens
værker.
Vibeke Astner har optrådt som solist i England,
Irland, Estland, Finland, Holland, Island, Italien,
Tyskland, Frankrig og Danmark.
Har ligeledes en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker. Har modtaget
en række priser og legater bl.a. Maribo
Kulturpris og Folkekirkens Udviklingsfond.
I 2002 gjorde hun sig bemærket ved den
Internationale Orgelkonkurrence i Odense og
som prisvinder ved P2's Kammermusikkonkurrence.
Vibeke er tillige organist ved Mølholm kirke i Vejle.
Pianisten David Lau Magnussen er uddannet ved Universität für Darstellende
Musik und Kunst i Wien og fra solistklassen på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Han har igennem de seneste år etableret sig som en af
de førende danske pianister. Yderst aktiv som solist og kammermusiker over
det meste af Europa og Asien. I løbet af sin karriere, har han modtaget
adskillige priser, blandt dem den prestigefyldte ”Oddfellow Artist Award“, som
blev præsenteret for ham efter en koncert i den historiske Oddfellow
Koncertsal, København.
Ud over regelmæssige radio- og tvoptrædener har han medvirket på flere
CD’er, blandt andet med samtlige
klaverværker skrevet af Kasper Rofelt og
dedikeret til David, samt Martin Lohses
klaverkoncert på pladeselskabet Dacapo.
I sin studietid var David elev af Peter
Feuchtwanger i London, Stefan Vladar og
Avedis Kouyoumdjian i Wien samt Niklas
Sivelöv i København. David er tillige
organist ved Hareskov kirke.
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Firhændigt orgel
Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen dannede for nogle år siden en
kammermusikalsk duo med det formål at gøre kendskabet til orglet som
koncertinstrument større. Det er blevet en ret stor succes med talrige koncerter
over hele landet. Koncerterne er for et publikum i alle aldre og har haft stor
publikumstilstrømning og mange positive tilkendegivelser.
For tiden arbejder de desuden med både orkestertransskriptioner af J.S. Bach
samt nyere musik skrevet specifikt for firhændigt orgel, med henblik på at
udforske mulighederne for, hvad et orgel kan præstere med to musikere ved
samme instrument.
Det er under alle omstændigheder et interessant koncept, hvad enten det er en
helt traditionel klassisk orgelkoncert, skolekoncert med mulighed for at lave et
undervisningsforløb/tegninger eller en spændende dansekoncert med
ballet/performance.
Duoen udgav i 2015 en CD ”Danser med
Orglet” som har vakt opmærksomhed i både
ind- og udland.
Det svenske orgelmagasin skriver f.eks.:
”Organistduoen Vibeke Astner/Anne Kirstine
Mathiesen er ekstremt sammenspillede.
Af egen erfaring ved jeg, hvor svært det er at
synkronisere sit spil siddende på orgelbænken
sammen med en anden organist. Dette lykkes
til fulde. Desuden fanges jeg af deres evne til
at registrere.
I et par af dansene i Nøddeknækkersuiten er
det ovenikøbet svært at høre, om musikken
spilles på et orgel og ikke med originalens
blæserbesætning”…
En norsk anmelder skriver: ”Det klinger overraskende - hverken Tchaikovsky,
Bizet eller Mozart kan have forestillet sig, at værkerne skulle spilles på orgel.
Men det klinger friskt og morsomt, og dette vil utvivlsomt kunne virke som en
døråbner for et musikalsk, ikke-orgelkyndigt publikum”
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Klaver og orgel
En spændende kammermusikalsk besætning, som var forholdsvis almindelig,
måske især i Frankrig, i forrige århundrede. Mange hjem havde både et klaver
og et lille harmonium, og der blev komponeret en del musik for denne
instrumentkombination. Det fine ved sammensætningen er blandt andet de
mange muligheder der opstår klangligt, hvad enten klaveret er solist med orglet
som orkesterakkompagnement eller omvendt, begge instrumenter som
ligeværdige parter, orglet som klangsøjle, klaveret som percussion eller med
harpeagtige brudte akkorder.
Duoen Mathiesen/Magnussen, der blev dannet i 2016, spiller værker af blandt
andet Bach, Mozart, Franck og Dupré, men også nyere dansk musik af blandt
andet Jens Ramsing og Martin Lohse samt J.S. Bachs ”Die Kunst der Fuge” i
kombinationen cembalo/orgel vil være at finde på repertoiret i den kommende
sæson.
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Køge Kirke
Orgel: Marcussen & Søn 1968; enkelte stemmer fra kirkens tidligere orgel
(Marcussen & Søn 1850) genanvendt; setzeranlæg indbygget 2009 af Carsten
Lund; 38 stemmer.
HV (II):
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gemshorn 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur III-IV
Trompet 8'

BV (III):
Gedakt 8'
Kobbelfløjte 4'
Quintatøn 4'
Principal 2'
Gedaktfløjte 2'
Nasat 1 1/3'
Cymbel II
Krumhorn 8'
PED:
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Rauschquint IV
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

OV (I):
Rørfløjte 8'
Spidsgamba 8'
Principal 4' (uden for svellen)
Tværfløjte 4'
Waldfløjte 2'
Oktav 1'
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16'
Obo 8'
Omfang: C-g3, C-f1.
Normalkopler. Svelle for OV; trinbetjente låger for BV. Tremulanter for OV og
BV. 4 x 2.000 setzerkombinationer (Jens Langvad). Mekanisk traktur og
el.pneum. registratur, ped. el. registratur; sløjfevindlader.
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Kororgel: Marcussen & Søn 1999; 10 stemmer.
MAN I:
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Oktav 2'

MAN II:
Trægedakt 8'
Kobbelfløjte 4'
Waldfløjte 2'
Nasat 1 1/3'

PED:
Subbas 16'
Gedakt 8'
Omfang: C-g3, C-f1.
Normalkopler. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.
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TAK FOR I ÅR! VEL MØDT I ESBJERG I 2020
Dansk Organist og Kantor Samfunds
næste årskursus finder sted på Hotel Britannia, Esbjerg
den 27.4- 29.4
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