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Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 
 

 

Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen til 

KØBENHAVNS DOMKIRKE / Vor Frue Kirke og til et tæt 

samarbejde i de kommende år mellem kirken, Sankt Annæ 

Gymnasium og Københavns Drengekor. 

 

Denne folder handler specielt om kirkesangen i 5. klasse. En folder 

om korlivet i 6. og 7. klasse følger om et år. 

 

Formålet med samarbejdet mellem kirken og Sankt Annæ 

Gymnasium er først og fremmest at give sangen i landets 

hovedkirke et særligt løft - ved de almindelige søndage (højmesser) 

som ved festgudstjenester (f.eks. advent, jul, påske og pinse) og 

koncerter (kirkemusikaftenerne fredage i vintersæsonen). 

 

Samarbejdet har også stor historisk betydning. Helt tilbage i 1200-

tallet var der ved Europas store kirker en tæt forbindelse mellem 

skole, by og kirken - drengene gjorde kirketjeneste og fik en særlig 

skole- og musikuddannelse på latinskolen til gengæld. Det betyder 

bl.a., at en meget stor del af den fineste kormusik i Europa - f.eks. 

musik af Palestrina, Bach, Buxtehude, Händel, Haydn og Mozart er 

komponeret for blandingen af drenge og herrer med denne 

blandings særlige klang i tankerne. Når det siden 1924 er lykkedes 

Københavns Drengekor at skabe sig en særlig plads i dansk 

musikliv og også stor international anerkendelse, skyldes det ikke 

mindst, at koret som ét af de eneste i Skandinavien har 

videreudviklet denne særlige side af musikkens historie. Hertil er så 

kommet en betydelig række af ny kormusik fra det 20. århundrede. 

 

KIRKESANGEN i 5. klasse er grundlaget for samarbejdet mellem 

Domkirken og Sangskolen. Her lærer drengene alt det, der er 

nødvendigt for et velfungerende korarbejde. Og drengene lærer at 

fungere i praksis som gode musikere. Samarbejdet drengene 
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imellem og korarbejdets nødvendige disciplin må opfattes som 

alment anvendeligt i den videre skolemæssige udvikling. Og helt 

uundværligt, når drengene skal videre med koncertarbejdet. 

 

FORPLIGTELSEN i 5. klasse er, at drengene fordelt på to 

jævnbyrdige hold skal passe de almindelige højmesser året igennem 

- fra september til pinse. Da disse kirketjenester er en så fast del af 

deres uddannelse på Sankt Annæ Gymnasium, er der 

MØDEPLIGT TIL DISSE HØJMESSER 

 

Holdene er små, og derfor kan der kun gives fri, hvis helt 

særlige grunde taler herfor. I givet fald skal I bede jeres dreng 

fri ved skriftlig henvendelse til undertegnede. Det henstilles 

særligt at vinterferie afholdes i uge 7. 

 

Ved de særlige højtider deltager drengene lørdag aften i en 

VESPER, dvs. en kort aftengudstjeneste, hvor koret spiller en 

særlig vigtig rolle, og som forbereder den efterfølgende 

festgudstjeneste søndag morgen. 

 

Drengene vil, så snart de to kirkehold er dannet, modtage en 

skriftlig oversigt over årets tjenester. Enkelte tjenester vil være 

frivillige, dvs. at de kan tilmelde sig på en særlig seddel. De vil få 

en mindre, symbolsk betaling for disse tjenester (jul, påske og pinse 

bl.a.) Vi vil selvfølgelig være glade for, hvis drengene også vil 

bakke disse tjenester op! 

 

DOMKANTOREN er den person, der er ansvarlig for korene i 

Domkirken. Samtidig er domkantoren kapelmester for Københavns 

Drengekor og således også den person, der leder den musikalske 

indstudering på Sankt Annæ Gymnasium. Drengene i 5. klasse har 

to egentlige "KIRKESANGTIMER" på skemaet.  
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Når drengene er i kirken, vil de desuden møde Martin Garcia, som 

er tilsynsførende med ansvar for alt det praktiske omkring 

drengenes tilstedeværelse i kirken. 

 

På de følgende sider forsøger vi at belyse korarbejdet i 5. klasse. 

Skulle det ikke være tilstrækkeligt, kan vi altid kontaktes på Sankt 

Annæ Gymnasium - enten ved henvendelse til sangafdelingens 

sekretær (direkte tlf. 36 14 01 54) eller til undertegnede (direkte tlf. 

36 14 01 59) – eller e-mail: em@kdk.dk. 

 

NB! Al henvendelse vedrørende drengenes arbejde i Københavns 

Drengekor bedes foregå direkte til korets ledelse enten på tlf. nr. 

36 14 01 59 eller e-mail: em@kdk.dk 

 

Med håbet om et godt samarbejde i de kommende år, 

 

 

 

Ebbe Munk 

Domkantor 

mailto:em@kdk.dk
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Holdstørrelser 

Drengenes kirketjenester starter som bekendt i 5. klasse efter 1. 

september. Efter en gennemhøring af alle drengene umiddelbart 

efter sommerferien, vil de blive blandet på to ligeværdige hold (A 

og B). 

 

Afbud og tjenestepligt 

Alle søndagsgudstjenester er en del af sangundervisningen og derfor 

obligatoriske. Hvis barnet er forhindret pga. sygdom, bedes 

forældrene skrive dette i kontaktbogen på lige fod med alle andre 

forsømmelser, endvidere kan der, ved sygdom, ringes besked søndag 

morgen til Martin Garcia på tlf. 20 61 43 21 eller via Domkirken 

på tlf. 33 15 10 78. 

 

Hvis barnet er forhindret af anden årsag, bedes man i god tid 

(mindst 14 dage før) søge om at få søndagen fri. Jeres dreng kan få 

fri ved særlige familiefester (så som rund fødselsdag i den nærmeste 

familie eller søskendes konfirmation). Jeres dreng kan derimod ikke 

fritages, fordi I vælger at afholde ferie uden for skolens almindelige 

ferier og fridage. Der anmodes om fri ved at udfylde en blanket, der 

fås ved henvendelse på kontoret. Blanketten kan I også finde på 

ForældreIntra i højre side under ”Nyeste meddelelser fra kontoret” 

(”ansøgning om ekstraordinær frihed”). Fritagelsen er først gyldig, 

når der er indhentet skriftlig tilladelse hos Ebbe Munk. Jeres dreng 

har altid fri i skolens vinterferie (uge 7) og efterårsferie (uge 42), 

dog gøres der opmærksom på, at der er tradition for at koret deltager 

i Kulturnatten i Domkirken med koncert fredag op til efterårsferien. 

Ligeledes kan det forekomme, at en del af drengene fra 5. klasse 

bliver bedt om at medvirke ved Passionskoncerten fredag op til 

Påskeferien. Også andre koncertarrangementer kan komme på tale. 

 

Tilmelding og betaling 

Når drengene har afsluttet deres grunduddannelse i korsang ved 

deltagelse i søndagstjenesterne i 5. klasse, kan de melde sig til 

præfekttjeneste i 6. og 7. klasse. 
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En præfekt hjælper tilsynet med at få afviklet gudstjenesten. Man 

møder tidligere og forbereder søndagens korprøver ved at lægge 

nodematerialet frem, hjælper 5. klasses drengene gennem 

gudstjenesten og er behjælpelig under den efterfølgende oprydning. 

Bortset fra disse rent praktiske pligter danner præfekterne det 

stemmemæssige fundament m.h.t. korklang, præcision og sikkerhed. 

Præfekterne er sangere, man altid skal kunne regne med, både 

fagligt og adfærdsmæssigt. 

 

Præfekternes tjenesteplan omfatter 3 søndage i træk samt én søndag 

fri. De må gerne holde ekstra fri ved at ringe til præfektafløsere fra 

telefonlisten. 

 

Aflønningen er 80 kr. pr. gang. Udbetalingen finder sted 3 - 4 gange 

om året. 

 

Kantoren ansætter præfekterne for ét år ad gangen. Tjenesten 

fungerer som valgfag, og man kan ikke uden videre melde fra midt i 

skoleåret. 

 

Fremmødte drenge fra 5. klasse får også en symbolsk betaling (80 

kr.) for deltagelse i de frivillige tjenester. 

 

Opførsel 

Der knytter sig særlige krav til opførsel i Domkirken. Vor Frue 

Kirke er Danmarks førende domkirke og bliver automatisk tilsluttet 

radiotransmissionerne på visse søndage. Mange store højtider bliver 

også transmitteret i TV. 

 

Kravene begynder allerede, når man træder ind i kirken. Man tager 

huen eller kasketten af, man taler dæmpet, man løber ikke, råber 

ikke. Med andre ord, skal jeres dreng lære, at man viser respekt over 

for et sted, som betyder så meget for så mange mennesker, uanset 
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om man er religiøs eller ej. Vi henstiller til, at der ikke fotograferes 

under gudstjenesterne. 

 

Af sikkerhedsmæssige grunde har forældre, søskende eller andre 

pårørende ikke adgang til korprøvesalen eller sangerpulpitur. Hvis I 

som forældre ønsker at overvære gudstjenesten, bedes I tage plads 

på kirkens bænke i kirkerummet, på lige fod med andre 

kirkegængere. Ønsker man ikke at overvære højmessen gør vi 

opmærksom på, at der ikke er mulighed for at opholde sig andre 

steder i kirken under højmessen. 

 

Mødetider 

Alle drenge fra 4. og 5. klasse skal befinde sig i korprøvesalen 

senest kl. 8.55. Prøven begynder kl. 9.00 præcis. Det forventes, at 

drengene møder veludhvilede og at de har spist morgenmad 

hjemmefra.  

 

Gudstjenesterne forventes afsluttet ca. kl. 11.20. Det er dog umuligt 

at give en helt præcis sluttid. Ønsker I som forældre at afhente jeres 

dreng uden at have deltaget i gudstjenesten, bedes I vente uden for 

kirken, så I ikke unødigt forstyrrer afviklingen af gudstjenesten. 

 

Påklædning  

Når drengene møder til tjeneste, forventer vi, at de møder omklædt i 

hvide skjorter, sorte bukser, sorte sokker og sorte sko.  

 

Hårmoden skifter og indimellem er det in med langt hår. Når 

drengene synger, er det imidlertid vigtigt, at de kan have 

øjenkontakt med dirigenten og hinanden. Hvis en dreng ønsker at 

have langt hår, må vi bede om, at håret, under højmesser og 

koncerter, samles med en elastik i nakken. 
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Byttecentralen 

For anskaffelse/byt af kirketøj: Vi henviser til bagsiden af den 

skrivelse, der ligger på ForældreIntra vedr. 4. klassernes første 

tjenester. (Byttecentralens åbningstider kan endvidere findes på 

korets hjemmeside www.kdk.dk – log på øverst i højre hjørne, user: 

kdk password: korinfo). 

 

Højmessens gang i Domkirken 

Vi henviser til særskilt folder, der udleveres på informationsmødet. 

Skulle jeres folder blive væk, kan I tage et nyt eksemplar på 

brochurehylden, der er placeret umiddelbart inden indgangen til 

kirkerummet.  

 

Kirkemusikaftener/fredagskoncerter 

Fredag aften i vintersæsonen synger drengene i 6. og 7. klasse en 

række koncerter i Domkirken. Til disse koncerter er der normalt 

gratis adgang. En folder i kirken fortæller om disse koncerter, der 

byder på fine musikalske oplevelser. Hvis I har lyst til at opleve, 

hvad koncertarbejdet byder på, kan det varmt anbefales at gå til en 

af disse koncerter. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdk.dk/
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Velkommen som medarbejder i Københavns Domkirke 

 

Det kan umiddelbart lyde voldsomt, og som dreng eller forældre 

tænker man ikke på, at drengene nu er medarbejdere ved 

Domkirken. Men Københavns Drengekor er en vigtig og meget 

skattet del af kirkens medarbejderstab. Og for forældrenes 

vedkommende bliver drengenes deltagelse i vores gudstjenester ofte 

til et nyt bekendtskab med dansk gudstjenestetradition. 

Vi ved, at mange kirkegængere vælger Domkirkens højmesse 

(søndagsgudstjenesten kl. 10.00), fordi de her kan opleve de smukke 

drengestemmer. Ligesom mange kirkegængere og musikelskere 

lægger vejen forbi kirken, når drengekoret synger vesper (en kort 

aftengudstjeneste uden prædiken, efter engelsk tradition) eller 

holder koncert. Ja, til julevesperen kommer der ofte så mange, at der 

kun med kniberi bliver plads til alle.  

I den tid, drengene synger i kirken, vil mange forældre følge dem og 

deltage i gudstjenesten.  For mange gælder, at det er længe siden, de 

sidst var til højmesse - og det kan derfor være svært at følge med. 

Københavns Domkirke har udarbejdet en folder, som fortæller om 

gudstjenestens forløb. Folderen ligger på hylderne ved 

salmebøgerne lige ved indgangen til kirkerummet. 

Er man med som forældre, er der flere muligheder for at følge 

gudstjenesten. For mange vil det være naturligt at sætte sig i selve 

kirkerummet. I kirkens øverste del, er der både bænke, der vender 

mod alteret og Thorvaldsens smukke Kristus-figur – og bænke 

overfor, som man sidder på, når præsten går på prædikestolen. Når 

motetten efter prædikenen er slut, vender man sig igen mod alteret. 

 

Man kan også vælge at sætte sig på 1. pulpitur, som man kan man få 

adgang til ad vindeltrapperne forrest i kirken. Der vil ikke være 

åbent til 2. pulpitur under højmessen. Der må ikke drikkes kaffe o.l. 
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på pulpituret (brug Rotunden mellem 8.55 og 9.50). Vær 

opmærksom på, at I kan ses fra kirkerummet. Der ligger kun 

salmebøger ved indgangen til kirken. Tag dem med op – og gerne 

med ned igen efter gudstjenesten. 

I Københavns Domkirke er vi ikke bare glade for de syngende 

drenge, men også for forældre og andre familiemedlemmer, som er 

med til gudstjenesten. Er der mindre børn med til gudstjenesten, har 

vi legesager i Skriftestolen – værelset til højre for alteret – spørg 

kirketjenerne.  

Forældre kan drikke medbragt kaffe/te, læse avis o.l. fra kl. 8.55, 

hvor drengene skal møde. Henvend jer til kirketjenerne, som vil 

lukke op til "Rotunden", rummet bag alteret. Her kan man være 

indendørs i varmen indtil kl. 9.50, hvor man går ud af døren mod 

Fiolstræde (husk at smække), rundt om kirken og ind af 

hovedindgangen. Skriftestolen er til dåbsfamilier. Det er ikke muligt 

at opholde sig i Rotunden under højmessen. Der henstilles i øvrigt 

til, at man altid følger kirketjenernes anvisninger. 

Har man spørgsmål til kirken, gudstjenesterne eller andet om 

kirkens liv, er man meget velkommen til at henvende sig til en af 

kirketjenerne eller til menighedsrådsmedlem Anne Dorte Schwarz-

Nielsen. 

Har I lyst til at vide mere om kirke, orgel, historie osv., så besøg 

hjemmesiden: www.koebenhavnsdomkirke.dk 

 

Menighedsrådet v.  

Anne Dorte Schwarz-Nielsen 

Tlf.: 36 16 75 01 

http://www.koebenhavnsdomkirke.dk/

