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”Vær ikke bekymrede”
Mattæus-evangeliet 6,24-34:
Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan
I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se til
himlens fugle; de sår ikke og høster ikke, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke
langt mere værd end de? Og hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og
hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomon i al sin pragt var klædt som
en af dem. I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og
drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen;
dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
”Vær ikke bekymrede” – det er en ejendommelig rolig og beroligende sætning. Ja, man
kunne godt sige, at hele kristendommens
budskab er rummet i den. For opfordringen
om, at vi ikke skal være bekymrede – den
virker i sig selv som et fast holdepunkt midt
i en verden, der er fuld af problemer og bekymringer.
For uanset hvad, der er årsagen til dem,
så er bekymringer altid kendetegnet ved, at
man står i en situation, som man ikke kan
se nogen udvej på. I stedet er man isoleret i spekulationerne om, hvordan det skal
gå. For bekymringerne gør, at man ligesom
bliver sat i en undtagelsestilstand, fordi bekymringerne optager hele vores opmærksomhed og dermed afskærer os fra den opmærksomhed på verden omkring os, som vi
ellers ville have.
Men når Jesus siger: ”Vær ikke bekymrede”, er det for at lære os skelne mellem,
hvad vi har af reelle bekymringer, og hvad
vi gør os af unødige bekymringer.
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Til det sidste hører også hele den materielle side af vores tilværelse – om man nu
også får købt de rigtige ting – og om man nu
også har råd til de rigtige ting.
Og her har de fleste vel også gjort den erfaring, at når der er gået noget tid, tænker
man ikke så meget over det længere. Så går
livet videre med dét, man har fået anskaffet
sig.
Derfor har Jesus også en særlig pointe,
når han siger: ”Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?”.
For livet består netop ikke i alle vores
materielle ting. For at leve – det er først og
fremmest at leve sammen med andre mennesker.
Men det er da også her, bekymringerne
bliver højst virkelige og reelle – og ikke bare
kan bortforklares som selvskabte plager. Og
det er, når vi står i en situation, som vi virkelig ikke selv har nogen mulighed for at ændre på eller at forbedre. Det kan være, hvis vi
rammes af en alvorlig sygdom, vi ikke kan få

nogen garantier for helbredelsen af. Og det
er mindst lige så slemt, hvis det er en af vores nærmeste, der rammes af noget sådant.
I alle de tilfælde, hvor bekymringerne er
reelle nok, kan det være svært at finde de
rigtige ord – som hvis man prøver at sige:
”Du skal se; det går nok alt sammen”.
For uanset, hvor godt det er ment, kan
det kan jo hurtigt komme til at lyde som en
bagatellisering af det, der er dybt alvorligt
for den anden.
Men alligevel siger Jesus: ”Vær ikke bekymrede!”. Og når han kan sige det, der i
menneskers mund hurtigt kommer til at
lyde både tomt og overfladisk, er det fordi,
han har dét, der skal følge op på de ord.
Og det er, at han giver os mulighed for at
tro på, at uanset, hvad der sker for os – og
uanset, hvor mørkt det ser ud omkring os
– så er vi alligevel omsluttet af Guds beskyttende kærlighed og omsorg.
Men når det kan være svært at tro på
det, er det ikke bare fordi, det ikke er noget, vi kan få videnskabeligt dokumenteret
på samme måde som at jorden er rund.
Når vi har svært ved at tro på, at der findes
en Gud, der har omsorg for os, er det også
fordi, vi har vænnet os til at skulle klare tingene selv.
Det kommer også til udtryk på den måde,
at i nutidens sprog er der jo ikke længere
nogen, der har problemer. Nej, vi har kun
udfordringer! Og i modsætning til et ”problem”, er ”udfordringen” jo noget positivt – i
den forstand, at den giver os mulighed for, at
vi kan prøve os selv af og vise, hvor dygtige
og hvor stærke, vi i virkeligheden er.

Men når det så alligevel ikke lykkes, melder
bekymringerne sig for alvor. For så bliver vi
ubønhørligt tvunget til at se vores egen magtesløshed i øjnene.
Det er den afmagtsfølelse, Jesus vil befri os for,
når han siger: ”Vær ikke bekymrede”. Her handler det kort og godt om at læsse noget af ansvaret
over på den Gud, der har lovet os, at han vil være
med os ”alle dage indtil verdens ende”.
Det betyder ikke, at de højst reelle årsager til bekymringerne uden videre forsvinder.
Men det betyder, at med troen på Guds kærlige omsorg, kan bekymringerne i vores liv begrænses til et minimum.
For, som Jesus også siger det: ”Hvem af jer
kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?”.
Her kunne man så tilføje, at ved at bekymre sig,
kan man derimod trække dage fra sit liv, fordi
bekymringerne ganske enkelt overskygger det
hele.
Og det er måske nok en eftertanke værd, hvor
mange dage, der forsvinder mellem hænderne
på os, fordi vi helt er opslugt af bekymringer og
spekulationer om, hvad fremtiden vil bringe.
Men at kunne slippe fri fra bekymringerne
og begrænse dem til et absolut minimum – i
og med, at man deler dem med Gud og overlader det til ham finde ”den sidste udvej” –
det giver da også plads til noget andet, nemlig muligheden for at kunne blive ved med at
glæde sig over dagen i dag, uden at skulle bekymre sig for dagen i morgen.
Og Gud står gerne parat for, at vi kan læsse
alle vores små og store bekymringer over på
ham – den Gud, der siger til os: ”Vær ikke bekymrede!”.
Peter Thyssen
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Arrangementer og møder
Eftermiddagsmøder
I menighedssalen ”Ubåden” kl. 14-16 med foredrag og kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 19. september kl. 14.00:
Historiker, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen:
50-året for ”1968”
I 2018 er det 50 år siden, 1968-oprøret begyndte i Frankrig og
derefter bredte sig til en række andre vestlige lande, herunder Danmark. Foredraget vil analysere baggrunden for 1968oprøret. Var det et ungdomsoprør? Eller et studenteroprør?
Eller var det en meget bredere politisk og kulturel bevægelse,
som havde klangbund i store dele af befolkningen? Og hvorfor
kom oprøret netop i 1968? Hvilke tendenser i samfundets udvikling gjorde, at det netop blev 68-generationen, der kom til
at gøre oprør? Sidst, men ikke mindst, vil foredraget fokusere på oprørets langtrækkende
konsekvenser for det danske samfunds udvikling, ikke blot i 1960’erne og 1970’erne, men
helt frem til i dag.
Onsdag 10. oktober kl. 14.00:
Sognepræst, dr. theol. Christian Gottlieb:
Kirken er opstanden! Den russisk-ortodokse kirkes tilbagevenden til det russiske samfund
Siden Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af
1991 er den russisk-ortodokse kirke med bemærkel
sesværdig kraft vendt tilbage som en markant og indflydelsesrig spiller i dagens Rusland. En spiller med
umisforståelige ambitioner om at præge det russiske samfund i ortodoks retning efter syv årtier med
det militant ateistiske sovjetregime, som forsøgte at
skabe det totalt sekulære, a-religiøse samfund. Det
lykkedes som bekendt ikke, men spørgsmålet om, hvad der kommer i stedet, må stadig
betragtes som åbent og uafklaret, om end nogle tendenser i de senere år har tegnet sig
tydeligere.
På baggrund af nogle historiske iagttagelser om Ruslands kirkelige særpræg vil foredraget
fokusere på den russisk-ortodokse kirkes aktuelle situation, som præges af kirkens ambition
om at etablere sig selv som åndeligt og moralsk fyrtårn for det russiske samfund, samtidig
med at forholdet til den nuværende russiske regering tilsyneladende bliver stadig tættere.
Er det nye postsovjetiske Rusland i kirkens billede simpelthen en opdateret udgave af det
gamle præsovjetiske, eller har 70 års totalitær erfaring gjort en forskel?
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Onsdag 14. november kl. 14:
Sognepræst Anne Kathrine Giversen:
Herrnhuter-missionen i Grønland
Foredraget vil fortælle om en af de første
missionsbevægelser, Herrnhuter-missionen,
og dens virke i Grønland 1733-1900, herunder de vanskeligheder, Herrnhuterne havde
med bosættelsen i Grønland samt deres
udfordringer med både den traditionelle
grønlandske religion og Hans Egedes kristendomsforståelse.
Kulturnat i Holmens Kirke fredag 12. oktober – med adgang til kirken og kapelsalen
Fri entré hele aftenen
Program:
18.00-19.00: Koncert for de mindste. DR Korskolen og dirigent Susanne Wendt
19.00-20.00: Åben Kirke
20.00-20.30: Koncert. Holmens Vokalensemble og dirigent Morten Bech
20.30-21.30: Åben Kirke
21.30-22.00: Koncert. Holmens Vokalensemble og dirigent Morten Bech
22.00-23.00: Åben Kirke
23.00-23.45: Natgudstjeneste under medvirken af Holmens Vokalensemble.
				
Dirigent: Morten Bech. Ved orglet: Jakob Lorentzen.
Børnefamiliegudstjeneste med spisning
Torsdag 27. september og torsdag 15. november 17.00.
Børnefamiliegudstjenesten er en kort gudstjeneste i børnehøjde. Sammen med kirkens
organist vil vi synge salmer og høre historier fra Bibelen, og gå på opdagelse i det spændende kirkerum, der i sig selv er så fyldt med fortællinger! Efter gudstjenesten er der fælles
spisning. Tilmelding til spisningen på tlf. 2222 8231 eller på kirkekultur@holmenskirke.dk
senest mandag 24. september hhv. mandag 12. november.
Babysalmesang
Se nærmere på kirkens hjemmeside: www.holmenskirke.dk
Møder i menighedsrådet
Onsdag 24. oktober og onsdag 21. november kl. 16.00 i menighedssalen. Dagsorden kan
læses på hjemmesiden.
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Koncerter
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerterne begynder. Læs mere om koncerterne på www.holmenskirke.dk
Kapelkoncerter
Torsdag 6. september kl. 20.30:
Holmens Herrekvartet. ”Love will tear us apart”. Værker af Dowland og Cohen.
Torsdag 13. september kl. 20.30:
Sopran Cassandra Lemoine. Holmens Barokensemble. Dirigent: David Bendix Nielsen.
Værker af Purcell, Händel og Gluck
Torsdag 20. september kl. 20.30:
Morten Mogensen, hammerklaver. Ensemble Amadeus Copenhagen. Værker af Mozart.
Fredag 12. oktober kl. 18.00-23.45:
Kulturnat i Holmens Kirke med DR Korskolen (kl. 18.00-18.45) og Holmens Vokalensemble
(kl. 20.00 og 21.30 samt ved natgudstjenesten kl. 23.00)
Lørdag 13. oktober kl. 16.00:
Mozart med Copenhagen Soloists. Entré

Onsdag 31. oktober kl. 19.30:
Mozarts Requiem ved Københavns Kantatekor. Dirigent: Torben Svendsen. Entré
Fredag 2. november kl. 17.00:
Koncert med Sankt Annæ Pigekor, Sankt
Annæ Gymnasiums Kammerkor og dirigent
Anne Marie Granau. Entré

Fredag 26. oktober kl. 19.30:
Debutkoncert af Sopran Carina Tybjerg
Madsen. Holmens Barokensemble. Dirigent:
Jakob Lorentzen.

Lørdag 1. december kl. 16.00:
Monteverdis Mariavesper med Copenhagen Soloists. Entré

Tordenskiolds fødselsdag
Søndag den 28. oktober kl. 13.00 højtideligholdes Tordenskiolds
fødselsdag i Holmens Kirke.
Prædikant: Holmens provst, Ejgil Bank Olesen.
Holmens Kantori under ledelse af Jakob Lorentzen.
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Gudstjenester
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
2		 14. søndag efter trinitatis 7		 19. søndag efter trinitatis 4		 Alle helgens dag
		
10.30: Henning Nielsen
		 10.30: Anna Mejlhede
		 10.30: Anna Mejlhede
		 17.00: Lars Obel
		 17.00: Peter Thyssen
		 15.00: Ejgil Bank Olesen
		 Holmens Kirkegårds Kapel
9		 15. søndag efter trinitatis 12		 Kulturnat
		10.30: Ejgil Bank Olesen
		23: Peter Thyssen
11		 24. søndag efter trinitatis
		 17.00: Peter Thyssen
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
14		 20. søndag efter trinitatis 		 17.00: Sven Havsteen
16		 16. søndag efter trinitatis 		 10.30: Peter Thyssen
		10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Anna Mejlhede
15 17.00: Børnegudstjeneste
		 17.00: Anna Mejlhede
		 Se nærmere s. 5
21		 21. søndag efter trinitatis
23		 17. søndag efter trinitatis 		 10.30: Peter Thyssen
18		 25. søndag efter trinitatis
		10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Anna Mejlhede
		 10.30: Anna Mejlhede
			
Høstgudstjeneste
		 17.00: Anna Mejlhede
		 17.00: Ingen gudstjeneste 28		 22. søndag efter trinitatis
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
25		 Sidste søndag i kirkeåret
27 17.00: Børnegudstjeneste 		 17.00: Peter Thyssen
		 10.30: Peter Thyssen
			
Se nærmere s. 5
		 17.00: Peter Thyssen

30		 18. søndag efter trinitatis
		10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Anna Mejlhede
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
Bagefter er der en kop kaffe.
Alle er velkomne!

Gudstjeneste i anledning af
Folketingets åbning
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 i
Christiansborg Slotskirke under medvirken af Holmens
Kirkes Kantori. Prædikant:
Valgmenighedspræst Morten Kvist. Der er adgang for
alle og dørene åbnes kl. 9.30.

Høstfrokost
Efter høstgudstjenesten den
23. september er der kirkefrokost. Tilmelding til kordegn eller kirketjener senest
torsdag den 20. september.

Halloween-gudstjeneste
Børnegudstjeneste lørdag
27. oktober kl. 11.00, hvor
DR Spirekoret og DR Børnekoret medvirker. Bagefter er
der et lille traktement.

DECEMBER
2		 1. søndag i advent
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Anna Mejlhede
9		 2. søndag i advent
		 10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Peter Thyssen
		 De ni læsninger

Samvær efter gudstjenesten
Efter højmessen kl. 10.30
er der en kop kaffe og efter
gudstjenesten kl. 17 er der
en lille forfriskning i et af
kirkens lokaler.

7

B

Adresser og træffetider
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,
1060 Kbh. K
Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
Nyhavn 22, 1051 København K.
Tlf. 33 11 37 40. E-mail: ebol@km.dk
Træffes almindeligvis tirsdag-fredag 10-13.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@holmenskirke.dk
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag på tlf. 33 36 13 73.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk

Kordegn Helle Bjørn træffes på tlf. 33 13 61 78.
E-mail: hb@km.dk
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Marianne Boye.
Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
MobilePay 22 22 82 28

Sognepræst Anna Mejlhede.
Træffes bedst tirsdag-fredag på tlf. 33 91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 København K.
E-mail: anme@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46, 2100 Kbh. Ø.
Tlf. 22 22 71 80. Fax 35 38 36 99.
Kirkegårdens kontor har åbent mandag-fredag
10-14.
E-mail: kirkegaarden@holmenskirke.dk
Kirkegårdsleder Ole Vestbirk træffes efter aftale.

Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 21 48 87 65.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com
2. organist Morten Bech.
Tlf. 22 22 82 26.
E-mail: bech@holmenskirke.dk
Administrator for kantoratet,
Ditte Højgaard Andersen
E-mail: ditteholmens@gmail.com

Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.

1. kirketjener Adam Vinten
2. kirketjener Marianne Linde
Træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens åbningstid.
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Reynolds
Tlf. 22 22 82 31.
E-mail: kirkekultur@holmens kirke.dk
Menighedsrådsformand: Kaptajnløjtnant
Kasper Ladegaard. Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9-13.

Holmens Kirke er åben for besøgende mandaglørdag kl. 10-16 samt søn- og helligdage 12-16 (der
tages forbehold for lukning på grund af kirkelige
handlinger).
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Tilmeld dig Holmens Kirkes Nyhedsbrev på
www.holmenskirke.dk

Rosendahls a/s

