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Mikkelsdag
Den hellige Mikaels dag, 29. september, var
engang en helligdag, men den blev afskaffet
ved den store helligdagsreform i 1770. Den
var ikke den eneste, som der står i Forordningen af 26 October 1770:
Skiønt deres Anordning kan have havt et
gudeligt Øiemerke, ere de dog mere blevne
anvendte til Lediggang og Laster, end til
sand Guds Dyrkelse; hvorfore det er bedre,
at de efter andre Protestantiske Landes
Exempel blive anvendte til Arbeide og nyttig Gierning. Følgende Festdage skal aldeles
ophøre: den 3. Jule-, Paaske- og Pintse-Dag;
Hellig 3 Kongers Dag; Mariæ Renselses Dag;
St. Hans Dag; Mariæ Besøgelses Dag; Mikkels- og Alle-Helgens-Dag;
Der blev dog blødt så meget op, at læseteksterne til Allehelgen blev flyttet til den
første søndag i november, og teksterne til
Mariæ Bebudelses Dag erstattede de oprindelige tekster til 5. søndag i Fasten.
Men Mikkelsdag blev fjernet. Der er ellers gode fortællinger i den. Første gang,
han optræder, er i Daniels Bog i det Gamle
Testamente. Dels i visionen i Daniel 10:1321, hvor han beskytter Israel, dels i kapitel
12, hvor det bliver lovet, at han vil komme
ved tidernes ende, og også beskytte ”alle,
der er indskrevet i bogen”.
I det Ny Testamente bliver Mikael igen
nævnt. Dels i Judasbrevet, kap 1:9, hvor han
bliver omtalt som ærkeengel, og dels i den
tekst der, før 1770, var lektien til Mikkelsdag: Johannes Åbenbaring kap 12, v. 7-12,
hvor vi finder fortællingen om kampen mel-
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lem det gode og det onde. Det gode bliver
repræsenteret af Mikael, og det onde af
”Dragen”.
Efterhånden opstod der en rig og broget
mytologi omkring Mikael. Han er de frommes forkæmper. Han fører sjælene til Gud
efter døden, og han vejer sjælene, så man
kan sikre sig, at det er de rigtige, der får adgang til Himmerige. Heldigvis holder han
sig ikke for god til at snyde på vægten, og
hjælpe til, så sjæle der ellers fortjente at gå
fortabt, bliver frelst. Det er rollen som sjælefører der gør, at han ofte bliver vist med
en vægt i hånden.

Sankt Mikael som sjælevejer. Aarhus Domkirke.

Udover vægten, er han som regel afbilledet
med banner og sværd, og hvis nogen skulle
være i tvivl om, hvem vi har for os, så træder han på en drage.
Der er også forholdsvis mange kirker indviet til Mikael. To eksempler på store købstadskirker er Sankt Mikkels i Slagelse, og
Slangerup Kirke. Folkeligt fortsatte Mikkelsdag på en måde. Dagen var store skiftedag,
hvor tyende, der havde haft arbejde hen
over sommeren og høsten, skulle prøve at
finde nyt arbejde for vinteren. Det var også
i forbindelse med de store tyendemarkeder ved påsketid og ved Mikkelsdag, man
prøvede at sælge den smule husflid, man
havde haft tid til at lave over det seneste
halve år.

En anden måde Mikkelsdag fortsatte var, at
man langt op i tiden fastholdt at gøre noget
særligt ud af den sidste søndag i september,
eller den første i oktober, også selvom der
ikke længere var en officiel helligdag. Man
festede, spiste god mad, og nogle steder lavede man roe-lygter, der blev båret rundt
på stænger, ikke ulig den amerikanske tradition med at lave græskarmænd til Halloween.
Og det fortsætter i det stille. Mange kirker holder stadig høstgudstjeneste tæt på
den 29. september. Det gør vi også i Holmens kirke, hvor vores høstgudstjeneste i
år ligger 22. september. Vel mødt.
Tilde Binger

Holmens Kirke 400 år
Jubilæumsgudstjeneste søndag 8. september kl. 10.30
Der er adgang til gudstjenesten for alle. Dørene åbnes kl. 9.30 og man bedes være på plads
i kirken senest kl. 10.15.
Medvirkende: Københavns biskop, kirkens præster, kantori og organister.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception i kirkehaven.
NB: Parkering på kirkepladsen er ikke mulig.

Børnenes fejring af kirkens
400 års fødselsdag lørdag
28. september kl. 15.30
Tag dine søskende, forældre,
bedsteforældre og venner i
hånden, og kom til fødselsdagsfest i Holmens Kirke.
Christian IV byder på kagemand
og kakao i kirkehaven.
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Arrangementer og møder
Holmens Kirke i 400 år
Eftermiddagsmøder i menighedssalen ”Ubåden” kl. 14-16 med foredrag og kaffebord. Der
er gratis adgang.

Onsdag 11. september kl. 14.00:
Kunsthistoriker Ulla Kjær:
Holmens Kirke og Holmens Kirkegård gennem 400 år
Holmens Kirke og Holmens Kirkegård er traditionsrige steder og mange opfatter dem som
ret uændrede fra deres grundlæggelse til i dag. Men når man dykker ned i historien, viser
det sig, at der er sket en rivende udvikling. Tiderne er skiftet – og kirken og kirkegården står
nu som spændende symbioser af et stort og uhyre begivenhedsrigt afsnit af Danmarkshistorien.
Onsdag 9. oktober kl. 14.00:
Historiker Poul Grinder-Hansen:
Mesterværker af billedskæreren Abel Schrøder
En af de dygtigste danske billedskærere i 1600-tallet var Abel Schrøder fra Næstved. Et kig
på hans billedskæringer er en både humoristisk og dramatisk rejse ind i en næsten uoverskuelig verden af livfuldt bevægede skikkelser og groteske masker omgivet af knortede
gevækster og svungne figurer. Hans pragtfulde arbejder findes i flere kirker på Sjælland
og enkelte i Norge, men hans to hovedværker er uden tvivl altertavlen og prædikestolen i
Holmens Kirke.
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Onsdag 13. november kl. 14.00:
Historiker Michael Bregnsbo:
Holmens Kirke og dens menighed i tidens strøm gennem 400 år
Foredraget vil behandle kirkelivet set i sammenhæng med udviklingen i det omgivende samfund. Der vil blive set på både den sømilitære og den almindelige sognemenighed samt på
kirkens præster og andre ansatte og deres vilkår gennem tiden. Før i tiden spillede kirken
en langt større rolle i lokalsamfundet end i dag, idet kirken førhen var ansvarlig for bl.a. fattigvæsenet og skolevæsenet, opgaver, som siden er blevet overtaget af kommunen. Også
denne udvikling vil blive belyst i foredraget.
Kulturnat i Holmens Kirke fredag 11. oktober – med adgang til kirken og kapelsalen
Fri entré hele aftenen
Program:
18.00-19.00: Koncert for de mindste: ”Holmens Kirke 400 år” ved DR Korskolen
19.00-20.00: Åben Kirke
20.00-20.35: Koncert: ”Holmens Kirke 400 år” ved Holmens Kantori
20.30-21.30: Åben Kirke
21.30-22.05: Koncert: ”Holmens Kirke 400 år” ved Holmens Kantori
22.00–23.00: Åben Kirke
23.00-23.45: Natgudstjeneste under medvirken af Holmens Kantori

Salmer gennem 400 år
Ved fire 17-gudstjenester i 2019 bliver der sunget salmer fra hvert af de fire århundreder,
Holmens Kirke har eksisteret. Salmerne gennemgås i menighedssalen Ubåden kl. 15.30.
Søndag 15. september: Salmer af Grundtvig.
Sognepræst Peter Thyssen og organist Morten Bech.
Søndag 10. november: Salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen og organist Jakob Lorentzen.
Børnefamiliegudstjeneste med spisning
Torsdag 14. november 17.00.
Børnefamiliegudstjenesten er en kort gudstjeneste i børnehøjde med fortælling fra Bibelen og fællessang. Efter gudstjenesten er der fælles spisning. Tilmelding til spisningen på
tlf. 2222 8231 eller på kirkekultur@holmenskirke.dk senest mandag 11. november.
Babysalmesang. Se nærmere på kirkens hjemmeside: www.holmenskirke.dk
Møder i menighedsrådet
Onsdag 23. oktober og onsdag 20. november kl. 16.00 i menighedssalen Ubåden. 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 12. september kl. 20.00:
Countertenor Daniel Carlsson og Holmens Barokensemble under ledelse af Jakob Lorentzen. Værker af Händel, Dowland og Scarlatti.
Torsdag 26. september kl. 20.00:
Sopran Carina Tybjerg Madsen og Holmens Barokensemble under ledelse af Jakob Lorentzen. Værker af Händel, Gluck, J. S. Bach og Mozart.
Torsdag 3. oktober kl. 17.00:
Fyraftensarrangement: 450 året for Danmarks første salmebog, ”Thomissøns Salmebog
1569”. Medlemmer af Holmens Kantori under ledelse af Jakob Lorentzen.
Fredag 11. oktober kl. 18.00-23.45:
Kulturnat – Holmens Kirke 400 år med DR Korskolen (kl. 18.00-19.00) og Holmens Kantori
(kl. 20.00 og 21.30 samt ved natgudstjenesten kl. 23.00).
Mandag 28. oktober kl. 17.00:
Tordenskiolds fødselsdag
”Til søs”. En musikalsk rejse i Søværnets og Tordenskiolds Kirke. På
Tordenskiolds fødselsdag indbyder vi til en folkelig eftermiddag med
Søværnets Tamburkorps, Holmens Kantori og fortælling ved Jens Christian Wandt. Program: musik og sange med havet i fokus. Værker af
Lange-Müller, Lorentzen, Carl Nielsen.
Fredag 1. og lørdag 2. november kl. 19.30:
Mozarts Requiem. Copenhagen Soloists. Entré
Torsdag 7. og fredag 8. november kl. 19.30:
400 års jubilæum Festkoncert
Program: W. A. Mozart: ”C-mol messe” for solister, kor og
orkester.
N. W. Gade: ”Ved solnedgang” for orkester og kor, og ”Frühlingsfantasie” for solokvartet,
klaver og orkester.
Medvirkende: Holmens Kantori (udvidet). Copenhagen Phil, dirigeret af Michael Schönwandt, pianist Amalie Malling m.fl. Entré
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Gudstjenester
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
1		 11. søndag efter trinitatis 6		 16. søndag efter trinitatis 3		 Alle helgens dag
		
10.30: Tilde Binger
		 10.30: Peter Thyssen
		 10.30: Ulla Bidstrup
		 17.00: Peter Thyssen
		 17.00: Tilde Binger
		 15.00: Tilde Binger
Holmens Kirkegårds Kapel
8		 12. søndag efter trinitatis 11		 Kulturnat
		10.30: Kirkens 400 års
		23: Peter Thyssen
10		 21. søndag efter trinitatis
		jubilæumsgudstjeneste.
		 10.30: Tilde Binger
			
Biskop Peter Skov13		 17. søndag efter trinitatis 		 17.00: Tilde Binger
			
Jakobsen og kirkens 		 10.30: Tilde Binger
		Gudstjeneste med salmer
			
præster. Deltagerne 		 17.00: Tilde Binger
af Lisbeth Smedegaard
			
bedes være på plads
Andersen (se s. 5)
20		 18. søndag efter trinitatis
			
senest kl. 10.15.
		 10.30: Peter Thyssen
		 17: Ingen gudstjeneste
14		 17.00: Børnegudstjeneste
		 17.00: Peter Thyssen
		 Se nærmere s. 5
15		 13. søndag efter trinitatis
27		 19. søndag efter trinitatis 17		 22. søndag efter trinitatis
		10.30: Tilde Binger
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Peter Thyssen
10.30: Peter Thyssen
		Gudstjeneste med salmer 		 17.00: Tilde Binger
17.00: Peter Thyssen
af Grundtvig (se s. 5)
Samvær efter gudstjenesten 24		 Sidste søndag i kirkeåret
22		 14. søndag efter trinitatis Efter højmessen kl. 10.30 er
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		10.30: Ejgil Bank Olesen
er en kop kaffe og efter guds- 		 17.00: Tilde Binger
			
Høstgudstjeneste
tjenesten kl. 17 er der en lille
		 17: Ingen gudstjeneste
DECEMBER		
forfriskning i et af kirkens
1		 1. søndag i advent
lokaler.
29		 15. søndag efter trinitatis
		 10.30: Peter Thyssen
		10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Peter Thyssen
Gudstjeneste
i
anledning
af
		 17.00: Peter Thyssen
Folketingets åbning
8		 2. søndag i advent
Tirsdag
1.
oktober
kl.
10.00
		 10.30: Peter Thyssen
Høstfrokost
i
Christiansborg
Slotskirke
		 17.00: Ulla Bidstrup
Efter høstgudstjenesten den
under
medvirken
af
Holmens
22. september er der kirkeKirkes Kantori. Prædikant:
Morgensang
frokost. Tilmelding bedes
biskop
Henrik
Wigh-Poulsen.
Der er morgensang i kirken
foretaget til kordegn eller
Der
er
adgang
for
alle
og
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
kirketjener senest onsdag
dørene åbnes kl. 9.30.
Bagefter er der en kop kaffe.
den 18. september.
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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
Vikarierende sognepræst Tilde Binger.
Tlf. 2382 8291.
E-mail: tbi@km.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
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 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 Uffe Bøgelund Jensen
E-mail: ubj@gorrissenfederspiel.com

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

