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Loft fra tidligere herskabsloge i Holmens Kirke, med forskellige tros- og fromhedssymboler,
malet 1727 – se nærmere herom s. 5.			
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Prædiken ved Flaggudstjenesten 5. september 2019
1. Korinterbrev 1,21-25:
Da Gud i sin visdom ikke ville, at verden
skulle kende ham gennem sin egen visdom,
besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved
den dårskab, der prædikes om. For jøder
kræver tegn, og grækere søger visdom, men
vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;
men for dem, der er kaldet, jøder såvel som
grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft
og Guds visdom. For Guds dårskab er visere
end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.
I dag, hvor vi er samlet i Holmens Kirke for
tiende gang for at markere Danmarks flagdag og mindes Danmarks faldne, bliver Holmens Kirke 400 år. Netop i dag for 400 år
siden indviede Christian IV sammen med
biskop og præster og ikke mindst sammen
med Holmens faste stok Holmens Kirke.
Kirken var bygget som en standskirke til
søens folk, til søens hårdt prøvede personel
og deres familier, som boede i gaderne her
i kvarteret og siden hen i Nyboder.
Det var også her fra Holmens Kirke, skibspræsterne, datidens orlogspræster, udgik
og sejlede med flådens og koffardiens skibe
og mandskab, ofte op til flere år ad gangen.
Og skibene var ikke sjældent i kamp. Det var
en tid med mange krige og bataljer.
Der skal ikke tales meget om Holmens
Kirkes runde fødselsdag, men nævnes skal
den, det manglede bare. På søndag har vi
den store jubilæumsfejring med deltagelse
af Hendes Majestæt Dronningen og hvor biskoppen prædiker.
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Det, der var gældende for Holmens Kirke
dengang for 400 år siden, er stadig gældende: at vi samles her i glæde og i sorg.
For her er der så højt til loftet, at alt det, der
ikke kan siges andre steder, her gives mund
og mæle, alt det, der hører menneskelivet
til i lyst og nød udtrykkes her. Og i tryg forvisning om at blive hørt, kan vi her rette vor
sorg og fortvivlelse over dem, vi har mistet
og alle vore mange spørgsmål i øvrigt til livets Gud og Skaber.
I dag på Danmarks flagdag kommer vi
med vores sorg. Vi kommer for at blive lettet for den tunge byrde, vi bærer på over
tabet af én af vore kære, der mistede livet i
tjenesten som udsendt for Danmark.
Chokket, angsten og frygten sidder stadig dybt i mange af jer og I glemmer aldrig
den dag, den time, det minut, hvor verden
gik i stå og der var nogen fra forsvaret, der
bankede på jeres dør og som spurgte, om
de måtte komme indenfor. I var ikke i tvivl
om, hvad det gjaldt, for I kendte godt prisen
for at være udsendt for Danmark og levede
dagligt med frygten.
Men den dag de stod der, sank jeres verden i grus og livet blev aldrig som før, hverken for kæresten, ægtefællen, forældrene,
søskende eller børn. I glemmer det aldrig,
ligesom de, der gik med det tunge budskab,
heller aldrig glemmer det. Det var hjerteskærende og dybt fortvivlende, og sorgen
og savnet skal til stadighed bearbejdes.
På Flagdagen hædrer og anerkender vi
alle, der på Danmarks vegne har gjort en
indsats ude i verden, hvor der har været
brug for det. Mange af os kom hjem som

stærkere og mere modne og mere taknemmelige mennesker. Kom hjem med bevidstheden om, at de og vi gjorde, hvad vi kunne
og måtte gøre, og at det faktisk havde en
betydning både i den lille og den store sammenhæng.
Men mange kom også hjem med ar på
sjæl og legeme og må leve videre med mærkerne. Og nogle kom hjem i kister, hvorfor I
efterladte må bære det store tab.
Danmark skylder jer og dem en stor tak.
Vi, de endnu levende, skylder dem tak. Vi
skylder dem at holde deres minde i ære. Vi
skylder dem, at deres indsats ikke var forgæves.
Ordene fra prædiketeksten: ”at Gud i sin
visdom besluttede at frelse dem, som tror
ved den dårskab der prædikes om, at Kristus
er korsfæstet”, ligger som en dyb klangbund
under dagen i dag, fordi det i en hovedsum,
fri for endegyldige svar, sammenfatter det
kristne håb til livets Gud. Et andet sted formuleres det mere enkelt med ordene om:
”At således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn, for at enhver som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
Dårskab er ikke længere et almindelig
brugt ord, men det er i familie med ordet
dåre, som sprogpolitiet for længst har forbudt brugen af, men dårskab betyder noget
i retning af enfoldig, afsindig, tåbelig, hvorfor Guds dårskab kan oversættes med Guds
tåbelighed. Dvs. at der, hvor Gud er allermest på afveje, på vildspor, ude af tangenten er han langt klogere end nogen af os og
langt visere end verden i det hele taget.
Og da han lod sin søn korsfæste og opstå,
var han i sin afsindighed langt klogere end
alverdens vise.

Vi kan stille spørgsmål ved Guds handlinger,
men vi kan aldrig betvivle Guds godhed og
kærlighed. For selv om livet koster livet, selv
om livet gør ondt og selv om vi græder over
tabet af vore kære og selv om der aldrig går
en dag, hvor vi ikke tænker på dem, vi har
mistet, så er det ikke Guds vilje, at de skal
dø. Guds vilje er, at de og vi er i hans hånd.
For Gud er med os, også der hvor vi i vores
sorg er allermest fortvivlede og Gud holder
til stadighed sin hånd under vores liv, så vi
ikke falder i afgrunden, og Gud rejser os,
som han oprejste sin søn, da Kristus opstod
fra de døde.
I kristendommen består det ægte gudsforhold i at stole på, at Gud elsker os, og
ikke bare os, men også vort medmenneske.
Kristendom er at tro, at Gud, der har skabt
alting, elsker os mennesker så højt, at han
sætter alt til side for ikke at miste os. Og for
os kristne handler forholdet til Gud om, at
vi hele tiden skal huske, at Gud elsker os.
Og synes du det hele er håbløst? Er du
bange og træt og ked af det? Så husk, at
Gud elsker dig, og at Gud ikke har sat dig i
verden for at du skal gå til bunds i mismod
og mørke. Husk, at Gud elsker dig.
Er du syg og elendig? Har du fået at vide,
at der ikke er håb tilbage? Så husk, at Gud
elsker dig. Husk, at Gud aldrig nogensinde
vil slippe eller svigte dig. Stol på, at han finder vej til liv og glæde, også der, hvor hverken du eller andre mennesker kan se nogen
muligheder.
Og har du mistet den, du elsker, og er du
ved at gå til af sorg over, at hun eller han
ikke lever længere? Så husk, at Gud elsker
hende eller ham, som han elsker dig og som
han elskede sin søn.
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Og husk, at Gud har givet dig et tegn på, at
hans kærlighed ikke lader sig standse af noget som helst, ikke en gang døden, da han
i sin dårskab lod sin korsfæstede søn Jesus
opstå af døden, sådan at vi kan leve med

håbet om, at vi og alle andre skal opstå af
døden og leve med Gud, ligesom Jesus opstod af døde for at leve evigt med Gud.
Gud i vold! Amen.
Ejgil Bank Olesen

Holmens Kirkes 400 års jubilæum
Holmens Kirkes 400 år blev fejret ved jubilæumsgudstjenesten søndag 8. september. Her
blev også ibrugtaget et nyt alterbordsforhæng, designet af Hendes Majestæt Dronningen,
der også har designet omslaget på kirkens nye alterbøger, hvorpå alterbordsforhængets
gyldne anker genfindes. Efter gudstjenesten var alle inviteret til telt-reception i kirkehaven.

Juleindsamlingen 2019 · Bankkonto: 3001 3027570 · MobilePay 651553
Der er stadig mange mennesker, der har behov for økonomisk hjælp, og som ser frem til
en julehilsen fra Holmens Kirkes Menighedspleje. Beløb kan indbetales på bankkonto eller
mobilepay (mrk. ”julehjælp”). Præster og kordegn tager også gerne imod Deres bidrag.
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Arrangementer
Onsdagsmøder
Møderne afholdes den 2. onsdag eftermiddag hver måned i menighedssalen ”Ubåden”
med foredrag og kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 11. december kl. 11.30:
Julemøde med andagt, spisning og underholdning
Tilmelding til kordegnekontoret på tlf. 2222 8228 senest mandag 9. december. Husk at medbringe en lille gave!
Onsdag 8. januar kl. 14.00:
Professor, dr. phil. Erik A. Nielsen: Troens gådebilleder
I 1600- og 1700-tallet var det blevet mode at fremstille den kristne tro i symbolske billeder
(”emblemer”), der som en billedrebus skulle få iagttageren til at fordybe sig i troens indhold.
Foredraget vil blandt andet fortolke emblemerne på loftsstykket i Holmens Kirke, der som
den eneste københavnske kirke har emblemer.
Onsdag 12. februar kl. 14.00:
Sognepræst Tilde Binger: Kvinder i Det Gamle Testamente
Vi kender alle sammen historierne om Adam og Abraham, om Jakob og hans 12 sønner, om
Josef og Moses, men her er det kvindernes tur. Det er bibelhistorie for voksne, med nye
vinkler på kendte og ukendte personer og fortællinger.

Børnehjørnet
Babysalmesang
Babysalmesang i Holmens Kirke er et sang- og musiktilbud til forældre med babyer i alderen 0-12 måneder. Se oplysninger om det næste hold på kirkens hjemmeside.
Gudstjenester for børnefamilier
Fredag 13. december kl. 17.00: Julevandring i kirkerummet.
Børnene bliver klædt ud og vi leger os igennem juleevangeliet. Menuen er selvfølgelig risengrød! Hvis man ønsker at spise med, skal man tilmelde sig inden mandag 9. december
på kirkekultur@holmenskirke.dk.
Tirsdag 24. december kl. 13.00. Juleaften.
Børnegudstjeneste med deltagelse af DR Kor Skolen og præst Tilde Binger.
Søndag 23. februar kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning. Kom gerne udklædt.
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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, herunder informationer om billetsalg, på www.holmenskirke.dk
Søndag 1. december kl. 20.00:
Julekoncert med Kim Sjøgren. Entré
Onsdag 4. december kl. 16.30:
Kirkeministerens Julekoncert
Holmens Kantori under ledelse af Jakob Lorentzen.
Musikkonservatoriets basunensemble under ledelse
af Jesper Juul. Ved orglet: Morten Bech.
Fredag 6. og lørdag 7. december kl. 19.30:
G. F. Händel: Messias. Mogens Dahl Kammerkor med orkester og solister. Entré
Torsdag 12. december kl. 19.30:
J. S. Bach: Juleoratorium (I-III). Københavns Bachkor med orkester og solister. Entré
Lørdag 14. december kl. 14.00 og 17.00:
”Jul på dansk” med Lille MUKO. Entré

Søndag 15. december kl. 17.00: De ni
læsninger til advent. Holmens Vokalensemble under ledelse af Morten Bech.

Mandag 16. december kl. 20.00:
”Lad det klinge sødt i sky”. Koncert med Diaboluskoret,
DaCapo-koret og Concord Brass Band. Entré
Torsdag 19., lørdag 21. og søndag 22. december kl. 19.30:
G. F. Händel: Messias. Kammerkoret CAMERATA med orkester og
solister. Entré
Søndag 5. januar kl. 19.30:
Helligtrekongers aften 2020
Sopran Sofie Elkjær Jensen. Holmens Barokensemble under ledelse af Jakob Lorentzen.
Mandag 27. januar kl. 19.00:
Koncert på Auschwitzdagen – i anledning af 75-året for befrielsen 1945
Værker af Z. Kodaly, Samuel Barber m.fl. Fællessalmer og læsning fra Primo Levi.
Medvirkende: Concert Clemens fra Århus Domkirke, dirigent: Carsten Seyer-Hansen. Holmens Kantori, dirigenter: Jakob Lorentzen og Morten Bech. Domorganist Kristian Krogsøe.
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Gudstjenester
DECEMBER
1		 1. Søndag i advent
		 10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Peter Thyssen
					
8 2. Søndag i advent
		 10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Ulla Bidstrup

JANUAR
1		 Nytårsdag
		 15.00: Tilde Binger

13		 17: Børnegudstjeneste
Se nærmere s. 5

12		 1. søn. e. helligtrekonger
		 10.30: Tilde Binger
		 17.00: Peter Thyssen

16		 Søndag seksagesima
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17:00: Tilde Binger

15		 3. søndag i advent
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Peter Thyssen
			
De ni læsninger

19		 2. søn. e. helligtrekonger
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Tilde Binger

22		 4. søndag i advent
		 10.30: Tilde Binger
		 17.00: Tilde Binger

26		 3. søn. e. helligtrekonger
		 10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Peter Thyssen

23		 Fastelavnssøndag
		 10.30: Peter Thyssen
		 14.00: Tilde Binger
			
Børnegudstjeneste
			
Se nærmere s. 5

24		 Juleaften
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 Julegudstjeneste med
		 efterfølgende kranse		 lægning i Nyhavn
		 13.00: Tilde Binger
		 Børnefamiliegudstjeneste.
		 DR’s børnekor medvirker.
		 15.00: Peter Thyssen
		
25 Juledag
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
				
26		 2. juledag
		 10.30: Peter Thyssen
				
29		 Julesøndag
		 10.30: Tilde Binger

De ni læsninger
15. december kl. 17.00 er
der gudstjenest med De ni
bibelske læsninger, korsang
og fællessalmer. Holmens
Vokalensemble medvirker.

FEBRUAR
2		 Sidste s. e. hellig3konger
		 10.30: Tilde Binger
		 17.00: Ejgil Bank Olesen

5 Helligtrekongers søndag
9		 Søndag septuagesima
		 10.30: Peter Thyssen
		 14.00: Nytårsgudstjeneste for 		 10.30: Ulla Bidstrup
		 17.00: Peter Thyssen
			
Det Blå Danmark

Morgensang i kirken
Hver onsdag kl. 10.00-10.15
med to fællessalmer og
læsning fra Bibelen.
Efterfølgende er der kaffe.
Samvær efter gudstjenesten
Efter højmessen kl. 10.30 er
der en kop kaffe.
Efter gudstjenesten kl. 17 er
der en lille forfriskning i et
af kirkens lokaler.

MARTS
1		 1. søndag i fasten
		 10.30: Tilde Binger
		 17.00: Peter Thyssen
8		 2. søndag i fasten
		 10.30: Peter Thyssen
		 17.00: Peter Thyssen
15		 3. søndag i fasten
		 10.30: Ejgil Bank Olesen
		 17.00: Tilde Binger
22 Midfaste søndag
		 10.30: Tilde Binger
		 17.00: Peter Thyssen
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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.
Bankkonto: 3001 3027570, Holmens Kirke, 1060 K.
MobilePay 651553
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. Mobilepay 651553
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Tilmeld dig Holmens Kirkes Nyhedsbrev på
www.holmenskirke.dk

Rosendahls a/s

