ANKERKÆDEN
Kirkeblad for Holmens Kirke
81. årgang nr. 1 · marts, april, maj 2004

Altertavlen i Holmens Kirke: „Den sidste nadver“. Foto: Anne K. Løgstrup
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Altergangen – kun for syndere?
”Jeg går aldrig til alters, for jeg opfatter ikke mig
selv som så stor en synder, at jeg har behov for
det” – sådan sagde en dame til mig for nogen
tid siden. Og jeg er ikke i tvivl om, at hun udtalte sig på mange menneskers vegne: altergangen er for dem, der føler sig så skyldbetyngede,
at de ikke har andre steder at gå hen. Ligesom
altergangen af mange stadig opfattes som noget, der er for de ”hellige”; en mystisk handling
for særligt indviede, som det kræver nogle specielle forudsætninger for at kunne tage del i.
Begge opfattelser: at man enten skal være
ekstraordinært syndig eller ekstraordinært hellig for at kunne gå til alters, får naturligt nok en
del kirkegængere til at melde pas. For de fleste
mennesker mener vel, at de befinder sig et sted
midt imellem. Og med den holdning er det
nærliggende at blive siddende på det neutrale
sted, som kirkebænken udgør i gudstjenestens
rum.
Men hvad er egentlig nadverens mening? Det
er et spørgsmål, som det både er nemt og vanskeligt at besvare. Nemt, fordi Det Nye Testamente giver rig mulighed for en tolkning, som
man ikke behøver at slå knuder på sig selv for
at kunne forstå. Men samtidig også vanskeligt,
fordi vores nadverpraksis er så påvirket af forskellige tiders opfattelser, at det ikke kan undgå
at virke ind på vores forståelse af, hvad nadveren betyder. Som altergangen foregår i den danske folkekirke, er der således tale om videreførelsen af en oprindelig skik, suppleret af en
række historiske tilføjelser, som man godt kan
diskutere og stille spørgsmålstegn ved. Deraf
kommer vanskeligheden.
Lad os tage det nemme svar først. Nadveren
går som bekendt tilbage til det måltid, Jesus
holdt med sine disciple aftenen før han blev
korsfæstet (selve ordet ”nadver” er da også et
gammelt dansk ord for ”aftensmad” – det bruges stadig visse steder i Sønderjylland, men har
ellers forlængst mistet sin oprindelige dagligdags betydning). Jesu måltid med disciplene
Skærtorsdag aften står som den centrale måltidshandling, der både afslutter den række af
måltider, hvor Jesus spiste sammen med alle
slags mennesker, og som påbegynder det måltidsfællesskab, der blev en hovedsag i de første
kristne menigheder. Dette måltidsfællesskab i
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den kristne menighed findes der henvisninger
til hos stort set alle de nytestamentlige forfattere
(f.eks. Mark. 16,14; Luk. 24,30; Joh. 21,12; Ap.
Gern. 2,44; 1. Kor. 11,20; Joh. Åbenb. 3,20).
Nøglen til forståelsen af netop måltidets betydning skal søges i den jødisk-semitiske opfattelse af bordfællesskabet, hvor selve dét at sidde
til bords med hinanden er den højeste ære, man
kan udvise overfor andre. Denne forestilling
genfindes talrige steder i Bibelen – både i forholdet mellem mennesker og i forholdet mellem Gud og mennesker. Vi hører, at Gud Herren spiste hos Abraham ”i Mamrelund” (1. Mosebog 18), og i Himmeriget skal man ”sidde til
bords med Abraham og Isak og Jakob” (Matt.
8,11). De mange beretninger i Ny Testamente
om, hvordan Jesus sidder til bords med alle
(toldere, syndere, farisæere), herunder også de
barske fortællinger om afslåede middagsinvitationer (Matt. 22,1-14; Luk. 14,15-24), får først
deres egentlige vægt på baggrund af den store
betydning, som bordfællesskabet blev tillagt på
Jesu tid.
Pointen bliver dermed, at Jesus, Guds Søn,
giver menneskene en forsmag på Himmeriget
ved at sidde til bords med dem og spise sammen med dem. Dette er ifølge nytestamentlig
tankegang også at forstå som syndsforladelse,
idet ”synd” kortest kan defineres som ”selvforskyldt isolation” – en isolation, der netop brydes ved at blive indoptaget i det fællesskab,
som måltidsfællesskabet er det højeste udtryk
for.
Jesu sidste måltid med disciplene bliver da
samtidig indstiftelsen af et måltidsfællesskab for
tiden fremover. Ordene i nadverindledningen:
”gør dette til min ihukommelse” skal forstås på
to måder: dels, at menigheden skal mindes Jesus, og dels, at Jesus skal huske på sin menighed, når den forsamles i hans navn. Selv om
han er fraværende, bliver Jesus derved alligevel
nærværende i måltidsfællesskabet som fællesskabets indstifter og opretholder.
Det særlige ved Jesu sidste måltid er nu, at
den ydre ramme er det jødiske påskemåltid,
hvor man mindes Udfrielsen fra Egypten. Det
jødiske påskemåltid har det ritual, at husværten
inden selve måltidet sender et brød rundt (”udtogsbrødet”), ligesom han efter måltidet lader et

bæger med vin gå rundt (”velsignelsesbægeret”). Da Jesus holder påskemåltid med sine disciple, gør han det, at han overfører Udfrielsen
fra Egypten til sin egen frelsergerning. Lammets
blod på dørstolperne, der i sin tid reddede jøderne fra dødsenglens drab på de førstefødte,
tolker Jesus som sit eget blod, der udgydes
Langfredag for at frelse alle mennesker fra døden. Jesus står for ”den nye pagt” mellem Gud
og mennesker. Eller i Paulus´ overlevering af
nadverindstiftelsen: ”Dette bæger er den nye
pagt ved mit blod” (1. Kor. 11,25).
Der er altså grund til at formode, at brødet
og vinen i nadveren oprindeligt hidrører fra
skikken ved det jødiske påskemåltid, og at Jesus den sidste aften bruger disse elementer til at
præcisere betydningen af sin egen død. Det er
da både som bordfællesskab og som rituelt
måltid, at nadveren er blevet institutionaliseret
i den kristne kirke.
Men her begynder så vanskelighederne. Det
gælder primært forståelsen af brødet og vinen.
Allerede i Ny Testamente er der en spænding i
denne forståelse. Paulus og Lukas taler om brødet som billede på fællesskabet (”legemet”) og
bægeret som billede på pagten (”blodet”). Mattæus og Markus taler mere direkte om brødet
som Kristi legeme og vinen som Kristi blod.
Den sidste version blev den herskende i kirken – om end ikke uden stridigheder til følge.
Man behøver ikke at være skolet i teologiske
spidsfindigheder for at kunne gennemskue, at
spørgsmålet om, hvordan brød og vin kan være
Kristi legeme og blod har givet anledning til
mange spekulationer og diskussioner.
Ikke desto mindre er det også i den danske
folkekirke den officielle lære, at brødet er Kristi
legeme og vinen er Kristi blod. Det var i øvrigt
Christian IV, der i 1646 forordnede, at der til hver
enkelt altergæst skulle siges: ”Dette er Kristi legeme/blod” – for at indprente folk, at det virkelig var det. Af samme grund skulle præsterne
også give altergæsterne brødet direkte i munden
– for at ingen skulle smugle noget af det med ud,
og bruge det til heksekunster!
Denne magiske forståelse af nadverbrødet
og -vinen er der vel ingen, der deler i dag. Derimod skal der nok være nogle, der ind imellem
tænker, om ikke nadveren i virkeligheden er en
form for kannibalisme! Man kan egentlig kun
sige, at det gældende nadverritual ikke giver
nogen entydig forklaring om det modsatte.
Til gengæld kan man henvise til forståelsen
af nadveren som det bordfællesskab, hvor alle

er lige, og hvor ingen er udelukket, fordi det er
Kristus selv, der har indstiftet det, og hvor han
fortsat er indbyderen og værten.
Men også her har traditionen efterladt sig
nogle uheldige spor. Tidligere tider havde naturligvis også læst i Ny Testamente, at Jesus
holdt måltid med alle – inklusive syndere. Det
kunne man ikke ændre ved. Til gengæld kunne
man kræve, at disse syndere også erkendte og
bekendte deres synd, inden de nærmede sig
Herrens Bord. I flere århundreder var det
sådan, at ingen måtte gå til alters, uden at de i
forvejen havde fået ”absolution” (syndsforladelse). Når der i Holmens Kirke findes lokaler
med betegnelsen ”Skriftestol”, stammer det fra
den tid, hvor alle, der ønskede at gå til alters,
skulle møde om lørdagen for at få syndsforladelse og blive indskrevet i præstens bog (hvis
præsten fandt anledning til at udelukke nogen,
kunne han gøre det – og gjorde det ind imellem
også).
På den måde blev folk ”bevidstgjorte” om
deres syndighed. Det er baggrunden for tanken
om, at altergangen kun er for de store syndere.
Eller for dem, der har ”arbejdet” så meget med
deres synd, at de begynder at virke ”hellige”.
Over for alt dette er der endnu en henvisning at gøre til Det Nye Testamente. Når Jesus
tilgav folk eller holdt måltid med dem (hvilket
på sin vis kan komme ud på ét), afkrævede han
dem aldrig en forklaring på, hvorfor de var endt
som de var. Han forlangte ikke engang, at de
skulle angre, hvad de havde gjort. Han stillede
heller ikke som betingelse, at de fremover
skulle opføre sig anderledes.
Det eneste, han gjorde, var at tilbyde dem en
ny mulighed – nemlig muligheden for at opleve
et nyt fællesskab i stedet for det gamle, der var
blevet sat over styr – enten på grund af sygdom
og død eller som følge af deres egen egoisme
og trang til selvhævdelse.
At behandle mennesker på den måde er en
sjældenhed i vores verden. Altergangen i kirken
er måske i virkeligheden den eneste undtagelse. For her spørges der ikke om, hvorfor vi
kommer eller hvad vi har gjort. Her handler det
kun om at tage imod, hvad der bliver rakt os:
løftet om det evige bordfællesskab i Guds rige.
Indtil da tjener altergangen – som Luther siger det i sin takkebøn efter nadveren – ”til at
styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den
indbyrdes kærlighed levende iblandt os”.
Peter Thyssen
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GUDSTJENESTER
MARTS
7: 2. SØNDAG I FASTEN
10.00: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17.00: Peter Skov-Jakobsen
Temagudstjeneste: Judas´ forræderi
14: 3. SØNDAG I FASTEN
10.00: Peter Skov-Jakobsen
(kirkefrokost)
17.00: Peter Skov-Jakobsen
Temagudstjeneste: Peters fornægtelse
21: MIDFASTESØNDAG
10.00: Ejgil Bank Olesen
Radiobørnekoret medvirker
17.00: Peter Thyssen
Temagudstjeneste: Jesus og Pilatus
28: MARIÆ BEBUDELSESDAG
10.00: Peter Thyssen
14.00: Peter Skov-Jakobsen
Musikgudstjeneste
APRIL
4: PALMESØNDAG
10.00:Ejgil Bank Olesen
17.00: Peter Thyssen
8: SKÆRTORSDAG
18.00: Peter Skov-Jakobsen (kirkespisning)
9: LANGFREDAG
10.00: Peter Skov-Jakobsen
15.00: Peter Thyssen. Musikandagt
Graabrødre Kammerkor medvirker
11: PÅSKEDAG
8.30: Peter Skov-Jakobsen (morgenkaffe)
10.00: Ejgil Bank-Olesen
12: 2. PÅSKEDAG
10.00: Peter Thyssen
18: 1. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Ejgil Bank Olesen/Peter Thyssen
(konfirmation)
17.00: Peter Skov-Jakobsen
25: 2. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Peter Skov-Jakobsen (konfirmation)
17.00: Ejgil Bank Olesen
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MAJ
2: 3. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Peter Thyssen
17.00: Peter Skov-Jakobsen (kirkekaffe)
7: STORE BEDEDAG
10.00: Ejgil Bank Olesen
9: 4. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Ole Christiansen
17.00: Michael Hemmingsen
16: 5. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17.00: Peter Skov-Jakobsen
20: KRISTI HIMMELFARTSDAG
10.00: Peter Thyssen
23: 6. SØNDAG EFTER PÅSKE
10.00: Peter Skov-Jakobsen
17.00: Peter Thyssen
30: PINSEDAG
8.30: Peter Thyssen
(morgenkaffe)
10.00: Kirkens præster
Prædikant: Ejgil Bank Olesen
31: 2. PINSEDAG
10.00: Peter Skov-Jakobsen
JUNI
6: TRINITATISSØNDAG
10.00: Peter Thyssen
14.00: Peter Skov-Jakobsen
Børnefamiliegudstjeneste
Radiospirekoret medvirker
13: 1. SØNDAG E. TRINITATIS
10.00: Peter Skov-Jakobsen
17.00: Peter Thyssen
15: VALDEMARSDAG
19.30: Ejgil Bank Olesen
20: 2. SØNDAG E. TRINITATIS
10.00: Ejgil Bank Olesen
17.00: Peter Skov Jakobsen

KONCERTER
MARTS
Onsdag den 9. kl. 20.00

APRIL
Fredag den 9. kl. 15.00

ORGELSTUDERENDE FRA DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

LANGFREDAGANDAGT
Læsninger, salmer og musik. Graabrødre
Kammerkor og Holmens Barokensemble
fremfører D. Buxtehudes kantatecyklus
”Membra Jesu nostri”. Fri entré

Orgelkoncert med værker af bl.a. J. S. Bach
og D. Buxtehude. Gratis entré
Søndag den 14. kl. 20.00

MOZARTS REQUIEM

Fredag den 9. kl. 18.00

Højlundkoret og Den Jyske Sinfonietta under
ledelse af Svend Erik Nielsen. Entré 125 kr.
(forsalg: BilletNet 7015 6565)

J. S. BACH: MATTHÆUSPASSION
Kammerkoret Camerata, Radiobørnekoret og
medlemmer af Radiosymfoniorkestret. Dirigent: Michael Bojesen. Entré 140 kr. ved indgangen fra kl. 17.

Torsdag den 25. kl. 20.00

CONCERTO COPENHAGEN
Musik af G. F. Händel, J. H. Roman og J. S.
Bach. Entré ved indgangen

MAJ
Tirsdag den 4. kl. 19.30

SÅ
Søndag den. 28. kl. 14.00

MUSIKGUDSTJENESTE
Holmens Kirkes kor under ledelse af ElseMarie Kristoffersen. Liturg: Peter Skov-Jakobsen. Organist: Jørgen Ernst Hansen. Musikgudstjenesten markerer åbningen af Stiftets
Informationscenter. Fri entré

SYNG DA

DANMARK!

Danmarks Befrielsesdag. Sct. Annæ Pigekor,
DR Radiobørnekoret og Musikkonservatoriets Børnekor. Ved orglet: Jakob Lorentzen
og Else-Marie Kristoffersen. Liturg: Ejgil Bank
Olesen. Fri entré
Torsdag den 20. kl. 20.00

DANSK-AMERIKANSK
Søndag den 28. kl. 20.00

DR RADIOKORETS

FORÅRSKONCERT

Radiopigekoret under ledelse af Michael Bojesen. Program: Villa-Lobos, Steve Reich og
Rehnquist. Uropførelse af Ib Nørholm.
Øvrige medvirkende: Madame Claude Trio
og Max Artved, obo. Entré 125 kr. (forsalg:
BilletNet 7015 6565)

KORAFTEN

Graabrødre Kammerkor sammen med det
prisbelønnede kor ”The Bradley Chorale” fra
Illinois i USA. Gratis entré
Fredag den 21. kl. 15.00

FESTIVALMUSIKSKOLE-KONCERT
Koncert for kor og orkester i anledning af
Festivalmusikskole-projektet.

Dørene åbnes 1 time før koncerterne

ORGELFESTIVAL
Igen i år sætter Holmens Kirke fokus på orglet som koncertinstrument. Det sker gennem i alt 8
minikoncerter, som afholdes hver onsdag i juli og august måned kl. 12.00. Der er fri adgang til
orgelkoncerterne. Medvirkende: Else-Marie Kristoffersen · Ulrik Spang-Hansen · Jørgen Ernst Hansen · Allan Rasmussen · Mads Høck · Karsten Jensen · Flemming Dreisig · Jakob Lorentzen.
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder

Rundvisning i Holmens Kirke

Møderne holdes i Store Skriftestol og der serveres kaffe og kage

Onsdag den 19. maj kl. 19.30 v. Peter Thyssen.
Der fortælles om kirkens historie og dens
enestående interiør (altertavlen, prædikestolen, døbefonten m.m.). Efter rundvisningen
bydes der på et glas vin. Alle er velkomne.

Onsdag den 10. marts kl. 14.00:
Lise Svanholm: LAURITS TUXEN –
EUROPAS SIDSTE FYRSTEMALER

Studiekreds
Onsdag den 14. april kl. 14.00:
Politiassistent Ib Kettler:
MED KRIMINALPOLITIET PÅ JOB
Onsdag den 12. maj kl. 14.00:
Kommandørkaptajn Per Mikkelsen:
MIT LIV I SØVÆRNET
Onsdag den 9. juni kl. 9.00:
MENIGHEDSUDFLUGT
Tilmelding hos kordegn eller kirketjener

Slentretur på Holmens Kirkegård
Tirsdag den 18. maj kl. 18.30
I lighed med tidligere år indbydes til en forårs-aften-slentretur på Holmens Kirkegård i
den tid, hvor kirkegården tager sig allersmukkest ud med sine plæner, blomster,
buske og træer.
Vi mødes i kirkegårdens kapel kl. 18.30.
Her gives en kort orientering om kirkegården, og den rute vi vil følge. Herefter vil
den nye kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes
tage os med på en rundtur på kirkegården
og vise os eksempler på smukke og interessante gravminder. Vi slutter med en kop
kaffe i mandskabsbygningen og forlader kirkegården kl. 21.30.
Tilmelding til kirkegårdskontoret på tlf.
3526 1651.
Når deltagerantallet er nået 30 personer
slutter indtegningen.
Per Mikkelsen, formand for menighedsrådets kirkegårdsudvalg
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Onsdag den 31. marts, 28. april og 26. maj v.
Peter Skov-Jakobsen. Studiekredsen om forskellige etiske emner fortsætter. Studiekredsen finder sted i Gammelvagt 2. Tilmelding
hver gang hos Skov-Jakobsen (3391 9933)

Temagudstjenester i fastetiden
Søndag den 7., 14. og 21. marts prædikes der
kl. 17 over udvalgte temaer fra Jesu Lidelseshistorie.

Musikgudstjeneste Mariæ
Bebudelsesdag
Mariæ Bebudelsesdag den 28. marts kl. 14 afholdes der musikgudstjeneste. Ved denne lejlighed markeres det også, at Københavns
Stifts Informationscenter har begyndt sit virke.

Kirkefrokost og kirkekaffe
Søndag den 14. marts er der kirkefrokost efter
højmessen. Pris 30 kr. Tilmelding til kirketjenerne inden den 11. marts. For gudstjenester
med kirkekaffe, se gudstjenestelisten.

Kirkespisning Skærtorsdagsaften
Skærtorsdag den 8. april er der gudstjeneste kl.
18. Efter gudstjenesten serveres et let måltid
i Store Skriftestol. Hvis man ønsker at deltage
i spisningen, må man meget gerne give en
forhåndstilmelding til kirketjenerne.

Børnefamiliegudstjeneste
Søndag d. 6. juni er der børnefamiliegudstjeneste kl. 14, hvor DR Radiospirekoret medvirker. Efterfølgende er der godter til store og
små.

MEDDELELSER
Nyt fra menighedsrådet
Vagtskifte på Holmens Kirkegård
den 1. februar 2004
Som meddelt i Ankerkæden nr. 4/2003 fratrådte
kirkegårdsinspektør Peter Blomberg med udgangen af januar 2004 efter eget ønske sine embeder som chef for Holmens Kirkegård, som tilsynsførende i Mindelunden og som Holmens
Kirkes Kasserer. Mange mødte op på kirkegården den 29. januar for at takke ham for hans
fortræffelige indsats gennem 28 1/2 år og for at
bringe ham de allerbedste ønsker for de næste
kapitler i hans liv. Det store fremmøde var
endnu et vidnesbyrd om den respekt og sympati, der står om Peter Blombergs virke og person.
Som afløser på posterne er tiltrådt cand. hort.
fru Birgitte Foghmoes. Fru Foghmoes er hortonom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Hun har gennemgået forskellige faglige efteruddannelseskurser og foretaget en
række studierejser i udlandet. Gennem ca. 20
års tjeneste som kirkegårdsleder, de seneste 14
år ved Slagelse kirkegårde, har Birgitte Foghmoes erhvervet omfattende erfaring, herunder
også i administrative og forvaltningsmæssige
områder og opgaver.

Ved siden af sine embeder har Birgitte Foghmoes fra 1981 deltaget i udgivelsen af fagbladet
Kirkegårdslederen og siden 1998 virket som ansvarshavende redaktør og forretningsfører for
dettes afløser, tidsskriftet Kirkegården. Birgitte
Foghmoes er medlem af bestyrelsen for Foreningen for Kirkegårdskultur og har medvirket i
Nordisk Kongres for Kirkegårdskultur.
Der er ingen tvivl om, at Holmens Kirkegård
ved denne nybesættelse af chefstillingen fortsat
har en særdeles veluddannet, velorienteret og
erfaren chef, og Birgitte Foghmoes nyder stor
respekt og har et meget godt omdømme på tidligere arbejdssteder og hos tidligere samarbejdspartnere.
Menighedsrådet er overtydet om, at Birgitte
Foghmoes’ virke på Holmens Kirkegård, i Mindelunden og som kirkens kasserer m.v. vil være
fortræffeligt, og håber, at det også må blive til
glæde og positiv inspiration for hende selv. Menighedsrådet ser frem til det forestående samarbejde og til at lære Birgitte Foghmoes endnu
bedre at kende.
Menighedsrådet byder hjerteligt velkommen
og beder alle tage vel imod hende.

Birgitte Foghmoes og Peter Blomberg (foto: Pernille Høy Kristensen)

Menighedsrådets møder:
Ordinære møder planlægges afholdt i Holmens Kirke i Store Skriftestol, tirsdag den 16. marts og tirsdag den 11. maj – begge dage kl. 15.30.
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ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 Kbh K
Holmens provst Ejgil Bank Olesen.
(kirkebogsfører, begravelsesmyndighed). Træffes
oftest i kirken tirsdag-fredag formiddag på tlf. 33
11 37 40 samt efter aftale på tlf. 33 15 42 45.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@svn.dk.

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9.30-13.30 samt torsdag
også 16-18, og lørdag kun efter aftale.

Provstisekretær: Johanne Kanstrup.
Tlf. 33 11 37 40. Fax 33 14 80 07.

Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Britta Ulnits.

Sognepræst Peter Skov-Jakobsen.
Træffes i kirken mandag 14-15, tirsdag 9-10, fredag 12-13. Tlf. 33 11 37 40. Træffes telefonisk lørdag 9-10 på tlf. 33 91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 K. Tlf. 33 91 99 33.
E-mail: skov-jakobsen@post.tele.dk.
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst på tlf. 33 36 13 73 samt i kirken
mandag 13-14, onsdag 11-12, torsdag 13-14 på tlf.
33 11 37 40. Tirsdag tjenestegørende ved Søværnets Grundskole i Auderød.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K. Tlf. 33 36 13 73.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk.
Organist og kantor Jakob Lorentzen.
Tlf. i kirken: 33 13 19 51. Fax 33 14 80 07.
E-mail: organisten@holmenskirke.dk.

Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider.
Tlf. 33 13 61 78. Fax 33 14 80 07.
E-mail: kordegnen@holmenskirke.dk.

Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
Holmens kirkegårdskontor
Dag Hammarskjölds Allé 35, 2100 Kbh. Ø. Tlf. 35
26 16 51. Kirkegårdens kontor har åbent 10-14
undtagen lørdag. Fax 35 38 36 99.
E-mail: holmenskirkegaard@mail.tele.dk.
Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes
efter aftale, undtagen lørdag.
Holmens Kirke er åben for besøgende mandagfredag 9-14, lørdag 9-12 (undtagen når der er kirkelige handlinger i de nævnte tidsrum).
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk.

Organistassistent Else-Marie Kristoffersen.
Tlf. i kirken: 33 13 19 51.
E-mail: emkristoffersen@tiscali.dk.

Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.

1. kirketjener Peter Zahren Jakobsen.
Tlf. 23 31 55 07.
2. kirketjener Marianne Linde.
Tlf. 23 31 55 06 (begge i kirkens arbejdstid).
Menighedsrådsformand: farvandsdirektør, viceadmiral Knud E. Borck. Tlf. 32 68 95 00.
Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.
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