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Stjerne på mindeplade fra 1830 i Holmens Kirkes Kapelsal. Heksagrammet med de to
triangler kunne dengang symbolisere både visdom, universel harmoni og treenigheden.
Øjet i midten er et gammelt symbol på det guddommelige forsyn. Først i nyere tid er
stjernen blevet fast symbol på jødedommen.
Foto: Peter Thyssen
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Tror vi på den samme Gud?
”Kunne jøder, kristne og muslimer ikke blot
enes om, at de i virkeligheden bekender sig til
den samme Gud?” Det er en tanke, som ind
imellem bliver fremsat – ikke mindst under
påvirkning af de religiøst betingede stridigheder, der forekommer i verden.
Som belæg for denne tanke henvises der
gerne til, at disse tre religioner jo i forvejen er
enige om, at der kun findes én Gud. Hertil
kommer, at Bibelen og Koranen har en række
fælles fortællinger, f.eks. beretningen om Abraham. Så angiveligt burde man med lidt god
vilje kunne nå til enighed om, at man er fælles
om den samme Gud; om end fremstillet og
fortalt på forskellig måde. Og med en sådan
enighed burde der også være en chance for, at
religionerne kunne eksistere side om side i en
gensidig anerkendelse af hinanden.
Men tanken om, at det handler om den
samme Gud, er og bliver en misforståelse. Den
kristne Gud er ikke den samme som den jødiske og den muslimske Gud. Det skyldes ganske
enkelt det, der er hovedsagen i kristendommen:
nemlig påstanden om, at mennesket Jesus fra
Nazaret var Guds Søn – og ikke blot en profet,
som islam hævder det. Og forskellen på de to
betegnelser er så afgørende, at den også er bestemmende for, hvem og hvordan Gud er.
At Gud lod sin Søn blive født på jorden som
et menneske – det betyder samtidig, at menneskets forgængelighed og menneskets dødelighed bliver noget, som også findes i Gud.
Den oldkirkelige bekendelsesformular: at Jesus
er ”sand Gud og sandt menneske”, vil netop
understrege, at alt, hvad Jesus er, ikke kan adskilles fra Gud.
Dette spidser til i beretningen om Jesu
lidelse og død på korset. For her lyder det jo, at
døden rammer Gud selv i skikkelse af hans
Søn. Og at Gud skulle kunne udsættes for dø-
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den, er da også den anstødssten, der i tidens
løb har fået jøder og muslimer til at afvise Jesus
som Guds Søn. Eller som Paulus siger det: ”Vi
prædiker Kristus som korsfæstet – for jøder en
skandale og for hedninger en tåbelighed” (1.
Kor. 1,23). Med andre ord: en Gud, der rammes af dødens tilintetgørelse, kan ikke være
Gud – og kristendommen må følgelig afvises
som afguderi.
Ikke desto mindre er den kristne Gud netop
defineret som den dødsmærkede Gud. Kristi
korsdød bestemmer Gud som en magt, der
ikke viger tilbage for at give sig ud i den dybeste afmagt. At Gud ikke ophæves i denne bevægelse, skyldes ifølge Det Ny Testamente, at
”Gud er kærlighed” (1. Joh. 4,16) – og som
sådan i stand til at indeslutte døden i sig selv.
Som værende kærlighed er Gud ikke en statisk
størrelse, men en dynamisk relation, der formår at rumme de størst tænkelige modsætninger i sit eget væsen.
Derfor bekendes den kristne Gud som den
tre-enige Gud: som Fader, Søn og Ånd. Treenigheden er at forstå som en ”kærlighedsrelation”, hvor de tre guddommelige personer kun
har deres eksistens i kraft af deres indbyrdes
forbundethed. Og da Sønnen tillige er menneske, involverer denne forbundethed også alle
andre mennesker.
For menneskets gudsforhold betyder dette,
at Guds kærlighed betingelsesløst er givet til
alle mennesker på forhånd – i modsætning til
andre religioner, hvor nåden og tilgivelsen i
bedste fald er noget, som man kan håbe på,
eller i værste fald er noget, som man selv skal
gøre sig fortjent til ved at overholde bestemte
forskrifter. Forskelligheden i opfattelsen af forholdet mellem Gud og mennesker er i sig selv
det klareste udtryk for, at der ikke kan være tale
om den samme Gud!

Fred og fordragelighed mellem religioner
skabes derfor ikke ved kunstige forsøg på at
nedtone uomgængelige forskelle, men alene
ved den gensidige anerkendelse af hinandens
ret til trosfrihed.

Det turde være en forpligtende opgave for
enhver religion at overveje, hvordan den bedst
muligt kan befordre denne frihed.
Peter Thyssen

Menighedsrådsvalg 2008
Valgorienteringsmøde
Der skal vælges nyt menighedsråd til Holmens Kirke tirsdag den 11. november 2008. Der afholdes
derfor orienteringsmøde mandag den 1. september 2008, kl. 18.30 i Store Skriftestol. Ved mødet vil
der blive gjort rede for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver.
Endvidere bliver der orienteret om reglerne for opstilling af kandidater til valget. Mødet er offentligt.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis det ønskes – være mulighed for at opstille en kandidatliste. Hvis der ved fristens udløb tirsdag den 30. september 2008, kl. 19.00 kun er indleveret én
kandidatliste til valgbestyrelsen, bortfalder valghandlingen.
Menighedsrådet

Kirkehøjskole 2008-09: ”Rom og den romersk-katolske kirke”
Vi mødes i Garnisonskirken. Program: 10.00:
Morgensang; 10.15: Foredrag; 11.15: Spørgetid
og debat; 12.00: Frokost i menighedshuset.
Lørdag 27. september: ”Antikkens Rom” ved
tidl. universitetslektor og valgmenighedspræst
Torben Damsholt
Lørdag 25. oktober.: ”Renæssancens Rom”
ved universitetslektor Søren Kaspersen
Lørdag 22. nov.: ”Det moderne Italien”
ved universitetslektor, dr. phil. Gert Sørensen

Kirkehøjskolens foredrag fortsætter ind i det nye
år, og sæsonen afsluttes med en rejse til Rom i begyndelsen af maj 2009. Tilmelding fra og med
11. august på Garnisonskirkens kordegnekontor,
Sct. Annæ Plads 4, 1250 Kbh. K, tlf. 3391 2706,
e-post: btpe@km.dk
Der vil være plads til 40 deltagere, som også
får frokost. Man binder sig til hele sæsonen, og
man erhverver fortrinsret til deltagelse i rejsen til
Rom. Pris: 600 kr.
Yderligere personer kan for en pris af 300 kr.
overvære foredragene,, men har ikke ret til frokost eller fortrinsret til rejsedeltagelse.

Konfirmation og konfirmationsforberedelse i Holmens Kirke 2009
Konfirmationsforberedelse ved Holmens provst Ejgil Bank Olesen og sognepræst Peter Thyssen, torsdage kl. 15.30-17.00. Konfirmation: søndag den 19. april 2009.
Konfirmationsforberedelse ved sognepræst Peter Skov-Jakobsen, mandage kl. 15.30-17.00
Konfirmation: søndag den 26. april 2009.
Tilmelding til kirkens kontor mandag-fredag 10.00-13.30 på tlf. 3313 6178 inden 1. september.
Undervisningen er åben for alle (fortrinsvis 8. klassetrin) og begynder sidst i september (der gives nærmere besked herom pr. brev).
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GUDSTJENESTER
JUNI
1: 2. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Peter Skov-Jakobsen

AUGUST
3: 11. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Ejgil Bank Olesen

8:

10: 12. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen

3. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen

15: 4. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: VALDEMARSAFTEN
Ejgil Bank Olesen
22: 5. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen (kirkekaffe)
29: 6. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Karen Mogensen

17: 13. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17: Peter Skov-Jakobsen
24: 14. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Claus Harms
31: 15. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Ejgil Bank Olesen

JULI
6: 7. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Peter Skov-Jakobsen

SEPTEMBER
7: 16. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Verner Villensgaard. Indenlandsk
Sømandsmissions Landsmøde.
17: Peter Skov-Jakobsen

13: 8. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Helene Dam

14: 17. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Skov-Jakobsen

20: 9. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Holger Jepsen

21: 18. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
14: Peter Skov-Jakobsen
Børnefamiliegudstjeneste
DR Spirekoret medvirker

27: 10. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen (kirkekaffe)
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KO N C E RT E R
International Orgelfestival Olivier Messiaen
i anledning af 100-året for den franske komponists fødsel
Koncert hver onsdag kl. 12.00 i juli og august måned.
Fri entré ved samtlige orgelkoncerter.
Onsdag 2. juli:
Heinrich Christensen
(Boston, USA)

Onsdag 30. juli:
Mads Damlund
(Jægersborg Kirke)

Onsdag 9. juli:
Else-Marie Kristoffersen
(Fredensborg Slotskirke)

Onsdag 6. august:
Marco Lo Muscio
(Rom)

Onsdag 16. juli:
Mark Pybus
(England)

Onsdag 13. august:
Lars Nielsen Sardemann
(Holmens Kirke)

Onsdag 23. juli:
Jakob Lorentzen
(Holmens Kirke)

Onsdag 20. august:
Ludger Lohmann
(Stuttgart)
Onsdag 27. august:
Naji Hakim
(Paris)

World Symposium on Choral Music 2008
København 19.-26. juli. Internationale korkoncerter i topklasse, herunder tre i Holmens Kirke:
Søndag 20. juli kl. 20.00:
Adolf Fredericks Flickkör
Dirigent: Bo Johansson.
Entré
Torsdag 24. juli kl. 21.00:
Rundfunkchor Berlin
Dirigent: Stefan Parkman. Program: Johs. Brahms: En Deutsches Requiem.
Entré
Fredag 25. juli kl. 19.30:
EMO Ensemble (Finland) & Schola Cantorum Coralina (Cuba).
Entré
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ARRANGEMENTER
Rundvisning i Mindelunden

Onsdag 11. juni:

Sommerudflugt
Afgang fra Holmens Kirke ved
Tordenskioldsgården kl. 9.00.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 33136178
senest fredag 6. juni. Pris: 150 kr. pr. person.
Onsdagsmøderne begynder igen 10. sept.

Morgensang
Der er ikke morgensang i Holmens Kirke i
juli og august. Morgensangen begynder igen
onsdag den 3. september.

Der indbydes til en sensommerrundvisning
i Mindelunden i Ryvangen torsdag den 14.
august kl. 18.30.
Vi mødes på Major Lassens Vej over for den
store parkeringsplads ved den sorte indgangslåge
til Mindelunden. Der gives en introduktion
og en rundvisning i Mindelunden af ca. 1 times
varighed. Vi slutter med et let traktement i pergolaen.
Tilmelding til kirkegårdskontoret på tlf. nr.
2222 7180. Når deltagerantallet har nået 25 personer slutter indtegningen.
Per Mikkelsen, fmd. for kirkegårdsudvalget

Møder i Menighedsrådet
Ordinært møde i Menighedsrådet påregnes afholdt i St. Skriftestol tirsdag 26. august kl. 1500.

KirkeBio sæson 2008-2009
Sognene i Holmens Provsti indbyder til en ny
sæson med KirkeBio i samarbejde med direktør
Søren Meinertsen, Park Bio, Østerbrogade 79.
Den nye sæson tilstræber ligesom den første en
broget buket af kvalitetsfilm – film, der formidler væsentlige eksistentielle og/eller religiøse
emner i en engagerende form, så vor eftertanke
vækkes.
KirkeBio fungerer som en filmklub, dvs. man
skal tilmelde sig på forhånd, og man skal forevise
medlemskort ved indgangen. Det koster 300 kr.
for hele sæsonen 2008-2009. Tilmelding og betaling hos kordegneassistent Bo Torp Pedersen i
Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, tirsdag-fredag kl. 9-13 (kontant betaling), eller ved e-mail
til btpe@km.dk og bankoverførsel til reg. nr.
9307, konto nr. 0000459763 (husk at indberette
dit navn, så vi kan se hvem pengene er fra). Medlemskort kan herefter afhentes på kordegnekontoret.
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I sæsonen 2008-2009 er det planlagt at vise ni
film, fire i efteråret 2008 og fem i første halvår af
2009. Hver film vises kun én gang. De fire film i
efteråret 2008 er nu fastlagt, mens de fem film i
begyndelsen af 2009 endnu ikke er 100 pct.
sikre. NB: Bemærk de skiftende begyndelsestidspunkter!
Fredag 5. sept. kl. 16.30: ”At kende sandheden”
(instr. Nils Malmros, 2002) (98 min. s/h)
Fredag 10. okt. kl. 15.30: ”Jerusalem”
(instr. Bille August, 1996) (171 min. farver)
Fredag 7. nov. kl. 16.00: ”At leve (Ikiru)” (instr. Akira Kurosawa, 1952) (143 min. s/h)
Fredag 5. dec. kl. 16.30: ”Kun skyer bevæger
stjernerne” (instr. Torun Lian, 1998) (98 min.
farver)

Holmens Kirkes Kor i Berlin
Velvillig støtte fra flere fonde gjorde det muligt
for kirkens kor med Menighedsrådets indforståelse at gennemføre en koncertrejse til Berlin i
dagene 22.-24. april. Koret var på rejsen under
ledelse af organist og kantor, Jakob Lorentzen, og
tillige medvirkede organist Lars Sardemann som
orgelsolist.
Under opholdet gav koret koncert i tre kirker,
Grünewald Kirche (22. april) i det vestlige Berlin, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche (23.
april) i centrum og St. Marien-kirche (24. april)
i nærheden af det velkendte fjernsynstårn. Til
alle koncerter var der fri adgang og gratis entre.
Ved de velbesøgte koncerter fremførte koret
nyere skandinavisk musik indrammet af værker
af J. S. Bach og F. Mendelssohn Bartholdy. Som
solist fremførte organist Lars Sardemann tre orgelkoraler.
Under kyndigt førerskab af pastor Peter SkovJakobsen havde korets medlemmer mellem koncerterne lejlighed til at bese en del af Berlins
seværdigheder og de mange vidnesbyrd om
Europas, Tysklands og byens egen omtumlede
historie.
Koret nød betydelig gæstfrihed og venlighed i
Berlin, og den lokale repræsentant for ”Danes
Worldwide” og good-will ambassadør, var en
uvurderlig støtte såvel under besøgets og koncerternes planlægning og forberedelse som i forbindelse med deres praktiske gennemførelse.

Koret gennemfører gerne koncertrejser til udlandet, når der er lejlighed dertil, og når det kan
ske uden at kollidere med dets primære opgave i
Holmens Kirke. At prøve kræfter med andre opgaver i nye omgivelser f. eks. i forbindelse med
koncertrejser er både udfordrende og inspirerende og dermed motiverende og befordrende
for korets udvikling og professionelle standard.
Det er erfaringen, at sådanne rejser tillige styrker
sammenholdet mellem korets sangere til gavn for
den samlede indsats. Berlin rejsen har bekræftet
denne vurdering.
Sangerne har løftet en række professionelle
udfordringer og medbringer hjem en del nye
erfaringer, alt utvivlsomt til gavn for hver enkelt
og for deres fælles indsats i Holmens Kirke og
dermed til glæde for menigheden.
Sammen med Menighedsrådet retter Holmens Kirkes Kantori en varm tak til alle, der har
støttet korets rejse til Berlin. Den var meget vellykket. Kantoriet præsenterede dansk korsang på
højeste niveau i en førende europæisk kulturby,
og smukke danske stemmer glædede nye tilhørere i det fremmede og var gode repræsentanter for Danmark og Holmens Kirke.
Jakob Lorentzen
Organist og kantor

K. Borck
Fmd. for Menighedsrådet

Holmens Kirkes Kor ved koncerten i Marienkirche, Berlin (foto: Anders Friis)
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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@holmenskirke.dk

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9.30-13.30 samt torsdag
også 16-18 telefonisk, og lørdag 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
11-12. 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: pesj@km.dk
Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag 13-14 på tlf. 33 36 13
73 eller i kirken på tlf. 33 11 37 40.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K. Tlf. 33 36 13 73.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk

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

Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
Holmens kirkegårdskontor
Østre 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
Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes efter
aftale.
Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.

Organist og kantor Jakob Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32. Fax 33 14 80 07.
E-mail: organisten@holmenskirke.dk
Organistassistent Lars Nielsen Sardemann.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk
1. kirketjener Tonny Hornstrup.
Tlf. 22 22 82 27 (i kirkens åbningstid).

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

2. kirketjener Marianne Linde.
Tlf. 22 22 82 26 (i kirkens åbningstid).
E-mail: mlj@km.dk
Menighedsrådsformand: Viceadmiral Knud E. Borck.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S

