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Og Ordet blev kød…
”Ordet blev kød” – det er julens mysterium.
Mysterier kan man imidlertid omgås på vidt
forskellig måde. Man kan dyrke og pleje mysteriet som det dunkle og ubegribelige, altså
netop som det mystiske, der kun lader sig
fornemme i behørig frastand.
Det gælder for okkulte fænomener i det
hele taget, men også i kristen tradition er
dette ikke sjældent blevet positivt fremhævet
som definitionen på ”det hellige”.
Eller man kan tage et skridt i den anden
retning og gå tæt på mysteriet for dermed at
afsløre, at der i grunden slet ikke er tale om
noget mysterium, men blot om en fordunkling af virkelighedens fænomener. Sådan har
moderne videnskab gjort op med tidligere tiders mytiske og mytologiske forestillingsverden, og nyere teologi har fulgt trop ved at
”oversætte” den bibelske overlevering til politiske og etiske paroler.
Begge dele taler forbi det mysterium, der
ligger i Johannes-prologens udsagn om, at
”Ordet blev kød” (Joh. 1,14). Hvad vi har at
gøre med her, er nemlig et mysterium af den
helt særlige art, at det ikke alene tåler, men ligefrem opfordrer til at blive gået tæt på, uden
at det af den grund ophører med at være et
mysterium! Hvordan kan et mysterium være
både ”mystisk” og ”ikke-mystisk”? Det skal
mysteriet selv fortælle os.
*
Hemmeligheden i sætningen ”Ordet blev
kød” er dens påstand om en forening af de
størst tænkelige modsætninger. ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og
Ordet var Gud”. Dette Ord, der ifølge
Johannes-prologen har identitet med Gud
selv, hævdes nu bragt i forening med dét, der
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helt og aldeles ikke er Gud, nemlig mennesket. For at understrege modsætningens absoluthed, vælger Johannes med omhu den
krasse, realistiske glose ”kød” – som betegnelse for mennesket i dets jordiske, forgængelige og helt igennem ikke-guddommelige
væsen.
Til ordet ”menneske” knytter sig jo traditionelt en forestilling om gudbilledlighed, og
derfor er det ord ikke stærkt nok til at fange
den modsætning, der vil frem i sætningen
”Ordet blev kød”. Den nikænske trosbekendelse har eksemplarisk bragt sagen på formel,
når det her hedder om Guds Søn, at han
”blev kød ved Helligånden af jomfru Maria
og blev menneske...”. Kød har den præcise
klang af skrøbelighed.
*
Johannes-evangeliets pessimistiske syn på
”kødet” lader sig ikke bortforklare eller formilde uden at øve vold mod mysteriet. At
”Ordet blev kød” skal ikke forstås som en
ophævelse, endsige en kvalificering af kødets
mangler og svagheder, ja, til tider åbenlyse
gudfjendskhed. Hvad inkarnationen derimod betyder, er at kødet ikke overlades til sig
selv. Brorson har ret, når han synger: ”det
ville gå os alt for slet, om kødet skulle råde”.
Hvor kødet er enerådende, hersker den
hæmningsløse egoisme, der ikke alene reducerer omverdenen til et middel for opfyldelsen af egne behov, men som ydermere resulterer i, at mennesket gør sig til slave af trangen til det uopnåelige. Og at være slave for
sig selv, er det højeste mål af ufrihed – fordi
der her er tale om en trældom, der hersker
dag og nat, minut for minut. Således
bærende rundt på sig selv som en ubærlig

byrde, er mennesket helt og aldeles overladt
til sig selv. End ikke Djævelen kan bruges
som forbundsfælle – for Djævelens gerning
er netop at friste kødet til at tro på dets egen
formåen. Og Djævelen fryder sig over resultatet.
At ”Ordet blev kød” betyder nu, at kødet
ikke længere er overladt til at være slave for
sig selv. At Gud bliver menneske betyder, at
mennesket bliver befriet fra intet mindre end
– sig selv!
En så radikal form for frihed opnår man
kun ved at blive en andens ejendom. Vel at
mærke et ejendomsforhold, hvor en anden
uden forbehold tager imod, hvad der er mig
og mit, og gør det til sit eget. Således tager
Gud den menneskelige natur i besiddelse –
ikke ved at gøre sig til Herre over den, men
ved at identificere sig med den.
Eller som Luther siger det i en juleprædiken: ”Gud, min Herre, tager ikke mennesket i besiddelse på samme måde som
Djævelen besidder. Gud bliver selv sandt
menneske, således at der af Gud og den menneskelige natur bliver én person. Så nær kan
Djævelen ikke komme et menneske. Thi
selvom han besidder et menneske, så forbliver Djævelen dog Djævel og mennesket
menneske. Derimod er Gud nu blevet menneske, og forbliver alligevel Gud. Han er
altså kommet os langt nærmere og langt
dybere ind i vort kød, end Djævelen kan
komme; denne kan vel besidde og martre et
menneske, men en menneskelig person kan
han ikke blive.”
Men det er ikke kun Djævelen, Gud kommer mennesket nærmere end. Ved at blive en
menneskelig person kommer Gud også
mennesket nærmere end mennesket kan
komme sig selv nær. Handler inkarnationens
mysterium om, at Gud selv har identificeret
sig med den menneskelige natur, da skal
mennesket ikke længere være identisk med

sin egen kødelige og dødelige natur, men kan
derimod finde sin sande identitet i den anden, der helt og fuldt har besluttet at bytte
kår med det.
Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.
En knægt han bliver og herre jeg,
som før var en fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.
*
Også når det handler om Kristi menneskevordelse er det kærligheden, der er alfa og
omega. ”Således elskede Gud verden, at han
gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv”. Mysteriet om Ordet, der blev kød,
er dybest set intet andet end kærlighedens
mysterium.
At det Ord, hvori lyset og livet er, forener
sig med sin egen modsætning, nemlig den
dødsmærkede menneskenatur, kan kun begribes under henvisning til kærlighedens
magt. I Guds menneskevordelse gælder det
for alvor, at kærligheden ”tåler alt, tror alt,
håber alt, udholder alt” – ikke på det abstrakte plan, men helt konkret i form af
”stald og krybbe, kors og død”.
Kærligheden er da også flittigt gennem tiderne blevet brugt til at anskueliggøre mysteriet om, at ”Ordet blev kød”. Ordet er
kærlighedens skabende kraft, der oplyser og
opliver alt, hvad det kommer nær. Og hvad
kærligheden kommer nær, er ikke længere
sig selv nærmest, men oplyst og oplivet til at
opdage nye muligheder, hvor der ellers kun
syntes at være håbløshed tilbage.
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Luther bruger til illustration heraf billedet
med det hårde og kolde jern, som ilden varmer op til en lysglødende og bevægelig substans; jern er det stadig, men det er gennemglødet af ilden. Sådan må man tænke sig
foreningen af Guds og menneskers natur i
Kristus, og sådan skal man også forstå den
fortsatte virkning af Guds kærlighed, som det
lyder i pinsesalmens anråbelse af Helligånden: ”Du guddoms-lue, vær vor lyst, opvarm, opglød vort kolde bryst”. Er inkarnationens mysterium kærlighedens mysterium,
må dets virkning være en fortsat mulighed.

en sådan måde, at det kommer menneskene
nærmere end de er sig selv nær. Ser man i forkyndelsen af Guds evangelium sin egen virkelighed i et nyt lys, da kan man i grunden
sige, at Guds Ord er kommet én nærmere,
end man var sig selv nær. At ”Ordet bliver
kød” betyder her i al sin enkelhed, at talen
om et ubetinget, uforbeholden og ubegrænset kærlighedsløfte gennemlyser den mere
eller mindre mørkelagte virkelighed, hver
enkelt af os måtte møde frem med.
Himlens lys kom i Ham til jord
skinner til ny oplysning stor…

*
At ”Ordet blev kød” – det er ikke noget, man
synligt kan iagttage. Hertil behøves der
fremdeles – ord. At et hjælpeløst spædbarn,
født i en stald, skulle være Guds Søn, kan ingen komme på af sig selv. Det er noget, man
må lade sig sige. De, der var tæt på begivenheden i Betlehem, fik ganske vist meddelelsen på en helt særegen måde: for hyrderne viste sig en engel, og de vise mænd fra Østerland fik en stjerne at følge. Men siden da har
menneskene måttet nøjes med at få begivenheden forkyndt gennem andre menneskers
ord.
”Nøjes med”? Spørgsmålet er imidlertid,
om det er så lidt endda. Men at lade sig nøje
med et ord, er unægteligt ikke i høj kurs i
vore dage. Og kirken bliver ofte nok beskyldt
for kun at være ”ord” (underforstået intellektualistiske prædikener, der taler hen over hovedet på folk). Beskyldningen er vel ikke helt
uden grund. Men i så fald skyldes det, at kirken ikke forvalter sin opgave godt nok. Ordet, der lyder i gudstjenesten – det er ret beset intet mindre end en gentagelse af julens
mysterium. Hvad der gør kirken til sand
kirke, er ene og alene, at den formår at lade
Guds kærlighedsbudskab komme til orde på
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Stadigvæk gælder det: uden ord, ingen oplysning. Også kærligheden er i bund og
grund henvist på ord. At et hjerte har åbnet
sig, kan man kun lade sig sige. Og således
kan også Guds kærlighed alene meddeles ved
ord – nemlig de ord, der er så stærke, at de
bringer os ud af os selv og ind i et tilhørsforhold til den, fra hvem ordene er talt.
*
”Ordet blev kød” – det er, at Gud gør mennesket til sin ejendom, for at befri mennesket
fra at skulle besidde sig selv. Hvor Gud vil
være medejer, skabes der ud af forgældede
besiddelser en fribolig for kærligheden. Derfor kan Brorson synge i sin julesalme:
Ak, kom, jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, kom her ind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den dyre købt,
her skal du blive trolig
i kærligheden svøbt.
Peter Thyssen

Rembrandt: Hyrdernes tilbedelse (1646)

Juleindsamlingen 2008
Giro nr. 302 75 70
Der er hvert år ved juletid stort behov for hjælp til socialt dårligt stillede mennesker. Med dette
nummer af Ankerkæden følger der et girokort, og vi beder fra Holmens Kirke om at betænke
Menighedsplejen. Præster og kordegn tager også gerne imod Deres bidrag. Indsamlingen er godkendt af Justitsministeriet. Indbetalingen er fradragsberettiget efter SKAT's regler.
Glædelig jul fra Menighedsplejen ved Holmens Kirke!
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
7: 2. SØNDAG I ADVENT
10: Peter Thyssen
17: Anders Vestergaard
14: 3. SØNDAG I ADVENT
10: Anders Vestergaard
17: Holger Jepsen
21: 4. SØNDAG I ADVENT
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
24: JULEAFTEN
13: Peter Thyssen
Børnefamiliegudstjeneste
DR SpireKoret, DR BørneKoret og
DR JuniorKoret medvirker
15: Ejgil Bank Olesen
25: JULEDAG
10: Peter Thyssen
26: 2. JULEDAG
10: Ejgil Bank Olesen
28: JULESØNDAG
10: Anders Vestergaard
JANUAR
1: NYTÅRSDAG
14: Peter Thyssen
Efterfølgende et glas vin
4:

HELLIGTREKONGER SØNDAG
10: Ejgil Bank Olesen
14: Nytårsgudstjeneste for Det Blå
Danmark. Ejgil Bank Olesen og
Annette Molin Schmidt
Efterfølgende reception

11: 1. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
10: Peter Thyssen
17: Anders Vestergaard
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18: 2. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
25: 3. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
10: Ejgil Bank Olesen
Kirkefrokost
17: Anders Vestergaard
FEBRUAR
1: SIDSTE SØNDAG E. HELLIGTREKONGER
10: Peter Thyssen
17: Anders Vestergaard
8:

SEPTUAGESIMA SØNDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Peter Thyssen

15: SEPTUAGESIMA SØNDAG
10: Peter Thyssen
17: Claus Harms
22: FASTELAVNSSØNDAG
10: Ejgil Bank Olesen
14: Peter Skov-Jakobsen
Børnefamiliegudstjeneste
DR SpireKoret og DR BørneKoret
medvirker
MARTS
1: 1. SØNDAG I FASTEN
10: Peter Thyssen
17: Ejgil Bank Olesen
8:

2. SØNDAG I FASTEN
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Ejgil Bank Olesen

15: 3. SØNDAG I FASTEN
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen (kirkekaffe)
22: MIDFASTE SØNDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Karen Mogensen

KO N C E RT E R
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang
Dørene åbnes en time før koncerternes begyndelse
1. søndag i advent, 30. november kl. 17.00:
Uropførelse af Ib Nørholms advents-kantate.
De ni læsninger
Tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen. Medvirkende: DR Pigekoret, DR Børne-koret, Holmens
Kantori og organisterne Jakob Lorentzen og Lars
N. Sardemann.
Optages af DR P2-musik.
1. søndag i advent, 30. november kl. 20.00:
Julekoncert Lad det klinge sødt i sky
Tritonus-koret, Lyngby-Taarbæk Brass Band
Entré. Forsalg: BilletNet 7015 6565.
Tirsdag 2. december kl. 19.30:
Støttekoncert for danske soldater og
deres pårørende
Den Kgl. Livgardes Musikkorps og
Elverhøjkoret
Entré: 50 kr. (forsalg: www.stsop.dk).
Onsdag 3. december kl. 16.30:
Kirkeministerens Julekoncert
Michala Petri & Lars Hannibal
Holmens Kantori, Holmens Barokensemble
Dirigent: Jakob Lorentzen
Ved orglet: Lars Nielsen Sardemann

Onsdag 10. december kl. 20.00:
Julekoncert
v/Kammermusikforeningen af 1911
Nina B. Lundgren (sopran), Janne Thomsen
(fløjte) og Jakob Lorentzen (orgel/cembalo).
Værker af Bach, Händel, Mozart, Reger samt
danske julesalmer i arrangement.
Torsdag 11. december kl. 17.00 og 20.00,
fredag 12. december kl. 20.00:
Julekoncert med Kurt Ravn
Gæstesolist: Monica Nørgård Stevns.
Entré (BilletNet)
Mandag 15., tirsdag 16. og
torsdag 18. december kl. 19.30:
G. F. Händel: Messias
Kammerkoret Camerata
Medlemmer af Radiosymfoniorkestret
Dirigent: Martin Nagashima Toft.
Entré (BilletNet)
Fredag 19. december kl. 20.00:
J. S. Bach: Juleoratorium
Københavns Kantatekor og -orkester.
Dirigent: Torben H. S. Svendsen.
Entré 150 kr. (BilletNet)

Torsdag 4. og fredag 5. december kl. 19.30:
G. F. Händel: Messias
Mogens Dahls Kammerkor og Barokensemble
med solister. Dirigent Mogens Dahl.
Entré. Forsalg: BilletNet.

Lørdag 20. december kl. 14.00 og 17.00:
Dansk Jul med Universitetskoret
Lille MUKO
Dirigent: Jesper Grove Jørgensen.
Entré 140 kr. (BilletNet)

Tirsdag 9. december kl. 19.30:
Saxofonisk Jul
Copenhagen Saxophone Quartet, sopran Signe
Asmussen og organist Viggo Mangor. Værker af
Scarlatti, Bach, Pergolesi.
Entré: 125 kr (BilletNet)

Mandag 5. januar 2009 kl. 19.30:
Helligtrekongers Aften 2009
Holmens Barokensemble. Koncertmester Jesenka Balic Zunic. Anna Jobrant Dalnäs (sopran) og
Daniel Carlsson (countertenor).
Dirigent: Jakob Lorentzen
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 10. december kl. 11.30:
Julemøde i Holmens Kirke
Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvorefter vi spiser sammen i St. Skriftestol.
Tilmelding til kordegn eller kirketjener senest mandag den 8. december.
Onsdag 14. januar:
Formand for menighedsrådet, kommandørkaptajn Anders Friis:
Oplevelser og udfordringer i Søværnet
Onsdag 11. februar:
Foredragsholder meddeles senere
Møderne holdes i Store Skriftestol kl. 14.
Der serveres eftermiddagskaffe

Studiekreds om Grundtvigs salmer
ved sognepræst Peter Thyssen
onsdag den 21. januar og onsdag den 4. februar kl. 19.30-21.00
i Store Skriftestol (indgang fra Tordenskioldsgården, Holmens Kanal).
De to aftener vil fokusere på en række centrale temaer i Grundtvigs salmer
(dåben, nadveren, julen, påsken, pinsen, kirken)

Eftermiddagsgudstjenesten i Holmens Kirke kl. 17
Som et forsøg vil vi fra 1. søndag i advent bede menigheden tage plads nede i den forreste del
af kirken ved eftermiddagsgudstjenesten kl. 17. Prædikenen vil blive holdt fra kortrappen.

Morgenmad Julemorgen kl. 9
Julemorgen vil der være morgenmad i Lille Skriftestol kl. 9.00.

Kirkefrokost
Søndag den 25. januar er der kirkefrokost efter højmessen. Tilmelding til frokosten bedes foretaget til
kordegnekontoret senest torsdag den 22. januar.
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Børnefamiliegudstjenester
Juleaften er der børnefamiliegudstjeneste kl. 13, hvor Danmarks Radios børnekor medvirker.
Fastelavnssøndag den 22. februar er der fastelavnsgudstjeneste, hvor DR SpireKoret og DR BørneKoret
medvirker. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og godt til store og små.

Babysalmesang
Babysalmesangen i Holmens Kirke begynder igen torsdag den 22. januar 2009 kl. 10.00-11.00. I alt
10 gange. Sangen ledes af konservatorieuddannet musikpædagog Cecilie Glode. Alle med børn i alderen
0-12 måneder er velkomne (max. 12 børn på holdet). Pris for deltagelse: 250 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 33136178.

KirkeBio 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.
I første halvår af 2009 vises fem film.
Se nærmere på hjemmesiden: www.holmenskirke.dk

Kirkehøjskole 2009: 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.
Kirkehøjskolens foredrag fortsætter ind i det nye år, og sæsonen afsluttes med en rejse til Rom i begyndelsen af maj 2009. Nærmere oplysninger på hjemmesiden: www.holmenskirke.dk
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Kirke og Søværn 2008
Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen:
28.01 - 31.01 Medvært ved Chief Chaplains Conference i København
06.08 - 10.08 Deltaget i Nordisk Kadetstævne i Bergen
07.09 Danex-gudstjeneste i Aalborg Domkirke
Orlogspræst Eigil Andreasen:
14.01 - 28.04 Sejlads med THETIS (World Food Programme)
Orlogspræst Carsten Christensen:
13.05 - 29.05 Sejlads med OLFERT FISCHER
Orlogspræst Frank Christensen:
07.05 - 08.07 Sejlads med PETER TORDENSKIOLD (Unifil)
09.09 - 16.09 Sejlads med ESBERN SNARE (Danex)
Orlogspræst Lene Wadskær Munch:
05.06 - 23.06 Sejlads med OLFERT FISCHER (Baltops)
20.10 - 12.11 Sejlads med VÆDDEREN
Orlogspræst Bo Heikendorf Petersen:
26.05 - 20.06 Sejlads med VÆDDEREN
08.09 - 12.09 Deltaget i Young Chaplains Conference i Stockholm
Orlogspræst Ulrik Pilemand:
08.09 - 12.09 Deltaget i Young Chaplains Conference i Stockholm
Orlogspræst Peter Skov-Jakobsen;
08.11 – 01.02 Sejlads med ABSALON (Task Force 150)
Orlogspræst Peter Thyssen:
18.04 - 25.04 Sejlads med ABSALON (Neptune Warrior)
17.08 - 11.11 Sejlads med ABSALON (Task Force 150)

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg i Holmens Sogn
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse
med valget tirsdag den 11. november 2008 kun var indleveret én gyldig kandidatliste. Derfor
bortfaldt afstemningen, og de nedennævnte seks kandidater er hermed erklæret for valgt til
menighedsrådet.
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Det nye menighedsråd, som trådte i funktion ved kirkeårets begyndelse den 30. november
2008, består af:

Kommandørkaptajn
Anders Friis

Kontorchef
Signe Lynggaard Madsen

Skibsfører
Henrik Lorentzen

Kaptajnløjtnant
Nicholas Hauberg Karlsen

Aut. guide
Anne Margrethe Juul-Larsen

Museumsinspektør
Joen Jakob Seerup

Ved sit konstituerende møde den 18. november 2008 valgte det nye menighedsråd kommandørkaptajn Anders Friis som formand og Anne Juul-Larsen som næstformand.
Følgende seks personer er stedfortrædere: Lektor Inger Lützhøft, musikkonsulent Annelise
Lassen, bogholder Else Marie Amalie Brandt, kommandørkaptajn Per Mikkelsen, dyrlæge
Erik Engelst og husholdningslærer Anne Marie Aaskilde.

Reception den 7. december
I anledning af vagtskiftet mellem det gamle og det nye menighedsråd inviterer menighedsrådet til en reception i Store Skriftestol efter højmessen søndag den 7. december

Møde i menighedsrådet
Ordinært møde i Menighedsrådet påregnes afholdt i Store Skriftestol tirsdag 13. januar 2009
kl. 1600.
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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.
Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider. Tlf.
33 13 61 78. Fax 33 14 80 07.
E-mail: ankl@km.dk
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Britta Ulnits.

Provstisekretær: Johanne Kanstrup.
Tlf. 33 11 37 40. Fax 33 14 80 07.
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
Vikarierende hjælpepræst Anders Vestergaard.
Træffes i kirken efter aftale. Tlf. 28 56 18 09.
E-mail: av@km.dk
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 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.
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

