ANKERKÆDEN
Kirkeblad for Holmens Kirke
86. årgang, nr.1 · marts, april, maj 2009

Joakim Skovgaard (1891-94): Kristus i de dødes rige (Statens Museum for Kunst)

Opstand!, s. 2 · Gudstjenester, s. 4 · Koncerter, s. 5 · Arrangementer, s. 6
Nyt fra menighedsrådet, s. 7 · Adresser, s. 8

Opstand!
Opstand!
Det er så ofte at vi skal diskutere mærkværdige ting med hinanden. Hvorfor skal mennesker altid tage pulsen på hinanden med
spørgsmål uden at interessere sig for svaret?
Tror du virkelig på den opstandelse, bliver
man spurgt hver påske.
Min litterære sans er heldigvis så intakt at
jeg altid siger: ”Selvfølgelig”. Der er nemlig
ikke noget ved at læse en god historie og så
ikke acceptere clouet. Hvis jeg ryddede det
helt ufattelige, utrolige og fantastiske af
vejen, hvad ville der så være for intellektet
og fantasien og strække ud efter?
Selv om jeg tror på det fantastiske, og det
som ingen så, og det som kun betyder noget
for troen, så synes jeg nu stadigvæk at ét er
hvad der skete. Det væsentligste er nu stadig:
hvad betyder dette?
Om øjne der er lukkede, men som
åbnes
Min yndlingshistorie foregår på vejen til
Emmaus. De ser ikke Jesus. De er så bedrøvede over hans død at de slet ikke har
øjnene med sig. Han følger dem på vejen.
De end ikke ænser ham; og jeg kan nu godt
forstå dem. Det kan være vanskeligt at slippe for at verden lukker sig om én. Tør man
tro på opstand i en verden hvor brutaliteten
ofte knægter mennesker? Tør man tro på
opstand når man først har talt med den
unge som føler sig helt indeklemt i ensomheden? Tør man tro på opstanden mod den
politiske voldsmand som truer sit folk til
tavshed? Tør man tro på opstand når økonomien pludselig slår sammen om ens tilværelse og alle drømmene i huset, firmaet,
arbejdspladsen rasler sammen om én?
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Underet
Når jeg læser om Jesus på vej til Emmaus, så
sættes der en opstand og sorgløshed fri i verden som ikke gør mig overfladisk eller lalleglad. Den sorgløshed og den opstand giver
mig mod til igen at elske, håbe og tro. Måske
I synes det er pjattet, men den sorgløshed
forløses i Halfdan Rasmussens digt ”Noget
om at føle sig grebet”:
I går sprang alting ud
som Gud bestemte.
I dag sprang jomfru Olsen
ud fra femte.
Men da en sanger stod
og kvad om våren,
fortrød hun springet
før hun ramte gården.
Og da hun syntes godt
om hans tenor,
lod hun sig gribe
af hans skønne ord.

Troen på den opstand for så mange år siden
har ikke alene givet mennesker en fornemmelse af Guds trofasthed. Den får os også til
at tro at det nok kan være at vi lever med en
afgrund af mørke og gys under os, med et
dyb af jubel og lys – vi mærker allermest at et
eller andet sted er der en der vogter og værner, og vi bliver ikke skrækslagne for vores
egne undergangsvisioner. Vi bliver ikke grebet af kynisme. Hver eneste gang vi tænker
”politisk, militær eller økonomisk nødvendighed” så vågner der en opstand i vores sind
mod verdens trivialitet, og troens fantasi bryder ud i fantasifuld opstand.
Glædelig påske!
Peter Skov-Jakobsen

I kvæld blev der banket på Helvedes port
I kvæld blev der banket på Helvedes port,
så dundrer den rullende torden,
herolden var stærk og hans budskab fuldstort,
thi lyttede alt under jorden.

’I råde for Himmel, I råde for jord’,
så hvisled den smigrende stemme;
da blege og blå vi til Helvede fór,
langt andet vi fik at fornemme!

”Fra Himlen jeg melder nu Helvedes kryb:
Fra jorden nedstiger en kæmpe,
han springer i gry over svælgende dyb,
for gråd selv i Helved at dæmpe.

Men er du den sæd, mig blev lovet til bod,
undfanget og født af en kvinde,
da falder ej moder omsonst dig til fod,
forlades ej grusomt herinde.”

Han vandrer på gløder som jomfru på gulv,
ham tramper på øgler og drager,
hugormen han knuser, og Helvedes ulv
han binder, mens afgrunden brager.”
Sig rejste de fanger nu alle på stand,
men dog for kun dybt at nedknæle.
”Velkommen, velsignet, vor frelsermand!”
det lød fra utallige sjæle.

Fra soløjne milde to tårer nu faldt,
og underfuldt var det at skue,
med dejlige farver i krone-gestalt
sig danned om Eva en bue.
Nu ”Adam, hvor er du?” blev hørt med en røst
som lærkens en pinsedagsmorgen;
da fødtes i Helved den evige trøst,
sin helsot fik menneskesorgen!

Så kyssed sin moder Guds herligheds glans
til under for alle de døde,
og op stod, som dronning, med regnbuekrans
skøn Eva, som angred sin brøde.

Da Eva tog ordet, gik Frelseren nær
og sagde: “Min Søn og min Herre!
Jeg ene det voldte, at vi ligger her,
for jeg lod mig dåre, desværre!

Fra Helvede steg nu den Herre så bold,
ham fulgte så fager en skare,
som solen på skyer han sattes på skjold,
profeterne alle ham bare.

Den slange, som krymper i flammer sig nu,
sig bugted om kløgt-træets grene,
den glimred som guld, og den skød mig i hu:
Vi rådte for verden alene!

Så herlig opstod på den tredie dag
vor frelser, uskyldig korsfæstet;
thi er det på jord nu en salighedssag:
Guds Søn haver Helvede gæstet!
Grundtvig 1837 (jf. Den danske Salmebog 213)
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GUDSTJENESTER
MARTS
1: 1. SØNDAG I FASTEN
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen

19: 1. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Thyssen
Konfirmation
17: Ejgil Bank Olesen

8:

26: 2. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Skov-Jakobsen
Konfirmation
14: Peter Skov-Jakobsen
Børnefamiliegudstjeneste
DR SpireKoret og DR BørneKoret
medvirker

2. SØNDAG I FASTEN
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Ejgil Bank Olesen
Prædikant: Maria Gitz Christensen

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

MAJ
3: 3. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam (kirkekaffe)

29: MARIÆ BEBUDELSESDAG
10: Peter Thyssen
17: Peter Skov-Jakobsen

8:

APRIL
5: PALMESØNDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Ejgil Bank Olesen
9:

SKÆRTORSDAG
10: Peter Thyssen
Radiotransmission
Kirkefrokost

STORE BEDEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen

10: 4. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen
Prædikant: Maria Gitz Christiansen
17: 5. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Peter Thyssen
21: KRISTI HIMMELFARTSDAG
10: Peter Thyssen

10: LANGFREDAG
10: Helene Dam
Radiotransmission
16: Peter Skov-Jakobsen
Musikandagt
Radiotransmission

24: 6. SØNDAG EFTER PÅSKE
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Skov-Jakobsen

12: PÅSKEDAG
10: Ejgil Bank Olesen
Radiotransmission

JUNI
1: 2. PINSEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen

13: 2. PÅSKEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
Radiotransmission

7:
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31: PINSEDAG
10: Peter Thyssen

TRINITATIS SØNDAG
10: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17: Peter Thyssen

KO N C E RT E R
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang
Dørene åbnes en time før koncerternes begyndelse
Søndag 29. marts kl. 20.00:
DR PigeKorets forårskoncert
Forårskoncert med DR PigeKoret og DRUEN (DR Ungdoms Ensemblet) under ledelse af
Michael Bojesen & Morten Ryelund.
Musik af blandt andre Mendelssohn samt uropførelse af Pernille Sejlund
Entré (dørene åbnes kl. 18.45)
Fredag 10. april kl. 16.00:
Langfredagsandagt
Fremførelse af Domenico Scarlattis Stabat Mater for 10 solostemmer og basso continuo
Medvirkende: Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen
Orgel: Lars Nielsen Sardemann
Musikandagten transmitteres direkte i DR P1
Lørdag 2. maj kl. 16.00:
Internationalt Børnekorstræf
DR JuniorKoret og Mädchenchor Hamburg (Hamburg Girls Choir) har sat hinanden stævne.
Dirigent: Maren Hagemann-Loll og Susanne Wendt. Ved orglet: Lars Nielsen Sardemann.
Mandag 4. maj kl. 19.30:
”Så syng da, Danmark!”
Koncert på Danmarks Befrielsesaften.
Medvirkende: DR JuniorKoret under ledelse af Susanne Wendt, Sankt Annæ Pigekor under
ledelse af Claus Jensen, DKDM Børnekor under ledelse af Bente Colding Jørgensen.
Ved orglet: Jakob Lorentzen
Lørdag 6. juni kl. 19.00:
Kleives Requiem
Den gamle requiemtekst sat i nye toner (munkesang, rock, jazz, pop til moderne kompositionsmusik) af den norske komponist Iver kleive. Fremføres her af Oslo Bachkor,
kammerkoret Con Vocale, Stavanger Vocalensemble, to vokalsolister og orgel.
Entré
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 11. marts:
Lektor Mads Madsen Nielsen:
Situationsberetning fra Israel og Palæstina
Onsdag 15. april:
Tidl. overfartschef Nils Munk:
Afslutning af færgefarten over Storebælt, da den faste forbindelse overtog
Onsdag 13. maj:
Lektor i historie, Ulrik Langen:
”Den Afmægtige” – en biografi om Christian VII
Møderne holdes i Store Skriftestol kl. 14. Der serveres eftermiddagskaffe
Onsdag 10. juni:
Sommerudflugt

Rundvisninger i Holmens Kirke
Torsdag 14. maj kl. 19.30
ved sognepræst Peter Thyssen
Tirsdag 9. juni kl. 19.30
ved sognepræst Peter Skov-Jakobsen
Der vil blive fortalt om Holmens Kirkes historie samt om kirkens indretning og inventar.
Efter rundvisningerne, der varer ca. 1 time, serverer vi et glas vin.
Alle er velkomne!

Kirkefrokost Skærtorsdag
Traditionen tro vil der være kirkefrokost efter højmessen Skærtorsdag den 9. april.
Tilmelding til kordegn eller kirketjener senest mandag den 6. april.

Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 26. april er der børnefamiliegudstjeneste kl. 14, hvor Danmark Radios Spirekor og Børnekor
medvirker. Efter gudstjenesten er der godter til store og små.
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Nyt fra menighedsrådet
Møder i menighedsrådet
Ordinære møder i menighedsrådet planlægges afholdt i Store Skriftestol tirsdag den 10. marts og
tirsdag den 19. maj, begge dage kl. 16.00.

Sogne- og orlogspræst Peter Skov-Jakobsen 50 år

I et mylder af trolde, prinsesser, pirater, hekse, juletræer, supermænd og de mest kunstfærdige
udklædninger blev katten slået af tønden i forbindelse med børne-familiegudstjenesten fastelavnssøndag 22. februar. Og midt i det hele stod Peter Skov-Jakobsen og styrede slagets gang,
ikke alene med sikker hånd men også med nødvendig klar stemmeføring: Lige fra gudstjenestens indledning, til fortællingen om kvinden der havde lidt af blødninger i 12 år, til den fælles afsyngelse af ”Sorrig og glæde”. Med to frem og én tilbage nåede vi alle dansende frem til
tønden. Og der blev slået, der blev slået, der blev slået… – tønden var i år af overordentlig god
kvalitet. Men det lykkedes dog omsider at få en kattekonge og en kattedronning. Og så kunne
de, der endnu ikke havde nået det, endelig omsider gratulere Peter Skov-Jakobsen med de 50
år.
Fra Holmens kirke, fra menighed, menighedsråd, medarbejdere lykønsker vi Peter og kipper med flaget. Tak for alt godt og God Vind.
Ejgil Bank Olesen
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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

Holmens Kirke er åben for besøgende mandagfredag 9-14, lørdag 9-12 undtagen når der er kirkelige handlinger i de nævnte tidsrum.

Organistassistent Lars Nielsen Sardemann.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk

Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk

1. kirketjener Tonny Hornstrup.
Tlf. 22 22 82 27 (i kirkens åbningstid).

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: Kommandørkaptajn
Anders Friis.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Rosendahls Fihl Jensen a/s

