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Grubleren
(foto: Peter Thyssen)
Skulptur af Jens Galschiøt på Christiansborg Slotsplads.
Den 15 m høje balance-skulptur blev opstillet i marts som optakt til Undervisningsministeriets
konference om ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”. Skulpturen bliver stående i hele 2009.
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Sognepræst Helene Dam
Søndag den 15. marts blev leder af Københavns Stiftscentral, pastor Helene Dam, indsat som sognepræst i Holmens Kirke med 10
procents forpligtelse ved kirken. Holmens
provst, Ejgil Bank Olesens tale ved indsættelsen bringes her.
Kære Helene Dam!
Kære Holmens kirkes menighed!
Lidt upåagtet opstilledes i begyndelsen af
denne måned en høj skulptur på Christiansborg Slotsplads. Ja, hvis man ikke lige ved det,
altså at skulpturen er der, kan man sagtens passere Slotspladsen uden at have set den.
På en 15 m høj pæl står figuren fordybet i
sine egne tanker. Med højre arms albue hvilende på det optrukne ben og med hånden under hagen balancerer figuren på tåspidserne
som en anden søjlehelgen på sin høje stage.
Figuren hedder Grubleren og er en del af
en skulpturrække kaldet Balanceakten. Jens
Galschiøt, som er kunstneren bag skulpturerne
fortæller, at idéen er at skabe et enkelt udtryk,
et symbol på miljøproblematik og bæredygtig
udvikling og det dilemma klimakrisen sætter
os mennesker i. Balanceskulpturen symboliserer ganske enkelt den hårfine balance der skal
til for at lave denne form for akrobatik. Kommer man til at lave en lille uovervejet bevægelse, falder man altså ned og slår sig ihjel.
Kun ved konstant at kompensere for ubalancen kan menneskeskikkelsen holde sig på spidsen af masten.
Skulpturen skal stå på slotspladsen resten af
2009. I forbindelse med klimatopmødet i december vil den få følgeskab af 9 andre skulpturer – hvor alle figurerne laver den samme umulige balanceakt på toppen af de høje master.
Kære Helene, nu er det ikke den selvoptagne Grubler det skal dreje sig om, men det er

2

Helene Dam (foto: Michael Due)
for en kort stund dig, som skal præsenteres for
Holmens kirkes menighed, her inden du forestår resten af søndagens gudstjeneste.
Du har med mellemrum prædiket i Holmens Kirke i de godt 6 år, du har været præst i
Skt. Pauls Kirke, men fra i dag bliver du én af
Holmens Kirkes faste præster og får som sådan
dit kirkelige tilhørsforhold her i kirken og i
menigheden. Jeg ved det for dig er en gammel
drøm der går i opfyldelse. I din barndom og
under din opvækst kom du her i kirken, da
dine forældre var personlige venner med
Michael Neiiendam, daværende Holmens
provst. Du har som barn siddet her i kirken
under Neiiendams prædikestol og lyttet og formodentlig også fået grundlagt tanken om en
dag at blive præst.
Din vej til præstegerningen har været snørklet, men særdeles frugtbar, ikke mindst for dit
store, vigtige engagement i at uddanne os
præster i den vanskelige kunst at prædike, tale,
i at gøre os forståelige og i øvrigt at sørge for at
vores formidling ikke kommer til at stå i vejen
for det budskab, vi er sat til at forvalte.
Helene Dam, før du blev præst i Skt. Pauls

Kirke har du været sognepræst i Hans Tausens
Kirke på Islands Brygge og i Utterslev Kirke.
Oprindeligt er Helene Dam uddannet operasanger og har erhvervet både en universitetsgrad i retorik, såvel som i teologi.
Storm P. siger, at en akademiker er én der
har læst sig til det vi andre allerede ved. Det er
nu ikke helt dækkende i dit tilfælde, Helene.
Du har ikke læst dig til det hele. Både som sangere og kordegn kender du kirken og alle dens
arbejdsgange indefra.
Siden 2000 har du sammen med dine
præstelige forpligtelser bistået Biskoppen over
Københavns stift i undervisningsmæssige
spørgsmål, nærmere bestemt i det der hedder
Stiftscentralen. I fremtiden vil du med en fordelings procent på 90 skulle fungere på Stiftscentralen og med 10 af en fuldtidsstilling i
Holmens kirke.
Jeg er sikker på, at der på et eller andet tidspunkt byder sig en lejlighed til at fortælle Holmens Kirkes menighed om dig selv og også om
dit arbejde som stiftspræst. Men jeg vil godt
sige her i dag, at det er et meget værdsat og berømmet arbejde Helene Dam udfører som
stiftspræst med bl.a. at arrangere kurser inden
for pastoralteologien.
Jeg skal også huske at fortælle, at du er skaberen af Babysalmesangen. Babysalmesangen
er over det ganske land blevet en enorm succes,
også her i kirken, hvor nybagte mødre, fædre
og bedsteforældre med deres nyfødte mødes til
babysalmesang.
Nu tilbage til Grubleren på stagen på Christiansborg Slotsplads. Grubleren er et billede på
det moderne menneske, som lever i illusionen
om, at den individuelle frihed er ubegrænset.
Grubleren har en tyrkertro på at frihed er noget
man kan købe sig til. Individualiteten er blevet
et handelsobjekt på linje med andre varegrupper. Det betyder dybest set at det moderne
menneske i stigende omfang er helt alene med
sine muligheder og sine begrænsninger.

Grubleren er et billede på vor tids afgudsdyrkelse, den der så indtrængende advares
imod i dagens gammeltestamentlige tekst (5.
Mos. 18,9-15, 3. s. i fasten, 1. tekstrække).
Det moderne menneskes afgudsdyrkelse er
selvoptagethed, at jeg kan selv, at jeg vil selv og
at jeg kun har øje for mig selv.
Når så det moderne menneske i al sin
nøgenhed og sårbarhed er afdækket og grublende står der og forsøger at balancere i denne
verden med krig, sult og miljøkatastrofer, i vor
verden med alle dens udfordringer, krav og
faldgruber, er det at vi som kristne tror, at der
midt i al vores forvirring og smerte rækkes os
en venlig og myndig hånd. Netop af ham der
gik gennem al lidelse og død og på den tredjedag opstod for vore synders skyld. Ham der
har tilsagt os al sin kærlighed, sådan som vi
synger det: ”Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden”.
Din opgave som præst, også her i Holmens
Kirke, er under alle forhold at fortælle om
ham, der selv er kærlighed, om ham der tog de
små børn i favn, ham der helbredte i Guds
navn, gav liv til udstødte, gav værdighed og
kræfter til alle han mødte på sin vej. Din opgave er at forkynde glædens og frelsens evangelium som det gode, der er så fundamentalt
nødvendigt for at vi kan leve livet i ordentlighed i fællesskab med hinanden.
Til Holmens Kirkes menighed vil jeg sige,
gør god brug af jeres nye præst, støt Helene
Dam i hendes arbejde med at formidle evangeliet, med at prædike det ord, som hun er kaldet til at formidle her i Holmens Kirke og i
Københavns Stift. Tænk altid godt om hende
og tal altid pænt om hende, hjælp hende i det
krævende, glædelige og meningsfyldte og til
tider også vanskelige arbejde, det er at være
præst. Ved fælles indsats vil pastor Helene
Dams arbejde her i sogn og kirke blive til lykke
og til velsignelse. Amen.
Ejgil Bank Olesen
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GUDSTJENESTER
JUNI
1: 2. PINSEDAG
10: Peter Skov-Jakobsen
7:

19: 6. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank-Olesen
17: Helene Dam

TRINITATIS SØNDAG
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen

14: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Ejgil Bank Olesen
15: VALDEMARSDAG
19.30: Peter Thyssen

26: 7. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen

AUGUST
2: 8. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Helene Dam

21: 2. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Helene Dam

9:

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

16: 10. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17: Peter Skov-Jakobsen

JULI
5: 4. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Skov-Jakobsen (kirkekaffe)

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

12:

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

9. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Skov-Jakobsen
17: Claus Harms

30: 12. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Ingen gudstjeneste (bispeindsættelse i
Københavns Domkirke kl. 14)

Morgensang
Der er ikke morgensang i Holmens Kirke i juli og august.
Morgensangen begynder igen onsdag den 9. september kl. 10.00.
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KO N C E RT E R
Holmens Kirkes Internationale Orgelfestival
Mendelssohn 200 års jubilæum (1809-1847)
Orgelkoncert hver onsdag kl. 12.00 i juli, august og primo september.
Der fremføres mindst ét værk af Mendelssohn ved hver koncert.
Varighed 30-35 minutter. Fri entré

Onsdag 1. juli:
Susan Landale
(Frankrig)

Onsdag 5. august:
Gillian Weir
(England)

Onsdag 8. juli:
Hans Fagius
(Sverige)

Onsdag 12. august:
Hans Ole Thers
(DK)

Onsdag 15. juli:
Florian Wilkes
(Tyskland)

Onsdag 19. august:
Bjørn Andor Drage
(Norge)

Onsdag 22. juli:
Lars Nielsen Sardemann
(DK)

Onsdag 26. august:
Kristian Krogsøe
(DK)

Onsdag 29. juli:
Mads Høck
(DK)

Onsdag 2. september:
Jakob Lorentzen
(DK)

Tirsdag 1. september kl. 20.00:
Koncert med værker af G. F. Händel
Baroksolister under ledelse af Ruben Munk.
Vokalsolister: Monica Nørgård Stevns (sopran) og Daniel Carlsson (counter tenor).
Entré kr. 100 (BilletNet)
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MEDDELELSER
Rundvisninger i Holmens Kirke
Tirsdag 7. juli kl. 19.30
ved sognepræst Peter Skov-Jakobsen
Torsdag 23. juli kl. 19.30
ved sognepræst Peter Thyssen
Der vil blive fortalt om Holmens Kirkes historie samt om kirkens indretning og inventar. Efter rundvisningerne, der varer ca. 1 time, vil der blive budt på et glas vin.
Alle er velkomne!

Konfirmation og konfirmationsforberedelse i Holmens Kirke 2009-10
Konfirmationsforberedelse ved Holmens provst Ejgil Bank Olesen og sognepræst Peter Thyssen, torsdage kl.
15.30-17.00. Konfirmation: søndag den 11. april 2010.
Konfirmationsforberedelse ved sognepræst Peter Skov-Jakobsen, mandage kl. 15.30-17.00.
Konfirmation: søndag den 18. april 2010.
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).

Velkommen til Helene Dam
I forbindelse med ansættelsen af pastor Helene Dam i Holmens Kirke byder menighedsrådet velkommen.
Vi glæder os meget til samarbejdet.
Menighedsrådet

Møder i Menighedsrådet
Ordinært møde i Menighedsrådet påregnes afholdt i St. Skriftestol tirsdag 25. august kl. 16.00.

Beretning fra menighedsrådets formand
Menighedsrådet har nu været på post i et halvt
år, og jeg synes derfor, at det er passende med
en kort orientering.
Umiddelbart kan det se ud som om, at vi
bevæger os i smult vande med en støt og rolig
kurs og fart – hvilket vi i øvrigt gør. Intet
stormvejr, og det seneste blev reddet af under
det ”gamle” menighedsråd med viceadmiral
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Knud Borck ved roret. Her tænker jeg både på
stiftets oplæg til provstisammenlægninger og
ikke mindst fredningssagen i forbindelse med
planerne om et nyt menighedshus i kirkehaven. Siden har der ikke været annonceret nyheder af betydning – den ene søndag afløses af
den anden – og I sidder måske med spørgsmålet, ”hvad foretager det nye råd sig egentlig?”.

Rådets fornemmeste opgave og pligt er at
skabe gode rammer for det store arbejde,
præsterne udfører ved højmesser, kirkelige
handlinger, undervisning og meget andet. Det
indebærer, at der skal være ordnede og ordentlige forhold for kirkens medarbejdere, og at
kirke- og kirkegårdsbygninger, boliger, inventar og udstyr løbende skal holdes ved lige og
fornys.
Men menighedsrådet er involveret i meget
mere. Der foregår mange aktiviteter i og omkring kirken, som er med til at skabe glæde og
fællesskab. Koncerter, foredrag, baby-salmesang og møder er med til at gøre kirken til et
samlingssted for mange – også i hverdagen. De
mange praktiske opgaver, der skal udføres for
at planlægge og gennemføre alle disse aktiviteter, bliver i stort omfang udført af frivillige – i
og uden for menighedsrådet – som gang på
gang yder en mægtig indsats for fællesskabet.
Menighedsrådet må også i sit arbejde forholde sig til forskellige ”dilemmaer”. Som eksempel kan nævnes, at Holmens Kirke som
”institution” på den ene side er underlagt almindeligt gældende lovgivning for en arbejdsplads – her tænkes på arbejdsforhold for medarbejdere, adgangsforhold for handikappede
og kundeservice generelt – og på den anden
side er begrænset af kirkens fysiske rammer og
æstetiske hensyn. Modstridende elementer –
ja, når man går i dybden og bag facaden i Holmens kirke, så er det faktisk en stor udfordring
at leve op til kravene.
Denne udfordring, at forbedre forholdene
for både medarbejdere og menigheden, har det
nye menighedsråd overtaget. Jeg kan ikke fortælle så meget om det i denne fase, men det er
naturligvis vores intention, at der kan findes en
tilfredsstillende løsning til glæde for kirken,
menigheden, de ansatte og miljøet omkring
Slotsholmen.
Mens vi arbejder – i det stille – med at finde
en løsning på bedre forhold, ærgrer vi os na-

turligvis som så mange andre over, at kirkehaven fortsat ser ud, som den gør, og at vi ikke er
kommet længere i processen, end vi er. Men
samtidig trøster vi os med, at der faktisk foregår mange aktiviteter i Holmens Kirke, som
foruden de kirkelige handlinger sidste år talte
mere end 50 koncerter og et stort antal foredrag, for blot at nævne et par eksempler. Det
glæder både menighedsrådet og medarbejdere,
og jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, at
der er en vis stolthed over at en del af holdet.
Menighedsrådet ønsker, at vi fortsætter med
de aktiviteter og i den mængde, som kirken byder på nu. Samtidig vil vi være parate til at
forny os, når mulighederne byder sig. Seneste
initiativ er en profil på facebook, hvor rådet på
forsøgsbasis vil annoncere særlige begivenheder i kirken i håbet om, at vi kan tiltrække en
større del af menigheden.
Nogle vil stille det spørgsmål, om kirken
skal komme til menigheden, eller menigheden
skal komme til kirken. I menighedsrådet mener vi både og. Vi ønsker at gøre kirken til et
rum, hvor man på mange måder kan få en oplevelse. Det kan være i form af en prædiken,
som sætter livets store spørgsmål i perspektiv i
en travl og hektisk hverdag, eller i form af en
smuk koncert, hvor man samtidig med musikken kan nyde det smukke kirkerum. Vi vil
gerne sikre os, at folk er opmærksomme på alle
de muligheder, som kirken byder på.
I mit halve år som formand er jeg gang på
gang blevet imponeret over det engagement og
den professionalisme og vedholdenhed, som
kirkens både gejstlige og ikke-gejstlige medarbejdere, lægger for dagen. Det er noget af det,
der skaber en helt særlig stemning i Holmens
Kirke, som jeg i hvert fald ikke har oplevet andre steder. Jeg håber, at vi i menighedsrådet ved
vores arbejde aktivt vil kunne understøtte, at
det fortsat vil være sådan til glæde og gavn for
hele menigheden.
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.

Menighedsrådsformand: Kommandørkaptajn
Anders Friis.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk

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
Sognepræst Helene Dam.
Træffes efter aftale.
Bopæl: Diskovej 15, 3390 Hundested.
Tlf. 23 32 88 18. E-mail: hd.stift@city.dk
Organist og kantor Jakob Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32. 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: ankl@km.dk

Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Britta Ulnits.
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.

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

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

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

Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk

2. kirketjener Marianne Linde.
Tlf. 22 22 82 26 (i kirkens åbningstid).
E-mail: mlj@km.dk

Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Rosendahls Fihl Jensen a/s

