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Ejgil Bank Olesens tale ved Peter Skov-Jakobsens afskedsgudstjeneste
i Holmens Kirke, den 23. august 2009
Kære Peter!
Fra de lave stuer i Nyborder, henover Nyboders teglhængte tage, går turen nu til den
stolte gamle bispegaard i Nørregade – boligen som siden reformationen har huset Sjællands og Københavns biskop og biskoppens
familie. Fra det ydmyge delekontor i Holmens kirke går turen til cheflukafet og Stiftets kommandobro i Hjørneværelset på 1. sal
i Nørregade 11, med udsigten til Bispetorv
og Vor Frue kirke.
Du har som det kan siges med maritimt
sprogbrug arbejdet dig op gennem klysset.
Under studierne var du kirketjener i Domkirken i Vor Frue. Du var i øvrigt også ved
statsbanerne en overgang. Så blev du og Birgitte assistentpar i sømandskirken i Hull og
efter at studierne var vel afsluttet blev du
sømandspræst i Hull, indtil I med Astrid og
Bodil vendte hjem til Danmark til Nyboder,
til stillingen som sogne-og orlogspræst ved
Holmens Kirke.
Nu er ringen er sluttet – du er tilbage ved
Domkirken. På næste mandag entrer du
chefstolen i stiftets hovedkontor i landets fineste kirkelige embede, stolen i kontoret
hvor alle beslutninger tages, hvor kirkens
skib og skibe styres fra. Flot, godt gået, bravo
zulu!
Vi glæder os over det og vi glæder os sammen med dig og din familie. Vi glæder os
sammen med Københavns Stift, som i dig
får en biskop med de helt rigtige kvaliteter og
kvalifikationer. Vi soler os i skæret af din udnævnelse, fordi du er én af vore. Du er matrosen, der er blevet skibsreder, som har arbejdet sig op gennem klysset.
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Men du og Holmens menighed, som i dag
er stimlet sammen om dig for at sige tak og
ønske god vind, skal vide at du ingenlunde er
den første præst fra Holmens Kirke der bliver biskop. Jeg har ikke nærlæst annalerne,
men mindst 11 præster i kirkens 400-årige
historie er blevet biskop. Så det er altså ikke
et særsyn, ja jeg vil forsigtigt vove den
påstand at Holmens Kirke nok er én af de
kirker der har leveret flest biskopper her til
lands.
Til lykke med det alt sammen, også
selvom vi skal ud at finde en ny præst. Vi skal
ikke finde en afløser for dig og det er også
godt det samme. Vi kan ikke finde én som
dig igen, men vi kan finde en anden. Nu skal
medarbejderne ikke længere gå med skræk i
livet for hvornår du spasmager viser dig bag
én eller anden dør eller bag alterforhænget
og kyser livet af dem. Men helt ærligt, vi
kommer til at savne det daglige nære fællesskab med dig enormt, din loyalitet, din indstilling, din vinkling på sagerne, dit vid, din
klogskab og ikke mindst dit nærvær og omsorg. Hvor har det været givende, inspirerende og frugtbart. Men du og vi har altså
selv været ude om det, så det er vores egen
skyld, at du nu forlader os. Vi to får så i
øvrigt nu et andet arbejdsfællesskab og det
glæder mig selvfølgelig uudsigeligt, for jeg er
helt tryg ved min nye chef og åndelige vejleder. Men det glæder mig også, at vi gennem
alle årene her i Holmens Kirke har haft et tillidsfuldt og jævnbyrdigt forhold, som nu
blot klædes i anden dragt og form.
Os der delte den første tid med dig her i
kirken efter din ansættelse husker endnu din

benovelse over rummet og også med hvilken
entusiasme du iklædte dig den, samtidig
med, at du på en helt ny måde åbnede Holmens Kirke for os, som havde været her gennem mange år. Man kan jo blive ”se-blind”,
og det var vi vist blevet, men du gav os øjne
at se med – du åbnede vore øjne bl.a. for alle
de mange vrængemasker der er overalt i Holmens Kirke: på prædikestol, altertavle og i
loftet. Du lærte os sandheden i Karen Blixens ord fra: ”Syndfloden over Norderney” fra
”Syv fantastiske fortællinger”: ”at på din maske skal jeg kende dig”.

melse. Men for at du nu alligevel skal kunne
huske Holmens Kirkes vrængemasker, får du
her et eksemplar i en moderne tolkning i et
ekspressionistisk farvevalg med bl.a. den biskoppelige permant rose og den pontifikale
gule farve, med ansigtets forvrængede udsende og skarpe tunge, som skærer ind til
sandheden så det bløder fælt fra maskens
mund.

Vrængemaske, malet af Ejgil Bank Olesen.

Motiv med ”vrængemaske” fra Holmens Kirkes altertavle (foto: Anne K. Løgstrup).

Du kan jo desværre ikke få nogen af dem eller Holmens Kirke med dig i det hele taget,
men du kan altid komme her, ligeså meget
du ønsker, for én gang Holmens Kirke altid
Holmens Kirke. Du ved det i øvrigt godt: at
det eneste der berettiger en præst til at forlade Holmens Kirke er pensionering eller
død og til nød, men kun til nød forfrem-

Vrængemaskerne fortæller os, at vi kun er
mennesker med alt hvad det indebærer af
menneskelighed over hele spektret lige fra
kærlighed, tillid, tro, venskab, tilgivelse til
uforsonlighed, svigt, had, korrumperende
adfærd osv. Vrængemasker holder os på
evangelisk-luthersk vis fast på vores menneskelighed.
Kære Peter! Tillykke med det hele. Tak for
alt hvad du har givet os kollegaer, medarbejder, menighedsråd og menighed - Holmens
kirke og kirken i det hele taget. Alt det bedste. Og husk så, at Holmens Kirke altid for
dig vil være som hjemmet det kære. God
vind som vi siger her hos os og det betyder
Guds velsignelse.
Ejgil Bank Olesen
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
6: 13. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Karen Mogensen

25: 20. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen (kirkekaffe)
17: Peter Thyssen
DR JuniorKoret medvirker

13: 14. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
14: Peter Thyssen
Børnefamiliegudstjeneste
DR SpireKoret og DR BørneKoret
medvirker

NOVEMBER
1: ALLE HELGENS DAG
10: Helene Dam
15: Ejgil Bank Olesen
Holmens Kirkegårds kapel
8:

20: 15. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Helene Dam
17: Claus Harms
27: 16. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
Høstgudstjeneste.
Efterfølgende kirkefrokost
17: Ejgil Bank Olesen
OKTOBER
4: 17. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam
9:

22. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Holger Jepsen

15: 23. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Karen Mogensen
22: SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET
10: Ejgil Bank Olesen
17: Claus Harms
29: 1. SØNDAG I ADVENT
10: Peter Thyssen
14: Peter Thyssen
Børnefamiliegudstjeneste
DR BørneKoret medvirker

KULTURNATGUDSTJENESTE
23: Peter Thyssen

11: 18. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Holger Jepsen

DECEMBER
6: 2. SØNDAG I ADVENT
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam
De ni læsninger

18: 19. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Claus Harms

13: 3. SØNDAG I ADVENT
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen
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KO N C E RT E R
Hvor intet andet er anført, åbnes dørene 1 time før koncerten
Fredag 9. oktober
Kulturnat
18.00-18.35:
Koncert for de mindste med DR Spire- og BørneKoret. Dirigent: Susanne Wendt
20.00-20:35:
Koncert med DR JuniorKoret. Dirigent: Susanne Wendt
21.30-22.05:
Korkoncert med Graabrødre Kammerkor
23.00-23.45:
Natgudstjeneste.
Holmens Kantori. Dirigent: Lars Nielsen Sardemann.Ved orglet: Jakob Lorentzen
Søndag 25. oktober kl. 14.00:
Korkoncert
Sankt Pauls Kammerkor fremfører værker af Bach, Debussy, Britten,
Holmboe, Nystedt, Lewkovitch og Pärt. Dirigent: Torsten Nielsen.
Entré kr. 50. Dørene åbnes kl. 13.30.
Søndag 1. november kl. 16:00:
Mozarts Requiem
Københavns Kantatekor, solister og orkester under ledelse af Torben Svendsen.
Entré kr. 150.
Lørdag 7. november kl. 20.00 :
Copenhagen Renaissance Music Festival
Medvirkende: instrumentalensemblet Concerto Soave (Frankrig),
harpenisten Mara Galassi (Italien) og cembalisten Jean-Marc Aymes (Frankrig). Entré
Tirsdag 24. november kl. 19.30:
”Den signede dag”
Ivar Kleive (orgel) & Knut Reiersrud (guitar) fortolker salmemelodier af Grundtvig. Entré
Onsdag 2. december kl. 16.30-18.00:
Kirkeministerens Julekoncert
Fri entré
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 9. september:
Ole Asbjørn: Læge på Grønland – i nord og syd og øst og vest
Onsdag 14. oktober
Helene Dam: Holmens Kirke fra Michael Neiiendam til i dag
Onsdag 11. november:
Lise Svanholm: Portrætter
Møderne afholdes i Store Skriftestol kl. 14.00. Der serveres eftermiddagskaffe.
Alle er velkomne!

Folketingets åbningsgudstjeneste
I forbindelse med Folketingets åbning afholdes der gudstjeneste
tirsdag den 6. oktober kl. 10.00
i Christiansborg Slotskirke
Prædikant: sognepræst Kathrine Lilleør
Holmens Kirkes kantori medvirker. Der er adgang for alle og dørene åbnes kl. 9.30.

Onsdag 18. november kl. 19.30:
Foredragsaften ved sognepræst Peter Thyssen:
Hvorfor holder vi gudstjeneste?
Gudstjenestens historiske baggrund vil blive gennemgået og vi vil se på forløbet i den nuværende
danske gudstjeneste. Mødet finder sted i Store Skriftestol. Alle er velkomne!

Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Efter høstgudstjenesten søndag den 27. september er der kirkefrokost. Tilmelding til frokosten
bedes foretaget til kordegnekontoret senest torsdag den 24. september.

Morgensang
Der er morgensang i Holmens Kirke hver onsdag kl. 10.00. Efter morgensangen byder kirken på
en kop kaffe.

KirkeBio 2009-2010
En ny sæson i KirkeBio København er begyndt. Se nærmere på Holmens Kirkes hjemmeside.
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Tillykke og tak til Peter Skov-Jakobsen
Menighedsrådet har med stor spænding fulgt
bispevalget i Københavns Stift. Sogne- og
orlogspræst Peter Skov-Jakobsen valgte på opfordring fra en række kollegaer at stille op som
bispekandidat – og blev valgt. Søndag den
30. august 2009 vies Peter Skov-Jakobsen som
biskop i Vor Frue Kirke.
I den forbindelse ønsker vi på menighedens
vegne et stort og velfortjent tillykke til Peter, og
til Københavns Stift. Der er ingen tvivl i menighedsrådet om, at Peter vil være en meget
værdig og givende biskop, som vil tjene stiftet
med stort engagement og dedikeret sjæl.
For os i Holmens Kirke bliver det dog desværre samtidig et farvel til Peter Skov-Jakobsen
efter 11 år som sognepræst. Peter har i al den
tid ydet en stor indsats for Holmens Kirke,
sogn og søværn.
Peter har formået at formidle kristendommen nutidigt, nærværende og vedkommende.
Hvad end det sker fra prædikestolen fra 1662 i
Holmens Kirke. På hjemmebesøg hos menigheden. Eller på internationale missioner med
det danske forsvar som orlogspræst, senest i
vinteren 2008/2009 på ABSALON i Adenbugten.
Hans formidable prædikener giver ofte stof
til eftertanke. Hans menneskelige varme og
indsigt giver støtte og trøst. Hans engagement
i Holmens Kirke har været en uundværlig
støtte i menighedsrådet. Peter Skov-Jakobsen
vil derfor blive savnet som sognepræst, selv om
vi fortsat vil have glæde af ham som biskop.

Peter Skov-Jakobsen på prædikestolen ved afskedsgudstjenesten i Holmens Kirke

Med Peter Skov-Jakobsens bispevielse den 30.
august 2009 står menighedsrådet følgelig over
for en stor og væsentlig opgave. At finde den
rette afløser for Peter, som forhåbentlig vil
kunne føre Peters arbejde og engagement videre.
Kære Peter. Et varmt tillykke med dit nye
hverv som biskop. Du vil blive savnet i Holmens Kirke, hvor vi glæder os til at kunne byde
dig velkommen i fremtiden som biskop Peter
Skov-Jakobsen.
På menighedsrådet vegne,
Signe Lynggaard Madsen

Møder i Menighedsrådet
Ordinære møder i Menighedsrådet påregnes afholdt i Store Skriftestol tirsdag 20. oktober og tirsdag 10. november kl. 16.00.
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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 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.

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

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 10-16 (oktober-april: 10-15), 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
Menighedsrådsformand: Kommandørkaptajn
Anders Friis.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk

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

Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.
Rosendahls Fihl Jensen a/s

