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Flåden 500 år
Den 15. august blev Flådens 500-års jubilæum markeret ved en gudstjeneste i Holmens
Kirke, med deltagelse af Kronprinsparret, repræsentanter for det officielle Danmark,
Forsvarets ledelse og besætningsmedlemmer fra de sejlende enheder.
(foto: Helle Kolding)
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Ejgil Bank Olesen 25 år i Holmens Kirke
Den 1. september 2010 er det 25 år siden, Holmens provst, Ejgil Bank Olesen, blev ansat som sogne- og orlogspræst i Holmens Kirke. Ejgil Bank Olesens 25-års jubilæum bliver markeret ved højmessen søndag den 12. september kl. 10. Efter gudstjenesten er der
reception i kirken, hvor vi vil lykønske Ejgil Bank Olesen med jubilæet.
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Provst, præst og pionér
Tværs gennem den dunkende lyd fra motorerne og suset fra ventilationen varslede en
hjertelig latter Ejgils ankomst til officersmessen om bord i korvetten OLFERT FISCHER,
længe før vi så ham træde gennem døren.
Omstændighederne var ellers alvorlige nok.
Vi var om bord på Olfert Fischer på deployering nær den iranske kyst under den første
Golfkrig i 1990, og selv om operationen i dag
kan synes fredsommelig, var situationen uvant
og stemningen en smule anspændt. Efter timers koncentreret opmærksomhed på vagten
var det en lettelse at lade latteren skylle ind
over sig, slippe spekulationerne og for en stund
nyde samværet i gode kollegers lag.
Det togt blev mit første møde med Ejgil, og
vi har været venner lige siden. Jeg kan stadig
mærke freden sænke sig over mig, når jeg hører
hans latter et sted i nærheden. Jeg er helt sikkert ikke den eneste, for det er værd at hæfte sig
ved, at Ejgil på den tur ikke blot holdt humøret oppe på besætningen, når situationen
var mest presset, men også tog initiativ til de
første mere systematiske tiltag for at sikre en
bedre trivsel hos de pårørende.
Ejgil havde som få blik for, at den skærpede
situation kaldte på en særlig opmærksomhed
over for dem, vi efterlod derhjemme i mediernes ofte meget dramatiske nyhedsstrøm. Under hele togtet skrev han nyhedsbreve, der beskrev livet og oplevelserne om bord, så vi, der
ikke havde tid til eller ikke magtede at skrive
lange breve, også kunne holde familie og venner opdaterede hver uge. Samtidig var han en
af dem, der pegede på behovet for netværk
blandt de pårørende og holdt os oppe på, at
der måtte skabes et beredskab, så familierne
havde klare retningslinjer for, hvor de skulle
henvende sig, hvis vi for alvor kom ud i skarpe
operationer. Ejgils initiativer kom til at danne
skole for Søværnets senere tiltag på dette om-

råde, og den dag i dag er det en af orlogspræsternes fornemste pligter at skrive nyhedsbreve for besætningen, når skibene er deployeret til fjerne himmelstrøg.
Det kan være svært for dem, der ikke har
været på langt togt med Søværnet at forstå
præstens særlige betydning om bord. Han/hun
er den eneste, der står uden for hierarkiet om
bord, og som er fri af de trakasserier, der
uvægerligt opstår, hvor mennesker skal leve og
arbejde tæt sammen. Præsten har samtidig
tavshedspligt og er en værdifuld sparringspartner og sjælesørger, når livets store spørgsmål og
kriser trænger sig på. Og endelig er han/hun
den eneste om bord, der har tid og overskud til
at arrangere sociale aktiviteter for besætningen,
uanset om der er tale om bingo eller udflugter.
Ejgil har altid forstået at holde den vanskelige balance mellem disse mange roller, og han
er afholdt og respekteret i hele Søværnet. Han
formår at skabe stemning og intensitet i en
gudstjeneste, der holdes under et kors, som
skibets tømrer har lavet ud af havaristokke, og
med biblen hvilende på et bord dækket af et
cheftæppe med tunge messinglysestager, der er
drejet nede i maskinen. Samtidig kan han sammen med sit personale i Holmens Kirke kreere
storslåede gudstjenester, der rummer enestående musik- og koroplevelser, uden at gudstjenestens fundamentale sigte trænges i baggrunden. Det viste han senest med festgudstjenesten i forbindelse med Søværnets 500 års
jubilæum.
Kære Ejgil: Tillykke med det flotte jubilæum. Tak for mange års godt venskab og for
en lang og flot indsats i Holmens Kirke.
19. august 2010
Nils Wang
Chef for Søværnets Operative Kommando
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Ejgil Bank Olesen
For over et år siden afslørede Ejgil Bank Olesen
et stort talent: tegne- og malekunst! Det første
billede jeg fik, vil nok altid have en helt
særlig plads. Det ser ved første øjekast aldeles
abstrakt ud; men på afstand og efter tid og ved
stædig beskuelse ser man et menneske. Han
har travlt. Ideerne blomstrer ud af hovedet.
Det er tydeligt at nogle samler sig. Det er også
klart at andre bare er – er – og er men ikke får
nogen form. Det er også klart at det er et menneske som er på gang, som haster af sted og
som må tænke undervejs og skabe mening og
blive til.
De fleste af os skulle nok kunne kende dette
menneske. ”It takes one to know one” siger
englænderne, og afslører min pointe. Farverne
er både højstemte og dystre. Det er både et
menneske der når noget og et menneske der
ville nå mere! Hele tiden at være på vej er både
en glæde; men til tider også en plage. Det er
modigt at stå frem med sin erkendelse og sætte
den på farve. Jeg bliver aldrig færdig med det
billede og jeg bliver heller ikke færdig med at
beundre det mod, som kan få det ud af penslen
og ned på lærredet!
Ejgil Bank Olesen er et menneske der overrasker. Ofte har jeg tænkt at jeg nok vidste,
hvad han mente, og så blev jeg gjort til
skamme. Først og fremmest, så var Vorherre
ikke karrig med humøret, da Ejgil stod for
skud! Skam få den, der ikke sætter pris på et
godt grin, en god historie og noget fest med
det hele. Men hvor tager man dog fejl, hvis
man tror at lysten til det muntre udelukker
alvoren! Hér står man over for et menneske,
der også tør se lige ind i tragedien og samtidig
være stille og dog yde modstand mod vanviddet!
Hos Ejgil er der ikke langt fra tro til prædiken og til omsorg. De fleste af os har mærket
det på et tidspunkt. Pludselig stod han der.

4

Der var kun forståelse at hente – der var kun
omsorg – der var kun hengivenhed. Her er der
også en præst som godt tør tale med dem, som
alle de andre ikke vil tale med. Han stiller sig
virkelig bare foran døren, og er der som medmenneske!
Provsten har en god fornemmelse af sin
samtid og lytter. Når yngre præster ytrer deres
forventninger til folkekirken som organisation, så finder de i Ejgil Bank Olesen et lydhørt
menneske. Der er krav som skal følges op på,
også i organisationer der lever under evighedens synsvinkel – og Ejgil hævder så at nogle af
forventningerne bør der følges op på denne
side af evigheden!
I årenes løb er det blevet til et stort netværk
i Søværnet og dets personel. En lang og trofast
indsats krydret med vilje og munterhed har
gjort Ejgil Bank Olesen til en agtet skibskammerat og en god medtænker i Søværnet.
Nu må man jo ikke bare lobhudle selv om
der grund til det. Vi skal hele vejen rundt om
et menneske. Det hører med til den smukke
personlighed at der gemmer sig et forrygende
temperament, et festfyrværkeri! Selv syntes jeg
ikke at det havde været en rigtig advents- og
juletid i Holmens Kirke, hvis vi ikke lige var
blevet ”kædestrammet” af et provsteligt udbrud om snavs, travlhed, koncertprøver, knager og spindelvæv! Men hvem var det så, der
stod og lavede julefrokost til os alle? Hvad gør
det, når man først én gang har gået en tur med
den samme mand i en park eller i en have og
lyttet til hans udredninger om træer, buske og
blomster? Hvad gør det når man har mærket
omsorgen? Hvilken rolle spiller det når latteren
og den ærlige menneskelighed sidder i ørene?
Ejgil Bank Olesen kender til de professionelle krav og underlægger sig dem gerne og
med flid er han præst og provst på land og til
søs. Jeg tror ikke helt han forstår at han allerede

har tjent i Holmens Kirke i 25 år. De blev hurtigt væk! Ejgil Bank Olesen lever med en høj
bevidsthed om at der kun er to ordentlige
grunde til at forlade Holmens Kirke: pensionering eller død! Alt andet smager af flugt eller
forræderi.

Jeg ønsker ham tillykke med en stor tak for
hans indsats som præst og provst – og ligeledes
ønsker jeg Holmens Kirke tillykke med en
dygtig prædikant, præst og provst.
Peter Skov-Jakobsen
Biskop over Københavns Stift

Foto: Thomas Rønn
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En sprudlende provst med mange talenter
1. september 1985 blev Ejgil Bank Olesen ansat som sogne- og orlogspræst i Holmens Kirke
med særlige forpligtelser over for personalet på
Søværnets Eksercerskole i Auderød. 1. oktober
1985 blev Ejgil Bank Olesen udnævnt af Forsvarschefen som orlogspræst i søværnet. Det er
nu 25 år siden.

I den anledning lykønsker menighedsrådet
Ejgil Bank Olesen med jubilæet og takker samtidig for 25 års god tjeneste og godt samarbejde som præst og siden 2001 som provst i
Holmens Kirke.
Holmens Kirke og menighed er så heldige at
have en provst fyldt med kvaliteter. Ivrig, arbejdsom og engageret hvad enten det er i kirken, med menigheden eller flåden. Altid til tje-

neste og altid med mange jern i ilden. Men
Ejgil er meget mere end det.
På kirkebænken under Ejgils tjenester er vi i
gode hænder. Ejgil mestrer sproget. Han taler i
billeder, som alle forstår, og fortsat med en lidt
charmerende, vestjysk dialekt. Men Ejgils talegaver kommer ikke kun til udtryk under forkyndelsen af evangeliet. Dem deler han ud
med rund hånd, hvor end han befinder sig:
Ejgil er et selskabs naturlige midtpunkt og altid god for en anekdote, en vittighed eller en
hurtigt improviseret tale.
Således må Ejgils kære hustru, Solveig,
glæde sig over at være gift med en underholdende livsnyder, der oven i købet ynder at lave
god mad, passe have og i det hele taget har stil.
Vice versa må Ejgil også takke Solveig for en
evig tålmodighed, så han har kunnet bruge så
megen tid på tjenesten i land og til søs gennem
de sidste 25 år.
Med så mange års tjeneste som præst og
provst i Holmens Kirke er Ejgil naturligt kirkens kontinuitet. Han har samarbejdet med
skiftende menighedsråd, hvilket i sig selv har
indebåret skiftende prioriteter og nye udfordringer. Det siddende menighedsråd ønsker, at
Holmens Kirke med respekt for traditionerne
skal forny sig, så kirken fortsat er et uomgængeligt tilbud også til det ”moderne” menneske.
I den forbindelse giver Ejgil et vigtigt og relevant med- og modspil. Menighedsrådet ser
frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde til gavn for menigheden og kirken.
Anders Friis
Formand for menighedsrådet

Tillykke til Holmens åndelige kaptajn
Det kræver sin mand at drive en stor skude
som Holmens. Hele tiden er der nye udfordringer i sigte for en Holmens provst – men-
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nesker som søger lyttende ører og gode råd,
kirkepolitiske øretæver i luften, gigantiske
gudstjenester med deltagelse af kongehuset,

søværnet og medlemmer af regering og folketing, for blot at nævne noget af det, som provsten yder.

For os oppe på det musikalske pulpitur er det
meget afgørende at have en mand som Ejgil
ved roret. Han brænder lidenskabeligt for Flådens Kirke, og det smitter helt op til os.

I alle årene der er gået har han vist kantoriet,
pige- og børnekorene og organisterne stor
respekt, bidraget med konstruktiv kritik og
inspiration samt givet udstrakt plads til nye tiltag. Ejgil har sans for timing og rytme, hvilket
blandt andet kommer til udtryk ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som helt selvfølgeligt forløber med stort overskud og elegance.
Kun én gang, tror jeg, fik jeg valgt den helt
forkerte melodi. Det var pinsemorgen nogle år
tilbage, hvor jeg spillede den ukendte romantiske melodi til 'Du, som går ud fra den levende
Gud'. Jeg var overbevist om, at det ville falde i
provstens smag. Men det viste sig bestemt ikke
at være tilfældet. Ejgil kan godt blive knotten,
men han bliver altid hurtigt god igen.
En kaptajn ved roret skal helst kende kursen. Det gør Ejgil! Og han tager tit og ofte os
medarbejdere med på råd.
Vi ønsker vores kaptajn et stort tillykke med
jubilæet, og glæder os til mange år endnu!
Kantoratet
organist & kantor Jakob Lorentzen
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GUDSTJENESTER
Efter gudstjenesten kl. 17 er der en forfriskning i et af kirkens lokaler
SEPTEMBER
5: 14. SØNDAG EFTER TRINITATIS
12: Gudstjeneste i anledning af
Forsvarets Flagdag
Ikke offentlig adgang
Gudstjenesten transmitteres direkte
på DR 1
17: Peter Thyssen
12: 15. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
25-års jubilæum
Efterfølgende reception
17: Peter Thyssen
19: 16. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
17: Helene Dam
26: 17. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
14: Anna Mejlhede
Børnefamiliegudstjeneste
DR SpireKoret og DR BørneKoret
medvirker

OKTOBER
3: 18. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Peter Thyssen
Høstgudstjeneste. Efterfølgende
kirkefrokost
17: Ejgil Bank Olesen
10: 19. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Helene Dam
17: Ejgil Bank Olesen
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15: KULTURNATGUDSTJENESTE
23: Helene Dam
17: 20. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Holger Jepsen
24: 21. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam
31: 22. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Anna Mejlhede
17: Ejgil Bank Olesen

NOVEMBER
7: ALLE HELGENS DAG
10: Helene Dam
15: Ejgil Bank Olesen
Holmens Kirkegårds kapel
14: 24. SØNDAG EFTER TRINITATIS
10: Anna Mejlhede
17: Peter Skov-Jakobsen
21: SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET
10: Helene Dam
17: Anna Mejlhede
28: 1. SØNDAG I ADVENT
10: Ejgil Bank Olesen
14: Anna Mejlhede
Børnefamiliegudstjeneste
DR BørneKoret medvirker

KO N C E RT E R
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerternes begyndelse
Onsdag 8. september kl. 20.00:
Virtuose strygere
Jesenka Balic Zunic og hendes barokensemble spiller værker af Leclair, Bonparti og Vanhal.
Entré: kr. 100/75
Fredag 15. oktober
Kulturnat
18.00-18.45:
Koncert for de mindste med DR Spire- og BørneKoret. Dirigent: Susanne Wendt
18.45-20.00:
Åben kirke for besøgende
20.00-20:45:
Koncert med DR JuniorKoret. Dirigent: Susanne Wendt
20.45-21.30:
Åben kirke for besøgende
21.30-22.15:
Korkoncert med Graabrødre Kammerkor. Dirigent: Gorm Larsen
22.15-23.00:
Åben kirke for besøgende
23.00-23.45:
Natgudstjeneste.
Holmens Kantori. Dirigent: Jakob Lorentzen
Søndag 24. oktober kl. 20.00:
Copenhagen Renaissance Musci Festival
Il Trionfo del Tempo
Program: Ghirlanda Sacra (Venedig 1625)
Entré

Søndag 31. oktober kl. 20.00:
Copenhagen Renaissance Musci Festival
Concerto Soave
Sopranen Maria Christina Kiehr m.fl..
Entré

Søndag 21. november kl. 19:30:
Concert Clemens
Koraften med 16 unge sangere fra Århus Domkirke. Værker af J. S. Bach og Mendelssohn.
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen
Onsdag 1. december kl. 16.30:
Kirkeministerens Julekoncert
Fri entré
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ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 8. september:
Overarkiver Hans Christian Bjerg: Det danske Søværn i 500 år
Onsdag 13. oktober
Provst Karsten Woll: Om komponisten H. C. Lumbye
Onsdag 10. november:
Foredragsholder meddeles senere
Møderne afholdes i Store Skriftestol kl. 14.00. Der serveres eftermiddagskaffe.
Alle er velkomne!
Morgensang
Der er morgensang i Holmens Kirke hver onsdag kl. 10.00. Efter morgensangen er der kaffe.
Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Efter høstgudstjenesten søndag den 3. oktober er der kirkefrokost. Tilmelding til frokosten bedes
foretaget til kordegnekontoret senest torsdag den 30. september.
Folketingets åbningsgudstjeneste
I forbindelse med Folketingets åbning afholdes der gudstjeneste
tirsdag den 5. oktober kl. 10.00
i Christiansborg Slotskirke
Prædikant: biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde
Holmens Kirkes kantori medvirker.
Der er adgang for alle og dørene åbnes kl. 9.30
Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 26. september og søndag den 28. november kl. 14.00 er der børnefamiliegudstjeneste i Holmens Kirke, hvor DR SpireKoret og DR BørneKoret medvirker. Efter gudstjenesten er
der godter til store og små.
Tordenskiolds fødselsdag
Torsdag den 28. oktober kl. 16.30
Andagt og kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag.
Prædikant: Holmens provst Ejgil Bank Olesen
Organist: Jakob Lorentzen.
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Babysalmesang
Nyt babysalmesangshold i Holmens Kirke begynder torsdag den 28. oktober kl. 10.00-11.00. I
alt 7 gange (sidste gang torsdag den 9. december). 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: 200 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 3313 6178.

Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen i Holmens provsti genoptages til vinter med følgende tema:
Ligheder og uligheder mellem os og dem – sagligt set!
Højskolen lægger ud med vores nærmeste slægtninge inden for kristendommen og vil over de følgende semestre langsomt præsentere de fjernere.
Møderne afholdes i Garnisons Kirke, Sct. Annæ Plads 4.
Fast program:
10: morgensang; 10.15-11.15: foredrag; 11.15-12.00: spørgetid og debat. Frokost fra kl. 12.
Lørdag den 25. september:
Direktør, cand. mag. Kirsten Dinesen:
Om pietismen i 1700-tallet
Lørdag den 30. oktober:
Universitetslektor Frands Ole Overgaard:
Om de store danske vækkelser i 1800-tallet
Lørdag den 27. november:
Antropologen, ph.d. Catrine Christiansen:
Om pinsebevægelse, andre kirkesamfund og infrastruktur i det moderne Uganda
Pris for foredragene inkl. frokost er i alt kr. 300. Tilmelding er nødvendig og bedes foretaget til
Garnisons Kirkes kirkekontor, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K eller på tlf. 33 91 27 06.

KirkeBio København
KirkeBio København er en filmklub i samarbejde mellem Holmens provsti og Østerbro provsti.
For nærmere oplysninger om filmene, se Garnisons Kirkes hjemmeside: www.garnisonskirken.dk

Møder i Menighedsrådet
Ordinære møder i Menighedsrådet påregnes afholdt i Store Skriftestol tirsdag den 26. oktober og
tirsdag den 23. november kl. 16.00.

11

B

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
Provstisekretær: Johanne Kanstrup.
Tlf. 33 11 37 40. Fax 33 14 80 07.
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 Anna Mejlhede.
Træffes i kirken tirsdag 10-11, torsdag 9-10, fredag
10-11 på tlf. 33 11 37 40 samt efter aftale på tlf. 33
91 99 33.
Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 København K.
E-mail: anme@km.dk
Sognepræst Helene Dam.
Træffes efter aftale.
Bopæl: Diskovej 15, 3390 Hundested.
Tlf. 23 32 88 18. E-mail: hd.stift@city.dk

Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.
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: Marianne Boye.
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 10-16 (oktober-april: 10-15), 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
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.
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