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Holmens Kirke ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår!

Foto: Maj-Britt Boa
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Om g læde n – og d en å bne himmel
Julenat åbner himlen sig over jorden. Derfor
er julen glædens tid.
Jeg tror noget uhyre centralt i den kristne
tro er at fastholde glæden. Jeg tænker ikke
bare på glæden over, at det går godt. At der
er noget at glæde sig over. Men i endnu hø
jere grad på at turde holde fast i glæden også
når den bliver anfægtet.
Det er påfaldende, i hvor høj grad nogle
af vores mest elskede julesalmer måske er al
lerstærkest, når julens glæde bliver anfægtet.
Der kan være noget særligt befriende i at
kunne synge: ”Vor Fader i himlen, lad det
ske/ lad julesorgen slukkes”. Det er ingen
hemmelighed, at julen om noget tidspunkt
på året skal være glædens fest. Alligevel kan
julen være som at stå med en tube glæde,
hvor udløbsdatoen for længst er overskredet.
Julen er den fede tid. Ikke bare fed på ka
lorier. Men også fed på den menneskelige
måde. At være sammen i fællesskab og fa
milieskab, nyde maden, glæde sig over træet
og lysene, der stråler fra det – mens vi hånd i
hånd synger vore gamle julesalmer og sange.
Julens glæde er knyttet til traditioner og fæl
lesskab. Netop derfor kan julen også være en
særdeles barsk affære. Når der ikke længere
er noget fællesskab at indgå i. Når familier af
den ene elle anden grund ikke lader sig samle
i et fællesskab. Eller når et elsket menneske
ikke længere er der at holde jul sammen
med. I julen bliver tabet af et elsket men
neske højeksponeret. I julen bliver ensom
heden og brudte fællesskaber til smertende
virkelighed, fordi fællesskabet er i zenit.
Det skal selvfølgelig ikke tage juleglæden
fra andre. Det er en gave, når mennesker på
den mørkeste tid af året sammen kan skabe
rum til den umiddelbare glæde mennesker
2

imellem. Og der ligger virkelig stjerneglimt
fra Betlehem gemt i vores gode gamle jul.
Men hvis det alene er, hvad der er at sige om
den glæde, kristendommen forkynder for al
verden julenat – hvis juleglæden alene ligger
i det, så er juleglæden en barsk affære – ja en
direkte ukristelig affære.
Jeg tror aldrig, vi kan komme i nærheden
af noget, der har med sand glæde at gøre
uden samtidig at vedkende os vor ufuldkom
menhed og sårbarhed.
At fastholde glæden har intet at gøre med
den i dag temmelig udbredte opfordring til
altid at tænke positivt og møde verden med
et smil. Dybest set er det en afart af en indivi
dualistisk kultur, hvor alle skal være enestå
ende og unikke. Men glæden kommer ikke
af, at vi er enestående og unikke. Den glæde,
der kommer af det, vi kan, og det, der lykkes
for os, giver sjældent glæden plads ret længe
ad gangen. Vi skal ikke glemme, hvem vi er,
og hvor svært det til tider kan være at leve.
Det var over det ufuldkomne og sårbare
menneske, himmelen åbnede sig julenat.
Det var i solidaritet med mennesker – også
når vi ikke kan – at Gud blev menneske.
Den, der kommer i kirke 2. juledag, den
dag der også kaldes Skt. Stefans dag i erindring
om kirkens første martyr, vil sikkert synes, at
alt er som forandret. Et menneske bliver ste
net på grund af sin tro. En by må undgælde
for det blod, den har udgydt over andre. Der
er en verden til forskel på, hvad juleevangeliet
forkynder, og hvad der fortælles os 2. juledag.
Men tag ikke fejl. Himlen er stadig åben.
Da Stefanus står ansigt til ansigt med sine
bødler på vej ud for at blive stenet på grund
af sin tro, må man antage, at hans glæde for
alvor er anfægtet. Og så sker det: Himlen åb

ner sig for ham, og han ser Jesus stå ved Guds
højre side og nærmest vinke ham op til sig.

Himlen åbner sig over Stefanus, da han stenes
(maleri af Pietro da Cortona, 1660)

I den allermest fortvivlede situation, hvor
hans verden og liv bogstaveligt bliver stenet
ihjel, åbner himlen sig for ham. Her er ikke
tale om den form for glæde, der griber os, når
det alligevel går godt. Der var ingen engel,
der stillede sig imellem ham og hans drabs

mænd. Der må også have været blot en tanke
i ham, der sagde, det her kan jeg ikke, det her
kan jeg ikke klare. Og så sker det, at himlen
åbner sig over ham. Han oplever en glæde af
andre dimensioner, så han tilmed kan sige:
”Herre, tilregn dem ikke denne synd”.
Det er en fortælling fra Apostlenes Ger
ninger, men fortællingen er ikke enestående.
Himlen er stadig åben.
Blot et enkelt eksempel. Et brev skrevet af
den tidligere præsident for Tjekkoslovakiet,
Vaclav Havel, til hans kone Olga. Det er
skrevet, da det nystalinistiske regime havde
taget magten i Tjekkoslovakiet. Havel var
en af de mest markante modstandere af re
gimet. Brevet er skrevet fra fængslets syge
afdeling på et tidspunkt, hvor hans fysiske
tilstand var meget alvorlig.
Han skriver: ”Jeg ønsker dig af hele mit
hjerte, at du ikke mister håbet, troen og ev
nen til at finde glæden ved verden. Hvis det
kan lykkes dig, så kommer alt det andet. Håb
er ikke optimisme. Det er ikke en overbevis
ning om, at noget vil gå godt, men en vished
om, at noget giver mening – uden hensyn til
hvordan det går. Så det håb henter vi så at
sige andetsteds fra. Dets dybeste rødder føler
jeg stikker i det transcendente.”
Det transcendente. Det, der overskrider
menneskets grænser. Fra den himmel, der
stadig står åben. Derfra har glæden sin egent
lige grund.
Glædelig Jul!
Helene Dam

Fyraftensgudstjenester med motetter af J. S. Bach
Fyraftensgudstjenesterne med kormusik, kort prædiken og fællessalmer fortsætter efter nytår på
følgende torsdage: 16. januar, 6. februar, 20. februar, 6. marts og 3. april kl. 16.30-17.00. Disse
korte gudstjenester henvender sig både til dem, der arbejder i nærheden af Holmens Kirke og til
alle andre interesserede. Gudstjenesterne efter nytår vil bl.a. indeholde satser fra Bachs motetter.
Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning i et af kirkens lokaler.
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GUDSTJENESTER
Efter gudstjenesten kl. 17 er der en forfriskning i et af kirkens lokaler
DECEMBER
1:		 1. søndag i advent
		 10: Peter Thyssen
		 17: Anna Mejlhede
5:		 16.30: Fyraftensgudstjeneste
8:		 2. søndag i advent
		 10: Ejgil Bank Olesen
		 17: Helene Dam
De ni læsninger
15: 3. søndag i advent
		 10: Anna Mejlhede
		 17: Peter Thyssen
22: 4. søndag i advent
		 10: Peter Thyssen
		 17: Anna Mejlhede
24: Juleaften
		 13: Anna Mejlhede
Børnefamiliejulegudstjeneste
DR’s Børnekor medvirker
		 15: Peter Thyssen
25: Juledag
		 10: Ejgil Bank Olesen
26: 2. juledag
		 10: Helene Dam
29: Julesøndag
		 10: Anna Mejlhede
JANUAR
1:		 Nytårsdag
		 14: Anna Mejlhede
Efterfølgende et glas vin
5:		 Helligtrekongers søndag
		 10: Ejgil Bank Olesen
		 15: Nytårsgudstjeneste for Det blå
Danmark
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12: 1. søndag efter helligtrekonger
		 10: Peter Thyssen
		 17: Anna Mejlhede
16: 16.30: Fyraftensgudstjeneste
19: 2. søndag efter helligtrekonger
		 10: Ejgil Bank Olesen
		 17: Peter Thyssen
26: 3. søndag efter helligtrekonger
		 10: A
 nna Mejlhede
Efterfølgende kirkefrokost
		 17: Peter Thyssen
FEBRUAR
2:		 4. søndag efter helligtrekonger
		 10: Helene Dam
		 17: Peter Thyssen
6:		 16.30: Fyraftensgudstjeneste
9:		 Sidste s. efter helligtrekonger
		 10: Peter Thyssen
		 17: Claus Harms
16: Søndag septuagesima
		 10: Ejgil Bank Olesen
		 17: Helene Dam
20: 16:30: Fyraftensgudstjeneste
23: Søndag seksagesima
		 10: Anna Mejlhede
		 17: Peter Thyssen
MARTS		
2:		 Fastelavnssøndag
		 10: Peter Thyssen
		 14: Anna Mejlhede
Børnefamiliegudstjeneste. DR SpireKoret og DR BørneKoret medvirker
9:		 1. søndag i fasten
		 10: Ejgil Bank Olesen
		 17: Helene Dam

KONCERTER
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes 1 time før koncerternes begyndelse
Torsdag 28. november kl. 19.30:
Julekoncert med Livgardens Musikkorps
Entré (Billetnet)
Søndag 1. december kl. 20.00:
Julekoncert med Kim Sjøgren og
The Little Mermaid Orchestra
Entré (Billetnet)

Mandag 2. december kl. 20.00:
Dansk-engelsk jul med Lyngby-Taarbæk
Brass Band, Diabolus- og Tritonus-koret
Entré (Billetnet)

Onsdag 4. december kl. 16.30:
Kirkeministerens Julekoncert
Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen
Det Danske Ungdomsensemble under ledelse af Morten Ryelund Sørensen
DR Børnekoret under ledelse af Susanne Wendt
Lørdag 7. december kl. 16.00:
Julekoncert med Copenhagen Saxophone Quartet
Entré (billetter kan løbes ved indgangen)
Lørdag 7. og søndag 8. december kl. 19.30:
Händels Messias
Mogens Dahl Kammerkor og orkester
Entré (Billetnet)
Søndag 8. december kl. 17.00:
De ni læsninger
Bibellæsninger og adventsmusik
Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen
Torsdag 12. december kl. 17.00 og kl. 20.00:
Julekoncert med Kurt Ravn
Entré (Billetnet)

Lørdag 14. december kl. 14.00 og 17.00:
Dansk jul med Lille MUKO
Entré (Billetnet)

Mandag 16., onsdag 18. og torsdag 19. december kl. 19.30:
Händels Messias
Kammerkoret CAMERATA og orkester
Entré (Billetnet)
Lørdag 4. januar kl. 19.30:
Helligtrekongers aften 2014
Solist: Berit Barfred Jensen
Holmens Barokensemble under ledelse af Jakob Lorentzen

5

ARRANGEMENTER
Onsdagsmøder
Onsdag 11. december kl. 11.30:
Julemøde med gudstjeneste, spisning og underholdning
Tilmelding bedes foretaget til kordegnekontoret
Onsdag 8. januar:
Arkæolog ved Nationalmuseet, Annemette Kjærgård, fortæller om det spændende udgravningsarbejde ved Holmens Kirke forud for opførelsen af det nye menighedshus
Onsdag 12. februar: Foredragsholder bekendtgøres senere
Onsdag 12. marts: Foredragsholder bekendtgøres senere
Møderne afholdes i Store Skriftestol kl. 14.00. Der serveres eftermiddagskaffe.

Børnefamiliegudstjenester
Juleaften er der børnejulegudstjeneste kl. 13.00, hvor Danmarks Radios børnekor medvirker.
Fastelavnssøndag den 2. marts kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste, hvor DR SpireKoret og
DR BørneKoret medvirker. Bagefter er der tøndeslagning.

Babysalmesang
Nyt hold babysalmesang i Holmens Kirke begynder torsdag den 30. januar kl. 10.00-11.00. I
alt 10 gange (sidste gang 30. april og med pause i uge 7). Sangen ledes af konservatorieuddannet
musikpædagog Cæcilia Glode. Alle med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne (max. 12 børn
på holdet). Pris for deltagelse: 300 kr. Tilmelding til Cæcilia Glode på mail: c.glode@mail.dk eller
tlf. 33 22 00 12.

Kirkefrokost
Søndag den 26. januar er der kirkefrokost efter højmessen kl. 10. Tilmelding til kordegn eller
kirketjener senest torsdag den 23. januar.

Menighedsrådsmøder
Møder i menighedsrådet planlægges afholdt onsdag 29. januar og onsdag 19. marts kl. 16.00 i
Store Skriftestol.
Dagsordener og referater kan læses på Holmens Kirkes hjemmeside: www.holmenskirke.dk under
”Menighedsråd”.
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Juleindsamlingen 2013
Giro 302 75 70
Trods mange offentlige støtteforanstaltninger er der stadig mange mennesker, der trænger til
økonomisk hjælp, og som ser frem til en julehilsen fra Menighedsplejen. Med dette nummer af
Ankerkæden følger et girokort. Præster og kordegn tager også gerne imod Deres bidrag. Vi gør
opmærksom på, at indsamlingen er godkendt af Justitsministeriet.
Støtte til almennyttige foreninger, godkendt efter ligningslovens § 8a, er fradragsberettiget op
til 14.000 kr. i den skattepligtige indkomst pr. indkomstår. De første 500 kr. kan ikke fratrækkes.
Hvis man ønsker fradrag for indbetalinger til Holmens Kirkes Menighedspleje, skal indbeta
lingen ske inden årets udløb til Samvirkende Menighedsplejer: giro 700 17 97, med oplysning
om navn og cpr.-nummer. Herfra vil indbetalingerne blive indberettet til SKAT, som sørger for,
at man får det fradrag, man er berettiget til. Fradraget vil automatisk fremgå af årsopgørelsen.
NB: Det er meget vigtigt at skrive, at Samvirkende Menighedsplejer skal videresende beløbet til
Holmens Kirkes Menighedspleje.
Glædelig jul fra Menighedsplejen ved Holmens Kirke!

Kirke og Søværn 2013
Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen:
04.02 - 08.02 Deltaget i Chief Chaplain’s Meeting i Stockholm
27.04 Marineforeningens 100 års jubilæumsgudstjeneste i Holmens Kirke
29.08 Mindegudstjeneste i Holmens Kirke på 70 års dagen for Flådens sænkning
05.09 Flagdagsgudstjeneste i Holmens Kirke
09.09 - 13.09 Deltaget i Junior Chaplain’s Course, DK
04.11 - 05.11 Deltaget i Protestant Military Chaplain’s Meeting i Berlin
Orlogspræst Carsten Christensen:
06.06 - 21.06 Sejlads med ABSALON (Baltops)
09.09 - 13.09 Deltaget i Junior Chaplain’s Course, DK
Orlogspræst Frank Bjørn Christensen:
15.05 - 23.05 Udsendt med Frømandskorpset, ISAF Task Force 7, Lahka Gar
21.09 - 15.01 Sejlads med ESBERN SNARE (Operation Ocean Shield)
Orlogspræst Peter Danielsen:
06.09 - 19.09 Sejlads med ABSALON (Noco)
Orlogspræst Peter Nissen:
09.09 - 11.09 Deltaget i Junior Chaplain’s Course, DK
Orlogspræst Peter Thyssen:
07.08 - 11.08: Deltaget i Nordisk Idrætskadetstævne i Svendborg
01.10 - 18.10 Sejlads med ABSALON (Joint Warrior)
Orlogspræst Lene Wadskær:
25.01 - 04.05		Sejlads med IVER HUITFELDT (Operation Ocean Shield)

7

B

ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,
1060 Kbh. K
Holmens provst Ejgil Bank Olesen.
(kirkebogsfører, begravelsesmyndighed).
Træffes bedst tirsdag-fredag formiddag på tlf. 33
11 37 40 eller 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 på tlf. 33 36 13 73.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk
Sognepræst Anna Mejlhede.
Træffes bedst tirsdag-fredag 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

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent tirsdag-fredag 9.30-13.30.
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 1014.
E-mail: kirkegaarden@holmenskirke.dk
Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes efter
aftale.
Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.

Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32. Fax 33 14 80 07.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com

Holmens Kirke er åben for besøgende mandaglørdag kl. 10-16 samt søn- og helligdage 12-16 (der
tages forbehold for lukning på grund af kirkelige
handlinger).

Organistassistent Erik Kolind.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk
Kirketjenerne træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens
åbningstid.

Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.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 · Schultz Grafisk

