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Høstprædiken
”For høsten her og høsten hist / vor Gud ske
lov og ære” – sådan lyder det i Grundtvigs
velkendte efterårssalme, ”Nu falmer skoven
trindt om land”. ”Høsten her og høsten hist”
– det er to forskellige former for høst. Men
hvad er forskellen på de to?
”Høsten her” – den kender vi, også selv om
vi ikke er ansat ved landbruget og selv om vi
måske mest kender landmænd som et folkefærd, der altid synes at skulle beklage sig over
vejret; uanset om det regner eller om det er
tørvejr.
Men i modsætning til os, for hvem et dårligt vejr højst kan udgøre en trussel mod vores
ferie, så er der for landmændene noget andet
og mere på spil. Ja, ikke kun for dem. For vi er
alle sammen afhængige af, at høsten lykkes,
så vi kan få brød på bordet.
Så kan det godt være, at samfundet i dag

ikke i samme grad som tidligere på liv og død
er afhængigt af landbrugets høstudbytte.
Men når vi fejrer høstens afslutning, så er
det også en påmindelse om, at det daglige
brød ikke kun er noget, man producerer. Det
er også noget, man skal takke for. At takke
for høsten – det er åbenlyst at indrømme, at
vores daglige brød ikke er noget, der uden
videre er givet os med selvfølgelighed. Så
derfor: ”For høsten her – vor Gud ske lov og
ære!”.
Men hvad så med den anden høst – altså
den, hvor det ikke længere er os, der høster,
men derimod os selv, der bliver høstet ved livets afslutning?
Umiddelbart kunne man måske godt få den
tanke, at det i virkeligheden handler om to
sider af den samme sag. Ligesom naturen har
sit eget kredsløb, sådan kunne menneskelivet

også tænkes at have det. Og hvis man følger
tanken til ende, kan man komme derud, hvor
døden slet og ret betragtes som en blid overgang til noget andet og bedre, således at døden ikke er at opfatte som et slutpunkt, men
snarere som begyndelsen til en ny og bedre
tilværelse.
Det kan måske virke som en tillokkende
tanke. For tænk, om man kunne få lov til at
begynde livet helt forfra igen på samme måde
som det sker hvert år i naturen – tænk på alt
det, man så ville kunne gøre anderledes og
bedre.
Men uanset, hvor tillokkende en sådan
tanke kan være, så må den alligevel siges kraftigt imod. Ikke for at tage håbet fra folk, men
for at holde dem fast på virkeligheden.
For forestillingen om, at man skulle kunne
blive genfødt som et helt nyt væsen – det er
og bliver en forestilling, der i bogstaveligste
forstand er u-menneskelig. For den underkender med en helt egen kynisme, hvad der
gør et menneske til et menneske.
For et menneske er ikke en fritsvævende
størrelse, der kan tage bolig i et hvilket som
helst legeme – for så på et tidspunkt at forlade det igen til fordel for noget andet.
Nej, mennesker er vi kun i kraft af vores
egen helt personlige skæbne og vores helt
personlige livshistorie, som vi på godt og på
ondt er bundet til.
For sandheden er, at hele vores personlighed og hele vores individualitet – eller hele
vores ”jeg” – er uadskilleligt knyttet til netop
det legeme, som vi er født med, og som vi har
modtaget alle vores impulser igennem – lige
fra de hårdeste slag til de blideste kærtegn.
Og hvis ikke andre vil modsige forestillingen om sjælens genfødsel i et nyt legeme efter døden – så vil Bibelen i hvert fald.
Det er også, hvad vi hører om i den beretning, hvor Jesus kommer til en enke, der har
mistet sin eneste søn (Lukas 7,11-17).
For her er det den barske og ubønhørlige realisme, der er i fokus – et menneske, hvis liv er
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blevet slået fuldstændig i stykker, fordi hun har
mistet sin søn, der betød alt for hende. Og det
værste, et menneske kan komme ud for, må da
også være at miste et barn, som man selv har
sat i verden. I den situation synes der ikke at
være nogen trøst at finde eller nogen trøst at
give – og da allermindst i form af, at den afdødes sjæl nok skal leve videre i et andet legeme.
Men alligevel siger Jesus til hende: ”Græd
ikke!”. Det ville mennesker aldrig kunne sige.
For det ville jo nærmest komme til at lyde
som noget i retning af, at ”det skal du ikke
tage så tungt”.
Men når Jesus kan tillade sig at sige: ”Græd
ikke!” – så er det fordi, han har noget mere.
Han har det, der skal følge op på de ord.
Vi hører, at da de kommer bærende med
den døde søn ud gennem byporten – da møder Jesus dem. Og i dét ligger der kort og
godt, at uanset hvor vi går hen, så går vi Gud i
møde.
Det gælder på vores mere eller mindre
snørklede veje gennem livet. Men det gælder
også, når vi går derhen, hvor der ellers kun
synes at være mørke, ensomhed og intethed.
Så vil Gud også komme os i møde dér.
Og som det skete for enkens søn, sådan vil
Gud også til sin tid sige til hver enkelt af os:
”Jeg siger dig – rejs dig op!”. Og derfor kan Jesus som den eneste sige: ”Græd ikke! For jeg
giver dig håbet om, at vi engang alle sammen
skal mødes igen – og glemme den smerte,
som vi har været udsat for her”.
Det håb kan virke som et lys, der kaster
sit skær over de mørke skygger, som døden
efterlader sig hos os. For selve det at kunne
skimte et lys forude – det kan godt gøre, at
man får modet til at gå fremad, selv om vejen
synes mørk på alle sider.
Så derfor: hvor naturen møder sig selv igen
hvert år i en cirkelbevægelse – i og med, at
den vender tilbage til sit eget udgangspunkt –
så har vores livsbane kun én retning – og det
er fremad.
Ikke i form af en uendelig fortsættelse, men

som vejen frem mod det mål, hvor vi mødes
af den Gud, der siger ”Græd ikke!” – de ord,
der, når vi hører dem sagt til os i dag, giver
os håbet om en glædelig opstandelse i Guds
evighedsrige, hvor vi igen skal mødes med alle
dem, som vi har kendt og elsket på jorden.
Og så kan vi godt tillade os at slutte i den
mere muntre ende, også selv om det handler
om ufrivillig komik – nemlig dengang manden
skrev på sin kones gravsten: ”Håbet om et
gensyn holder mig i live!”.
Men meningen er sådan set god nok.
For håbet om, at Jesus til sin tid kommer os

i møde på samme måde som han i sin tid
mødte sørgeskaren uden for byporten – det
håb gør også, at livet altid kan synes værd at
leve.
For det er et håb, der ikke udspringer af
hvad som helst, men derimod af troen på, at
for enden af vores livsbane – dér står Gud parat for at tage imod hver enkelt af os, uanset
hvor mange eller hvor få frugter, vores liv så
end har båret.
Så derfor siger vi: ”For høsten her og høsten hist / vor Gud ske lov og ære”!
Peter Thyssen

Holmens udflytterbørnehave fylder 40 år!
Holmens sogns udflytterbørnehave fylder 40 år,
og der skal her i Ankerkæden lyde et stort og hjerteligt til lykke til vores børnehave. Børnehaven
Holmen er sammen med Skjold og Blokhus de
eneste udflytterbørnehaver, der er bygget som
rigtige børnehaver, og vores Holmens Udflytterbørnehave er normeret til 46 børn fra 3-7 år.
I Lynge ligger selve børnehaven som en oase
mellem grønne marker og enge. Der emmer af
varm atmosfære, leg og hygge såvel indendørs
som udendørs, hvor der ud over legefaciliteterne blandt andet er en overdækket bålplads, hvor børn og voksne kan bage snobrød og pandekager – og i de små folde går geder og gnasker på græs og mælkebøtter.
Sådan begyndte det
Holmens Sogns Udflytterbørnehave startede i 1976 som en knopskydning på Holmens sogns menighedsbørnehave, da der manglede et supplement til den allerede eksisterende børnehave i sognet.
Allerede tilbage i 1969 blev tanken om en udflytterbørnehave i området drøftet. Op gennem
1960´erne var børnetallet nemlig vokset så meget, at der var brug for flere pasningsmuligheder
i området.
Da pladsen nu var blevet for trang i ”hjemmebørnehaven”, lavede man i samarbejde med menighedsbørnehaver fra Nørrebro en udflytterbørnehave, og for indsamlede midler i Holmens sogns
regi skabtes det økonomiske grundlag for bygningen af Udflytterbørnehaven i Rosenlund i Lynge.
Det var særligt fru Elvin Petersen (hendes mand var advokat og kirkeværge for Holmens
kirke) og fru Esther Sandbeck gift med daværende Holmens provst Harald Sandbeck, der
var foregangskvinder. Der blev lagt et enormt engagement for dagen og børnehaven blev virkelig til som et barn af Holmens Kirke og menighedsplejen.
Gennem alle årene, har der været et meget nært samarbejde mellem børnehaven og
Holmens Kirke og opsamlingen ligger i hjertet af Holmens sogn, da rigtig mange af børnene gennem årene og stadigvæk bor på Gammelholm eller i nærområdet.
Anna Mejlhede
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Arrangementer og møder
Onsdagsmøder
Møderne afholdes i Store Skriftestol den 2. onsdag hver måned kl. 14-16 med foredrag og
kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 9. september:
Carl Nielsen-sangeftermiddag ved organist Jakob Lorentzen og sognepræst Peter Thyssen
I anledning af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødsel afholder vi en sangeftermiddag,
hvor der vil blive fortalt om Carl Nielsens virke som komponist, og hvor vi vil synge en række af
de kendte og elskede sange, som han har skrevet melodier til. Desuden vil tenor Jonathan Koppel synge nogle af Carl Nielsens sange.
Onsdag 14. oktober:
Professor, dr. theol. Martin Schwarz Lausten: Politikere og prædikanter. Om folketingets
åbningsgudstjenester
Kirke og stat er adskilt i Danmark, sådan da. For
der er mange forbindelseslinjer mellem dem. En af
dem er Folketingets åbningsgudstjeneste, som siden
1850 er blevet afholdt hver gang det nye folketingsår
indledes. Er det en politisk gudstjeneste? Hvem indbyder til den? Hvem udpeger prædikanten? Hvad
har Holmens Kirke med den at gøre? I foredraget
berettes om historien og de mange overraskende
detaljer, skandaleprædikener, almindelige prædikener, pressens behandling og forholdene i de andre
nordiske lande.
Onsdag 11. november:
Skuespiller og forfatter Joen Bille: Villa Ibsen – en familiekrønike
Det var en helt speciel oplevelse for Joen Bille, da han for et par år siden spillede Gamle Ekdal
i Det Kongelige Teaters opførelse af Henrik Ibsens ”Vildanden” – Joen Bille er nemlig oldebarn
af Ibsen. Men ikke nok med det – han er også oldebarn af Bjørnstjerne Bjørnson, endnu en af
giganterne i det nittende århundredes litteratur. I foredraget vil Joen Bille fortælle om familien
fra oldeforældrene og frem. Det er en familie, der er præget af passionerede personligheder,
gigantiske ambitioner, store triumfer og tilsvarende store skuffelser og nederlag, hjerteskærende konflikter mellem generationer og ægtefæller, sørgelige og grinagtige opgør og sammenstød, melodrama, rigdom og økonomisk ruin, højt humør og dyb fortvivlelse, hvad enten man
befinder sig i Norge, i Sverige, i Danmark eller på Villa Ibsen, familiens store og på alle måder
vildtvoksende og vidtfavnende domicil i Italien.
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Babysalmesang
Næste nye babysalmesangshold begynder torsdag 12. november. I alt 6 torsdage, sidste gang
torsdag 17. december. Alle med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne (max. 12 børn på
holdet). Sangen ledes af konservatorieuddannet musikpædagog Cæcilia Glode. Pris 180 kr., som
betales kontant eller via Mobile Pay første gang. Tilmelding til Cæcilia Glode på cili56@hotmail.
com eller på sms 23 67 55 68. Barnets navn og fødselsdato bedes skrevet på tilmeldingen.
Møder i menighedsrådet
Ordinære møder i menighedsrådet afholdes onsdag 30. september og onsdag 25. november kl.
16.00 i Store Skriftestol. Dagsordener vil blive lagt på kirkens hjemmeside.

Kulturnat i Holmens Kirke fredag 9. oktober
Åben kirke hele aftenen. Fri entré
Minikoncert kl. 18.00-18.45 med DR Børnekoret og DR Juniorkoret under ledelse af Susanne
Wendt og Clara Smedegaard
Koncerter kl. 20.00 og 21.30 med Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen
Natgudstjeneste kl. 23.00 under medvirken af Holmens Vokalensemble

Tordenskiold 325 år
Onsdag den 28. oktober kl. 14.00 højtideligholdes Tordenskiolds
fødselsdag i Holmens Kirke.
Prædikant: Holmens provst, Ejgil Bank Olesen
Holmens Kantori med under ledelse af Jakob Lorentzen
Vokalsolist: Monica Stevns-Lorentzen
Søværnets Tamburkorps under ledelse af Peter Harbeck

Økonomisk støtte fra Admiral Jørgen Balthazar Winterfeldts Stiftelse
Admiral Jørgen Balthazar Winterfeldts Stiftelse ønsker at uddele et antal legatportioner i 2015
til familier eller enkeltpersoner, der har behov for en økonomisk håndsrækning. Legatet har
tilknytning til Søværnet. Skriftlig ansøgning sendes senest 1. november 2015 til: Formanden
for Admiral Winterfeldts Stiftelses bestyrelse, Delfingade 27, 1325 København K eller email:
formand.admiral.winterfeldt@youmail.dk. Ansøgningen skal begrundes og indeholde dokumentation for ansøgerens økonomiske stilling. Alle ansøgere vil få svar i løbet af 2015.
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Koncerter
Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang. Dørene åbnes en time før koncerterne begynder.
Læs mere om koncerterne på www.holmenskirke.dk
Kapelkoncerter
Torsdag 3. september kl. 21.00: Holmens Barokensemble. Solist: Ditte Højgaard Andersen
Torsdag 10. september kl. 21.00: Den Danske Basunkvartet
Torsdag 17. september kl. 21.00: Holmens Barokensemble. Solist: Lina Johnson
Indvielse af Steinway-flygel
Tirsdag 15. september kl. 19.30: 4. koncert – DR Pigekoret og Holmens Kantori
Tirsdag 20. oktober kl. 19.30: 5. koncert – Carsten Dahl solo
Tirsdag 17. november kl. 19.30: 6. koncert – Ditte Højgaard Andersen
Tirsdag 22. september kl. 19.30:
Velgørenhedskoncert – Støt Soldater og Pårørende (entré)
Lørdag 26. september kl. 16.00:
Bach-koncert – Copenhagen Soloists (entré)
Fredag 9. oktober kl. 18.00-24.00:
Kulturnat i Holmens Kirke med Holmens Vokalensemble m.fl.
Søndag 18. oktober kl. 14.00:
Eftermiddagskoncert – ”Russiske sonater”. Hanna Bendz: cello, Erik Kolind: klaver
Tirsdag 3. november kl. 19.30:
Mozart: ”Requiem” – Danmarks Underholdningsorkester og Holmens Kantori (entré)
Lørdag 14. november kl. 16.30:
Monteverdi: ”Mariavesper” – Graabrødre Kammerkor (entré)
Lørdag 21. november kl. 16.00:
Fauré: ”Requiem” og Britten: ”Cantate Misericordium”
Københavns Bachkor (entré)
Lørdag 28. november kl. 15.00:
Julekoncert med musik af Vivaldi – Copenhagen Soloists (entré)
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Gudstjenester
SEPTEMBER
6 14. søndag e. trinitatis
10: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede

OKTOBER
4 18. søndag e. trinitatis
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen

13 15. søndag e. trinitatis
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
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20 16. søndag e. trinitatis
10: Anna Mejlhede
17: Helene Dam
27 17. søndag e. trinitatis
10: P
 eter Thyssen
Høstgudstjeneste
17: A
 nna Mejlhede
DR JuniorKoret
medvirker
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
Efter morgensangen er der
en kop kaffe.

Kulturnat
23: Peter Thyssen

NOVEMBER
1 Alle helgens dag
10: Ejgil Bank Olesen
15: A
 nna Mejlhede
Holmens Kirkegårds
Kapel
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11 19. søndag e. trinitatis
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen
18 20. søndag e. trinitatis
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam
25 21. søndag e. trinitatis
10: Anna Mejlhede
17: Anna Mejlhede

Samvær efter gudstjenesten
Efter gudstjenesten kl. 17 er
der hver søndag en lille forfriskning i kirkens lokaler.

Folketingets åbningsguds
tjeneste
I anledning af Folketingets
åbning afholdes der gudstjeneste tirsdag den 6. oktober kl. 10.00 i Christiansborg
Slotskirke. Prædikant: Biskop
Marianne Christiansen. Der
er adgang for alle og dørene
åbnes kl. 9.30.

Kirkefrokost
Efter høstgudstjenesten den
27. september er der kirkefrokost. Tilmelding bedes
foretaget til kordegn eller
kirketjener senest torsdag
den 24. september.

Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 8. november
14.00 er der Halloweengudstjeneste, hvor DR SpireKoret medvirker. Efter gudstjenesten er der godter til
store og små.

23. søndag e. trinitatis
10: Helene Dam
14: Ingrid Ank
Børnefamilieguds
tjeneste. DR SpireKoret medvirker
17: Karen Mogensen

15 24. søndag e. trinitatis
10: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede
22	
Sidste s. i kirkeåret
10: Anna Mejlhede
17: Peter Thyssen
29 1. søndag i advent
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
DECEMBER		
6 2. søndag i advent
10: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede
13 3. søndag i advent
10: Anna Mejlhede
17: Helene Dam
20 4. søndag e. trinitatis
10: Helene Dam
17: Peter Thyssen

7

B

Adresser og træffetider
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,
1060 Kbh. K
Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
Nyhavn 22, 1051 København K.
Tlf. 33 11 37 40. E-mail: ebol@km.dk
Træffes almindeligvis tirsdag-fredag 10-13 eller
efter aftale.
Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.
Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@holmenskirke.dk
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
Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com

Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider.
Tlf. 33 13 61 78.
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.
MobilePay 22 22 82 28
Holmens kirkegårdskontor
Øster 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 Erik Kolind.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk
1. kirketjener Adam Vinten
2. kirketjener Marianne Linde Jensen
Kirketjenerne træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens
åbningstid.
Menighedsrådsformand: Kommandør
Anders Friis.
Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent tirsdag-fredag 10-14.

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).
Holmens Kirkes hjemmeside:
www.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 a/s

