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Opstandelse
Hvor er mennesket egentlig skrøbeligt. I den
store sammenhæng er vi her så kort en tid og
vores jordiske eksistens er sårbar. Hvis nogen
kiggede på os gennem et teleskop, langt ude
fra himmelrummet, hvor små ville vi så ikke
tage os ud?
Sådan ser vi jo heldigvis ikke os selv – ret
lang tid ad gangen i hvert fald. For gjorde vi
det, ville vi få svært ved at leve livet på en
jord, der kræver styrke frem for opgivenhed,
og mod – frem for frygt.
Men der er frygt gemt i vores skrøbelighed.
Frygt for alt det, der kan knuse os, ødelægge
livet for os – og for alt det, vi ikke magter og
ikke kan.
Der findes heller ikke et værre magt- og
undertrykkelsesmiddel i hele verden, end dét
at opildne den frygt, der altid ligger latent i et
menneske. Med frygt som instrument kan et
helt folk undertrykkes og manipuleres til det
mest utrolige og forfærdelige. For frygt lammer og får mennesker til at tie, hvor de ellers burde tale. Og være passive, hvor vi ellers
burde handle.
Det ubange menneske, det menneske,
der kan se igennem sin egen frygt og ud på
den anden side – og dermed trodse den lammelse, frygten fører med sig, dét menneske
kan næsten ingen magt i verden manipulere
med og styre.
Men det er så absolut de færreste af os,
der går ubange igennem tilværelsen.

Ubange, dét var kvinderne, vi møder ved
Jesu grav påskemorgen, bestemt heller ikke!
I Markusevangeliets fortælling om opstandelsen bliver kvinderne forfærdede, da de ser en
mand i lysende hvidt, og de flygter ude af sig
selv. Uden at vide, hvad de skal mene, føle
eller tænke. For frygten rammer dem – og resultatet bliver, at de gør præcis det modsatte
af det, de ellers får at vide, de skal gøre: ”Gå
hen og sig til hans disciple og til Peter, at han
går i forvejen for jer”.
”Vær ikke forfærdede” – siger englen ellers: For forfærdelse er den værste lammelse
et vigtigt budskab kan udsættes for. Fordi den
stopper al form for kommunikation, tillid og
bevægelse.
Historien om verdens frelser, Jesus Kristus,
der hele tiden følges af engle, der siger ”frygt

ikke” – den historie kulminerer i fortællingen
om kvinderne, der kommer til Jesu grav, påskemorgen. De kommer til graven med salver,
de har beredt – men de er ikke forberedt på
det syn, de møder.
Evangeliet fortæller nemlig om mennesker. Skrøbelige, frygtsomme, stærke og modige, svigefulde og trofaste mennesker – det
hele i én stor blanding.
Men evangelierne er langt fra storladne
fortællinger om, hvor frygtløse og heltemodige de mennesker var, der skulle bære
hele fortællingen, troen og håbet videre ud
i verden. Nej, der er bestemt ikke pyntet på
historien, som den f.eks. fortælles i Markus
evangeliet – det ældste af vores evangelier.
Fortællingen om opstandelsen står næsten
hudløst ærlig og bævende og rækker sine ord
om opstandelsen ud til os.
Livet i verden er smukt. Det er mangfoldigt, og det er broget. Vi lever det side om
side med andre, der har en helt utrolig lighed
med os selv. Mennesker der ofte – ja hver dag
måske – oplever noget dø mellem hænderne
på dem. Hver gang vi oplever dét, vi elsker,
forsvinder.
Men hver gang noget visner; hver gang der
siges et farvel – dér kommer opstandelsen os
i møde.
”Kom hjerte med hvad dødt du har. Hvad
du med sorg til graven bar. Gak med det alt
til ham, som døde – men levende dig nu vil
møde”. Sådan synger vi i en af vores kendte
påskesalmer. Opstandelse betyder derfor
også flere ting, ja den kan forstås i flere lag:
Der er den opstandelse, som handler om
livet, der fortsætter ind i evigheden. Hos Gud,
skaberen af alt liv. Den, der blæser livsånde i
os – og trodser døden. Og så er der den opstandelse, vi møder hver eneste dag. Også
mens vi er i live her på jorden. Den opstandelse, der rækker livet og glæden og kærligheden frem imod os, når vi ellers troede, at
alting var blevet umuligt.
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Selv Jesus mærkede frygten i sit hjerte og
på sin krop. Han var jo menneske, ligesom os.
Guds søn, ja – og også menneske. I Gethsemane have, inden han blev taget til fange,
der hører vi, at Jesus gribes af sorg og angst.
Hans sjæl er ”fortvivlet til døden”, som han
siger i sin bøn til Gud Fader. ”Hvis du vil, så lad
denne kalk gå mig forbi” siger han i sin angst
for det, der skal ske.
Men kalken, den skulle han drikke. Det var
frelsesopgaven, der lå i den. For frelsen, opstandelsen, den ultimative sejr over døden,
den gik gennem frygten også.
På korset kom frygten dog igen: ”Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Ind til
det øjeblik, hvor Jesus overgiver sig til Gud –
dør og opstår tre dage efter.
Påsken kommer med en helt særlig dynamik. Meget anderledes end julen gør det. For
påsken er en vandring og en pilgrimsfærd.
Den rummer en helt ufattelig bevægelse fra
Palmesøndags modtagelse af Jesus i Jerusalem, til det sidste måltid med disciplene – den
angstfyldte nat i Gethsemane have, Judaskysset og langfredags pinefulde mørke – og så
det helt ubegribelige: Påskedags uforklarlige
lys og livs-sejr.
”Vær ikke forfærdede”, lyder ordene påskedag, for Kristus er opstanden! Døden
kunne ikke holde på ham, der kom med livet,
håbet, tilgivelsen og kærligheden.
Derfor kan påskemorgen noget, ingen andre morgener i hele verden kan. Dér, hvor
frygten slår livet i os ihjel, får vi mulighed for
at give opstandelsens lys og håb plads, så vi
kan få livet tilbage i os igen.
Påskens salmer flyder over med billeder på
alt det, opstandelsen kan og det, den betyder.
Den er dråben stærk, som drikkes af påskens
gule bæger. Dråben, der i sandhed får bægeret til at flyde over. Af liv, ånd, mod og kærlighed.
Glædelig påske!
Anna Mejlhede

Ny kordegn i Holmens Kirke
Første søndag i advent tog Menighedsrådet afsked med Anne Kragsberger Løgstrup, som efter
knapt 16 år som kordegn ved Holmens Kirke havde valgt at gå på pension. Kordegnestillingen er
pr. 1. december overtaget af Helle Bjørn, der kommer fra en tilsvarende stilling i Vejgård kirke i
Aalborg. Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet med Helle Bjørn og byder hende et hjerteligt
velkommen til kirken.
Den 1. december begyndte jeg som kordegn i
Holmens Kirke. Det blev en fantastisk start med
varm velkomst af menighed, medarbejdere og
menighedsråd – og med en travl julemåned,
hvor Holmens Kirke viste sig i al sin glans med
gudstjenester, arrangementer og julekoncerter
i alle afskygninger som perler på en snor.
Og hvem, det så var, I bød velkommen til Holmens Kirke, er jeg blevet bedt om at præsentere jer for.
Oprindeligt er jeg uddannet korrespondent,
men da jeg altid har haft et hjerte, der banker
for kirken, blev min kontorerfaring for 27 år siden overført til min første kordegnestilling i et
stort bysogn i Silkeborg, hvor jeg var i 19 år. Her
har mine 3 sønner deres hjemstavn.
Da de rejste hjemmefra, gjorde jeg det
samme. En lang rejse til Kampala, Uganda, hvor
jeg arbejdede i visumafdelingen på den norske
ambassade. En stor oplevelse og mange erfaringer rigere vendte jeg efter 2 år tilbage til Danmark igen.
I 6 år var jeg så i Aalborg – i Aalborg Domkirke, som i lighed med Holmens Kirke har store officielle handlinger, stort orgel og kantori af høj kvalitet samt i endnu et stort bysogn.
”Kan man rejse til Uganda, kan man vel også rejse til København” – lød det fra mine sønner,
som i mellemtiden havde bosat sig her i hovedstaden. Det var optakten til ansættelse i Holmens
Kirke.
Som kordegn har jeg været en aktiv deltager i foreningsarbejdet med hovedvægt på uddannelse og jeg arbejder da også nu som underviser i personregistrering.
Ergo kirken har fyldt min dagligdag – lige ved siden af har været musikken. Store oplevelser
som deltagende i klassisk kor har været en lige så fast bestanddel i alle årene.
Nu glæder jeg mig til at tage del i livet i Holmens Kirke – men også hovedstadens rige kulturliv,
historie og mange aktiviteter bliver det spændende at dykke ned i. Et klassisk kor at synge med
i skal også findes, og så skal nærheden med sønnerne naturligvis også plejes.
Helle Bjørn, kordegn
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Arrangementer og møder
Onsdagsmøder
Møderne afholdes i den nye mødesal den 2. onsdag hver måned kl. 14-16 med foredrag og
kaffebord. Der er gratis adgang.
Onsdag 9. marts:
Tidligere MF og minister, Birthe Rønn Hornbech: H. C. Andersen – ”det evigt menneskelige”
Under titlen ”Det evigt menneskelige”, som er titlen på Birthe
Rønn Hornbechs bog om H. C. Andersens eventyr, fortælles
om H. C. Andersen som aktuel kommentator, som tænker,
som humorist og satiriker. H. C. Andersen lærer os, hvad
det vil sige at være menneske. Han udfordrer vor åndelige
spændstighed, mens vi suser fra univers til univers. Vi lærer
at se verden lige så tydeligt fra sneglenes som fra grantræets
ståsted. H. C. Andersen skriver i sine eventyr lige ind i den
aktuelle debat om tro og viden og om hvad teknologien gør
ved mennesket. Han har beske ord til præsterne, medierne
og spindoktorerne. Kom og hør om H. C. Andersens eventyr
på en helt ny måde.
Onsdag 13. april:
Sogne- og feltpræst Christian Madsen: Med feltpræsten på international mission
Onsdag 11. maj:
Historiker, lektor ph.d. Michael Bregnsbo: Holmens Kirkes kapel og dets ”beboere”
Kapelbygningen til Holmens Kirke blev opført 1704-08. Dets
øverste etage, Kapelsalen, er offentlig tilgængelig og især
kendt for Tordenskiolds grav. Men kapellet har også en kælderetage, der rummer 35 separate gravkamre. Disse har kunnet købes af private personer, og mange er fortsat i privat
eje. Henved 100 mennesker er bisat her, og i mange tilfælde
har kisterne måttet stables oven på hinanden. Ikke sjældent
er det i skødet på et gravkammer blevet bestemt, at ejendomsretten skal gælde ”til evig tid”, ligesom der ind imellem
er fastsat nogle ret løjerlige servitutter, f.eks. med hensyn til
gravkammerets vedligeholdelse. Michael Bregnsbo vil fortælle om begravelserne i kirkens kapel, om nogle af de kendte
og mindre kendte personer, der i tidens løb er blevet bisat her samt om de vilkår, der gennem
tiden har været gældende for begravelser her.
I forbindelse med arrangementet vil der være mulighed for at bese det underste kapel.
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Aftenforedrag i den nye mødesal
Onsdag 20. april kl. 19.30:
Synne Garff: Traumatiserede skæbner i verdens konfliktområder
Radikaliseret islam truer verdensfreden og kristendommen. Millioner af mennesker er på flugt
fra krig, sygdom, religionsforfølgelse eller en barsk skæbne. Hvert syvende menneske i verden er
traumatiseret. International chef i Bibelselskabet, Synne Garff fortæller om sit arbejde i verdens
konfliktområder og viser fotos og film fra barske og bevægende møder med flygtninge, forfulgte
kristne, fængslede, aids-syge og forældreløse børn. ”Jeg oplever, at Bibelens fortællinger inspirerer traumatiserede mennesker og får livet til at spire igen der, hvor døden og dæmonerne
lusker rundt og tror, de skal have det sidste ord.”
Bibelselskabet støtter bl.a.
syriske og irakiske flygtninge
med nødhjælp og sjælesorg.
Bibelen er stærkt efterspurgt
hos kristne i verdens kon
fliktområder. I Jordan mødte
international chef, Synne Garff,
Salems familie, der måtte flygte
fra Islamisk Stat.
Foto: Les Kaner

Babysalmesang
Nyt hold babysalmesang i Holmens Kirke begynder torsdag den 21. april kl. 10.00-11.00. I alt 6
gange, sidste gang den 2. juni. Sangen ledes af konservatorieuddannet musikpædagog Cæcilia
Glode. Alle med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne (max. 12 børn på holdet). Pris: 180
kr. (kontant eller via MobilePay). Tilmelding til Cæcilia på mail: cili56@hotmail.com eller sms:
23675568. Barnets navn og fødselsdato bedes skrevet på tilmeldingen.
Rundvisning i Holmens Kirke
Onsdag 25. maj kl. 19.30 ved sognepræst Peter Thyssen
Der vil blive fortalt om Holmens Kirkes historie fra Christian IV’s tid og frem til i dag. Der er
adgang til rundvisningen for alle interesserede. Efter rundvisningen, der varer ca. en time,
byder vi på en lille forfriskning.
Møder i menighedsrådet
Ordinære møder i menighedsrådet afholdes onsdag 30. marts og onsdag 18. maj kl. 16.00 i
den nye mødesal. Dagsordener for møderne kan læses på kirkens hjemmeside.
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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
Søndag 6. marts kl. 14.00: Sønderjysk Pigekor og DR Juniorkoret
Musik af bl.a. Rachmaninov, Carl Nielsen, Bojesen, Morley, Gjeilo
Søndag 13. marts og tirsdag 15. marts kl. 19.30: DR Pigekorets forårskoncert
Dirigent: Phillip Faber. Entré
Onsdag 16. marts kl. 19.30: Haydns ”Skabelsen”
Kantatekoret. Entré
Fredag 18. marts kl. 17.30: ”Musik bag jerntæppet”
Schnittkes korkoncert
Kammerkoret Lille MUKO. Entré
Tirsdag 22. marts kl. 19.30: The Passion of
St. John
Mogens Dahls Kammerkor. Entré
Fredag 25. marts kl. 15.00: Langfredagsandagt med
Dietrich Buxtehudes ”Membra Jesu Nostri”
Holmens Kantori og Barokensemble under ledelse
af Jakob Lorentzen
Søndag 3. april kl. 19.30: Sankt Annæ Pigekor med gæstesolister
Musik af bl.a. Claude Debussy, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Carl Nielsen. Entré
Lørdag 23. april kl. 15.00: Forårskoncert med Petri Sångare, Malmø
Værker af bl.a. Joby Talbot, Thomas Jennefelt og Mark Kilstofte
Onsdag 4. maj kl. 19.00: ”Så syng da, Danmark!” – Koncert på Danmarks befrielsesdag
Sankt Annæ Pigekor, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor, DR Juniorkoret
Torsdag 16. juni kl. 19:30: Midsommerkoncert med Holmens Kantori
Værker af bl.a. Gade, Reger, Poulenc og Pärt. Orgel: Erik Kolind. Dirigent: Jakob Lorentzen

Holmens Kirkes Internationale Orgelfestival 2016
Hver onsdag i juli og august kl. 12.00
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Gudstjenester
MARTS
6 Midfaste søndag
10: Anna Mejlhede
17: Peter Thyssen
13 Mariæ bebudelsesdag
10: Ejgil Bank Olesen
17: Claus Harms
20 Palmesøndag
10: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
24 Skærtorsdag
10: Anna Mejlhede
25 Langfredag
10: Ejgil Bank Olesen
15: Passionsandagt
Ejgil Bank Olesen
27 Påskedag
10: Peter Thyssen
28 2. påskedag
10: Helene Dam

Kirkefrokost Skærtorsdag
Efter højmessen Skærtorsdag
den 24. marts er der kirkefrokost. Tilmelding til kordegn
eller kirketjener senest mandag den 21. marts.
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
Efter morgensangen er der
en kop kaffe.

APRIL
3 1. søndag efter påske
10: A
 nna Mejlhede
Konfirmation
17: Peter Thyssen

MAJ
1 5. søndag efter påske
10: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede
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Kristi himmelfartsdag
10: Peter Thyssen
14: Åbningsgudstjeneste
”Himmelske dage”
Ejgil Bank Olesen

17 3. søndag efter påske
10: Ejgil Bank Olesen
17: Helene Dam
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6. søndag efter påske
10: Anna Mejlhede
17: Peter Thyssen

22 Store bededag
10: Anna Mejlhede

15 Pinsedag
10: Ejgil Bank Olesen

24 4. søndag efter påske
10: Helene Dam
17: Karen Mogensen

16 2. pinsedag
10: Anna Mejlhede

Samvær efter gudstjenesten
Efter højmessen er der kaffe
ved kirkens udgang.
Efter gudstjenesten kl. 17 er
der en lille forfriskning i et af
kirkens lokaler.

NB: N
 yt højmessetidspunkt
fra denne søndag
10.30: Peter Thyssen
17: Peter Thyssen

10 2. søndag efter påske
10: P
 eter Thyssen
Konfirmation
17: Anna Mejlhede

”Himmelske dage”
Danske Kirkedage afholder i
dagene omkring Kristi Himmelfartsdag gudstjenester og
en lang række andre aktiviteter forskellige steder i byen.
I Holmens Kirke er der åbningsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag kl. 14 og børnegudstjeneste i kirken fredag
den 6. maj kl. 16.

22 Trinitatis søndag

29 1. søndag e. trinitatis
10.30: Helene Dam
17: Anna Mejlhede

JUNI
5 2. søndag e. trinitatis
10.30: Ejgil Bank Olesen
17: Peter Thyssen
12 3. søndag e. trinitatis
10.30: Peter Thyssen
17: Anna Mejlhede
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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

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken
er åbent mandag-fredag 9-13.

Sognepræst Peter Thyssen.
Træffes bedst mandag-torsdag på tlf. 33 36 13 73.
Bopæl: Borgergade 101, 1300 K.
E-mail: thyssen@holmenskirke.dk

Holmens sogns menighedspleje
Henvendelse til præsterne eller kordegnen.
Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.
MobilePay 22 22 82 28

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

Kordegn Helle Bjørn træffes på tlf. 33 13 61 78.
E-mail: hb@km.dk
Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Marianne Boye.

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.

Organist og kantor Jakob Stevns-Lorentzen.
Tlf. 22 22 82 32.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com

Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.

Organistassistent Erik Kolind.
Tlf. 22 22 82 31
E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk

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).

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
Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Holmens Kirkes hjemmeside:
www.holmenskirke.dk
Ankerkæden
Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.
Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.
Tilmeld dig Holmens Kirkes Nyhedsbrev på
www.holmenskirke.dk

Rosendahls a/s

