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Jesus viser sig for disciplene efter opstandelsen (Hendrick ter Brugghen, 1620)

“Kødets opstandelse” – det hele menneskes opstandelse
“Vi tror på kødets opstandelse og det evige
liv” – sådan slutter den kristne Trosbekendelse, der lyder hver søndag i kirken, og
som bliver sagt hver gang vi holder dåb.
Trosbekendelsen fik sin udformning i det
4. århundrede og formålet var at sammenfatte kristendommens indhold således, at
verserende misforståelser blev imødegået.
En af de misforståelser, der florerede,
var tanken om, at det kun var menneskets
sjæl, der ville leve videre efter døden, som
det kendes fra andre religioner og gamle
filosoffer, f.eks. Platon. Men i modsætning
til tanken om, at med døden bliver sjælen
endegyldigt befriet fra legemet, fastholder
kristendommen, at sjæl og legeme udgør

en uløselig enhed (hvilket også udelukker
forestillingen om, at sjælen efter døden kan
blive reinkarneret i et helt nyt legeme).
Derfor valgte man i Trosbekendelsen at
understrege “kødets opstandelse”. I tidligere danske oversættelser hed det “legemets opstandelse” – på moderne dansk ville
man måske sige “kroppens opstandelse”.
Men uanset, om man siger “kød”, ”legeme”
eller “krop”, så tjener det til en præcisering
af, at den kristne opstandelsestro rummer
en fysisk dimension (og ikke bare skal forstås som noget åndeligt eller sjæleligt).
Dette er et centralt tema allerede i de
nytestamentlige beretninger om Jesu opstandelse, f.eks. Lukas-evangeliet 24,36-43,

hvor den opstandne Jesus viser sig for sine
disciple, og hvor det lyder: “De blev bange
og forfærdede og troede, det var en ånd,
de så. Men han sagde til dem: ’Hvorfor er I
rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres
hjerte? Se på mine hænder og fødder – det
er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød
og knogler, som I ser, jeg har’. Da han havde
sagt det, viste han dem sine hænder og sine
fødder”.
Men hvorfor er det så vigtigt at tænke
kroppen med, når det handler om opstandelsen fra de døde? Det er det fordi, opstandelse – sådan som kristendommen forstår det – omfatter det hele menneske; med
følelser, fornuft og sanser. Og vel at mærke
det hele menneske i en tilstand, hvor det
er bragt i harmoni med sig selv og sin egen
livshistorie – i modsætning til det jordiske

liv, hvor ethvert menneske bliver mærket
af sorg, savn, svigt, skyldfølelse, uindfriede
forventninger, sygdom – eller måske bare
mismodet ved tanken om, at det elskede liv
engang er forbi.
Det evige liv – det skal da ikke forstås
som andet end den tilstand, hvor mennesket ikke længere er tynget af besværligheder og bekymringer, men hvor det med
krop og sjæl helt kan koncentrere sig om at
nyde livet sammen med alle de andre. Eller
sagt på en anden måde: den permanente
tilstand af det, som vi nu kun oplever undtagelsesvist. Og troen på det – den kan da
også tjene som inspiration til, at vi hver især
gør vores for, at dette undtagelsesvise i
vores liv bliver mindre undtagelsesvist!
Glædelig Påske!
Peter Thyssen

Ny 2. organist i Holmens Kirke
1. december tiltrådte Rasmus Koppelhus stillingen som 2. organist og han skal hermed endnu
en gang bydes velkommen i Holmens Kirke. Vi har allerede haft stor glæde af samarbejdet
med Rasmus, der fortæller følgende om sig selv:
Jeg er uddannet fra Musikvidenskab (Københavns Universitet) samt det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Før min ansættelse her i Holmens Kirke var jeg ansat i Simeons Kirke (Nørrebro). Derudover er jeg tilknyttet Wilhelm Hansens Musikforlag, hvor jeg er redaktør
for den nye musik. Det vil blandt andet sige, at jeg hjælper komponister så som Poul Ruders, Hans Abrahamsen
og Per Nørgård med renskrivning og stemmeskrivning
af deres nye værker. Jeg startede som 2. organist her i
Holmens Kirke den 1. december 2016. Men i den korte
tid jeg har været ansat, har jeg allerede medvirket ved
mange spændende gudstjenester og koncerter. Så på sin vis virker det som om, jeg har
været her meget længere. Jeg vil gerne takke menigheden for den varme modtagelse, som
både min familie og jeg har fået. Det skal I have stor tak for! Jeg nyder mit arbejde i Holmens
Kirke og glæder mig til fortsat at lave musik sammen med jer alle sammen!
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Afskedsreception for Helene Dam
I anledningen af, at Helene Dam fylder 70 den 29. marts og med udgangen af marts fratræder stillingen som sognepræst ved Holmens
Kirke og stiftspræst i Københavns Stift afholder Holmens sogns menighedsråd reception i Holmens kirke fredag den 31. marts kl. 13.0015.00. Mellem kl. 13.15 og 13.45 afholder Holmens Kirkes kantori
under organist Jakob Lorentzens ledelse en lille koncert. Under receptionen bliver der mulighed for at takke Helene Dam for mange
års dygtig og værdsat tjeneste i folkekirken. I håbet om, at mange vil
være med til festliggøre dagen for Helene sendes på vegne af Holmens Kirkes medarbejdere og menighedsråd de venligste hilsner.
Kasper Ladegård, menighedsrådsformand Ejgil Bank Olesen, Holmens provst
Afskedshilsen til sogne- og stiftspræst Helene Dam
Kære Helene!
Som det fremgår af invitationen til din afskedsreception den 31. marts, fratræder
du med udgangen af marts. Du kom til Holmens Kirke fra Skt. Pauls Kirke 15. marts
2009, hvorfor du i år i 8 år har været en del
af Holmens Kirkes faste besætning. Du har
haft vigtige og arbejdskrævende opgaver
uden for Holmens Kirke. Her i kirken har du
været på deltid, men ligefuldt har du været
en nødvendig del af arbejdet. Vi har glædet
os meget over dit engagement, din varme,
din empati og dit smittende humør.
Ind imellem har vi været forundrede
over, at et så begavet menneske som dig,
kan være så forvirret og miste nøgler og
koder, låse sig selv ude og miste det meste
af pc´ens harddisk. Det har været en særlig
udfordring, som vi kommer til at savne. Din
til tider verdensfjerhed tilskriver jeg bl.a.
din perfektionisme, ikke mindst mht. det at
holde prædikener, kirkelige handlinger og
undervise kollegaer.
Din glæde over at være ansat i Holmens
Kirke har vi aldrig betvivlet. Du har sat en
særlig ære i og også været meget ydmyg
overfor opgaven med at være præst her og

holde prædikener. Det tilskrives ikke alene,
at du allerede som barn kom her i kirken
med din mormor til gudstjenester, hvor du
lærte Holmens provst Michael Neiiendam
at kende, men det tilskrives også dit høje
intellekt og din kærlighed til mennesker i
al almindelighed og til kirkens menighed i
særdeleshed. Livet er ikke ligegyldigt for dig
eller sagt med John Lennons visdomsord:
“Livet er det, der overgår dig, mens du er
travlt optaget af at lægge andre planer”.
Nu er det tid til at takke af. Og vi ved, hvor
svært det er, for det betyder afsked med
menighed og kollegaer i alle funktioner i
hele kirkeskibet og afsked med alt det humørfyldte og varme, som er kendetegnende
for Holmens Kirke med dens vidunderlige
musik – vores motto siger det hele: “Én gang
Holmens kirke, altid Holmens Kirke”.
Kære Helene, tak for din indsats gennem
alle årene også for den største folkekirkelige succes i nyere tid med skabelsen af
BABYSALMESANGEN.
TAK og som vi siger i den gamle Ankersmedje: GOD VIND! Kærlige hilsner fra
alle i Holmens Kirke.
Ejgil Bank Olesen, Holmens provst
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Arrangementer og møder
Onsdagsmøder
Møderne afholdes i menighedssalen “Ubåden” den 2. onsdag hver måned kl. 14-16 med
foredrag og kaffebord (dog ikke i april pga. påsken, hvor der i stedet er kirkefrokost Skærtorsdag, se nærmere s. 7). Der er gratis adgang.
Onsdag 8. marts kl. 14.00:
Historiker, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen:
De Dansk-vestindiske Øer – eventyr eller mareridt?
I 100-året for salget af De Dansk-vestindiske Øer til
USA stiller historiker Lars Hovbakke Sørensen skarpt
på historien om øerne. Hvordan kom de på danske
hænder og hvordan udviklede forholdet mellem Danmark og øerne sig frem til beslutningen om at sælge
dem til USA. Han stiller spørgsmålet om, hvorvidt den
danske besiddelse af øerne var et eventyr eller et mareridt – for Danmark og danskerne – og ikke mindst for
øernes egne indbyggere.
Onsdag 10. maj kl. 14.00:
Overlæge dr. med. (tidligere formand for Etisk Råd) Ole Hartling:
Liv og død i menneskets hænder
Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv,
at liv kan kontrolleres. Det er som om livet er i vore egne
hænder. Og den højt besungne selvbestemmelse kan vel
udstrækkes til fødsel og død – tænker vi. Fosterdiagnostik
og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det at tage magt
over for meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og
skal selv have ansvar for liv og død. Og undervejs ønsker
vi at sikre os og blive usårlige.
Aftenforedrag i foråret: Luther og den lutherske virkningshistorie
Foredragene afholdes i menighedssalen “Ubåden” (indgang via kirkehaven). Gratis adgang.
Torsdag 23. marts kl. 19.30:
Advokat Kirsten Kierkegaard:
Herluf Trolle, Birgitte Gøye, deres eventyrlige liv og deres skole, Herlufsholm
De to stiftere af Herlufsholm var børn af den tidsånd, de levede i: Renaissancen og humanismen, men frem for alt var de lutheranere. De fik ikke børn. Deres formue skulle i
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stedet bruges til at oprette en skole,
Herlufsholm. I tidens sprog en skole
for “adelens og andre ærlige mænds
børn”. Foredraget vil fortælle om de
to store personligheder, deres fælles
livsprojekt og deres kamp for at få det
til at lykkes.
Onsdag 19. april kl. 19.30:
Professor, dr. jur. Ditlev Tamm:
Reformationen, Luther og vores danske stat
Reformationen i 1536 i Danmark var ikke blot en afsked
med den katolske kirke, men meget mere en revolution af
det danske samfund, end vi ofte tænker på. Kongen og dermed statsmagten fik en helt ny og central rolle, som blev
benyttet til at regulere, disciplinere og regere i et helt andet
omfang end det vi kender fra middelalderen. Det danske
retssystem og dets institutioner gik også nye veje, som vi skal høre om i dette foredrag, der
ikke mindst vil handle om, hvad reformationen egentlig kom til at betyde for vores opfattelse af staten og dens opgaver.
Babysalmesang
Næste nye babysalmesangshold begynder torsdag 27. april kl. 10.00-11.00, i alt 7 torsdage
med pause i uge 21, sidste gang 8. juni. Alle med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne
(max. 12 børn på holdet). Sangen ledes af konservatorieuddannet musikpædagog Cæcilia
Glode. Pris 250 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.
Håndarbejsklub
Holmens Kirke har startet en håndarbejdsklub, som mødes hver torsdag kl. 10.00-11.30. I
første omgang vil vi kreere tæpper, der skal bruges til babysalmesangsholdet. Kirken leverer både garn og stof til tæpperne. Mens der er babysalmesang i kirkerummet, strikker, syr
og hækler vi i Store Skriftestol. Vi slutter af med at drikke kaffe og spise lidt brød sammen
med babyerne og deres forældre. Man skal ikke melde sig til, men ønskes flere oplysninger,
kan kirke- og kulturmedarbejder Marianne Reynolds kontaktes på kirkekultur@holmenskirke.dk eller på mobil 2222-8231. Alle er velkomne!
Møder i menighedsrådet
Ordinære menighedsrådsmøder afholdes onsdag 15. marts og onsdag 17. maj kl. 16.00 i
”Ubåden”. Dagsordener 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 12. marts og tirsdag 14. marts kl. 19.30:
● DR Pigekorets forårskoncert
Dirigent: Phillip Faber. Entré
Søndag 2. april kl. 20.00
● Johann Sebastian Bach: Johannespassionen
Københavns Bachkor under ledelse af Jan Scheerer. Entré
Fredag 7. april kl. 17.30:
● Påskekoncert med universitetskoret LILLE MUKO
Værker af Pizetti, Reger, Nystedt, Lotti og Stravinski. Desuden kendte påskesalmer. Entré
Langfredag 14. april kl. 15.00:
● J. S. Bach: Johannespassionen
(Kammerversion 2017)
Holmens Vokalensemble med
solister og Holmens Barokensemble
under ledelse af Jakob
Lorentzen
Søndag 30. april kl. 20.00:
● Mogens Dahl Kammerkor: Tenebrae – Påskens lys
Toke Møldrup, cello, Jakob Lorentzen, orgel. Dirigent: Mogens Dahl.
Koncerten transmitteres direkte på DR P2-musik. Entré
Torsdag 4. maj kl. 18.30:
● “Så syng da, Danmark!”
Koncert i anledning af Danmarks Befrielse 1945. DR Juniorkoret, Sct. Annæ Pigekor, DKDM
Børnekor. Danske sange og salmer, uropførelse af ny korsats.
Onsdag 21. juni kl. 19:30: Kantoriets Midsommerkoncert
Nordisk sommermusik overfor franske klange af Claude Debussy. Orgel: Rasmus Koppelhus.
Dirigent: Jakob Lorentzen
Holmens Kirkes Internationale Orgelfestival 2017
Hver onsdag i juli og august kl. 12.00
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Gudstjenester
MARTS
5 1. søndag i fasten
10.30: Ejgil Bank Olesen
17.00: Peter Thyssen

APRIL
2 Mariæ bebudelsesdag
10.30: Ejgil Bank Olesen
17.00: Peter Thyssen

12 2. søndag i fasten
10.30: Peter Thyssen
17.00: Peter Thyssen

9

19 3. søndag i fasten
10.30: Ejgil Bank Olesen
17.00: Michael
Hemmingsen
26 Midfaste søndag
10.30: Peter Thyssen
17.00: Peter Thyssen
Kirkefrokost Skærtorsdag
Efter højmessen Skærtorsdag den 13. april er der kirkefrokost. Tilmelding bedes
foretaget til kordegn eller
kirketjener senest mandag
den 10. april.
Morgensang
Der er morgensang i kirken
hver onsdag kl. 10.00-10.15.
Bagefter er der en kop kaffe.
Samvær efter gudstjenesten
Efter højmessen kl. 10.30 er
der en kop kaffe ved kirkens
udgang.
Efter gudstjenesten kl. 17.00
er der en lille forfriskning i et
af kirkens lokaler.

Palmesøndag
10.30: Peter Thyssen
17.00: Michael
Hemmingsen

13 Skærtorsdag
10.30: Peter Thyssen

MAJ
7 3. søndag efter påske
10.30: Ejgil Bank Olesen
17.00: Peter Thyssen
12 Store bededag
10.30: Anna Mejlhede
14 4. søndag efter påske
10.30: Ejgil Bank Olesen
17.00: Anna Mejlhede

14 Langfredag
10.30: Anna Mejlhede
15.00: Johannespassion
Peter Thyssen

21 5. søndag efter påske
10.30: Anna Mejlhede
14.00: A
 nna Mejlhede
Børnegudstjeneste
med DR Spirekoret

16 Påskedag
10.30: Ejgil Bank Olesen

25 Kristi himmelfartsdag
10.30: Anna Mejlhede

17 2. påskedag
10.30: Anna Mejlhede

28 6. søndag efter påske
10.30: Ejgil Bank Olesen
16.00: P
 ræsentation af nyt
salmebogstillæg.
Ejgil Bank Olesen m.fl.
Efterfølgende
reception

23 1. søndag efter påske
10.30: A
 nna Mejlhede
Konfirmation
17.00: Ejgil Bank Olesen
30 2. søndag efter påske
10.30: P
 eter Thyssen
Konfirmation
17.00: Anna Mejlhede

Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 21. maj kl. 14.00
er der børnegudstjeneste.
DR Spirekoret medvirker.

JUNI
4 Pinsedag
10.30: Ejgil Bank Olesen
				
5 2. pinsedag
10.30: Anna Mejlhede
11 Trinitatis søndag
10.30: Peter Thyssen
17.00: 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.

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. 21 48 87 65.
E-mail: jakoblorentzen@gmail.com

Holmens Kirkes Udflytterbørnehave
Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.
Tlf. 48 18 75 61. Leder: Marianne Boye.

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
Kirkegårdsleder Ole Vestbirk træffes efter aftale.
Kirkegårdskapellet
Upsalagade 25, 2100 Kbh. Ø.

2. organist Rasmus Koppelhus.
Tlf. 21 79 16 65
E-mail: koppelhus@holmenskirke.dk
1. kirketjener Adam Vinten
2. kirketjener Marianne Linde
Træffes på tlf. 22 22 82 27 i kirkens åbningstid.
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Reynolds
Tlf. 22 22 82 31.
E-mail: kirkekultur@holmens kirke.dk
Menighedsrådsformand: Kaptajnløjtnant
Kasper Ladegaard. Post sendes til Kirkens kontor.
E-mail: formand@holmenskirke.dk
Kirkeværge: Advokat Axel Kierkegaard.
Tlf. 33 41 41 41.

Kordegn Helle Bjørn træffes på tlf. 33 13 61 78.
E-mail: hb@km.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).
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

