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En overvældende oplevelse 

Af Helle Kolding. Foto: Per Steen Lynge og Ninna Falck , 07 JAN 14

Den ny Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne
Laustsen, fik en lidt anderledes opgave, da en af
hans udfordringer på det nye job, blev at gå på
prædikestolen i Holmens kirke ved det maritime
Danmarks traditionsrige nytårsgudstjeneste.

DKH, Bjarne Laustsen, på prædikestolen i Holmens Kirke. 

Faste håndtryk, glade lykønskninger til det nye år og store smil var igen fremme, da

Marinehjemmeværnet søndag 5. januar kunne samle det blå Danmark til

nytårsgudstjeneste i Holmens kirke, København.

Stort var fremmødet med deltagelse fra såvel Marinehjemmeværn, Søværnet,

Marineforeningerne og andre maritime venner.

En fin måde at møde de frivillige

Ny i forsamlingen var Den Kommitterede for Hjemmeværnet, folketingsmedlem for

socialdemokraterne, Bjarne Laustsen. Han var ovenikøbet årets gæstetaler, her kun

et par måneder efter sin officielle tiltræden i embedet.

-Derfor slog jeg også til, da jeg fik forespørgslen. Det er en fin måde, at møde de

frivillige medlemmer af hjemmeværnet på en dag som denne, forklarede Bjarne

Laustsen.

Annette M. Brautsch talte om det friske nye år, om eftertænksomhed og fællesskab. 

Han måtte dog indrømme, at selvom han er vant til folketingets talerstol, så blev han

dog lidt imponeret af Holmens kirkes store og pompøse prædikestol, der for en

stund blev ’hans’ platform.

-Jeg var lige et smut oppe på prædikestolen før gudstjenesten gik i gang for lige at

bedømme, hvordan det måtte være at stå der. Det er overvældende, smilte han.

Ros for den store indsats

Budskabet fra Den Kommitterede var da også især en glæde over, at så mange

frivillige hjælper på så mange områder, som der opstår mellem år og dag, og at de

frivillige uden tøven kaster sig ud i opgaverne, hvad enten tidspunktet, vejr og vind,

eller arbejdsforhold er vanskelige.

-Det er en stor indsats de gør i det samlede beredskab, fastslog Bjarne

Laustsen, som efter gudstjenesten fik god lejlighed til at hilse på mange at de

fremmødte medlemmer fra Marinehjemmeværnet og Marineforeningen.
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Fanerne fra Marinehjemmeværnet og fra Marineforeningen bæres ud af kirken ved

gudstjenestens afslutning. 

Nærværende prædiken

Marinehjemmeværnets tre orlogspræster deltog i gudstjenesten, og orlogspræst

Anette Molin Brautsch stod for årets prædiken. Hun tog udgangspunkt i bønnen,

med en livsbekræftende, underholdende og meget nærværende prædiken, der fik

mange glade kommentarer bagefter.

Kvindelige Marineres Musikkorps sørgede for den musikalske velklang af

blæserinstrumenter og fløjter. De gav flere prøver på deres store repertoire blandt

andet ’Marche des Trompettes’ og ’Trompet Tune’, der fik ekstra volumen under de

enorme hvælvinger i kirken. Smukt var også Holmens Vokalensemble, der både

ledsagede de valgte salmer og kunne nydes i et par velvalgte numre til lejligheden.

Efter gudstjenesten bød chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst,

kommandørkaptajn Jørgen Fink på en lille forfriskning i kirkerummet, og her fik

mange lejlighed til at ønske hinanden et godt nytår og møde venner, kolleger og

bekendte.
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