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dødssynder: hovmod, griskhed og nydelsessyge og
parrer dem med den dyd, der i hvert tilfælde fører til
et ordentligt liv, nemlig ydmyghed, generøsitet og
mådehold.
Salonerne består af et oplæg på 30-40. min. ved Pia
Søltoft om den aktuelle synd og den tilsvarende dyd.
Derefter vil man debattere 10 spørgsmål i grupper,
mens man nyder ost og vin.
Til sidst samles der op i en fælles debat.
Fri entré og ingen tilmelding nødvendig.
Program:
Torsdag den 9. september kl. 19.30:
Hovmod og ydmyghed
Torsdag den 14. oktober 19.30:
Griskhed og generøsitet

TRE SALONER

Torsdag den 4. november 19.30:
Nydelsessyge og mådehold

Dødssynder og dyder
Ved phd. og sognepræst Pia Søltoft
I løbet af efteråret bydes der indenfor til tre saloner
om dødssynder og dyder.
De syv dødssynder er ikke antikveret, åndeligt arvegods fra en svunden tid i den katolske kirke, men syv
laster, der lever i bedste velgående i alle mennesker.
Efter reformationen spiller de syv dødssynder ikke
længere en rolle, men de lever stadig videre i den folkelige bevidsthed, fordi de indfanger syv grundmenneskelige handlingsmønstre, syv laster, der også den
dag i dag lever i bedste velgående.
De tre saloner tager udgangspunkt i de første tre

Skovshoved Kirke er åben for både gudstjenester, kirkelige handlinger og andre
aktiviteter, og alle restriktioner er ophævet.
Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret ved spørgsmål. Kontaktoplysninger
for kirkens ansatte findes på bagsiden af
nyhedsbrevet.

Litteraturkredsen
Fælleskab om noget, der går dybere end badminton
Af Louise Svanholm
Mag.art. i litteraturvidenskab
At læse skønlitteratur af ren og skær lyst er ofte
blevet betragtet set som en form for mental trøstespisning. Selv for ikke så mange år siden var det
stadig en udbredt opfattelse, at romanlæsning kun
hørte fritiden og aftnerne til. At læse ved højlys dag
blev set som dovenskab og tomgang. Det var ikke
god tone at lade sig rive med og føle som figurerne i
en roman.
Sådan er det ikke mere. Nu bliver læsning tværtimod
opfattet som en helbredende beskæftigelse i sig
selv. Læsning fungerer som en art social simulator,
der gør os klogere på andre menneskers vurderinger
og bevæggrunde, som litteraturformidler og cand.
mag. i litteraturvidenskab Lars Theil Münster formulerer det.
Endnu mere livgivende er det at drøfte litteraturen
i fællesskab. Ifølge en forskningsrapport udført af
Aarhus Universitet i samarbejde med Region Midtjylland om projektet ”Tid til læsning” har læsegruppedeltagelse en signifikant positiv effekt på depression, stress og angst.
Men vi får alle, raske og glade som syge og triste,
meget ud af at mødes med andre om noget, der

ikke handler om os selv. Læsning i grupper er derudover en helt særlig form for kreativt fællesskab,
hvor deltagerne hver især bidrager med en personlig
tolkning og dermed er med til at skabe en helhedsoplevelse af et givent værk.
I stedet for bare at spejle sig selv og sine egne umiddelbare behov i en roman, kan de andres anderledes
læsning af nøjagtig samme tekst ofte virke overraskende og ligefrem udfordrende for éns selvforståelse. Sådan har det virket på mig og ganske givet også
på de cirka 10-15 andre, der dukker op hver måned
for sammen at ransage et nyt hjørne af virkeligheden.
Litteraturkredsen mødes en lørdag hver måned kl.
9.30 i kirkens sidesal på 1. sal. Sognepræst Helle
Møller Jensen sidder for bordenden og leder runden, hvor hver især læser en udvalgt kortere eller
længere yndlingspassage fra månedens bog højt for
de andre. På den måde kommer vi både omkring
hele værket og hele gruppen.
Denne model har virket siden litteraturkredsens
start og den fungerer, fordi alle kommer til orde, og
ingen bliver tvunget til at sige noget. Det er helt i or-

den at møde op og lytte uden at have valgt et stykke
til oplæsning og uden at deltage aktivt. Der er altid
en levende diskussion, der lukkes op for følelserne,
og lige så stille lærer vi hinanden at kende.

være gammelt og nyt fra alle kroge af verden – klassikere og bestsellers side om side. Jo mere varieret,
jo stærkere står hvert enkelt værk frem og lyser i sig
selv.

Vi har læst litteratur fra de sidste 200 år og dækket
det meste af kloden fra Sibiriens sommerfugledale
over japanske kirsebæralléer til østrigske stålstorme
og danske moderopgør. Vi har læst om fangelejre,
sportsjournalistik, arbejdsfællesskabet på et rumskib, lærerydmygelse, sex, parfumer og skoproduktion.

Alle er velkomne med forslag til litteratur, men da
jeg er mag.art i litteraturvidenskab og lever af at
læse ny og gammel litteratur er det mig, der sammensætter den endelige liste, som vi starter på efter
jul og sommerferie.

Den eneste røde tråd i litteraturvalget er, at der skal

Litteraturkredsen mødes i kirkens nederste sidesal kl. 9.30-11.00:
Lørdag den 4. september:
Roy Jacobsen og Annelise Pitz: ”Manden som elskede Sibirien”
Lørdag den 25. september:
Olga Ravn: “De ansatte”
Lørdag den 9. oktober:
Annie Ernaux: “Årene”
Lørdag den 27. november:
Preben Kok: “Arvegods”
Lørdag den 18. december:
Helle Helle: “Ned til hundene”
Der tages forbehold for ændringer.

TIRSDAGSMØDER
Til tirsdagsmøderne i Skovshoved Kirke får
du både tankevækkende og aktuelle foredrag samt hyggeligt samvær omkring kaffe/
te og kage. Der er altid fri entré.

kristendommen, men alligevel brugte han Bibelens
billedsprog og diskuterede kirkens lære.
Flemming Behrendt har for nylig udgivet sin store
bog ”Livsrusen” om Pontoppidans forfatterskab.

Uden mandat
Tirsdag den 5. oktober kl. 14.00

Tro er ikke viden
Tirsdag den 7. september kl. 14.00
Ved forfatter og oversætter
Niels Brunse
Niels Brunse kalder sig selv
en art kristen kulturradikal.
I sin lille bog ”Tro er ikke
viden” fortæller han om at
melde sig ind i Folkekirken
igen efter at have været udmeldt i 28 år, og hvordan
han lever med troen uden at opgive forstanden.
Bogen er en række overvejelser over centrale begreber i mødet mellem kristendommen og det sekulære
samfund.

Pontoppidan og hans
præster
Tirsdag den 28. september kl. 14.00
Ved forfatter Flemming
Behrendt
Henrik Pontoppidan er én
af dansk litteraturs giganter.
Hans socialrealistiske noveller skildrede datidens ludfattige bondealmue, og i 1917
delte han Nobelprisen med Karl Gjellerup.
Både Pontoppidans liv og forfatterskab myldrer
med præster. Selv tog han tidligt afstand fra meget i

Ved journalist og historiker
Bo Lidegaard
I maj 2020 udgav Bo Lidegaard bogen ”Uden mandat”,
der fortæller den dramatiske historie om den danske
levemand, eventyrer, ambassaderåd og politiker Henrik Kauffmann, der under 2.
verdenskrig var Danmarks ambassadør i Washington
og indgik en aftale med amerikanerne udenom den
danske regering.
Bo Lidegaard har været konsulent på filmen ”Vores
mand i Amerika”, der for nylig har haft premiere, og
som også handler om den danske diplomat.

Menneskerettigheder hvad skal vi med dem?
Tirsdag den 2. november kl. 14.00
Ved historiker og fhv. ambassadør i Europarådet Claus
von Barnekow
Menneskerettigheder er et
emne, der løbende dukker
op i medierne. De rejser
følelser og holdninger, der
skaber en fordrejet og hovedløs debat.
Til dette tirsdagsmøde vil Claus von Barnekow belyse, hvad menneskerettigheder er, hvem de omfatter,
og hvorledes arbejdet med menneskerettighederne
og deres overholdelse foregår internationalt.

KONCERT

40 års jubilæumskoncert med Händel-trioen
Søndag den 3. oktober kl. 16.00
Händel-trioen:
Susse Lillesøe, sopran,
Grit Dirckinck-Holmfeld Westi, violin
Hans Ole Thers, orgel
Händel-trioen har eksisteret siden 1981 og har givet koncerter overalt i Danmark samt i Sverige. Trioen spænder over et repertoire fra barok til nutid. Flere nyere komponister har skrevet værker til trioen, bl.a. Gudrun
Lund, Peter Fievé og Hanne Ørvad.
Trioens egen organist, Hans Ole Thers, har sammen med præsten Carina Wøhlk komponeret en række salmer til kirkeåret, hvoraf trioen ofte har en eller to på programmet.
Fri entré.

Bibelen 2020
Bibelen 2020 er en uhøjtidelig læsegruppe ved
sognepræst Marianne Telling, hvor vi læser udvalgte
dele af den nyeste oversættelse af Bibelen.
Deltagelse kræver ingen forberedelse, blot nysgerrighed og lyst til at tale om det, vi hører.
Man behøver ikke at kunne deltage alle gange, men
tilmelding til Marianne Telling på mt@km.dk

Studiekredsen om Bibelen 2020 mødes i
.00
nederste sidesal kl. 19.00 - 21.00:
Tirsdag den 21. september
Tirsdag den 19. oktober
Torsdag den 28. oktober
Tirsdag den 30. november
Tirsdag den 7. december
Bøger kan lånes eller anskaffes selv.

EN MUSIKALSK FORTÆLLING

Leonora Christine 400 år
Onsdag d. 1. december kl. 19.00
Ved sognepræst Marianne Telling, fortæller, Marit
Bock, blokfløjte, og Jan Sommer, guitar
2021 er 400 året for Leonora Christines fødsel. Som
datter af Christian den 4. fik hun et højst usædvanligt liv, og forestillingen centrerer sig om hendes
fangeskab i Blåtårn i København, hvor hun blev
holdt fængslet i næsten 22 år. Her skrev hun Jammers Minde, som er en skildring af fangeskabet, stilet til
hendes børn. Bogen er en skarp og velskrevet skildring af menneskelig fornedrelse og sjælelig storhed.
Marit Bock er klassisk uddannet blokfløjtenist med stor interesse for både den gamle og den helt nye
musik. Ikke mindst med Blokfløjtekvartetten SIRENA har hun høstet stor anerkendelse. Uddannet fra
Carl Nielsen Academy of Music, Odense. Efter studier på musiker-performer diplomlinien, der afsluttedes
med højeste karakter, har hun studeret i solistklassen samme sted hos prof. Dan Laurin.
Jan Sommer er uddannet på det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har givet en lang række koncerter,
udgivet flere cd’er og uropført værker af adskillige danske komponister – og han har gennem de senere
år desuden arbejdet som arrangør for bl.a. Det Kongelige Teater, Bellmania-ensemblet og Det Danske
Teater.

Kierkegaard studiekreds
Vi læser fem af Søren Kierkegaards opbyggelige taler som sjælesorgsdialoger, og vi læser en tale
til hver gang, så det er ikke nødvendigt at deltage i hele forløbet. Kierkegaards opbyggelige taler
viser, hvordan et menneske med eksistentielle udfordringer kan hente styrke ved at få øje på det
sit eget liv i historien om det Gud vil.
Kierkegaard kan man tage til sig på mange forskellige måder alt efter blik, fag og behov. Dialogerne fremhæver i et letforståeligt sprog Kierkegaards psykologiske eksistentielle og kristne tankegang. Studiekredsen ledes af sognepræst Helle Møller Jensen
Studiekredsen mødes kl. 19.00-21:
Onsdag den den 15. december
Onsdag den 12. januar
Onsdag den 16. februar
Onsdag den 9. marts
Onsdag den 16. marts

SKOVSHOVED SAMTALE

Kirkekaffe

Arvegods

Efter hver højmesse
Som noget nyt er der nu kirkekaffe på pladsen foran kirken
efter hver højmesse.
Pauli – vores kirketjener – sørger for, at der er kaffe på kanden, og så vil der være mulighed for at hilse på hinanden
og fx tage en snak om dagens prædiken.

Skovshoved
Menighedspleje
Løbende gennem året samler vi ind til Skovshoved
Menighedspleje, men hvad betyder menighedspleje egentlig? Det er sådan et lidt fremmed ord,
vi ellers ikke bruger. Men egentlig er det meget
enkelt: Menigheden er de mennesker, der bor i sognet. At være en del af menigheden handler faktisk
ikke om, hvorvidt man sidder på kirkebænken hver
søndag, men derimod skal I forestille jer, at hver
eneste kirke i Danmark dækker et areal – et sogn –
som rummer et antal mennesker. Og de er alle en
del af kirkens menighed i en eller anden forstand.
Selvfølgelig kan man bo i et sogn uden at være
medlem af Folkekirken, og så har man ikke helt de
samme rettigheder i forhold til kirken, som medlemmer har. Men kirken som bygning og vi som
kirkens personale anser hele sognet som vores
område. Menighedspleje handler således om pleje
eller støtte til de af menigheden, der kan have brug
for det.

Torsdag den 6. januar
kl. 19.30
Preben Kok samtaler med Skovshoved menighedsråds yngste
medlem og nybagt mor cand.
theol. Caroline Balschmidt om,
hvad vi i nutiden går glip af, som
for bare få år siden var alment
gældende, og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give
videre til de næste generationer.
Så kom og opdag, hvad der ligger
af værdifulde erfaringer i dine
gemmer – og i kirken.

Vi samler ind ved gudstjenesterne og koncerterne
og ved andre lejligheder, og de indsamlede midler
bruges især ved juletid, til forskellige institutioner
og personer, der har brug for konkret hjælp til at få
bare lidt juleglæde.
Der kan dog også være andre forhold året igennem,
hvor vi har brug for at kunne hjælpe akut. Alle bidrag modtages med tak, og alt går til direkte hjælp
helt uden andre omkostninger.
Skovshoved Menighedspleje kan støttes via Mobile
Pay nr. 69781. Skriv ”menighedspleje” i kommentarfeltet.

Det sker september-oktober-november 2021
HMJ = Sognepræst Helle Møller Jensen / MT = Sognepræst Marianne Telling

September

Søn. d. 3. okt. kl. 16.00
Koncert v/ Händel-trioen
Tirs. d. 5. okt. kl. 14.00
Tirsdagsmøde v/ Bo Lidegaard

Tors. d. 4. nov. kl. 19.30
Salon v/ Pia Søltoft

Lør. d. 9. okt. kl. 9.30
Møde i litteraturkredsen

Tirs. d. 16. nov. kl. 17.00
Menighedsrådsmøde

Søn. d. 10. okt. kl. 10.00
19.s.e.trin. v/ MT

Søn. d. 14. nov. kl. 10.00
24.s.e.trin. v/ HMJ

Tirs. d. 12. okt. kl. 19.30
Menighedsrådsmøde

Søn. d. 21. nov. kl. 10.00
S.s. i kirkeåret v/ HMJ

Tors. d. 14. okt. kl. 19.30
Salon v/ Pia Søltoft

Tirs. d. 30. nov. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

Søn. d. 19. sept. kl. 10.00
16.s.e.trin. v/ MT

Søn. d. 17. okt. kl. 10.00
20.s.e.trin. v/ MT

Lør. d. 27. nov. kl. 9.30
Møde i litteraturkredsen

Tir. d. 21. sept. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

Tirs. d. 19. okt. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

Søn. d. 28. nov. kl. 10.00
1.s. i advent v/ MT

Lør. d. 25. sept. kl. 9.30
Møde i litteraturkredsen

Søn. d. 24. okt. kl. 10
21.s.e.trin. v/ MT

Søn. d. 26. sept. kl. 10.00
17.s.e.trin. v/ HMJ

Tors. d. 28. okt. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

December

Tirs. d. 28. sept. kl. 14.00
Tirsdagsmøde v/ Flemming
Behrendt

Søn. d. 31. okt. kl. 10.00
22.s.e.trin. v/ MT

Søn. d. 5. dec. kl. 10.00
2.s. i advent v/ MT

November

Tirs. d. 7. dec. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

Lør. d. 4. sept. kl. 9.30
Møde i litteraturkredsen
Søn. d. 5. sept. kl. 10.00
14.s.e.trin. v/ MT
Tirs. d. 7. sept. kl. 14.00
Tirsdagsmøde v/ Niels Brunse
Tors. d. 9. sept. kl. 19.30
Salon v/ Pia Søltoft
Søn. d. 12. sept. kl. 10.00
15.s.e.trin. v/ MT
Med særlig velkomst til konfirmander og forældre

Oktober
Søn. d. 3. okt. kl. 10.00
18.s.e.trin. v/ MT

Tirs. d. 2. nov. kl. 14.00
Tirsdagsmøde v/ Claus von
Barnekow

Sognepræst - kbf.
Helle Møller Jensen
Sophus Bauditzvej 38
2820 Charlottenlund

Sognepræst
Marianne Telling
Damgårdsvej 30
2930 Klampenborg

Mobil 20238101
Email hmj@km.dk
Træffes bedst tirs. kl. 17-18, fre.
kl. 9-10 og tors. kl. 10-11

Søn. d. 7. nov. kl. 10.00
Allehelgen v/ MT

Tirs. d. 30. nov. kl. 19.00
Møde i Bibelen 2020

Søn. d. 12. dec. kl. 10.00
3.s. i advent v/MT

Skovshoved Kirkekontor
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

Organist Tove Lindgreen
Tlf. 38 60 55 12
Email tl@km.dk

Mobil 30227870
Email mt@km.dk

Kordegn Kirsten Juul Nielsen
Åbent tirs.-fre. kl. 9-12 eller efter
aftale. Man. lukket.

Træffes efter aftale. Telefonisk
henvendelse bedst i dagtimerne tirs.-fre. Man. er fridag.

Tlf. 39 64 17 21
Email
skovshoved.sogn@km.dk

Kirketjener Pauli Jensen
Tlf. 39 64 03 80
Tlf. i kirken: 39 64 32 16
Mobil 40 59 03 80
Email
paulijensen@km.ck

Modtag nyhedsbrevet i din mailboks. Tilmeld dig på www.skovshoved.kirke.dk (udsendes 4-5 x årligt).

