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17.
jan. 2021
kl. 16.00

NYTÅRSKONCERT
I vokalkvartetten Åkervinda får folkemelodier fra den
nordiske sangskat nyt liv i moderne og medrivende
vokale arragementer. Fire stærke solister med karakter
og særegne sanglige kvaliteter: Iris bergcrantz, Linda
Bergström, Agnes Åhlund og Lise Kroner formidler
de nordiske viser med en sårbarhed og en kvindelig
urkraft, der får nakkehårene til at rejse sig.

JUL I CORONAENS SKÆR
Jul skal det nok blive, men julen i år kommer ikke til at
ligne sig selv, hverken i Skovshoved Kirke eller i andre
kirker landet over. Der er restriktioner på, hvor mange
der må være i kirken, og hvordan vi må forsamles i det
hele taget.
Juleaftensdag holder vi 4 korte gudstjenester kl. 14.00,
15.00, 16.00 og 17.00, og der må være 108 med til hver
af gudstjenesterne. Vi har valgt, at det på denne dag
bliver kirkens kor, der synger julesalmerne, og således
ingen fællessang, fordi vi på den måde kan forsamles flere i kirkens rum. Man kan ikke tilmelde sig, men i kirken
gør vi alle vores yderste for, at det skal blive en flot dag,
hvor julestemningen kan indfinde sig, på trods af den
uvante situation for os alle.

Læs mere på kirkens hjemmeside, facebook og opslag
ved kirken.
Udover juleaftensdag er der rig mulighed for at komme i
kirke, fejre jul og få lov til at synge julens salmer – på
juledag den 25. december og 2. juledag den
26. december og julesøndag den 27. december.
Alle dage kl. 10.00.
Fredag den 1. januar 2021 er nytårsdag, og vi mødes
kl. 14.00 til gudstjeneste og efterfølgende reception i
sidesalen. Tag hul på det nye år med tid til refleksion og
få lejlighed til at ønske godt nytår bagefter.

HJERTE LØFT DIN GLÆDES VINGER
Adventstanker
Af Marianne Telling – inspireret af Lone Vesterdals bog:
Nedenom og hjem, Unitas forlag 2014

”I SOM TUNGE STIER
TRÆDE, STANDS OG HØR: HER ER
DØR TIL DEN SANDE GLÆDE”
Sådan lyder en linje i Paul Gerhardts julesalme fra 1653:
Hjerte, løft din glædes vinger. Her indbydes vi til at træde
ind i rum, ind af en dør, til den sande glæde.
En dør – ind til en anden virkelighed, uanset hvordan
vores virkelighed så ser ud nu, for os hver især. Det er et
kraftfuldt billede, og vi kender det godt fra dagligsproget.
En lukket dør som et billede på håbløshed og afmagt. Og
en åben dør som noget positivt og inviterende. En lukket
dør er mangel på mulighed og fremtid. Og i det forgangne
år har vi mødt mange lukkede døre, der før var åbne. Helt
konkret: lukkede døre til rejser, til fester, til arrangementer og koncerter, til arbejdspladser og skoler, en overgang
endda lukkede døre til kirkens rum. Døre, vi slet ikke kunne forestille os være lukkede, men ikke desto mindre blev
det jo virkeligheden for os alle, for hele verden i denne
corona-tid.
De lukkede døre har skabt afstand og ensomhed, og de
lukkede døre har givet mange bekymringer, både økonomisk, praktisk og socialt.

for at finde trøst og styrke. Ikke i os selv, men i Jesus, som
bringer os en kærlighed, der er stærkere end selv døden.
De bedste julesalmer digter altid med baggrund i mørket,
i sorgen og det, at vi mistes for hinanden, for den sande
glæde er ikke den glæde, der lader som om sorgen kan
trøstes væk. Den sande glæde findes midt i sorgen. Midt i
bekymringerne eller i afmagten.
I Johannes evangeliet siger Jesus om sig selv: Jeg er
døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst.
Spøjst at kalde sig selv for døren. Men det er faktisk det,
julens glæde handler om. At med Jesusbarnets komme til
verden åbnes en dør, ja, skabes en ny dør, til den virkelighed vi kalder for Gud. Til en verden, der på samme tid
findes lige her, midt iblandt os, og samtidig er udenfor
vores fatteevne og rækkevidde. I Johannes åbenbaring
står der: Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som
ingen kan lukke.

Og alligevel skal der lyde et kald gennem mørket, til alle
der træder tunge stier: Stands og hør, her er dør til den
sande glæde.

En dør skal der til, en dør, der ikke lukkes, om så nok så
mange andre døre smækkes i. En invitation til at komme
Gud nær, uanset hvordan vores egen historie så går,
uanset hvad vi ellers møder af modgang i livet, så kan vi
træde ind i det Guds-rum, hvor Gud er med os, og bærer
med på vores byrder.

Salmen ”Hjerte løft din glædes vinger” er skrevet som
trøst og opmuntring for mennesker, der har mistet alt håb.
Og i salmen findes en åben dør, vi inviteres til at gå ind ad

Glædelig advent – og jul. Kirkens dør er åben alle dage,
og der fejres gudstjenester alle søndage og helligdage,
året rundt.

Tirsdagsmøder klokken 14.00-16.00
Gratis adgang, the og kaffe.

Vi synger julen ind
Skovshoved kirkes kor og organist Tove Lindgreen vil underholde med et blandet program, der strækker sig fra ”Mit hjerte
altid vanker” til ”Have yourself a merry little Christmas”. Der vil
også blive plads til et par fællessange, så vi kan synge julen ind
– i tryg afstand selvfølgelig.

1.
dec.

kl. 14-16.00

Kirkens præster fortæller historie, og der serveres gløgg og julegodter. Vedr. coronasituationen: Vi overholder alle gældende
restriktioner og retningslinjer, så det er trygt for alle at deltage.
Gratis adgang
Tirsdagsmøder i januar og februar 2021
Program følger. Se nærmere på hjemmesiden, facebook og
opslag ved kirken.
Tidspunkter for tirsdagsmøderne er: tirsdag den 5. januar og
tirsdag den 2. februar kl. 14.00-16.00.
Der serveres kaffe/the og sødt. Gratis adgang.

Med sit mundrette, nutidige sprog,
er Bibelen 2020 et godt sted at
starte for alle, der ikke er fortrolige
med kirkens og Bibelens sprog.
Også dem, der i forvejen kender
teksterne, vil opleve dem på en
helt ny måde og måske opdage
nuancer, de ikke før har set.

Uanset om man læser Bibelen som
kristen, som ateist eller som noget
helt tredje, er Bibelens kulturelle betydning enorm. Vi kender
dens fortællinger, og Bibelen har
påvirket vores sprog med ord og
faste vendinger. Og så er den det
afgørende trosskrift for verdens
næsten 2 milliarder kristne. Så
Bibelen er vigtig i dag, både for
kristne, for dem, der vil forstå
Bibelens verden, vores kultur og
kristendommen.

Vi læser i Bibelen 2020
Vi fortsætter med at gå på opdagelse i den nye oversættelse af
bibelen: Bibelen 2020. Samtalegruppen er inspireret af metoden
guidet fælleslæsning. Hvor jeg læser udvalgte stykker højt, og
undervejs holdes der pauser, hvor deltagerne kan dele reflektioner
og umiddelbare tanker. Vi kommer vidt omkring i forhold til
Gudsbilleder, menneskelige grundfølelser og handlinger, forholdet
mellem det gamle testamente og det nye testamente. Forskellen på
dengang og nu. Og hvad siger teksten til os i dag om Gud og os.
Man behøver ikke at kunne møde hver gang, men tilmelding til
sognepræst Marianne Telling: mt@km.dk
Det anbefales at anskaffe sit eget eksemplar
af Bibelen 2020, - fås i enhver boghandel.
Og det er også muligt at låne en bibel
ved deltagelse.
Onsdage kl. 19.00-21.00 i
nederste sidesal:
25. november
9. december
13. januar
10. februar
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DET SKER I KIRKEN DECEMBER- JANUAR 2020-21
Lørdag 21/11

Litteraturkreds

9.30-11.00

Louise Svanholm & Helle M. Jensen

Søndag 22/11

Sidste s. i kirkeår

10.00

Helle Møller Jensen

Onsdag 25/11

Studiekreds

19.00-21.00

Vi læser i Bibelen 2020

Søndag 29/11

1. s. i advent

10.00

Helle Møller Jensen

Tirsdag 1/12

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Kirkens kor og organist Tove Lindgreen

Søndag 6/12

2. s. i advent

10.00

Helle Møller Jensen

Onsdag 9/12

Studiekreds

19.00-21.00

Vi læser i Bibelen 2020

Søndag 13/12

3. s. i advent

10.00

Marianne Telling

Lørdag 19/12

Litteraturkreds

9.30-11.00

Louise Svanholm & Helle M. Jensen

Søndag 20/12

4. s. i advent

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 24/12

Juleaftensdag

14.00 & 15.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 24/12

Juleaftensdag

16.00 & 17.00

Marianne Telling

Fredag 25/12

Juledag

10.00

Marianne Telling

Lørdag 26/12

2. juledag

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 27/12

Julesøndag

10.00

Marianne Telling

Fredag 1/1-21

Nytårsdag

14.00

Marianne Telling

Søndag 3/12

Hellig 3 k. søndag

10.00

Helle Møller Jensen

Tirsdag 5/1

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Program følger

Søndag 10/1

1. s. e. H. 3 konger

10.00

Marianne Telling

Søndag 17/1

2. s. e. H. 3 konger

10.00

Marianne Telling

Søndag 17/1

Nytårskoncert

16.00

Vokalensemblet Åkervinda

Søndag 24/1

Sidste s. e. H 3. K

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 31/1

Septuagesima

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 2/2

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Program følger

Søndag 7/2

Seksagesima

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 14/2

Fastelavn

10.00

Marianne Telling

Sognepræst – kbf.
Helle Møller Jensen
Sophus Bauditzvej 38,
2820 Charlottenlund

Sognepræst
Marianne Telling
Damgårdsvej 30
2930 Klampenborg

Mobil 20 23 81 01
Email hmj@km.dk

Mobil 30 22 78 70
Email mt@km.dk

Træffes bedst tirsdag
kl. 17-18, onsdag, fredag
kl. 9-10 og torsdag
kl. 10-11.

Træffes efter aftale. Telefonisk
henvendelse bedst i dagtimerne
tirsdag til fredag. Mandag er
fridag.

obs. tidspunkt

Skovshoved kirkekontor
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

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

Kordegn Kirsten Juul Nielsen
Åbent tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag 9 til 12 eller efter
aftale. Mandag lukket.
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@yahoo.dk

Modtag nyhedsbrevet i din mailbox: tilmeld dig på kirkens hjemmeside. (udsendes 4-5 x årligt)

