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20.
feb.

kl. 19-21

FOREDRAG
Gentofte Lokalhistoriske forening holder – i samarbejde
med menighedsrådet - foredrag om Gentofte Kirkegårde.
Ved mag.art., kunsthistoriker Karin Kryger.
Karin Kryger har tidligere været gravminderegistrator og har skrevet
flere bøger om kirkegårde i Danmark. Hun vil fortælle om Gentoftes kirkegårde, især om selve Gentofte Kirkegård, hvor der findes mange interessante og smukke gravminder. Under foredraget vil personalhistorien
bag gravmælerne samt det kunstneriske og lokalhistoriske aspekt blive
afdækket. Derudover vil Karin Kryger komme ind på lovgrundlaget bag
gravminder og deres fredning.

24.
marts

kl. 18.00

SAMTALESALON
Forfatter og præst Lone Vesterdal samtaler med praktiserende
læge Inger Juhl Uldall om forskellen på lægefaglige pg sjælesørgeriske perspektiver på aldring, perfektionisme, sårbarhed
og angst. I forlængelse af Lone Vesterdals og Inger Juhl Uldalls
samtale lægger salonformen op til en samtale, der involverer
alle deltagere.

31.

MUSIK

marts.

Skovshoved kirkes kor
og organist

kl. 14-16

Tirdagsmøde:

Kirkens kor og organist,
Tove Lindgreen, vil underholde
med et blandet program med
opera, lieder, sange m.m.
Korets medlemmer er:
Marianne Lund, sopran
Annemarie Møller Munk,
mezzosopran
Trine Bastrup Møller, alt
Niels Bosworth, tenor
Jens Fruergaard Otte, bas
Hans Christian Pedersen, bas

PÅSKE

Påskens store uge som hele kristendommens fortælling
drejer sig om. Salmer, læsninger, kirkeårets opbygning, alt sammen peger hen på påsken som kulminationen og
meningen med det hele.

En mægtig forkyndelse af at der ikke findes noget sted,
hverken i livet eller i døden, hvor vi skal være ladt helt
alene, uden Gud. At Gud følger med, igennem livet,
igennem døden, og ind i opstandelsen.

I påskens dage udrulles Jesu liv, afslutningen på hans liv
med korsfæstelsen, og påskedag mødes vi af en tom grav.
En engel fortæller at Kristus er opstanden, og som han
lever, skal vi også leve.

Det betyder så bare ikke at vi bliver skånet for smerte eller
sorg. Men det betyder at vi ikke skal være usete, at Gud
ikke er uberørt af vores smerte og sorg. Og vi kan i salmerne og i bibelens fortællinger finde genklang og genkendelse af vores liv og de erfaringer vi gør os af tab og fortræd.

I påskens sejr over døden lyder Guds
stemme til alle, der synes de fejler.

”

Ingens frelse står på spil, ingen sjæl er født
forgæves, ingen skyld for strengt kan kræves,
mildt vor dommer dømme vil. Alle faldne, forulykkede, oversete, undertrykkede, søndertrådte, rodoprykkede, hører også Herren til.
Vi er hans. Hold ud, hold ud! Hjælpeløse,
trøstforladte venter vi den store, bratte påskemorgens gennembrud. Alle vi, de dømte, krænkede, smerteslagne, blotbestænkede, korsophængte, gravnedsænkede, vi skal også finde
Gud!
(Alexis Tolstoy 1882-45. oversat af Thor Lange 1851-1915)

22.
april.

kl. 19.30

Skovshoved
samtale
Forfatter og lektor ved det teologiske
fakultet Joakim Garff samtaler med
sognepræst Helle Møller Jensen om bøn.
Joakim Garff har skrevet bogen
Kierkegaards Bønner.

Måske lyder det som i denne overgivelse
no.3 (i Kyshånd) af Helle S. Søtrup:
Du er mere en summen af dine fejltagelser.
Du er mere end dit ophav. Du er mere end
din tankeløse ungdom. Du er mere end alle
dine vildskud tilsammen. Du er mere end
dine kulsejlede relationer. Du er mere end
din tvivlsomme indsats. Du er mere end
dine gode hensigter. Du er mere end dine
tab. Mere end dengang du var fej. Mere
end hvad nogen mener om dig. Mere end
hvad nogen engang har sagt om dig. Du er
væsentlig mere end din helt egen hjerteløse kalkule over alle de ting, du vil kunne
bebrejde dig selv nu og i al evighed.

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

3.
marts.

kl. 14-16.00

Bibelselskabets generalsekretær
Birgitte Stoklund Larsen

Taler Gud nudansk?
På forlaget Bibelselskabet udkommer den 20. marts Bibelen 2020 der er en
ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – oversat
af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk
med indgående kendskab til moderne dansk.
Luther oversatte med det talte dagligsprog som ideal. Hvor langt tør vi gå
i dag? Hvordan taler Gud i det 21. århundrede? Om Noas skib, kisten med
den hellige aftale – og mange andre eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde. Bibelen 2020 er en moderne folkebibel, særligt oversat til
mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom. Hvad vinder man –
og hvad går tabt, når man oversætter med det for øje?

5.
maj.

kl. 14-16.00

Marianne Nagler

Noget om
200 års
Jødisk Kunst
og Kultur
Kunstner og kunsthistoriker Marianne Nagler fra Ordrup har
skrevet bogen ”Noget om 200 års Jødisk Kunst og Kultur” om
Mosaisk Trossamfunds kunstsamling. I deres motivvalg og ofte
handy format, så de var nemme at flytte, fortæller værkerne om
jødernes historie og vilkår i Danmark.

og religion og om den vanskelige balance mellem integration
og assimilation.
Hvordan er det muligt at forene identitet med et hvirvlende
moderne sekulært liv, hvor strukturer og sammenhængskraft er
udfordret?

Marianne vil fortælle om de portrætterede personer, rabbinere, borgerskab og begivenheder, som har præget jødisk liv i
Danmark fra slutningen af 1700tallet og til i dag. Om tradition

Jødernes historie fortalt gennem kunsten - fortællinger om
kunstsamlingen i Mosaisk Trossamfund set i historisk kontekst.
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Litteraturkreds om lørdagen kl. 10.00-11.30
Litteraturstudiekredsen ledes af Louise Svanholm og Helle Møller Jensen, og er åben for nye
deltagere.
Vi mødes i kirkens øverste sidesal kl. 10 en
lørdag om måneden. Der serveres en let
morgenmad.

Søndag 9/2

Septuagesima

10.00

Marianne Telling

Søndag 16/2

Seksagesima

10.00

Lotte N. Forchhammer

Torsdag 20/2
Foredrag
19.00
			

Karin Kryger om
Gentoftes kirkegårde

Søndag 23/2

Fastelavn

10.00

Lotte N. Forchhammer

Onsdag 26/2

Filmklub

19.30

Johannes H. Christensen

Lørdag 29/2

Litteraturkredsen

10.00-11.30

Thomas Espedal: Elsken

Søndag 1/3

1. s. i fasten

10.00

Lotte N. Forchhammer, kirkekaffe

Tirsdag 3/3

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Birgitte Stoklund Larsen

Søndag 8/3

2. s. i fasten

10.00

Marianne Telling

Søndag 15/3

3. s. i fasten

10.00

Lotte N. Forchhammer.

			Afskedsreception

29. februar: Thomas Espedal: Elsken, 2019
28. marts: Jonas Eika: Efter solen, 2018
25. april: Paula Fox: Desperate personer,
(1970) 2019
30. maj: Haruki Murakami: Hør vinden synge
(fås sammen med romanen Flipperspil 1973 i
samme bog) (1978) 2016

Arrangementer i samarbejde med de andre
kirker i Gentofte

Drop-in dåb
Fredag d. 20.marts kl. 15-19 i Gentofte kirke.
Her indbyder vi i fællesskab til drop-in dåb. Alle
der går med tanke om at blive døbt er velkommen. Husk legitimation.
Tirsdag d. 5. maj afholdes en stor fælles gudstjeneste om aftenen i Messiaskirken. Til minde
og fejring af Danmarks befrielse for 75 år siden.
Nærmere info følger.

Konfirmation i 2021
Datoer for konfirmation i Skovshoved kirke:
lørdag d. 24/4 kl. 10.00 og 12.00. lørdag 1/5
kl. 10.00 og 12.00 samt søndag 2/5 kl. 10.00.
Se hjemmesiden for tilmelding.
Sognepræst – kbf.
Helle Møller Jensen
Sophus Bauditzvej 38,
2820 Charlottenlund
Mobil 20 23 81 01
Email hmj@km.dk
Træffes bedst tirsdag
kl. 17-18, onsdag, fredag
kl. 9-10 og torsdag
kl. 10-11.

Onsdag 18/3

Filmklub

19.30

Johannes H. Christensen

Søndag 22/3

Midfaste

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 24/3

Samtalesalon

18.00

Lone Vesterdal og Inger Juhl Uldall

Lørdag 28/3

Litteraturkredsen

10.00-11.30

Jonas Eika: Efter solen

Søndag 29/3

Mariæ Bebud.dag

10.00

Helle Møller Jensen

Tirsdag 31/3

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Kirkens kor og organist

Torsdag 2/4

Filmklub

19.30

Johannes H. Christensen

Søndag 5/4

Palmesøndag

10.00

Helle Møller Jensen.

			Kirkekaffe
Torsdag 9/4

Skærtorsdag

10.00

Marianne Telling

Fredag 10/4

Langfredag

10.00

Marianne Telling

Søndag 12/4

Påskedag

10.00

Helle Møller Jensen

Mandag 13/4

2. påskedag

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 19/4

1. s. e. påske

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 21/4

Filmklub

19.30

Johannes H. Christensen

Onsdag 22/4

Skovshoved samtale

19.30

Joakim Garff og Helle Møller Jensen

Lørdag 25/4

Litteraturkredsen

10.00-11.30

Paula Fox: Desperate personer

Søndag 26/4

2. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 3/5

3. s. e. påske

10.00

Marianne Telling. Kirkekaffe

Tirsdag 5/5

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Marianne Nagler

Fredag 8/5

Bededag

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 10/5

4. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen

Lotte Nielsen Forchhammer
Konst. sognepræst
Skovshoved Kirke
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

Sognepræst
Marianne Telling
Damgårdsvej 30
2930 Klampenborg

T: 4048 4420
M: LNF@km.dk

Mobil 30 22 78 70
Tlf. 39 63 62 20
Email mt@km.dk

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

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

Skovshoved kirkekontor
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

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

Kordegn Morten Iversen
Åbent tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag og lørdag
kl. 9-12. Onsdag tillige kl.
17-19. 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) Næste deadline for nyhedsbrevet er den 21/4 til mt@km.dk

