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Kære menighed i Skovshoved
Mit navn er Adam Garff, og jeg er 27 år gammel. Fra den 1. juni og tre
måneder frem vil jeg være at finde i Skovshoved Kirke, hvor jeg
indleder min præstegerning med en 3-måneders ansættelse. Og det
glæder jeg mig overordentligt meget til. Den 13. maj i år blev jeg
ordineret til præst i Helsingør Domkirke, så det hele er nyt og lysegrønt som foråret. Mit kendskab til lokalområdet går dog længere
tilbage, da jeg er vokset op et godt stenkast herfra, nemlig ved siden
af Øregårdsparken, hvor mine forældre stadig bor. At begynde i
Skovshoved er derfor en herlig mulighed for at indlede præstegerningen i velkendte rammer. Til daglig bor jeg ved Søerne med min
kæreste Sarah, der er antropolog og arbejder i det private erhvervsliv. Jeg ser meget frem til at møde jer sommeren over til højmesser,
kulturelle arrangementer eller til en kop kaffe ved kirken.
De bedste hilsner,
cand.theol. Adam Garff

25.
juni

kl. 19.00

MIDSOMMERFEJRING I SKOVSHOVED KIRKE
Vi byder velkommen til en stemningsfuld og flot midsommerfejring med ægte svensk jazz- og folkemusik. En flok
af dygtige unge svenske musikere og sangere gæster
kirken. Vi fejrer de lyse nætter, og alt det vi elsker ved den
nordiske sommer!

Hugo Alvén, Evert Taub og Bellman. De spiller traditionel
folkemusik, jazz og egenkomponeret musik. Musikerne
har studeret på Hvitfeldtska gymnasium i Göteborg og
studerer nu på forskellige svenske musikskoler. Folkemusikensemblet kombinerer tradition og nyskabelse ved
at arrangere og nyfortolke folkemusikalske sange.

Gratis adgang og vi byder på et glas bagefter
MIDSOMMERFOLKET er en gruppe unge musikere fra
Sverige som denne sommer rejser rundt i Europa for at
spille og synge. De synger klassisk svensk kormusik af bla.

FRØKEN RAKEL MED SPEKTAKEL består af 6 musikere fra
jazzlinjen på musikkonservatoriet i Falun. De spiller en
blanding af funk – og jazzstandards, og musik komponeret
og fremført af Rebecka Edlund.

SOMMERMEDITATION

Fra Margareta Melin: Tro godt om dit hjerte, Unitas
2005

Denne dag et liv
En dag ad gangen. Et øjeblik, et åndedrag. Frem for alt
i perioder af kaos og utryghed er det livsvigtigt at koncentrere sin opmærksomhed og livsvilje om den dag,
der er. At lade blikket hvile på det lyspunkter, som
findes. Ikke at gentage hvordan alt burde have været,
ikke græmme sig – men søge sindsro i det, der er.
Denne dag et liv
en skabelsesdag.
I hvert et åndedrag
jeg ånder frihed, ånder fred.
Der findes en stressfaktor i tiden, som virkelig gør det
svært at leve her og nu. Den flod af informationer som
vælter over en: Gå ikke glip! En mulighed som aldrig
kommer igen!
Uroen for at miste chancen, falde ud af informationsstrømmen, er som en motor indeni, der summer om,
at man burde befinde sig på et andet sted og gøre
noget helt andet den det, man gør lige nu.
Spørgsmålet er, om vi skal jage livet, eller om livet
kommer til os. Kan vi regne med, at der findes et
Forsyn, at den, som skænker os livet, også ser til
os med det, vi behøver? Kan det være sådan, at den
evige kærlighed lader de mennesker komme på vores
vej, som vi har brug for at møde? Sammenføjes vores
omstændigheder til at meningsfuldt mønster på trods
af alt det, der falder uden for vore synsfelt og vores
kontrol?

Én ting der sker, når jeg lever i nuet, er at mine oplevelse af centrum forandres. Jeg opdager at centrum
ikke er noget andet sted end der, hvor jeg befinder
mig. jeg er ikke livets udkant, men midt i livet. Ønsket
om at være i begivenhedernes centrum mister sin
tiltrækning, når jeg opdager at livet springer frem
midt i mig.
I tider, hvor jeg er på plads i mig selv, kan jeg se de
muligheder, der kommer til mig. da kan jeg vælge
at gribe muligheden eller lade den gå mig forbi. Er
jeg ikke klart til en udfordring, en oplevelse, må jeg
afvente, at min tid kommer. Morgendagen kommer
med nye muligheder. I dag er min eneste opgave at
leve, som den jeg er i dag og gøre det, jeg i dag har
dækning for.
Et øjeblik, et åndedrag ad gangen. At ånde roligt.
At ånde ind og tage imod. At ånde ud. I det rolige
åndedræt findes lægedom og liv. Jeg har ofte lyttet til,
hvordan det uophørligt ånder i mig dag og nat. Det
er som et indre kærtegn, en ordløs kommunikation.
Min indånding siger til livet, til livets ånd: du i mig.
og udåndingen svarer: jeg i dig –og det skal den gøre
helt til min sidste udånding, der får det sidste ord: jeg
i dig. Åndedrættet forener os i alt det, der ånder og
lever – og med den evigt levende, som giver alle liv
I dig vi lever og ånder.
Du ånder og lever i os.
God sommer til alle!
Marianne Telling

SJÆLESORG – TO TILBUD OM GRUPPEFORLØB
Til efteråret udbyder præsterne ved Skovshoved kirke to gruppeforløb i sjælesorg.
Helle Møller Jensen tilbyder sorggruppe for skilsmisseramte
voksne.
På onsdage kl. 19-21 den 3. oktober, 10. oktober, 31 oktober,
7. november og 21. november.
Og Marianne Telling tilbyder et gruppeforløb for andre, der føler
sig ramt af livet på forskellig vis. Forløbet tager udgangspunkt i
Bibelsk sjælesorg, der er et koncept udarbejdet af Bibelselskabet
og arbejder med bibelen i forhold til livskriser og traumer.
Det foregår på tirsdage kl. 19-21 den 11. september, 2. oktober,
23. oktober, 13. november og 4. december.
Yderligere information følger i næste nyhedsbrev

LITTERATURKREDS OM LØRDAGEN

4.

KL. 10.00-11.30

oktober
kl. 19.00

Litteraturstudiekredsen bliver ledet af
mag. art og forfatter Louise Svanholm og
sognepræst ph.d. Helle Møller Jensen. Vi
fortsætter med læsning af et værk per gang
og mødes i kirkens øverste sidesal kl. 10 en
lørdag om måneden.
Der serveres en let morgenmad.
16. juni: Til fyret. Virginia Woolff
1.september: Sommerflugten. Susanne Højsting
6. oktober: Rød mand sort mand. Kim Leine
3. november: Verdens bedste bestsellere.
Louise Svanholm
8. december: Lettipark. Judith Hermann
Nærmere oplysninger kontakt Helle Møller
Jensen: hmj@km.dk
Alle titler fås i boghandlere og på biblioteker.
Bestil f.eks gennem bibliotek.dk, hvis ikke det
lokale bibliotek har bogen.

SANGAFTEN
Salmebogen har fået en lillesøster:
Kirkesangbogen
Over hele Danmark skrives og synges der
salmer som aldrig før, og den nye Kirkesangbog indeholder både ældre og helt
nye salmer. De er alle udvalgt til at egne
sig som fællessange.
Vi går på opdagelse i den nye Kirkesangbog, og indbyder derfor til fællessang i
Skovshoved kirke.
Kom og vær med! Du behøver ikke være
spor dygtig til sang. Kirkens sangere og
præster vil introducere sangene, og vi
byder på et lille glas til stemmen. Det
foregår i sidesalen i kirken.
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DET SKER I KIRKEN JUNI – JULI - AUGUST 2018
Søndag 3/6

1. s. e. trin

10.00

Marianne Telling. Indsættelse
af Adam Garff, kirkekaffe

Mandag 4/6

Filmaften

19.30

Johannes H. Christensen

Søndag 10/6

2. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Lørdag 16/6

Litteraturkreds

10.00-11.30

Virginia Woolff: Til fyret

SOMMERUDFLUGT

Søndag 17/6

3. s. e. trin

10.00

Adam Garff

Onsdag den 22. august
kl. 9.00 - kl. 17.00

Søndag 24/6

4. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Mandag 25/6

Midsommerfejring

19.00

Svensk kor og musik.

Årets sogneudflugt med bus går til
Lund i Sverige. Vi kører fra Skovshoved kirke kl. 9.00. I Lund skal vi
besøge Domkirken og høre historien om det mægtige byggeri, der går
tilbage til 1100 tallet. Vi spiser frokost
i Lund og besøger også Frilandsmuseet
Kulturen, der ligger midt i Lund. Derefter går turen hjem til Skovshoved og
vi forventer at være hjemme kl. 17.00
Husk pas/billedlegitimation da vi jo
skal til Sverige! Turen koster 150 kr.
der betales på dagen. Tilmelding
til kirkekontoret på miv@km.dk tlf.
39641721 fra den 1/8.

FILMAFTEN I SKOVSHOVED KIRKE
Ca. én gang om måneden afholdes der filmaften i Skovshoved kirke. Filmaftenerne ledes
af fhv. sognepræst, mangeårig filmanmelder
og filmelsker Johannes H. Christensen. Hvis
man ønsker yderligere oplysninger kan man
rette henvendelse til J. H. Christensen på
mail: johannes.h.christensen@gmail.com
eller på telefon 2243 6500.

Liturg Marianne Telling
Søndag 1/7

5. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 8/7

6. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 15/7

7. s. e. trin

10.00

Adam Garff

Søndag 22/7

8. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 29/7

9.s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Søndag 5/8

10. s. e. trin

10.00

Adam Garff, kirkekaffe

Søndag 12/8

11. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Søndag 19/8

12. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Onsdag 22/8

Sommerudflugt

9.00-17.00

Bustur til Lund i Sverige

Søndag 26/8

13. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Tirsdag 28/8

Menighedsrådsmøde 19.30

Lørdag 16/6

Litteraturkreds

Sommerflugten.
Af Susanne Højsting

Søndag 2/9

14. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen, kirkekaffe

Søndag 9/9

15. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 11/9

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Info følger

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
Tlf. 39 63 62 20
Email mt@km.dk

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

10.00-11.30

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

Skovshoved Kirke, Krøyersvej 1, 2930 Klampenborg, www.skovshovedkirke.dk

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 miv@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

