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BAROKKONCERT

17.
feb

kl. 16.00

Ulla Munch, mezzosopran
Kirsebergskvartetten:
Jens Solgaard, barokviolin
Maria Solgaard Holm, barokviolin
Kjeld Lybecker Steffensen, barokcello
Leif Meyer, cembalo
”Lovsynger Herren” kalder de 5 musikere koncerten,
som indeholder værker af komponister, der i løbet af deres liv virkede i flere europæiske lande, bl.a. Buxtehude,
Schütz og Telemann. Teksterne er hovedsageligt

KAYSER-KONCERT

26.
marts

kl. 19.30

hentet fra Salmernes bog i Det Gamle Testamente og
lovpriser Gud og skaberværket. Mezzosopranen, Ulla
Munch, er en anerkendt fortolker af barokkens vokalmusik og har samarbejdet med bl.a. Concerto Copenhagen og Ensemble Zimmermann. Musikerne spiller
på originalinstrumenter og de medvirker jævnligt i de
forskellige barokensembler i Øresundsregionen.

DEKAMERON
– EN MUSIKALSK
FORTÆLLING
TORSDAG
DEN 28. FEBRUAR
KL. 19.30
Hvordan lever vi vores liv,
i lyset af vi alligevel alle
skal dø?
Se mere på side 2

Jørgen Ellegård Frederiksen, orgel
Karin Kryger, foredrag
Marianne Telling, oplæsning
Dette vil være en hel speciel koncert vekslende mellem
foredrag og orgelstykker. Organisten og komponisten
Leif Kayser ville i år være blevet 100 år. Han er ikke så
kendt, men var faktisk den mest produktive danske orgelkomponist i 1900-tallet. Kayser har en særlig tilknytning
til Skovshoved Kirke, idet han i 1975 skabte en salmekantate bygget op omkring Knud Lollesgaards udsmykning af
koret med glasmosaikker fra 1965. Som led i fejringen af
Leif Kaysers jubilæum spiller organist ved Bagsværd kirke,

Jørgen Ellegård Frederiksen værket ”Kirkeruder” som indgik i den oprindelige salmekantate. Kunsthistoriker, mag.
art. Karin Kryger vil indlede og fortælle om Knud
Lollesgaard, hans kunst og hans udsmykning i Skovshoved Kirke og om komponisten Leif Kayser. Hver rude
præsenteres af Karin Kryger og sognepræst Marianne
Telling læser en tekst, der passer til glasmosaikrudens
motiv. Herefter spiller Jørgen Ellegård Frederiksen den
orgelsats Kayser skrev til hver enkelt vindues motiv.
Kom og deltag i denne meget anderledes jubilæumskoncert, hvor tale, oplæsning og orgelmusik afløser
hinanden i et spændende forløb.

Dekameron – en musikalsk fortælling

28.
feb

kl. 19.30

Jan Sommer, guitar
Marit Bock, fløjte
Marianne Telling fortæller og oplæser
Den store roman om pesten, og hvad
døden gør ved mennesker er den italienske
forfatter Giovanni Boccaccios mest berømte
værk. Det blev skrevet 1349-52.

Syv adelige unge damer og tre unge mænd beslutter at forlade
Firenze sammen med deres tjenestefolk, for at undslippe og glemme
pestens rædsler. Som adspredelse fortæller de en historie hver dag,
Rammen for fortællingen er pestens hærgen og da de tilbringer ti dage der, bliver det til ethundrede fortællinger.
i Firenze. Dødens nærhed gjorde at mange
Vi fortæller nogle af de barske og provokerende historier og stiller
mennesker kunne ikke mere se meningen
spørgsmålet: Hvordan lever vi vores liv, i lyset af vi alligevel alle skal
i at overholde samfundets normer hvis de
dø? En fræk, sjov og tankevækkende rejse ind i pestens univers med
alligevel snart skulle dø. Hor og druk blev
spørgsmål der også er aktuelle i dag.
en del af hverdagen.

Skovshovedsamtale

11.

25.

marts

april

kl. 19.30

Der er robusthed - og så er der
robusthed
Filosof og professor emeritus i
ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby samtaler
med sognepræst Marianne Telling om
begreberne robusthed og skrøbelighed i
livet og på arbejdsmarkedet.
Ole Fogh Kirkeby (født 1947) er filosof,
ledelsesteoretiker og forfatter, og professor
emeritus ved CBS. Han er mag.art. i
idéhistorie og dr.phil. i filosofi. Har senest
udgivet bogen: Robusthed, skrøbelighed og
det generøse lederskab. Gyldendal 2017.
Gratis adgang
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kl. 19.30

Vejen til fred – hvorfor er det så svært?
Vibeke Vindeløv samtaler med sognepræst Marianne Telling om hvorfor
det er så svært at skabe fred og forståelse mellem mennesker. Både når
vi ser på verdens konflikter, og imellem helt nære relationer. Skilsmisse,
nabostrid, og bitre opgør mellem familier eller forretningspartnere
skaber lidelse og frustration for mange. Hvad kan vi gøre for at mindske
stridigheder og hvordan opnås forsoning eller ligefrem tilgivelse mellem
parterne?
Vibeke Vindeløv er professor emerita i konfliktmægling ved Det juridiske
Fakultet på Københavns Universitet og er forfatter til adskillige artikler
og bøger om jura, mægling og forsoning. Hun har stor erfaring med
undervisning i og praktisk arbejde med konfliktløsning og mægling.
Hun har erfaring med internationalt arbejde fortrinsvis i Sydøsteuropa
(Balkan), Sydafrika og Kenya. Gratis adgang

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

5.

2.

feb 2019

april

kl. 14-16.00

kl. 14-16.00

Lasse Ellegaard

Erdogan - den folkevalgte diktator
Forfatter og journalist Lasse Ellegaard udgiver omkring
årsskiftet sin nye bog om Tyrkiet: Gaven fra Gud –
Erdogans Tyrkiet.
Lasse Ellegaard fortæller om årsager og virkning i den
tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogans turbulente karriere fra muslimsk demokrat til islamisk despot. Med
et knebent vælgerflertal bag sig har Erdogan mikset sociale
og økonomiske reformer med politiske udrensninger og
afvikling af den tyrkiske parlamentarisme, der har samlet
magten i hans hænder.

Jacob Wendt Jensen

Lise Nørgaard – hendes liv og værk
På baggrund af biografien Lise Nørgaard – de første
100 år fortæller forfatter og filmkritiker Jacob Wendt
Jensen historien om Lise Nørgaards liv og værk. Fra
opvæksten i Roskilde over de to ægteskaber og fire børn
og karrieren som journalist på både Politiken, Hjemmet
og Berlingske. Foredraget byder ud over en levende og
perspektivrig livsfortælling på diverse klip fra tv-,
tv-serier og film. Og naturligvis indblik i hvem og
hvordan Lise Nørgaard er - baseret på et det personlige
kendskab bogens forfatter har til hende.

5.

Jens Andersen

marts

Med udgangspunkt i sin nye bog, Kim Larsen.
Mine unge år, fortæller Jens Andersen om den
folkekære musikers farverige liv, der endte
så brat i efteråret 2018, inden Kim Larsen og
Jens Andersen havde færdiggjort den store
erindringsbog, de var i fuld gang med.

kl. 14-16.00

KIM LARSEN – MINE UNGE ÅR.

Vi skal høre om en faderløs opvækst på stenbroen og om lange lykkelige ferier på Fyn hos
den bibelstærke, tegneglade morfar, der satte
sit præg på en velopdragen dreng, der drømte
om at blive enten cykelrytter eller luftakrobat,
og som fra begyndelsen havde et vågent, men
frygteligt genert øje til det modsatte køn.
Undervejs i foredraget trækkes der lange
linjer gennem Larsens liv og hans mange
sange – fra barndommens gade i Københavns
nordvest-kvarter, Askov Højskole, det mislykkede skolelærerjob og slumstormerårene
omkring 1968 på Christianshavn.
Et muntert og musikalsk foredrag om mennesker, litteratur, sang og kærlighed, hvor der
– med Kim Larsens ord og i Kim Larsens ånd
– er ”både til gården og til gaden”.

7.
maj

kl. 14-16.00

Lone Vesterdal

Robust - om tro og magtesløshed
Robusthed er et af tidens nøgleord. Over
for det står magtesløshed. Kirken har
noget at sige om begge dele.
Robusthed har inden for de seneste 20 år
udviklet sig til et massivt forskningsfelt,
og der er svar i hyldemeter af litteratur.
Med udgangspunkt i sin bog, ”Robust om tro og magtesløshed”, Eksistensen
2017, præsenterer sognepræst Lone
Vesterdal hvordan begrebet robusthed
ser ud fra teologiens og troens optik.
Lone Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke, cand.theol og cand.mag i
dansk, fransk og religionshistorie, MA i
sjælesorg og forfatter til bøger om sjælesorg, tab og tro.
3

NYHEDSBREV MARTS 2019
Filmaften i Skovshoved kirke

DET SKER I KIRKEN FEBRUAR – MARTS – APRIL – MAJ 2019

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.
Litteraturkreds om lørdagen
kl. 10.00-11.30
Litteraturstudiekredsen under ledelse af
mag. art og forfatter Louise Svanholm og
sognepræst ph. d. Helle Møller Jensen fortsætter med læsning af et værk per gang.
Vi mødes i kirkens øverste sidesal kl. 10
en lørdag om måneden.
23. marts: Yan Linke: De fire bøger
6. april: Leonora Christine Skov:
Den der lever stille
25. ma:j Henrik Pontoppidan:
De dødes rige
15. juni: Auður ava ólafsdóttir: Ar
Menighedsrådsmøder i Skovshoved kirke
Møderne er offentlige.
Tirsdag d. 19/3 kl. 19.00
Menighedsmøde hvor interesserede indbydes til at høre lidt om menighedsrådets
arbejde og økonomi.
Tirsdag d. 19/3 kl. 19.30 og
Tirsdag d. 21/5 kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Tilmelding

Tilmeldingsfrist senest fredag 1. marts.

Minikonfirmand

4. s. e. H. 3 konger

10.00		Marianne Telling, kirkekaffe

Tirsdag 5/2

Tirsdagsmøde

14.-16.00

Tirsdag 5/2

Filmaften

19.30		Johannes H. Christensen

Søndag 10/2

Sidste s. e. H. 3 K

10.00		Helle Møller Jensen

Søndag 17/2

Septuagesima

10.00		Helle Møller Jensen

Søndag 17/2

Koncert

16.00		Kirsebergskvartetten

Lørdag 23/2

Litteraturkreds

10.-11.30

Søndag 24/2

Seksagesima

10.00		Helle Møller Jensen

Torsdag 28/2

Musikalsk fortælling

19.30

Søndag 3/3

Fastelavn

10.00		Marianne Telling, kirkekaffe

Tirsdag 5/3

Tirsdagsmøde

14.-16.00

Onsdag 6/3

Filmaften

19.30		Johannes H. Christensen

Søndag 10/3

1. s. i fasten

10.00		Marianne Telling

Mandag 11/3

Skovshovedsamtale

19.30

Søndag 17/3

2. s. i fasten

10.00		Helle Møller Jensen

Lørdag 23/3

Litteraturkreds

10.-11.30

Søndag 24/3

3. s. i fasten

10.00		Helle Møller Jensen

Tirsdag 26/3

Koncert

19.30		Kayserkoncert

Søndag 31/3

Midfaste

10.00		Marianne Telling

Tirsdag 2/4

Tirsdagsmøde

14.-16.00

Jacob Wendt Jensen

Lørdag 6/4

Litteraturkreds

10.-11.30

Leonora Christina Skov

Søndag 7/4

Mariæ Bebudelse

10.00

Helle Møller Jensen, kirkekaffe

Tirsdag 9/4

Børnehavegudstjeneste

10.00

Påske for børn

Tirsdag 9/4

Filmaften

19.30

Johannes H. Christensen

Søndag 14/4

Palmesøndag

10.00

Marianne Telling

Torsdag 18/4

Skærtorsdag

10.00

Marianne Telling

Fredag 19/4

Langfredag

10.00

Marianne Telling

Søndag 21/4

Påskedag

10.00

Helle Møller Jensen

Mandag 22/4

2. påskedag

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 25/4

Skovshovedsamtale

19.30

Prof.jur. Vibeke Vindeløv

Søndag 28/4

1. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 2/5

Filmaften

19.30

Johannes H. Christensen

Tirsdag 7/5

Tirsdagsmøde

14-16.00

Lone Vesterdal

Her bedes I oplyse:

Minikonfirmandens navn
Adresse
Skole og klasse
Forældrenes navne og kontaktoplysninger
Om de skal følges tilbage til GFO, selv går hjem eller bliver hentet
Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe eller skrive til
Louise på tlf.nr. 2965 15 71.
Mange hilsner,
Skovshoved Kirke

Forår 2019

Minikonfirmander
Til marts begynder et nyt forløb med
minikonfirmander i Skovshoved kirke. Det
er kirke og kristendom for 3. klasserne.
Vi begynder onsdag d. 6. marts og slutter
med en festlig gudstjeneste for hele
familien torsdag d. 30. maj på Kr. himmelfartsdag. Kirke-kulturmedarbejder Louise
Krarup står for undervisningen, i samarbejde med kirkens præster.
Et tilbud til alle 3. klasses elever

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.

Lasse Ellegaard

August Strindberg: Ægteskab

Dekameron

Jens Andersen

Ole Fogh Kirkeby

Yan Linke

i Skovshoved Kirke

Tilmelding foregår pr. email til skovshoved.sogn@km.dk.

Skovshoved Kirke
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

Søndag 3/2

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 nummer udkommer til maj

