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EFTERÅRSKONCERTER

6.
okt.

kl. 16.00

Værker af Tchaikovsky og Rachmaninov.
Aleksander Kølbel, violin
Lauri Rantamoijanen, cello
Ossi Tanner, klaver
Ved efterårets første koncert medvirker en klavertrio med musikere fra Danmark og Finland. Aleksander Kølbel blev optager på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2003. Han har endvidere studeret på Sibelius Akademiet i Helsinki og på Menuhin Academy
i Schweiz. Siden sin hjemkomst til Danmark har han været ansat
som violinist i Det Kgl. Kapel og DR Symfoniorkestret.

17.
okt.

kl. 16.00

Cellisten, Lauri Rantamoijanen, begyndte sine studier på Middle
Finland School. Senere studier på Sibelius Akademiet i Helsinki.
Som en aktiv kammermusiker har han spillet i forskellige ensembler. Han spiller på en cello af Francesco Ruggieri fra 1693.
Ossi Tanner er en finsk koncertpianist med base i Helsinki og
Paris. Har studeret på Sibelius Akademiet og på Konservatoriet i
Paris. Ossi Tanner har vundet flere klaverkonkurrencer i Finland
og har optrådt som solist med Finnish Radio Orchestra, Lahti
Symphony og Tampere Philharmonic.

”BEATLES-KONCERT”
I anledning af 50-året for Beatles’ ikoniske Abbey Road album, har
trioen Baun On Beatles og det rytmiske kor MaJazz skabt en nytænkende koncert med fortolkninger af både kendte og mindre kendte
Beatles-numre.
MaJazz er et amatørkor på højt niveau, med rødder i den danske
kortradition. Siden grundlæggelsen i 1985 er koret vokset til over
50 medlemmer og har foruden koncerter i Danmark, Grønland og
Færøerne, givet koncerter i bl.a. Ungarn, Slovakiet og Tyskland. Koret
er siden 201, med fornyet fokus på især jazzmusikken, blevet ledet af
dirigent Niels Bosworth.
Baun On Beatles består af tre musikalske legekammerater med en
fælles passion for Beatles og jazz.

24.
sept.

Kl. 19.30

SAMTALESALON I SKOVSHOVED KIRKE
Tirsdag d. 24. september kl. 19.30 indbyder vi
til den første samtalesalon i den øverste sidesal
i kirken. Her skal vi høre Lotte Svalgaard fortælle
om sin bog Elefanten i rummet, og derefter
samtale ved bordene omkring hvorfor, det er så
svært at sige det, man mærker. Salonen er for alle
der interesserer sig for at samtale og sammen
finde frem til noget, man ikke lige kunne sige
sig selv. Der er gratis adgang, men af hensyn
til servering bedes I tilmelde jer på mt@km.dk
senest torsdag 19. september.

Uddrag af kronik skrevet af Lotte Svalgaard
cand.psych. aut., ph.d og lederudviklingskonsulent,
Valby, den 19/6-19:
– Jeg har haft lyst til at råbe ud over hele Christiansborg Slotsplads:
Det her er noget bullshit!« Sådan sagde Henrik Dahl fra Liberal
Alliance dagen efter folketingsvalget og et massivt dårligt resultat
for hans parti. Et udsagn, der ikke kræver meget dissekering, for
at få øje på de intense – og ophobede – følelser bag. Følelser, der
ikke har fundet og fået tilstrækkelig udtryk undervejs i processen.
Følelser er møgbesværlige. Det tror jeg, de fleste kan genkende.
Især den ulykkeligt forelskede – eller den, der er rasende
frustreret over sin chef eller bitterligt jaloux på en kollega. Jeg
møder hele tiden de besværlige følelser. I mig selv, i andre,
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imellem andre, imellem grupper, imellem organisationer, imellem
nationaliteter. Men selv om følelser kan være besværlige, er de
bestemt ikke irrelevante. Hvis vi tør mærke dem, er de nuancerede
og værdifulde kilder til information. Og hvis vi tør handle på dem,
når vi mærker dem, kan vi undgå, at det, der virker besværligt,
bliver uoverstigeligt og hober sig op indeni og rundt omkring os.
Kernedynamikken er forsætlig blindhed: Vi ser, og så lader vi som
om, vi ikke ser. Vi ser medarbejderen, der bliver fortvivlet over en
beslutning, vi hører kollegaen, der ikke aner, hvad vi taler om, vi
mærker uroen i solar plexus, når vi er med til at træffe den forkerte
beslutning. I løbet af splitsekunder træffer vi en beslutning om
undgåelse og lader det, vi mærker, være umærket: Vi gør ganske
enkelt det, vi ser, hører og mærker, uset, uhørt og umærket.
Hvorfor gør vi nu det?

VELKOMMEN TIL DE NYE KONFIRMANDER

Tag godt imod de nye konfirmander.
Som en del af deres undervisning skal
de deltage i gudstjenesterne. Vi kan
sammen være med til at gøre det til
en god oplevelse for alle. Så det både
bliver lærerigt og til en god erfaring for
de unge. Udover at gå til gudstjeneste,
kommer de også spille en mere aktiv rolle
i gudstjenesterne ind imellem.
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Vi byder særligt velkommen til de
nye konfirmander på to søndage: den
15/9 og den 22/9. Med efterfølgende
forældremøde. Her bliver der mulighed
for at høre om undervisningen og
hvordan året kommer til at forløbe,
og til at hilse på jeres præst. Dem
der konfirmeres lørdag d. 25. april
undervises af Lotte Forchhammer, og
dem der skal konfirmeres lørdag
d. 2. maj undervises af Marianne Telling.

MINIKONFIRMANDERNE
KOMMER!
I september starter et nyt forløb med
minikonfirmander. Det er 3. klasses børn
fra Skovshoved skole der kommer i kirken
og undervises af Louise Krarup og kirkens
præster. Forløbet afsluttes med en festlig
gudstjeneste søndag d. 24. november
hvor alle er velkommen.

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

Mai-Britt Larsson: VEJEN TIL ASSISI

1.

Vejen til Assisi, byen med magisk
tiltrækningskraft. Et foredrag i ord
og billeder med Mai-Britt Larsson,
der fører os på en visuel guidet tur i
gennem byen Assisi.

okt.

kl. 14-16.00

Du har her muligheden for at høre
historien om nonnen Clara og
tiggermunken Frans af Assisi. Begge
fravalgte et liv i rigdom for at følge
deres kald, og vie deres liv til Gud,
for at leve for deres tro - i kyskhed,
lydighed og fattigdom.

5.
nov.

kl. 14-16.00

Birgitte Possing:

Argumenter imod kvinder
Forfatteren og historikeren Birgitte
Possing kaster med et imponerende
historisk overblik lys over den
strukturelle modstand, som generationer
af kvinder har mødt på deres vej mod at
få magt og indflydelse i det offentlige liv.
Med en overflod af citater fra de sidste
170 år i dansk historie dokumenterer
Birgitte Possing en håndfast tradition
for at nedgøre ambitiøse kvinder, hvad
enten de har bevæget sig i det politiske
liv, i erhvervslivet, i den videnskabelige
verden, i sporten, i kirken eller på den
kulturelle scene.

3.
dec.

kl. 14-16.00

Mai-Britt fortæller om sin vej til
Assisi, byen som i dag er hendes
store passion. Efter at have rejst på
pilgrimsrejser til mange fjerne destinationer tabte hun helt sit hjerte
til Assisi. Det er med tiden blevet
til mange besøg i pilgrimsbyen, og
et venskabsbånd er knyttet, med
den danske munk Broder Theodor
der i sit tidligere liv har været både
bager, kok og dramalærer; men nu
lever han som franciskanermunk i
Assisi.

Bogen, Argumenter imod kvinder,
der udkom i efteråret 2018, viser,
hvordan kvinder uanset kompetenceog erfaringsniveau igen og igen bliver
reduceret til mødre, bliver bedømt
på deres påklædning, udseende,
erotiske udstråling eller bliver afvist
med nedladende argumenter, opfundet
til lejligheden. Gennem det danske
demokratis historie præsenterer
forfatteren en perlerække af historier,
hvor kompetente kvinder bebrejdes for
at gøre for lidt, for meget eller forkert.
Mandens fejl er hans egen, kvindens fejl
er kønnets.

Marianne Lund:

Lille Claus og Store Claus
Sanger og fortæller Marianne Lund
opfører eventyret Lille Claus og Store
Claus af H. C. Andersen.

DR-Kammerkoret, hvor hun var en ofte
benyttet solist og modtog den store
Prokosa hæderspris for sin indsats.

Marianne Lund er korsanger ved
Skovshoved kirke. Hun er uddannet
hos professor Peer Birch fra Det Jyske
Musikkonservatorium og efter endt
diplomeksamen debuterede hun på
operaen i Göteborg. Marianne Lund
har sunget indenfor mange forskellige
musikgenrer. Hun har været fast ansat i

I de senere år er fortællingen blevet
en integreret del af Marianne Lunds
optræden.
”Jeg har altid villet fortælle med min
sang, og nu synes jeg det giver mening
for mig at bruge talestemmen også.”
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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.
Litteraturkreds om lørdagen kl. 10.00-11.30
Litteraturstudiekredsen ledes fortsat af Louise
Svanholm under Helle Møllers Jensens udsendelse til Irak, og er åben for nye deltagere.
Vi mødes i kirkens øverste sidesal kl. 10 en
lørdag om måneden. Der serveres en let
morgenmad.
17. august: Volker Weidemann: Oostende
1936. Sommeren før mørket faldt på
21. september: Robert Seethaler: Fælleden
9. november : Joseph Conrad: Mørkets hjerte
23. november: Kim Fupz Aakeson: Bådens navn
21. december: Chinua Achebe: Alt falder fra
hinanden

Tirsdag d. 22. oktober kl. 10 er der
høstgudstjeneste for de små.
Børnehaverne er inviteret og alle forældre,
bedsteforældre, søskende er også meget
velkommen. Vi synger sange og hører en god
historie.
Menighedsrådsmøder i Skovshoved kirke
8. oktober kl. 19.30
26. november kl. 17.30
Møderne er offentlige.
Lotte Nielsen Forchhammer
Konst. sognepræst
Skovshoved Kirke
Krøyersvej 1
2930 Klampenborg

DET SKER I KIRKEN SEPTEMBER-NOVEMBER 2019
Lørdag 21/9

Litteraturkreds

10.00-11.30

Robert Seethaler: Fælleden

Søndag 22/9
14. s. e. trin
10.00
Lotte N. Forchhammer		
			Konfirmandstart
Tirsdag 24/9
Samtalesalon
19.30
			

Samtalesalon m.
Lotte Svalgaard

Søndag 29/9

Marianne Telling

15. s. e. trin

10.00

Tirsdag 1/10
Tirsdagsmøde
14.00-16.00
			

Mai-Britt Larsson:
Vejen til Assisi

Søndag 6/10

16. s. e. trin

10.00

Marianne Telling, kirkekaffe

Søndag 6/10

Koncert

16.00

Klavertrio

Onsdag 9/10

Filmaften

9.30

Johannes H. Christensen

Søndag 13/10

17. s. e. trin

10.00

Lotte N. Forchhammer

Søndag 20/10

18. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 22/10

Børnehaverne

10.00

Høstgudstjeneste

Søndag 27/10

19. s. e. trin

10.00

Lotte N. Forchhammer

Lørdag 9/11
Litteraturkreds
10.00-11.30
			

Joseph Conrad:
Mørkets hjerte

Søndag 3/11
Alle Helgens
10.00
Lotte N. Forchhammer,
			kirkekaffe
Tirsdag 5/11

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Birgitte Possing

Torsdag 7/11

Filmaften

19.30

Johannes H. Christensen

Søndag 10/11

21. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Søndag 17/11

22. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Søndag 17/11

Koncert

16.00

”Beatles koncert”

Lørdag 23/11
Litteraturkreds
10.00-11.30
			

Kim Fupz Aakeson:
Bådens navn

Søndag 24/11
Sidste s. i kirkeår
10.00
			

Lotte N. Forchhammer
Minikonfirmander afslut

Søndag 1/12
1. s. i advent
10.00
Lotte N. Forchhammer
			Kirkekaffe
Tirsdag 3/12

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Marianne Lund

Onsdag 4/12

Filmaften

19.30

Johannes H. Christensen

Sognepræst
Marianne Telling
Damgårdsvej 30
2930 Klampenborg

T: 4027 4090
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 nummer udkommer til december.

