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Koncerter i Skovshoved kirke

23.
sept

kl. 16.00

ORGELJUBILÆUMSKONCERT
Hans Ole Thers, orgel
Skovshoved kirkes orgel fylder i år 50 år og dette bliver fejret med
en fødselsdagskoncert den 23. september. Det bliver organist ved
Helligåndskirken, Hans Ole Thers, der vil fortælle om orglet og
musikken som optakt til koncerten. Der vil kunne høres værker af
bl.a. Bach, Händel, Widor og improvisation.
Hans Ole Thers er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, en uddannelse som blev afsluttet
med en meget succesfuld solistklassedebut i 1986 og i Paris
hos Marie-Claire Alain og André Isoir. Han blev i 1985 ansat som
organist og klokkenist i Helligåndskirken på Strøget i København,
hvor han er leder af kirkens særdeles omfattende musikliv, herunder ”Helligåndskirkens Internationale Orgelfestival”. I 1986 blev
han ansat som lærer på D.K.D.M. og fra 1991-2017 var han docent i
såvel solistisk som liturgisk orgelspil, herunder improvisation. Hans
Ole Thers har en udstrakt karriere som orgelsolist i ind-og udland
og har givet koncerter i Rusland, USA og Australien. I Europa blandt
mange lande i Tyskland og Italien.
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Af Anne Sofie Hoffmann Schrøder og Pauline Hoffmann Schrøder

TO SØSTRES TANKER OM TRO
En søsterlig samtale om tro, angst, SKUB, præstationssamfund, næstekærlighed og Whiskeybæltet.

Marianne Telling: Hvem kommer
til søndagens gudstjenester?
Det bliver jeg ofte spurgt om, og
så må jeg svare, at det er jo en
blandet flok. Der kommer det grå
guld, konfirmanderne, dåbsfamilierne, de enlige, de søgende,
de sørgende og dem der ønsker
lidt ro. Og en dag kom der to
søstre i kirke. Jeg fangede dem til
kirkekaffen, fordi jeg var nysgerrig
efter at høre lidt mere om deres
tanker i forhold til tro og kirke. Det
kom der denne artikel ud af. Tak til
Anne Sofie og Pauline!

Anne Sofie er journalist og har skrevet fra Latinamerika,
Tyskland, Rusland, Baltikum for både danske og internationale medier. Pauline er filosofistuderende. Begge er
opvokset i Charlottenlund og konfirmeret i henholdsvis
Messiaskirken og i Vor Frue Kirke
En kulturkristen opdragelse
Pauline: Jeg er døbt, sidenhen konfirmeret og kirkegang ved
juletid er ikke unormalt. Kristendommen har nok præget min
opvækst, fordi kirken er så rodfæstet i vores samfund, og vores
traditioner og højtider er forbundet med den. Jeg kan godt lide
at besøge religiøse rum. Men i dagligdagen optager kirke og
kristendom ikke rum hos mig, og som så mange andre ser jeg
ikke mig selv som religiøs. Jeg opfatter måske religion og tro
som forbundne, men forskellige ting; religion som de regler, der
knytter sig til troen, praktiseringen af troen, og troen som selve
fornemmelsen af og tankevirksomheden angående noget stort
og uforklarligt, som vi ikke skal gøre os til herre over.
Anne Sofie: Tro fylder ikke umiddelbart det store i vores hjem. Vi
er som mange andre danske familie kulturkristne, men ingenlunde religiøst opdraget. Vores mor legemliggør dog på flere måder
en række universelle, medmenneskelige, men også kristne værdier, som vi derfor har fået ind med modermælken. En omsorg,
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barmhjertighed og næstekærlighed. Det giver mig livsglæde at
favne andre mennesker uden de store forbehold og gør mig i
stand til at træde ubesværet ind i forskelligartede fællesskaber
overalt i verden. Næstekærligheden er interessant at se nærmere på her i vores nordsjællandske enklave, der ganske vist aldrig
har kandideret til regeringens ghettoliste, men som huser en
ganske særlig og særegen art afsondret fællesskab af konkurrencesamfundets spidser og bannerførere.
Whiskeybæltet er både et sted med højt til loftet, overskud og
befriende store armbevægelser, men samtidig er der yderst høje
forventninger til præstationer her. Hvor højt op af rangstigen formår man at kravle - i forhold til økonomisk formåen, uddannelse,
karriere, udseende og ens sociale liv. I Nordsjælland eksisterer der en slags selvopfattelse af at tilhøre et særligt udvalgt
folk, og ens sociale kapital er afhængig af at knække en række
indforståede sociale koder og leve op til en snævre rammer. Hvis
folk falder igennem eller ikke passer ind, kan de blive strittet
nådesløst ud af fællesskabet. Hvor langt rækker næstekærligheden egentlig her?
Pauline: I Nordsjælland er der ikke nødvendigvis mindre samfundssind eller næstekærlighed end andre steder i landet. At
være skeptisk overfor samfundets institutioner og se kritisk på,

hvordan ressourcerne fordeles, er ikke unikt for en bestemt region, men en sådan kritik kan tage forskellige former. Her er der
måske en tendens til at se sig selv primært som giveren i forholdet til samfundet, fordi man betaler høj skat og derigennem økonomisk helt klart yder et stort bidrag ifh.t. gennemsnittet. Når
man har tilkæmpet sig en flot karriere eller formue, ligger der
selvfølgelig en stolthed i det, og det er et produkt af en indsats,
man har gjort. Men det er uomgængeligt også et produkt af, at
man bor i et velfærdssamfund. Der er nogle gode rammer for at
udvikle sig selv og sin karriere. Fællesskabets bidrag til ens egen
succes kan godt blive underkendt lidt. Hvis man i lyset af egen
succes drager den konklusion, at andre, som er født i samme
land, men som ikke er nået til det samme sted som en selv, ikke
er nået lige så langt i livet målt på nogle bestemte succesparametre, højst sandsynligt har været dovne eller mangler evner, er
det et problem. En stærk tro på at være sin “egen lykkes smed”
gør folk ekstra driftige. Men det truer sammenhængskraft og næstekærlighed at overse, at alle har forskellige forudsætninger, og
især at ikke alle har samme mål og værdier i livet. Og at samfundsbidrag tager mange former. Stolthed over egne bedrifter
skal ikke føre til en smålighed over for andre.
SKUB i tingene
Anne Sofie: Min verden som ung elev i livets skole blev i hvert
fald vendt på hovedet, da Gentofte Kommune gik i gang med at
indføre SKUB for at skabe et “fremsynet skolevæsen på forkant
med udviklingen”. Firkantede klasseværelser, faste skemaer
og velkendte voksne bussemænd blev opløst i et uoverskueligt
kaos, hvor Fluernes Herre fik lov at herske i både klasseværelse
og skolegård. Med ansvar for egen læring, uendelige hjemområder, tabte elever, dødstrusler og grov mobning, rådvilde lærere
og min egen voksende rådvildhed i et rodløst system, hvor jeg
blev bedt om at udstikke rammerne for min egen indlæring og
dannelsesproces, men dybest savnede faste rammer og autoriteter at spejle mig i med min videbegærlighed og den endeløse
række af eksistentielle spørgsmål, hvis svar jeg i hvert fald ikke
fandt i min egen navle. Børn blev bedt om at præstere uden
egentlig at have et fundament på plads. Jeg husker også, at jeg
skulle hente dig, Pauline, efter at du var startet i skole, og du
bare sad fortabt i et hjørne af et hjemområde dag efter dag.
Pauline: Det var en af SKUB-projektets fiffige idéer, at ansvaret
for egen læring også angik de allermindste klassetrin. Der skulle
være plads til en mere fri og ‘legende’ tilgang til læring, men
friheden blev til en ureguleret konkurrence mellem os børn. Som
barn og elev oplevede jeg det som, at en sætten-sig-selv-først
var vigtigere end at have en fællesskabsfornemmelse, og da vi
skulle lære at læse, virkede det afgørende, hvor megen undervisning dine forældre havde givet dig udenfor skolen. Det skabte
et skolemiljø, hvor lærerne opfattede min tilbageholdenhed og
modstand mod at mase mig selv foran de andre som et tegn på
faglig og social svaghed. Da det kom mine forældre for øre, at
jeg lå i bunden af klassen fagligt og socialt, flyttede de mig til
naboskolen, hvor SKUB ikke var implementeret. Her fulgte jeg

sjovt nok glædeligt med i timerne fra start af, jeg stræbte med
stolthed og afleverede romaner, når jeg skulle skrive 2 siders
lange stile. Efter at have kendt kendt min nye skole i kun to uger
tog jeg med på sommerlejr; i min tidligere klasse havde jeg på
trods af gode venner aldrig haft lyst til at tage med på sommerlejr.
På den SKUB-ramte skole fik jeg meget ansvar for mig selv, men
så heller ikke for andre, mens jeg på den næste skole blev introduceret for et fællesskab med klare rammer. Her var det var lige
så vigtigt, at jeg tog ansvar for mig selv, som at jeg tog ansvar
for det sociale miljø, jeg blev en del af. Jeg lærte, at vi er en del af
et fællesskab, som vi hver især har et ansvar for.
Mødet med andre trosretninger
Anne Sofie: Som journalist har jeg mødt og besøgt forskellige
trossamfund i hele verden - fra katolikker med store armbevægelser i Bayern, evangelisk kristne i Brasilien, Indre Mission på
Bornholm og været i utallige moskéer i Mellemøsten - også i
én af verdens ældste og største moskéer, Umayyad-moskéen i
Damaskus i 2010. I den betagende moské havde jeg ét af mit
livs mest fredfyldte åndelige oplevelser, selvom en indestængt
politisk konflikt ulmede under overfladen i resten af samfundet.
Mødet og konfrontationen med andre religioner i både Danmark
og udland skærper ofte min bevidsthed om min egen tro, rødder
og baggrund. Nogle opfatter og argumenterer for, at kristendommen er et nødvendigt bolværk mod islam og fremmede religioners indtog i Danmark. Jeg har selv mange muslimske og jødiske
venner, og den til tider åbenlyse manifestation af deres tro stiver
min egen identitet af og skærper min nysgerrighed overfor religion samt min egen opvækst og erfaring med tro. I en tid hvor de
store fællesskaber er i opløsning i en stadigt mere globaliseret
verden, kan tro være en både kuriøs og vægtig identitetsmarkør,
som forbinder mennesker på kryds og tværs i verden. Men i mange religiøse fællesskaber huserer der en farlig latent arrogance
og ignorance over for anderledes troende eller ikke-troende og
en opfattelse af at være særligt udvalgte og hellige her i verden.
Men det er alle og ingen væsener. Religion kan dermed paradoksalt nok reducere og ødelægge det åndelige og guddommelige i
verden og føre til krigeriske korstog. Tro skal ikke grave grøfter
eller bruges til at straffe andre. Som både menneske og journalist er jeg derfor også på ytringsfrihedsfundamentalist og tror
først og fremmest på den frie og bevægelige tanke. Derfor skal
vi værne om det sekulære samfund, hvor religion og åndelighed
er en individuel og privat sag og ikke et fælles statsanliggende.
Derfor er det også et paradoks, at folkekirken stadigvæk finansieres over skatten i Danmark.
Pauline: Religions betydning bliver svær blot at affeje i mødet
med andre, som virkelig tror. Her opstår en nysgerrighed på,
hvilket stof religion er gjort af. At folk med andre religioner
er meget religiøse gør mig ikke per se mere kristen, men det
afkræver overvejelser omkring størrelserne tro og religion, som
vi ikke normalt forholder os til. Tro har fyldt i min opvækst, i den
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forstand, at tro er en bestræbelse på at værdsætte og omfavne det
uforklarlige. Religiøse rum er noget exceptionelt. Det gælder kirker
såvel som moskeer, men de danske kirkers lys er særligt. Det giver
luft i lungerne at sidde i en smuk kirke og ånde og være til. Og der
er en ro og opfordring til at løfte blikket, som er svær at finde andetsteds; her en umiddelbar accept af mine følelser og tanker, de
kan få lov til at svæve rundt oppe under kirkeloftet, og de behøver
ikke påduttes ord. Måske kirken kan yde et særligt bidrag til vores
dagligdag? Der findes selvfølgelig andre steder at meditere, men
er der behov for et særskilt rum til det ‘åndelige’?
Behovet for et åndeligt rum - behovet for folkekirken?
Anne Sofie: For mange moderne mennesker i den vestlige verden
handler livet om at finde og definere sin egen mening med det.
Ikke nok med at konkurrencestaten lægger et ydre pres på os for at
præstere, presser vi også os selv for at være det såkaldt perfekte
menneske. Vi nærstuderer konstant vores eget spejlbillede for
at kvalitetskontrollere vores eget liv. I én uendelighed. Lever ens
sociale liv, karrieren, familie- og kærlighedslivet op til egne forventninger om det ufejlbarlige liv? Men den eksistentielle angst og
tvivl er et grundvilkår for alle mennesker - unge såvel som gamle,
og mange tror fejlagtigt, at de kan kurere sig selv for den angst og
medfølgende ensomhed. I vores jagt på den individuelle mening
for os selv, træder fællesskabet, forpligtelsen overfor andre og
medmenneskeligheden i baggrunden, og man kan ende som et
forkrøblet menneske, som hverken gør en forskel for sig selv eller
andre, mens man knækker nakken i jagten på ens personlige
mening med livet.
Pauline: Vi vil gerne undvige at føle angsten, selvom den er en
af de største muligheder, vi kan blive givet. Det sidste mener
filosoffen Martin Heidegger i hvert fald: angsten er en mulighed
for indsigt i os selv og omverden; det er en bevidstliggørelse. Som
han skriver i værket Væren og tid (1927) er “angsten en af de mest
vidtrækkende og mest oprindelige muligheder for åbning, der ligger i tilstedeværen selv”. Angst forstås her som et grundvilkår for
mennesker, som Heidegger betegner ‘tilstedeværen’. Vi forholder
os til vores egen væren og sætter spørgsmålstegn ved den. Det kan
fremprovokere en angst, som åbner op for og tydeliggør de mange
måder man kan vælge at leve sit liv på. Det kan være uoverskueligt, skræmmende og belastende; men det rammer de fleste på et
tidspunkt, og det er også en vidunderlig befrielse at gennemskue,
at man kan være sin egen og ikke behøver ligge under for en norm.
Lidt apropos at acceptere, at der er mange legitime måder at leve
livet på, som ikke bunder i dovenskab eller manglende evner.
Angsten kaster et kritisk blik på samfundet. Det er vigtigt, at det
accepteres som en naturlig del af livet. Det er vigtigt, at grundtvivl
og angst ikke bare ses som konsekvenser af et forkert levet liv.
Idéhistorikeren Hans-Jørgen Schanz, som er tilknyttet Aarhus
Universitet mener, at der blandt de unge er en større nysgerrighed
på religion og Gud end for 20 år siden: det er nu mindre kontroversielt, at de studerende er åbne for at diskutere tro. Min oplevelse
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er, at folk faktisk tørster efter at kunne dele deres refleksioner,
tvivl, være støttende og spejle sig i hinanden.
Anne Sofie: Der er også i dag brug for rum, hvor mennesker kan
møde hinanden i deres eksistentielle tvivl og bare være. Uden forbehold. Uden at skulle have alle svar klar på forhånd. Jeg opsøger
ikke kirker eller andre religiøse rum for at få udleveret en stringent
manual til livet eller for at skrue mig ned i sæt strenge dogmer,
som skal give mig et endeligt facit på livets store spørgsmål. Jeg
vil ikke berøves min evne til at tænke selvstændigt eller slippe
for at bære den tunge byrde, som livet kan være til tider. Men jeg
bliver opløftet over at sænke skuldrene og lade både tunge og
lette tanker stige til vejrs og strømme frit i rum med andre - og vidt
forskellige - mennesker.
Over generationer har vi gradvist fjernet os fra folkekirken, som vi
opsøger mindre, men den udgør stadigvæk en modpol til den forsimpling af mennesket, livet og verden, som vi oplever flere steder.
Det er et rum med højt til loftet og lysindfald - som en blid, men
bestemt opfordring til eftertænksomhed. Som har ro, tid og plads.
Som lader stemmerne dvæle ved bønnen og klinge højtideligt
under salmen. Som lader orglet runge ud. Mange kommer nok ikke,
fordi kirkens rum i dag også associeres med en mængde negative
historier; det er gammeldags, forstokket, institutionen har haft
for stor politisk magt op gennem historien, den er opium for folket
og diskriminerende; enkelte af dens repræsentanter fordømmer
stadigvæk homoseksualitet. Det moderne menneske er sårbart,
men hvis andre organisationer formår at favne det skrøbelige i
vores tilværelse, hvori består så lige denne institutions rolle og
berettigelse?
Pauline: Det er en strømning i samfundet, at man skal tage sig tid
til de små ting, der er prestige i kaffebryggeri, slow food og lignende nørderi, men også mere meditative ting som yoga. Men i modsætning til dyrkelsen af kaffen, så bliver den tid, man sætter af til
at være i et religiøst rum, brugt til ikke at fokusere på én lille ting,
men på at byde alle, små som store, følelser og tanker velkomne
og reflektere over dem. Eller bare lade dem være til. Hvor det med
at tage sig tid - til kaffe eller yoga - signalerer overskud, behøver
man ikke udstråle overskud i et religiøst rum. Man skal ikke påtage
sig noget. At føle sig sorgfuld, vred, angstfuld, afmægtig, jaloux
eller skyldig er noget, præster kan rumme, lytte til, som de ved noget om. Kirken er et af de eneste steder, hvor man kan regne med
at blive mødt uden forbehold, hvor medmenneskelighed er en dyd.
Og du kan komme der af lige den årsag, du ønsker. Den henvender
sig til alle.
At gå i kirke udvider forståelsen af, hvad et religiøst rum er, og
hvad det kan byde ind med. Det kan måske få os til at bryde med
nogle af de dogmatiske holdninger til tro, som på ironisk vis florerer blandt folk, der omvendt kritiserer kirken for at være dogmatisk.
Selv med et ben i begge disse lejre, åbner det at forholde sig til tro
unægteligt for aspekter af verden og eksistens, som let overses.

TIRSDAGSMØDER
Tirsdagsmøder – den 1. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.00. Hyggelige eftermiddage med samvær og spændende
foredrag. Der serveres kaffe/te og kage. Gratis adgang

11.
sept

kl. 14-16

2.
okt

kl. 14-16

Bertel Haarder: Kultur, kamp og kærlighed
Bertel Haarder, født 1944, er politiker og folketingsmedlem fra partiet Venstre.
Han har været minister i flere regeringer, og er den minister der har siddet
længst af alle, samt folketingets aldersformand.

Karen Blixen og kristendommen
Overalt i Karen Blixens forfatterskab refereres der til kristendommen og skæbnen, og for at forstå hendes eget forhold til religion/tro er det nødvendigt at se
nøjere på hendes familiemæssige baggrund. Allerede i de helt unge år forsøgte
hun at definere sin opfattelse af Guds rolle i tilværelsen, og resultatet finder
man fx i Sandhedens Hævn (1926); men også fortællingerne ”Alkmene” (1942),
”Peter og Rosa” (1942), ”Kardinalens første Fortælling” (1957) og ”Babettes
Gæstebud” (1958) kredser om dette spørgsmål.
Der vil løbende blive refereret til Jørgen Stormgaards bog Gud plan – Karen
Blixen og kristendommen, som udkom i 2010.
”Jeg ser ikke skæbnen for mig som en gud uden ansigt, for hvem mennesket
må bøje sig i frygt og bæven. For mig ligger menneskets skæbne i samspillet
mellem dets væsen og dets omgivelser,” sagde Karen Blixen i 1959.

6.
nov

kl. 14-16

4.
dec

kl. 14-16

Peter ”Holger” Frederiksen

Verden rundt ved ækvator!
– Horisontal chokoladesmagning
Peter ”Holger” Frederiksen vil fortælle os om, chokolade, chokoladefremstilling
og om chokoladens spændende historie. Med chokoladefirmaet Michel Cluizel
fra Paris som guide skal vi smage seks forskellige 1. cru chokolader fra forskellige steder i verden og slutte af med en af verdens mørkeste på 99 %.

Lotte Andersen og Amalie Kestler

CARL & MARIE - i kunst og i kærlighed
Bogen Carl & Marie – i kunst og i kærlighed udkom i april 2018 på Gyldendal.
Lotte Andersen og Amalie Kestler følger i “Carl & Marie” kunstnerparret Carl
Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens brevveksling i en unik fortælling om
kærlighed og kunst i en brydningstid i danmarkshistorien. Forfatterne har
udvalgt hundredvis af breve af høj kunstnerisk og historisk kvalitet, og de bliver
sat ind i en større sammenhæng, der folder fortællingen om Carl og Marie ud
og føjer nyt liv til historien om begge kunstnere. Forfatterne vil tale om bogen
sammen med sognepræst Helle Møller Jensen.
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Bibelsk sjælesorg – sjælesorg i gruppe

3 SKOVSHOVEDSAMTALER I EFTERÅRET
Skovshovedsamtale er en form hvor 2 eller 3 indbudte
først samtaler om et emne, hvorefter der åbnes for
dialog med salen. Gratis adgang. Der serveres lidt
vand/vin undervejs.
KEND ONDSKABEN
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30
Sognepræst og forfatter Sørine
Gotfredsen og sognepræst Helle Møller Jensen.

Road of life.
Illustration: Ian Dale

TIRSDAGE KL. 19-21
i øverste sidesal
Tilmelding til: mt@km.dk

11. september
2. oktober
23. oktober
13. november
4. december

Det er efterhånden almindeligt med sorggrupper efter dødsfald. Og
der er en voksende forståelse af at det kan være nødvendigt at tale
med nogle, når man oplever stor sorg eller krise.
Der kan være mange grunde til at man oplever sorg eller krise: dødsfald, tab af arbejdsevne, psykisk sygdom og livskriser, ensomhed,
problemer med familie og børn.
Denne sorggruppe henvender sig til alle, som føler sig ramt af livet og
har forhold, der kan være tunge at bære. I en fortrolig gruppe og styret
ramme gennemgår vi udvalgte kapitler i Bibelsk sjælesorg.
Vi kommer omkring emner som:
Hvis Gud elsker os, hvorfor lider vi så? Hvordan kan traumer bearbejdes, og hvad sker der når nogen sørger? Hvordan kan vi tilgive
andre?
Det foregår ved en blanding af små oplæg ved Marianne Telling,
samtale om forskellige udsagn fra bibelen og gruppesamtale ud fra
deltagernes egne erfaringer. Forløbet tager udgangspunkt i Bibelsk
sjælesorg, der er et koncept udarbejdet af Bibelselskabet, og som
arbejder med bibelen i forhold til livskriser og traumer.
Alle deltagere får udleveret en bog: Bibelsk sjælesorg. Bearbejdning
af traumer.
Et billede på et sorgforløb i materialet Bibelsk sjælesorg. Den første
landsby, man kommer til som sørgende, er Byen med vrede og
fornægtelse. Når man har været der, måske nogle måneder, fortsætter man måske til Byen uden håb. Typisk vil man pendulere mellem
fornægtelse, vrede og manglende håb en rum tid. Længere fremme
ligger De nye begyndelsers by. Den falske bro symboliserer en vej,
der forsøger at gå udenom fornægtelsen og vreden og springe direkte
til Den ny begyndelse. Men sorg tager tid. Bibelsk sjælesorg taler
besindigt og letforståeligt om sorgprocesser, og den tid det tager at
bearbejde sorg og kriser.
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Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end
gode kræfter i verden og i én selv, men vi har svært
ved at tale om det. Det er en mangel, og med inspiration fra både teologien, Martin Luther, litteratur, debat
og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå,
hvad det betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til ondskab.
Med udgangspunkt i sin bog Fri os fra det onde samtaler Sørine Gotfredsen med sognepræst Helle Møller
Jensen om, hvordan det onde skal genopdages, for at
vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og
hvad et menneske er.
SAVNER DE EN AT HENGIVE SIG TIL?
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.30
Forfatter og journalist Camilla
Lindemann og sognepræst Helle Møller Jensen.
I dag er der mere end 16 millioner singler i Danmark.
Hvordan klarer de sig uden en partner? Er de opfyldt
af sorg og længsel, savner de en at hengive sig til? Har
Kierkegaard ret i at det ikke at hengive sig, er en form
for fortvivlelse? Camilla Lindemann er journalist og
forfatter. Hendes bog om at være single udkommer til
februar 2019, og hun har i den forbindelse talt med en
række mennesker, der lever alene. På godt og ondt.
En af disse er sognepræst Helle Møller Jensen.
GÅR DET? – ELLER GÅR DET SLET IKKE?
Mandag d. 5. november kl. 19.30
Bente Klarlund Petersen forsker i fysisk aktivitet og
sundhed. Hun har for nylig udgivet bogen ”Gå så går
det nok”, der danner baggrund for en samtale mellem
hende og sognepræst Helle Møller Jensen.

LITTERATURKREDS OM LØRDAGEN
KL. 10.00-11.30
Ledes af Helle Møller Jensen og
Louise Svanholm.
Helle Møller Jensen fortsætter med læsning af et værk per gang. Vi mødes i kirkens øverste sidesal kl. 10 en lørdag om
måneden. Der serveres let morgenmad.
1.september: Sommerflugten.
Af Susanne Højsting
6. oktober: Rød mand sort mand.
Af Kim Leine
3. november: Verdens bedste bestsellere.
Af Louise Svanholm
8. december: Lettipark. Af Judith Hermann
Nærmere oplysninger kontakt Helle
Møller Jensen: hmj@km.dk Alle titler fås i
boghandlere og på biblioteker.

BØRNEHAVEGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 9/10 kl. 10.00
For børn, forældre, bedsteforældre og alle
der har lyst til at deltage i en kort gudstjeneste, hvor vi hører om høstens gaver
og alt det vi har at sige tak for.

SANGAFTEN
Torsdag d. 4/10 og onsdag d. 14/11
kl. 19.00
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.

DET SKER I KIRKEN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2018
Søndag 9/9
15. s. e. trin
10.00
Tirsdag 11/9
Tirsdagsmøde
14.00-16.00
Tirsdag 11/9
Bibelsk sjælesorg
19.00-21.00
			
Søndag 16/9
16. s. e. trin
10.00
Onsdag 19/9
Filmaften
19.30
Søndag 23/9
17. s. e. trin
10.00
Søndag 23/9
Orgelfødselsdag
16.00
			
Søndag 30/9
18. s. e. trin
10.00
Tirsdag 2/10
Bibelsk sjælesorg
19.00-21.00
			
Tirsdag 2/10
Tirsdagsmøde
14.00-16.00
Torsdag 4/10
Sangaften
19.00
Lørdag 6/10
Litteraturkreds
10.00-11.30
Søndag 7/10
19. s. e. trin
10.00
Tirsdag 9/10
Høst for børnehaver
10.00
Onsdag 10/10
Skovshovedsamtale
19.30
			
Søndag 14/10
20. s. e. trin
10.00
Søndag 21/10
21. s. e. trin
10.00
Tirsdag 23/10
Bibelsk sjælesorg
19.00-21.00
			
Onsdag 24/10
Filmaften
19.30
Søndag 28/10
22.s. e. trin
10.00
Onsdag 31/10
Skovshovedsamtale
19.30
			
Lørdag 3/11
Litteraturkreds
10.00-11.30
			
Søndag 4/11
Alle Helgens
10.00
Søndag 4/11
Koncert
16.00
			
Mandag 5/11
Skovshovedsamtale
19.30
			
Tirsdag 6/11
Tirsdagsmøde
14.00-16.00
			
Søndag 11/11
24. s. e. trin
10.00
Tirsdag 13/11
Bibelsk sjælesorg
19.00-21.00
			
Torsdag 14/11
Sangaften
19.00
Søndag 18/11
25. s. e. trin
10.00
Torsdag 22/11
Filmaften
19.30
Søndag 25/11
S. s. i kirkeår
10.00
Søndag 2/12
1. s. i advent
10.00
Tirsdag 4/12
Tirsdagsmøde
14.00-16.00
Tirsdag 4/12
Bibelsk sjælesorg
19.00-21.00
			
Lørdag 8/12
Litteraturkreds
10.00-11.30
Søndag 9/12
2. s. i advent
10.00

Adam Garff
Bertel Haarder
Gruppe sjælesorg ved
Marianne Telling
Marianne Telling
Johannes H. Christensen
Helle Møller Jensen
Fødselsdagskoncert med
organist Hans Ole Thers
Helle Møller Jensen
Gruppe sjælesorg ved
Marianne Telling
Jørgen Stormgård om Karen Blixen
Sangaften med Kirkesangbogen
Kim Leine: Rød mand sort mand
Helle Møller Jensen, kirkekaffe
Børnegudstjeneste
Sørine Gotfredsen &
Helle Møller Jensen
Marianne Telling
Marianne Telling
Gruppe sjælesorg ved
Marianne Telling
Johannes H. Christensen
Begge præster. Kirkens Dag
Camilla Lindemann &
Helle Møller Jensen
Louise Svanholm:
Verdens bedste bestsellere
Helle Møller Jensen Kirkekaffe
Trine Bastrup Møller &
Julie Andkjær Olsen
Bente Klarlund &
Helle Møller Jensen
Peter ”Holger” Frederiksen
om Chokolade
Marianne Telling
Gruppe sjælesorg ved
Marianne Telling
Sangaften med Kirkesangbogen
Marianne Telling
Johannes H. Christensen
Helle Møller Jensen
Helle Møller Jensen, kirkekaffe
Lotte Andersen & Amalie Kestler
Gruppe sjælesorg ved
Marianne Telling
Judith Hermann: Lettipark
Helle Møller Jensen

Tag godt imod årets konfirmander der begynder deres undervisning i Skovshoved kirke i
september måned. Der bliver nogle gudstjenester hvor de er særligt indbudte til at deltage,
og derudover er det jo en del af konfirmandernes undervisning, at de skal deltage i de almindelige søndagsgudstjenester. Vi opfordrer til at hele menigheden tager godt imod de unge
mennesker. Vis dem venligt til rette, hvis de er tvivl om man skal gøre, og vær gerne gode
ambassadører for kirkegængere, så alle får en god oplevelse af at samles til gudstjeneste
hver søndag!
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TRAUMGEKRÖNT – DRØMMEKRONET
En koncert med mere

nov

kl. 16.00

En stemningsfuld og billedskabende allehelgenskoncert af
sopran Trine Bastrup Møller og pianist Julie Andkjær Olsen.
Med sange fra tiden omkring de to verdenskrige, da verden
blev voksen, bundet sammen med oplæsning fra Stefan
Zweigs erindringsroman ‘Verden af I går’. Visuelt væves
musikken sammen af tråde og fine hæklede ornamenter –
et billede på musikkens strukturer i overgangen fra senromantikkens svulmende harmonier til modernismens
opløsning og søgen efter nye måder at lave musik på.
Som en ånd fra tiden før krigenes katastrofe sluttes af med
Richard Strauß’ hjerteskærende smukke ‘Vier letzte Lieder’,
der kredser om naturens og livets uafvendelige cyklus.

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.

Trine Bastrup Møller er sopran, uddannet fra Det Kgl Danske
Musikkonservatorium og Royal Academy of Music i London,
og har optrådt som solist på Den Kgl Opera, Jyske Opera og
scener i bl.a. Schweiz, Østrig og Tyskland.
Julie Andkjær Olsen er pianist, illustrator og danser, uddannet fra Det Kgl Danske Musikkonservatorum. Hun spiller
koncerter rundt om i Danmark, både som solist, kammermusiker og akkompagnetør.
Julie og Trine indgår i kunstnerkollektivet Elfenbenstaarnet
og har skabt flere forestillinger bygget op omkring den tyske
lied bl.a. ‘Vinterreise’ og ‘Hængende Haver’ på Københavns
Musikteater.

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
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