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Koncerter i Skovshoved kirke

11.
april

kl. 19.00

FORÅRSKONCERT
Sangforeningen Øresund og Caroline
Amalie Koret Sangforeningen Øresund,
også kaldet Skovserkoret, vil sammen med
Caroline Amaliekoret fra Lyngby afholde forårskoncert den 11. april. Dirigent for begge
kor er Sune Kaat. Der kan høres værker af
bl.a. Gade, Mozart og Franck.

24.
maj

kl. 19.00

KLASSISK KONCERT MED
TO SANGERE OG PIANIST
Sofie Lund-Tonnesen, sopran
Nicolai Elsberg, bas
Laurits Dragsted, klaver

Sofie Lund-Tonnesen og Nicolai Elsberg er begge netop blevet optaget på
Operaakademiet. Under uddannelsen vil de arbejde intensivt med opera på
højeste niveau og i praktik på Det kgl. Teater. Begge akkompagneres af
pianisten, Laurits Dragsted, som har studeret i både København og Paris.
Ved denne koncert kan man få et ”smuglyt” på, hvad deres kommende
bachelorkoncerter fra Det kgl. danske Musikkonservatorium vil bestå af –
bl.a. værker af Mozart, Brahms og Carl Nielsen.

NYE SANGE OG SALMER
Kirkesangbogen udkom i 2017 på Det kgl. Vajsenhus´
forlag, og er tænkt som en fortsættelse og et supplement til Den danske salmebog, som bruges i kirkerne.
Kirkesangbogen er nummeret fortløbende, efter salmebogens 791 salmer, og begynder således med nr. 792.
Der er både gamle og kendte salmer i Kirkesangbogen,
men især rummer den salmer og sange, digtet af nutidige forfattere og digtere. Der er også medtaget et
mindre udvalg afengelsksprogede sange. Alle sange er
udvalgt som velegnede til fællessang.
I Skovshoved kirke har vi hen over vinteren og det tidlige forår afholdt sangaftner, hvor kirkens organist og
sangere har præsenteret et udvalg af salmerne fra den
nye Kirkesangbog, og vi har sunget dem sammen. Dette
fortsætter vi med i efteråret 2018, og salmerne vil også
blive præsenteret og sunget ved søndagens gudstjeneste, når det passer i sammenhængen.

Kirkesangbogen tilbyder nye stemmer til de allerede
mange stemmer, der lyder op gennem historien til os
i salmernes ord og melodier. Vi får nye ord føjet til det
uendelige register af ord der skal prøve at beskrive
det ubeskrivelige, - troen, håbet og kærligheden som
grunder sig i den kristne tro. Det er efter min mening
vigtigt at vi har så mange forskellige stemmer som
muligt, så vi kan finde nye ord og vinkler på det vi ikke
altid kan sige os selv. Og jeg vil ikke undvære hverken
Kingo, Brorson, Ingemann eller Grundtvig, men jeg vil
heller ikke være andre salmer foruden. Derfor er det
en berigelse med den eksplosion af salmedigtning der
sker i disse år, og de nye salmer må så stå deres prøve
gennem brug i kirkerne, på samme måde som de gamle
salmer har skulle det.

Marianne Telling

Her er et par eksempler fra Kirkesangbogen

Nr. 912 Alt vågner på en forårsdag
Af Anne Lise Marstand Jørgensen 2016,
Melodi af Phillip Faber, 2016
Alt vågner på en forårsdag
med denne milde varme,
mit asfalthjerte slag for slag
får liv i trygge arme.
Min krop den kender tabets åg,
mit sind har båret sorgen,
nu taler verden lysets sprog,
min by er fuld af morgen.
Og himlen rækker mig et kys
sin kærlighed bebude,
fra hånden strømmer livets lys
slår gnist fra sky til rude.

Nr. 926 Opfyld, stem os, Helligånd
Af Jørgen Gustava Brandt 1994,
Melodi Bo Holten 1994/95
Opfyld, stem os, Helligånd,
så vi taler ud af livet,
dejligt fra Guds skaberhånd
med den tillid, der blev givet
os i gave, før vi kunne
forme ord med vore munde.
Venner, knæl for livets Gud,
ikke synlig, dog til stede,
nærmere end selv vor hud.
Rene flammer i vor glæde
bryder brat i millioner
dødens segl og illusioner

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

1.
maj

kl. 14-16

TAKT OG TONE 100 ÅR
”Det er alle andre, der ikke ved, hvordan man skal optræde.
Selv ved man det saa udmærket.”
Emma Gads berømte bog Takt og Tone udkom i 1918, og fejrer således
sin 100-års fødselsdag i år. I den gennemgår Emma Gad tidens ritualer
og samværsformer. Vi hører, hvordan man bedst behager, ikke fornærmer, når man er mange eller tror sig alene, eller måske bare to...
”Vær ikke snobbet. Vær ikke vigtig. Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv – ikke overfor andre.”
Hvordan ser det ud med takt og tone ud i dag? Er vi blevet tonedøve?
Hvad ville Emma Gad mon mene om nutidens brug af mobiltelefoner
og sociale medier? Sognepræst Marianne Telling læser og kommenterer Takt og Tone. Og det hele flettes sammen af musik fra Emma Gads
samtid af bla. Carl Nielsen, Fritz Kreisler, August Sinding m.fl. spillet af
Xenia Zavery, violin og Jan Sommer, guitar

9.
april

kl. 19.30

SKOVSHOVEDSAMTALE
Skovshovedsamtale er en form hvor 2 eller 3 indbudte først samtaler om et emne, hvorefter der åbnes for dialog med salen. Det er en
åben debatform, der ikke ligner et foredrag, men derimod tilbyder en
aften med spændende input fra mennesker, der har viden og noget
på hjerte! Gratis adgang. Der serveres lidt vand/vin undervejs.

BIBELSK SJÆLESORG
Til efteråret udbyder præsterne
ved Skovshoved kirke to forløb
koncentreret omkring Bibelsk
sjælesorg.
Helle Møller Jensen tilbyder sorggruppe for skilsmisseramte voksne
på onsdage kl. 19-21.00, 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 på
tirsdage kl. 19-21.00, 11. september,
2. oktober, 23. oktober, 13. november
og 4. december.
Bibelsk sjælesorg er et koncept udviklet af det amerikanske bibelselskab
og det bruges til behandling af mange
forskellige slags traumer og tab, fra
flygtninge og voldsofre til livskriser
som skilsmisse, psykisk lidelse eller
tab af forskellig slags.
Yderligere information følger i næste
nyhedsbrev

SLIP LIVET LØS
Samtale mellem præst Preben Kok og
psykolog Ingrid Ortmann. Ordstyrer er
sognepræst Helle Møller Jensen
Med udgangspunkt i Preben Koks
nye bog: ”Slip livet løs” , og i Ingrid
Ortmanns mangeårige erfaringer som
psykolog, vil vi komme ind på emnerne: Hvorfor mænd og kvinder ikke
forstår hinanden - genopdagelse af
kønnenes modsat rettede lidenskaber - det grænsesprængende og
det grænsesættende - som forudsætningen i parforhold - og nødvendigheden i at slippe kontrol over det, vi
alligevel ikke har kontrol over.
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DET SKER I KIRKEN APRIL- MAJ - JUNI 2018
SOMMERUDFLUGT
Årets udflugt med Skovshoved kirke er
onsdag den 22. august. Turen går til
Lund i Sverige.
Vi kører fra kirken kl. 9.00 og er
hjemme igen mellem kl. 16 og 17.00
Nærmere oplysninger om indhold og
tilmelding følger i næste nyhedsbrev –
men sæt allerede kryds ved datoen!

Torsdag 29/3

Skærtorsdag

10.00

Helle Møller Jensen

Fredag 30/3

Langfredag

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 1/4

Påskedag

10.00

Marianne Telling, kirkekaffe

Mandag 2/4

2. påskedag

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 3/4

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Kjeld Danneskiold-Samsøe

Onsdag 4/4

Filmaften

19.30

J.H. Christensen

Søndag 8/4

1. s. e. påske

10.00

Marianne Telling

Mandag 9/4

Skovshoved samtale

19.30

Preben Kok og Ingrid Ortmann

Onsdag 11/4

Forårskoncert

19.00

Sangforeningen Øresund

			

& Caroline Amalie kor

Lørdag 14/4

Litteraturkreds

10.00 -11.30

Herman Hesse: Steppeulven

FILMAFTEN I SKOVSHOVED KIRKE

Søndag 15/4

2. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen

En gang om måneden (dog ikke i juli)
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.

Lørdag 21/4

Konfirmation

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 22/4

konfirmation

10.00

Helle Møller Jensen

Fredag 27/4

Konfirmation

10.00 & 12.00

Marianne Telling

Søndag 29/4

4. s. e. påske

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 1/5

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Takt og tone i 100 år

Torsdag 3/5

Filmaften

19.30

J.H. Christensen

Søndag 6/5

5. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen, kirkekaffe

Torsdag 10/5

Kr. himmelfart

10.00

Marianne Telling

Søndag 13/5

6. s. e. påske

10.00

Marianne Telling

Søndag 20/5

Pinsedag

10.00

Marianne Telling

Mandag 21/5

2.pinsedag

10.00

Marianne Telling

LITTERATURKREDS OM LØRDAGEN

Torsdag 24/5

Koncert

19.00

Sofie Lund-Tonnesen,

kl. 10.00-11.30
Ledes af Helle Møller Jensen og Louise
Svanholm. Nærmere oplysninger kontakt
Helle Møller Jensen: hmj@km.dk

			

Nicolai Elsberg, Laurits Dragsted

Lørdag 26/5

Litteraturkreds

10.00 -11.30

Anne Carson: Selvbiografi i rødt

Søndag 27/5

Trinitatis

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 3/6

1. s. e. trin

10.00

Marianne Telling, kirkekaffe

Mandag 4/6

Filmaften

19.30

J.H. Christensen

Søndag 10/6

2. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Lørdag 17/6

Litteraturkreds

10.00 -11.30

Virginia Woolf: Til fyret

Søndag 17/6

3. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 24/6

4. s. e. trin

10.00

Marianne Telling

Søndag 1/7

5. s. e. trin

10.00

Helle Møller Jensen

14. april: Herman Hesse: Steppeulven
26. maj: Anne Carson: Selvbiografi i rødt
16. juni: Virginia Woolf: Til fyret
Alle titler fås i boghandlere og på biblioteker.
Bestil f.eks gennem bibliotek.dk, hvis ikke
det lokale bibliotek har bogen.

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.

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

