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KONCERT OG FORTÆLLING

DET FØRSTE MØDE MED SORGEN

19.
maj

kl. 16.00

Therese Fabricius, Martin Seier,
Cecilie Fabricius, og sognepræst
Marianne Telling
Dit liv bliver aldrig det samme igen, når du mister en du
elsker. Det er svært at forklare, hvad du går igennem til
andre, der ikke har prøvet det, og det kan føles ubeskriveligt
ensomt. I samarbejde med rytmisk pianist og organist
Martin Seier vil Therese Fabricius gennem stemningsfuld
nordisk musik lade sorgens fugl synge, hjertet kæmpe og en
dør stå på klem til håbet. Therese Fabricius har en baggrund
som kirkesanger og har gennem flere år skrevet sange og
tekster til revy og teaterforestillinger. I 2018 holdt hun sin
debutkoncert ”Jeg savner dig” på Husets teater.
Med en bagrund som psykolog og retoriker skriver Cecilie
Fabricius i krydsfeltet mellem lyrik og dramatik. Gennem

små øjebliksbilleder beskriver hun mødet med sorgen
før, under og efter hendes fars død og inviterer
publikum med på en rejse, der somme tider er sørgmodig, somme tider grotesk, somme tider humoristisk
og somme tider en sindrig blanding af det hele.
Cecilie Fabricius illustrerer dermed, at sorgen ikke
kun behøver være ladet med tristhed, men også tillader humor og absurditet. I efteråret 2019 udkommer
hendes første digtsamling på Forlaget Eksistensen,
og de tekster hun læser højt, er fra denne samling.
Det første møde med sorgen er et musikalsk koncept
med en vekselvirkning mellem sange skrevet fra et
sted midt i sorgen og små digte og øjebliksbilleder ind
og ud af sorgen. Therese Fabricius og Cecilie Fabricius
er søstre. Gratis adgang.

8.
maj

kl. 19.00

Foråskoncert
Sangforeningen Øresund afholder
i samarbejde med Caroline Amalie
Koret sin årlige forårskoncert i
Skovshoved Kirke. Programmet
vil være domineret af nordiske
forårstoner komponeret af blandt
andre Carl Nielsen, Wikander, Kuhlau,
Sv. S. Schultz og Benny Andersen.
Dog har et par wienerklassikere i
skikkelse af Mozart og Schubert også
lagt deres vej forbi denne aftens
koncert. Der er gratis adgang.

30.
maj

kl. 10.00

Minikonfirmander
– afslutning Kr. Himmelfart
I marts begyndte et nyt forløb med minikonfirmander i
Skovshoved kirke. Det er kirke og kristendom for
3. klasserne. Vi slutter med en festlig gudstjeneste for hele
familien torsdag den 30. maj på Kr. himmelfartsdag. Kirkekulturmedarbejder Louise Krarup står for undervisningen, i
samarbejde med kirkens præster.
Alle er velkommen til gudstjenesten, og til en kop kaffe
eller saftevand bagefter.

Gentofte Provsti tilbyder en fællesrejse til Passionsspillet i Oberammergau i 2020.
I Kristeligt Dagblad kunne man i en lille notits for nyligt læse,
at den 6. marts er der indført hår- og skægdekret i den lille,
sydtyske alpeby Oberammergau! Fra den dag må stort set
ingen indbyggere i byen klippe deres hår, og mændene ikke
skægget. Det er fordi de skal se ’rigtige’ ud, når hele 2400 af
dem om et års tid skal medvirke i det fantastiske passionsspil, de fremfører hvert 10. år.
Da pesten i 1633 rasede gennem Europa, lovede indbyggerne i Obermmergau nemlig, at hvis de blev skånet, så ville
de opføre Lidelseshistorien til Guds ære. Det løfte opfyldte
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de så grundigt, at deres passionsspil er blevet noget totalt
unikt, og millioner har gennem tiden oplevet det. Det sker
kun hver tiende år, og næste år i 2020 sker det igen, og tusindvis af danskere vil overveje at drage ned til det meget
velorganiserede arrangement.
Seniorpræst Jakob Rönnow oplyser at der bliver en fællesrejse den 26.-29. august 2020, og nogle studieforedrag inden.
Der kommer en officiel brochure i god tid inden, men hvis
man er interesseret i denne store oplevelse, så kan man jo
begynde at planlægge det allerede nu.

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

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.
Svarene handler ofte om kost, motion,
søvn, netværk, at lægge planer og være
løsningsorienteret. Men i de mest afgørende områder i vores liv, sundhed, trofast
kærlighed fra vores nærmeste, et langt liv,
kan vi ofte være uden helt indflydelse. Hvor
kan vi hente kræfter i de situationer?

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.

Hvis du ønsker at skrive med en præst
i al fortrolighed.

Sognepræst
Helle Møller Jensen
udsendes for Forsvaret
som feltpræst i Irak fra
1. juli til og med
1. marts. Perioden
dækker både forberedelse
og selve udsendelsen,
og der vil blive ansat
en vikar i hendes
sted. Vikarens navn
offentliggøres så snart vi
ved, hvem der kommer
til at have vikariatet.
I den udstrækning
Helle er hjemme under
forberedelsen, vil hun
fortsat være at træffe i
Skovshoved kirke.

22.
august

Folkekirken tilbyder nu også sjælesorg på nettet. Udover
muligheden for at kontakte din lokale præst har du også
mulighed for at skrive anonymt og helt uforpligtende om
livskriser, sorg, trosspørgsmål og andre eksistentielle
spørgsmål der kan være svære i livet.

Sjælesorg.nu
Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig
samtale gennem chat med en præst på nettet. På
sjælesorg.nu kan du gratis chatte med en præst på
internettet via computer, smartphone eller tablet.
Projektet er støttet over en tre-årig periode af
Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter.

kl. 9.00

Årets SOMMERUDFLUGT
bliver torsdag den 22. august med afgang fra kirken kl.
9.00 og hjemkomst ca. kl. 16.00.
Vi kører en tur til Roskilde og ser domkirken og andre
spændende ting. Nærmere info følger, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen. Deltagerbetaling 150,- som
betales på dagen. Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
3964 1721 eller mail: skovshoved.sogn@km.dk fra
den 1. august.
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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
Ledes af Helle Møller Jensen og
Louise Svanholm.

DET SKER I KIRKEN APRIL-MAJ-JUNI-JULI 2019
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

14.00-16.00

Lone Vesterdal

Lørdag 4/5

Konfirmationer

10.00 & 12.00

Helle Møller Jensen

Søndag 5/5

2. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen, kirkekaffe

Onsdag 8/5

Koncert

19.00

Sangforeningen Øresund m.fl.

Lørdag 11/5

Konfirmationer

10.00 & 12.00

Marianne Telling

Søndag 12/5

Konfirmation

10.00

Marianne Telling

Fredag 17/5

Bededag

10.00

Marianne Telling

Søndag 19/5

4. s. e. påske

10.00

Marianne Telling

Søndag 19/5

Koncert

16.00

Det første møde med sorgen

Lørdag 25/5

Litteraturkreds

10.00-11.30

Henrik Pontoppidan:

			

De dødes rige

Søndag 26/5

5. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 30/5

Kr. Himmelfart

10.00

Minikonfirmanderne deltager

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.

Søndag 2/6

6. s. e. påske

10.00

Helle Møller Jensen, kirkekaffe

Søndag 9/6

Pinsedag

10.00

Helle Møller Jensen

Mandag 10/6

2. pinsedag

10.00

Marianne Telling

Lørdag 15/6

Litteraturkreds

10.00-11.30

Auður ava ólafsdóttir: Ar

Søndag 16/6

Trinitatis

10.00

Marianne Telling

Søndag 23/6

1. s. e. trinitatis

10.00

Helle Møller Jensen

25. ma:j Henrik Pontoppidan:
De dødes rige
15. juni: Auður ava ólafsdóttir: Ar

Søndag 30/6

2. s. e. trinitatis

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 7/7

3. s. e. trinitatis

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 14/7

4. s. e. trinitatis

10.00

Helle Møller Jensen

Menighedsrådsmøder i Skovshoved
kirke kl. 19.30.
Møderne er offentlige
Tirsdag d. 21/5
Tirsdag d. 27/8

Søndag 21/7

5. s. e. trinitatis

10.00

Marianne Telling

Søndag 28/7

6. s. e. trinitatis

10.00

Marianne Telling

Torsdag 22/8

Sommerudflugt

9.00-16.00

Roskilde domkirke m.m.

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 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

