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KONCERT
PRÆSTER I KRIGSZONEN

5.
nov

kl. 16.00

Jesper Langberg, oplæsning
Kristina Langberg, sopran
Charlotte Thaning, klaver
”To gange Langberg” er et far og datter projekt i samarbejde med
pianisten, Charlotte Thaning. Jesper og Kristina Langberg er flere
gange blevet opfordret til at lave et projekt sammen, så i anledning af Jesper Langbergs 70 års fødselsdag i 2010 og hans 50 års
jubilæum i 2013, besluttede de sig for at gøre noget ved sagen.
Programmet bliver 3 H.C.Andersen fortællinger: ”Toppen og
Bolden”, ”Børnesnak” og ”Skarnbassen”. 4 lieder af Edvard Grieg
med tekst af H.C.Andersen: ”Hjertets melodier” og 3 klaverstykker og 3 sange af Carl Nielsen.

JULEKONCERT

17.
dec

kl. 15.00

Mange sognebørn og kirkegængere kender Helle Møller Jensen og Marianne Telling som de to
præster, der på skift har gudstjenesterne og de
kirkelige handlinger som dåb, bryllup, konfirmation
og begravelse i Skovshoved Kirke. Men de færreste
ved nok, at de to præster har stået midt i nogle store
konfliktzoner.
Af vidt forskellig karakter.
Læs artiklen på side 4

Ved årets julekoncert medvirker vokalensemblet
”2+3”, som består af 5 fremragende sangere.
De er alle kendt for deres virke i den klassiske
opera- og koncertverden og alle har en stor
international erfaring som solister.
De præsenterer her en længe næret fælles
drøm om at realisere en ikke mindre krævende
disciplin: Ensemblesangen, med vægt på det
kammermusikalske.

Med Juleevangeliet som rammefortælling vil
”2+3” synge julen ind med et blandet repertoire
af kendte julesange, julesalmer og korsatser.
”2+3” er:
Ditte Højgaard Andersen, sopran
Signe Asmussen, mezzosopran
Trine Bastrup Møller, mezzosopran
Bo Kristian Jensen, tenor
Morten Ernst Lassen, baryton

TIRSDAGSMØDER
Første tirsdag i måneden er der tirsdagsmøde i Skovshoved kirke. Kl. 14.00-16.00.
Et gratis tilbud til alle interesserede. Der serveres kaffe/ te og brød.

7.

5.

kl. 14-16.00

kl. 14-16.00

nov

dec

Jakob Rönnow:
Barske Bibelhistorier

Fhv. forstander Jørgen Carlsen:
Glædens fest

Jakob Rönnow er tidligere sognepræst i Vangede og en levende
fortæller. Han vil give os nogle eksempler på de blodige, romantiske, erotiske, poetiske og højdramatiske fortællinger, man
finder i vores Bibel – særlig i Gammel Testamente. Dem skal man
gerne kende – også fordi man kan møde dem i kunsten, litteraturen eller bøger. De fleste er i virkeligheden utroligt spændende –
og det er vel også derfor, de lever endnu, selv om der er slidt
på dem i to til tre tusind år!

Med udgangspunkt i sin bog fra 2015: ”Glædens fest – en julekalender for voksne” vil Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole
causere over adventstiden.
”De fleste af os går i december måned ind i en slags julemode –
en hallucineret bevidsthedstilstand. Der er, som om vi befinder os
i et fælles mentalt rum, når vi passerer hinanden i byen, også selv
om vi ikke kender hinanden. Over alt er der farver og fest og bling
og halløj”. Vi vil også sammen synge julens kendte salmer.

9.

6.

kl. 14-16.00

kl. 14-16.00

jan 2018

feb 2018

Mona Nicolaisen og Ellis Olsson:
Kvinder hjælper kvinder

Bo Lidegaard:
Landsmænd

To fhv. sygeplejesker og kollegaer, har i den tredje alder valg at
bruge nogle af deres ressourcer på hjælpearbejde i Gambia.
Deres projekt kalder de ”Nurses Gambian Project” og fokus er
især rent drikkevand i landsbyen, hjælp til børn fra fattige familier
med skolegang, styrke kvinders og pigers muligheder og rettigheder i lokalsamfundet og i det hele taget hjælp til selvhjælp.

Forfatteren og historikeren Bo Lidegaard udgav i 2013 bogen
Landsmænd om de danske jøders flugt i oktober 1943.

Mona og Ellis besøger os, viser billeder og fortæller om deres
projekt. Der bliver også mulighed for at købe varer fra projektets
butik i Danmark.
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Her sætter han denne enestående undtagelse fra Holocaust
ind i en international og historisk sammenhæng og forsøger at
forklare, hvad der gjorde flugten mulig, og hvorfor den tyske
besættelsesmagt gjorde så lidt for at forhindre den. Det er en
både bevægende og tankevækkende historie. Bogen er oversat
og udgivet i 12 lande.

24.

Sangaften

kl. 10.00-11.30

Salmebogen har fået en lillesøster: Kirkesangbogen. Over hele Danmark skrives og synges
der salmer som aldrig før, og den nye Kirkesangbog
indeholder både ældre og helt nye salmer. De er
alle udvalgt til at egne sig som fællessange. Vi vil
gå på opdagelse i den nye Kirkesangbog, og indbyder derfor til et par sangaftener i Skovshoved
kirke. Første gang bliver tirsdag d. 24/10 kl. 19.00.

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

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.

okt

kl. 19.00

Litteraturkreds om lørdagen

14. oktober: Paul Auster:
Opfindelsen af ensomhed
18. november: Orhan Pamuk: Sne
9. december: Ebba Witt-Brattström:
Århundredets kærlighedskrig
10. feb: Franz Kafka: Processen
17. marts: Amalie Schmidt: Marble
14. april: Herman Hesse: Steppeulven
12. maj/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.

14.
dec

kl. 10.00

Børnehavegudstjeneste
Vi fejrer julegudstjeneste for børnehaverne i området – og alle andre
børn og voksne der har tid og lyst til at deltage.
Torsdag den 14. december kl. 10.00 med sang og krybbespil.

4-5.

Præsterne ved Skovshoved kirke
tilbyder bibelsk sjælesorg

kl. 11-14.00

Et kursus over to weekends i efteråret.

11-12.

Præsterne ved Skovshoved kirke tilbyder bibelsk sjælesorg.
Et kursus over to weekends i efteråret. Den 4.-5. november og den
11-12 november 2017 mellem 11-14.00 incl. en let frokost.

nov

nov

kl. 11-14.00

Bibelsk sjælesorg er bygget op omkring korte oplæg til introduktion
og derefter samtale deltagerne imellem.
Sjælesorgen arbejder med den kristne tro som en styrke, og inddrager ikke mindre end 217 bibelpassager til debat, diskussion og
refleksion. Modellen er udviklet af kristne psykiatere, psykologer,
teologer og kirkeledere.Kurset er for alle interesserede. Læs mere om
Bibelsk Sjælesorg på Bibelselskabet.dk
Tilmelding og spørgsmål til Helle Møller Jensen hmj@km.dk eller
Marianne Telling mt@km.dk
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Præster i krigszonen

Af journalist Christian Gundtoft

Skovshoved Kirkes to kvindelige præster har erfaring fra vidt forskellige konflikter

Mange sognebørn og kirkegængere kender Helle Møller Jensen
og Marianne Telling som de to præster, der på skift har gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som dåb, bryllup, konfirmation og begravelse i Skovshoved Kirke. Men de færreste ved
nok, at de to præster har stået midt i nogle store konfliktzoner.
Af vidt forskellig karakter.
Marianne har taget en ekstra uddannelse som konfliktmægler,
på Københavns Juridiske fakultet. Og hun bliver nu kaldt ud til
sogne, hvor samarbejdet er kørt skævt. Hvor for eksempel to
præster slet ikke taler med hinanden, men derimod ligefrem
bekriger hinanden. Så møder Marianne og hendes mæglerkollega, præst ved Hørsholm Kirke Per Melhof, op som et
rejsehold, bestilt af biskoppen.
– Her tilbyder vi så fortrolige samtaler, der ofte kan løse op for
konflikten. Samtaler af den karakter kan være ganske stærke.
Hvis alt er optimalt sat op, er der frit slag for både Helligånd
og mirakler. Årelange konflikter kan tage en ny drejning. Det er
opløftende at opleve, siger Marianne.
Helle har stået midt i helt andre krigszoner. Hun var i 2012 udsendt 3 mdr. som feltpræst i Afghanistan, og her i foråret var hun
en måned i Irak Her er den ydre konflikt til at tage og føle på. Men
Helle indsats foregår på de indre linjer i lejren, hvor de danske
soldater er udstationeret. Her kan den enkelte soldat være i
konflikt med sig selv eller Vorherre.
– Som soldat har man et enormt ansvar. Og man kun nu engang
ikke tage ansvar for alt i denne verden. Min opgave er at vise,
hvad et menneske umuligt kan tage ansvar for, og derfor må
lægge over til Vorherre. siger Helle.
Begge de to præsters engagement i konfliktzoner er blevet nærværende og aktuel med DR’s nye dramaserie Herrens Veje, hvor
hovedpersonen, provst Johannes Krogh (spillet af Lars Mikkelsen), netop er på vej ind i en stor konflikt med biskoppen. Og
tilmed er hans søn udsendt som feltpræst til netop Irak.
– Ja, det er lidt sjovt, siger Marianne.
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– Serien rammer lige ned i Helles og mit univers. Mange har
spurgt os, om virkeligheden er som i serien. Men da må vi sige,
at Herrens Veje er temmelig dramatiseret, hvilket i sagens natur
er helt ok.
Modsat nogle af de sogne, Marianne har besøgt som konfliktmægler, er der ikke mange kurrer på tråden mellem hende og
Helle. Deres samarbejde er godt, eller som de begge siger: Vi
har hver især indset, at vi ikke kan lave hinanden om. De er også
venner uden for kirkens mure. Helt ens ser de dog langt fra på alt,
heller ikke på forholdet til Vorherre.
Helle: – Jeg har lagt mærke til at Marianne er meget optaget af
forsoning som emne. Jeg er mere optaget af kamp og af aggression som en positiv ressource. Jeg bokser med Vorherre. Kampen
kan være hård – men indtil videre har det været min erfaring, at
det der starter som en slåskamp, ender som en dans. Vorherre
skal da vide, at det kan være svært at være menneske, og det skal
jeg hilse og sige, at han får at vide af mig.
Marianne: – Jeg vil aldrig kunne formulere det sådan, Det med
at slås ligger mig på den måde fjernt. Jeg stræber nok mest efter
forsoning og harmoni. Vi er som mennesker heldigvis forskellige.
Jeg opfatter i høj grad det at være præst som noget med at stille
mig til rådighed. Jeg er tjener. Ikke som en passiv rolle, for der
skal ske noget, og der skal flyttes noget. Men rollen som tjener;
den kan jeg godt lide.
Helle: – Jeg har sagt til Vorherre, at jeg ikke vil at være hans
tjenerinde, hvis ikke han hjælper mig. Det plejer at virke.
Begge holder af deres arbejde med at tjene menigheden i
Skovshoved. De er meget bevidste om, at deres ord i kirken skal
være vedkommende.
De er enige om at lakmusprøven er, at man stiller sig selv
spørgsmålet: Hvad rager evangelieteksten mig, hvad kommer det
her mig ved?
– Ja – man er ligesom gravid med en prædiken, i en uge,
siger Helle.

Marianne: – Som begyndelsen på en ny uge læser jeg evangeliet
til om søndagen, og går så hele ugen og arbejder med de spørgsmål, der opstår ud af teksten. Først når jeg ved hvordan jeg selv
bliver ramt af teksten, kan jeg gøre mig forhåbning om, at det
også rammer andre.

Helle: – Jeg spørger Gud om han godt ved, hvordan det er at være
mig lige nu. Og om han har tænkt sig at hjælpe? Der er jo forskel
på hvad der er af menneskelige krav man kan stille til sig selv og
hvad der er overmenneskelige krav. Hvis det er tale om et overmenneskeligt krav, må man rette henvendelsen til Vorherre.

Modsat i de konfliktfyldte sogne, som Marianne fra tid til anden
frekventerer som mægler, har de to Skovshoved-præster ingen
store magtkampe, og de fordeler arbejdet ligeligt imellem sig.
Helle til Marianne: - Hvordan taler du til Vorherre, når man som
dig i stedet for, er så optaget af emnet forsoning?

Helle: – Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om du i dit
konfliktmægler arbejde skelner mellem menneskelige krav og
overmenneskelige krav?

Marianne: – Når jeg står i noget svært, du kender jo situationen
Helle, når man står og tager sin præstekjole på lige inden man
skal ind og have en tragisk bisættelse eller begravelse, måden
jeg taler til Vorherre på i den situation er, at jeg beder om at han
skal flytte mig. Jeg vil flyttes derhen, hvor trøsten er.
Helle: – Fra mørket til lyset?
Marianne: – Ja – der er så meget trøst i Det nye Testamente.
Marianne: – Hvordan taler du til Vorherre – derinde i præsteværelset, før en tjeneste?

Marianne: – Jeg prøver at få andre til at forstå hinanden- jeg vil
ikke være dømmende, jeg faciliteter samtalen. Det er klart, at
når mennesker kommer til at forstå hinanden bedre, så får de en
mere realistisk opfattelse af, hvad den anden kan, og hvem den
anden er. Det er altid et overmenneskeligt krav at stille til et menneske, at det skal være en hel anden, end det i virkeligheden er.
Og sådan slutter samtalen med de to præster, der gør klar til
et efterår med mange opgaver i Skovshoved Kirke. Kalenderen
er ofte fyldt, for arbejdet i en kirke foregår ikke kun om søndagen. Men begge præster er enige om, at den menneskelige
kontakt, og de mange samtaler i sognet giver rigtig meget
livskraft tilbage.
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19.
nov

kl. 10-13.00

Kirkens dag – invitation til stort kagebord
Denne søndag sætter vi særlig fokus på indsamlingen til Skovshoved
Menighedspleje. Menighedsplejen støtter udsatte borgere i vores sogn. Hvert
år til jul uddeler vi julehjælp efter ansøgning til bla. enlige forsørgere på
kontanthjælp. Vi støtter også forskellige institutioner for unge og andre. Ikke
mindst ved juletid kan det være ekstra svært at være udfordret på økonomien.
Menighedsplejen kan hjælpe en smule, og give en håndsrækning til dem der
har det sværest.
På kirkens dag deltager årets konfirmander med forskellige aktiviteter. Efter
gudstjenesten går vi ind i sidesalen, hvor der bliver et stort kagebord. Vi håber
så mange som muligt vil deltage på denne vigtige dag – med bidrag til menighedsplejen og med godt selskab!

Kirkens kreative nabo
Gennem mange år har Flemming Makalhof været
næsten-nabo til Skovshoved kirke, og de seneste år er
han også ansat som vikar for kirketjener og kordegn.
Flemming vil være kendt af mange i sognet for sit
musikalske engagement både i Skovsertrioen og i den
årligt tilbagevendende Skovserrevy, først i Teatret bag
kroen, og nu på Skovshoved skole.
Flemming Makalhof er et kreativt menneske med
mange talenter. Og hans billeder og skulpturer fylder
ikke bare hans eget hjem, men også mange andres, for
mange er interesserede i at købe dem.
Et af Flemmings seneste billeder forestiller Skovshoved kirke. Et maleri der ikke bare forestiller bygningen,
men derimod en drøm. En drøm og et håb om liv, lys
og varme. Et håb om at kirken vil åbne op for de mange
der søger kirken – for trøst og et levende fællesskab.
Flemming beskriver hvordan billedet bevæger sig fra
mørke til lys, fra venstre mod højre. Fra et dunkelt og
stillestående sted, til et sted hvor lyset strømmer ud
fra vinduerne og hvor blomster og mennesker trives.
Udover at være et flot og bemærkelsesværdigt billede,
så tror jeg også at Flemmings drøm afspejler en drøm
som mange har, og som vi i kirken forsøger at være
åbne overfor, ved at indbyde ikke alene til gudstjenester og koncerter, men vi forsøger også at skabe rum
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for samtale og fællesskab mellem mennesker – ved tirsdagsmøderne,
ved Skovshoved Saloner, ved prædikenværksted og litteraturkreds og de
andre arrangementer i kirken.
Tak til Flemming for hans billede, og for tankerne bag. Jeg synes det
illustrerer en fin ledetråd i forhold til hvad der er kirkens opgave: At stå
fast på det kristne budskab og evangelium, som en trøst når livet er svært.
Samtidig med at kirken skal være i stadig bevægelse og dialog med dem,
der bruger kirken.
					
Marianne Telling

8.

31.

nov

okt

5 0 0 - å r s r e f o r m at i o n s J u b i l Æ u m
25. JANUAR
JÆGersborG kirke
LUTHERS TEOLOGISKE OPGØR

10. FebRUAR
vanGede kirke
VEd LUTHERS SPISEbORd

18. MARts
Gentofte kirke
REFORMATIONSTIdENS MUSIK OG
SALMER

26. APRIL
skovsHoved kirke
HVORFOR ER VI Så GLAdE FOR
STATEN?

16. MAJ
Hellerup kirke
KRISTENdOM OG POLITIK

8. JUNI
Helleruplund kirke
LUT(T/H)ER MANd!

LUTHER ORGELFESTIVAL

2. - 6. oktobeR
unitas reJser
REjSE I LUTHERS FOdSPOR

kl. 19.30

kl. 19.00

19. sePteMbeR
skt lukas stiftelsen
LUTHER OG dIAKONIEN

7., 14.,21., & 28. sePt.
ordrup kirke

31. oktobeR
Helleruplund kirke
REFORMATIONSGUdSTjENESTE

8. NoveMbeR
dysseGårdskirken
dEN KATOLSKE
OG PROTESTANTISKE
KIRKE

15 NoveMbeR
messiaskirken
KVINdERNE OG LUTHER

HeNt PRoGRAMMet
I DIN LokALe kIRke

Reformationsjubilæumsgudstjeneste

i Gentoftes kirker oG soGneGårde
Januar - november 2017

31. oktober kl. 19.00 i Helleruplund Kirke

Lutherstafetten rundt i Gentoftes kirker
fortsætter året ud

Kirkerne i Gentofte har i løbet af året markeret reformationsjubilæet med en række arrangementer, foredrag, koncerter og
gudstjeneste. Sangere fra fire frivillige kor i provstiet – eller
i alt 160 sangere i alle aldre – medvirker i gudstjenesten og
synger en række korsatser. Prædikant er Helle Christiansen,
der er chef for Kirkens Korshær og formand for Lukasstiftelsens bestyrelse. Daniel Bruun sidder ved orglet og provst
Peter Birch er liturg.

I Dyssegårdskirken onsdag d. 8. november kl. 19.30:
Den katolske og protestantiske kirke dengang og nu, ved Prof. i
systematisk teologi Niels Henrik Gregersen og Generalvikar i den
katolske kirke Niels Engelbrecht i samtale om udviklingen i den
protestantiske og katolske kirke. Kristendommens betydning
for den europæiske identitet og religionsdialog med Islam bliver
bare nogle af emnerne denne aften.

Undervejs får Luther selv ordet – i de salmer, der synges og
i en monolog, der er udarbejdet af rektor emeritus Eberhard
Harbsmeier. Monologen fremføres af skuespilleren
Morten Eisner.

I Messiaskirken onsdag d. 15. november kl. 19.30:
Kvinderne og Luther. Ved sognepræst ph.d. Rose Marie Tillich.
Reformationen var ikke kvindevenlig, men alligevel gik et stort
antal veluddannede kvinder ind for den, og nogle flygtede fra
klostrene og ind i ægteskabet, og alle skulle de kæmpe for at få
deres mening igennem.

Efter gudstjenesten er der reception, hvor der vil blive serveret
Luther forfriskninger. Dørene til Helleruplund Kirke åbnes
kl. 18.30.

Angst – En ressource eller forbandelse?

4.

Vi genoptager traditionen med Skovshoved samtalerne, og årets
første afholdes allerede d. 4. jan. kl. 19.00.

jan 2018
kl. 19.00

Læge og hjerneforsker Peter Lund Madsen samtaler med sognepræst
Helle Møller Jensen om angst som diagnose og eksistentielt livsvilkår. I samtalen præsenteres henholdsvis lægevidenskabens og teologiens bud på, hvorfor vi får angst. Efter samtalen er der mulighed for
at stille spørgsmål, og fører egne samtaler i mindre grupper.

www.skovshovedkirke.dk
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

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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DET SKER I KIRKEN OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER 2017 – JANUAR 2018
Lørdag 14/10

Litteraturkreds

10.00-11.30

Paul Auster: Opfindelsen af ensomhed

Søndag 15/10

18.s.e.trin

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 19/10

Prædikenværksted

18.00-20.00

Helle Møller Jensen

Søndag 22/10

19.s.e.trin

10.00

Helle Møller Jensen

Tirsdag 24/10

Sangaften

19.00

Sangaften med nye salmer

Søndag 29/10

20.s.e.trin

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 31/10

Helleruplund Kirke

19.00

Luther jubilæums gudstjeneste

Lørdag 4/11

Bibelsk sjælesorg

11.00-14.00

Helle Møller Jensen og Marianne Telling

Søndag 5/11

Bibelsk sjælesorg

11.00-14.00

Helle Møller Jensen og Marianne Telling

Søndag 5/11

Alle Helgens

10.00

Helle Møller Jensen

			Kirkekaffe
Tirsdag 2/5

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Jakob Rönnow

Lørdag 11/11

Bibelsk sjælesorg

11.00-14.00

Helle Møller Jensen og Marianne Telling

Søndag 12/11

Bibelsk sjælesorg

11.00-14.00

Helle Møller Jensen og Marianne Telling

Søndag 12/11

22.s.e.trin

10.00

Helle Møller Jensen

Lørdag 18/11

Litteraturkreds

10.00-11.30

Orhan Pamuk: Sne

Søndag 19/11

23.s.e.trin

10.00-13.00

Marianne Telling, Kirkens dag

Søndag 26/11

s.s.i kirkeår

10.00

Marianne Telling

Søndag 3/12

1. s. i advent

10.00

Marianne Telling, kirkekaffe for store og små

			Minikonfirmander deltager
Tirsdag 2/5

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Jørgen Carlsen

Lørdag 9/12

Litteraturkreds

10.00-11.30

v. Helle Møller Jensen og Louise Svanholm

Søndag 10/12

2.s. i advent

10.00

Helle Møller Jensen

Torsdag 14/12

Børnegudstjeneste

10.00

Jul for børnehaverne

Søndag 17/12

3. s. i advent

10.00

Marianne Telling

Søndag 24/12

Juleaftensdag *

13.30

Helle Møller Jensen

		

15.00

Helle Møller Jensen

		

16.30

Marianne Telling

Mandag 25/12

Juledag

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 26/12

2. juledag

10.00

Marianne Telling

Søndag 31/12

Julesøndag

10.00

Helle Møller Jensen

Mandag 1/1

Nytårsdag

10.00

Helle Møller Jensen

			Nytårsreception
Torsdag 4/1

Skovshoved samtale

19.00

Peter Lund Madsen og Heller Møller Jensen

Søndag 7/1

1. s. e. Hellig 3 k.

10.00

Marianne Telling

Tirsdag 9/1

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Mona og Ellis

Søndag 14/1

2. s. e. Hellig 3 k.

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 21/1

S. s. e. Hellig 3 k.

10.00

Helle Møller Jensen

Søndag 28/1

Septuagesima

10.00

Marianne Telling

Søndag 4/2

Seksagesima

10.00

Marianne Telling

			Kirkekaffe
Tirsdag 6/2

Tirsdagsmøde

14.00-16.00

Bo Lidegård

* Juleaftensdag d. 24/12 falder i år på 4. søndag i advent. Vi indbyder til juleaftensgudstjenester som vanligt den dag,
og 4. søndag i advent udgår.

