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FORMANDEN HAR ORDET
Af Marianne Mikkelsen, formand for menighedsrådet

Efter en lang nedlukning på grund af Corona situationen og en dejlig sommer, så er vi nu
kommet i gang igen. Coronaen er stadig iblandt os, men vi gør alt, hvad vi kan, for at alle kan
føle sig trygge ved at komme til kirkens arrangementer. Og det gælder som så mange andre
steder, at hvis man føler sig syg, så skal man blive hjemme. Vi har indkøbt håndsprit og sørget
for ekstra rengøring, og vi har lavet regler for adgang til køkken, og for hvordan vi håndterer
forplejning til arrangementerne. Til vores arrangementer skal der være 2 meters afstand mellem deltagerne, hvis der synges, og 1 meters afstand til siddende arrangementer, hvor der
ikke synges. Det betyder selvfølgelig, at der er mindre kapacitet, men det prøver vi at tage
højde for i vores planlægning.
Men i gang det er vi. Der er adskillige fine koncerter på programmet og både ‘Åbent Hus’, Det’
for mænd’ og ‘Sutter og Salmer’ starter nu op igen. Øvrige aktiviteter og gudstjenester kan
du læse om i bladet og på kirkens hjemmeside - engholmkirken.dk. Vi har også fået en Facebook side, hvor du også kan følge med i, hvad der sker i kirken.
Det er nu ved at være 4 år siden, det nuværende menighedsråd tiltrådte, og vi skal igen have
menighedsrådsvalg. I Engholm sogn har vi valgt at fastholde en 4-årig valgperiode. Så når det
nye menighedsråd tiltræder den 1. december, er det også for 4 år. Reglerne for menighedsrådsvalg er blevet ændret, så i år foregår valget af menighedsrådsmedlemmerne på en valgforsamling, som finder sted den 15. september kl. 19 i kirkens lokaler. Vi har været i fuld gang
med at finde gode kandidater til rådet. Rådets størelse fastsættes baseret på sognets størrelse, og i Engholm sogn skal vi være 10 valgte menighedsrådsmedlemmer. Præsterne er ‘fødte’
medlemmer af rådet. Vi håber, at rigtig mange vil møde op til valgforsamlingen og give deres
støtte til kandidaterne. Og ønsker man selv at stille op til menighedsrådet, skal man blot
møde op og stille sit kandidatur til rådighed eller fremsende en fuldmagt, hvis man ikke har
mulighed for at møde op.
En anden opgave, som menighedsrådet står overfor, er valget af ny biskop i Helsingør stift.
Der er 4 kandidater, der har meldt at de stiller op, og vi skal i den kommende tid lytte til deres
visioner for stiftet og tage stilling til, hvem vi hver især som menighedsrådsmedlem vil stemme på. Det er mere end 25 år siden, der sidst var bispevalg, så det er ikke noget alle menighedsrådsmedlemmer får lov at være med til. Så det er en vigtig opgave. Helsingør stifts nuværende biskop Lise Lotte Rebel fratræder sin stilling med udgangen af januar 2021.
Det er en anderledes tid, vi er i lige nu, men vi håber, vi kan gøre den så normal som muligt,
og vi glæder os til at se jer i kirken til gudstjeneste og de forskellige aktiviteter.
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KOM TIL KONCERT
Vox Humana fejrer jubilæum

10. september kl. 19.30 og 20.30
Kammerkoret Vox Humana giver 25 års jubilæumskoncert med et
bredt udvalg fra korets repertoire. Koret har specialiseret sig i at
synge ny nordisk kormusik, fra folkemusik over satser med hovedvægt fra både den rytmiske og klassiske tradition. Koret ledes af
dirigent, saxofonist og komponist Jakob Høgsbro. Gratis billetter
fås på place2book.

Oplev også Yael Acher, fløjte og Bo Andersen, flygel
13. september kl. 16.00. Gratis adgang.

Trio Ismena

27. september kl. 16.00
Trio Ismena er et veletableret ensemble på den danske kammermusikscene. Efter de gik sammen som trio i 2004, har Monika
Malmquist (violin), Ida Nørholm (cello) and Christine Raft (klaver)
begejstret publikum med deres musikalske indlevelse og seriøsitet.
Trioen er alsidig i sit repertoirevalg, og interessen for ny musik har
ført til spændende og udviklende samarbejder med nulevende
danske komponister. Gratis adgang.

Bach projekt

All You Need Is Love

25. September kl. 17.00
”All You Need Is Love” er et unikt koncertprogram med musik af
The Beatles fra tiden omkring 1970. Koncerten fokuserer på de
kendte sangtekster af Lennon & McCartney. Men går samtidig
skridtet videre og ser på den mulige tvetydighed i teksterne, som
kan sættes i forbindelse med kristendommen og derved være
med til at kaste nyt lys over kendte tekster fra Bibelen.
Bag det spændende koncept står ”Beatsalmer”, som består af
Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sangsolist,
Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, orgel.
Der er gratis adgang til koncerten, men på grund af et begrænset
antal pladser er tilmelding nødvendig. Send en mail til Engholmkirkens kontor amni@km.dk.
Arrangør: Kirkerne i Allerød.

25. oktober kl. 16.00
1. november kl. 16.00
Bachs solosuiter og solosonater spillet af
violinist Kuno Kjærbye, og sat i relief af
nye værker, bestilt til de to koncerter, af
Hanne Tofte og Bo Andersen. Tak til
Dansk Komponistforening og Augustinus Fonden. Projektet er
støttet af Koda Kultur.
Der er gratis adgang til koncerterne.

Søren Huss solokoncert

4. november kl. 20.00
Søren Huss vækker sine smukke sange til
live med akustisk koncert. Der er noget
på spil, når hans sårbare og kraftfulde
fortællinger bliver fremført i de intime
rammer med højt til loftet. Billetter på
Musik.dk.
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KIRKEN I CORONAENS TID
Af sognepræst Nils Wildschiødtz

En usædvanlig stille sommer

Når man taler om en usædvanlig sommer, så tænker de fleste nok
først og fremmest på vejret. I år har sommervejret dog ikke afveget meget fra det, vi kender, det har været typisk dansk. En kold
og kedelig omgang mens man har ferie, og først når ferien er
overstået, og man igen er tilbage på sin pind, så kan vejret pludseligt godt arte sig med solskin og sommervarme. Det synes jeg i
hvert fald selv er ret typisk. Igen i år har det danske sommervejr
ikke været nogen overraskelse, det har været mere eller mindre
som det plejer. Det som til gengæld gør denne sommer usædvanlig, er de mange aflysninger og udsættelser af alle de store arrangementer og begivenheder rundt om i landet. Alt det, som vi er
vant til at samles om i sommertiden, har vi i år måttet undvære.
Roskilde Festival kunne ikke indtage Dyrskuepladsen for halvtredsindstyvende gang, og det store jubilæum er udsat til næste år.
Folkemødet på Bornholm kunne i år ikke være samlingspunkt for
folk. Det blev en sommer uden et marked i Døllefjelde-Musse, og
den årlige Ringridderdyst i Sønderborg, som jeg er overbevist om,
at mange havde set frem til, blev afholdt på en hemmelig lokation, for ikke at tiltrække det sædvanlige store publikum. Også herhjemme i Allerød har sommeren været foruden de vante aktiviteter. Kulturugen, der skulle have kulmineret med Lynge byfest,
blev aflyst, og her i Engholmkirken måtte vi i år desværre droppe
fejringen af sankthansaften, en festlig aften, der normalt bliver
afholdt sammen med FDF’erne. Det har vitterligt været en usædvanlig begivenhedsløs sommer blottet for arrangementer og aktiviteter.
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Coronaudmattelse

Jeg tror, at de fleste efterhånden er ved at være sådan godt gammeldags træt af Covid-19. Siden den smitsomme virus lukkede
hele landet ned tilbage i marts, har hverdagen været præget af
restriktioner og begrænsninger, for selvom vi langsomt og forsigtigt åbner landet op igen, så bliver det gjort med omtanke og
med fortsat afstand til hinanden.

Hyppig håndvask og sprit i overmål kan vi måske nok vænne os til,
men det er særligt den konstante afstand til hinanden, der efterhånden er blevet særdeles udmattende. Vi mennesker er sociale
væsener og trives bedst i selskab med hinanden. Derfor har det
været noget af en mavepuster, når den sociale kontakt begrænses eller helt udebliver. Det skaber et tomrum, der er svært at fylde ud, når kollegaerne mangler, når bedsteforældre, børn og børnebørn ikke længere har mulighed for at mødes, og også nære
venner må blive på afstand. Vi har og er fortsat afgrænset og
begrænset i vores mulighed for at være fysisk sammen grundet
smittefaren.

Nyt embede under kirkelukning

Når et helt samfund lukkes ned, berører det alt fra skoler, institutioner, storcentre og arbejdsplader. Også kirken blev ramt af den
omfattende nedlukning. Kirkegængere kunne ikke længere mødes om søndagen til højmessen, og konfirmationerne var udskudt på ubestemt tid. Handlinger som dåb, vielse og begravelse
kunne dog fortsat finde sted, men under yderst skærpede krav
om, at man ikke var mere end ti mennesker samlet. Ti personer,
det er godt nok ikke mange, for både præst og organist tæller
med i regnskabet. Mit jobskifte skete lige mit i nedlukningen, og
det viste sig at være et ret ubelejligt tidspunkt, for da man ikke
uden videre kunne åbne kirken og samle folk, var det uvist, hvornår jeg overhovedet kunne indsættes til stillingen i Engholmkirken og dermed begynde på arbejdet. Der var ikke andet at gøre
end at væbne sig med tålmodighed og ellers nøje følge med i
myndighedernes udmeldelser og anvisninger og håbe på, der
snart kom godt nyt.
Gudskelov så kom der godt nyt. Der blev lempet på nedlukningerne, og vi kunne igen åbne kirkedørene. Alt var dog ikke tilbage til
normen, vi blev underlagt strikse restriktioner og retningslinjer,
men det var glædeligt, at jeg endelig kunne se menigheden og
kollegaerne ansigt til ansigt.

plads. Men der var dog en udfordring af en helt anden liga. Der
var en hel del unge mennesker, der stadigvæk havde deres konfirmation til gode.
Det er altså ingen let sag at kombinere store konfirmandhold
med skrappe restriktioner, for at undgå smittespredningen af en
verdensomspændende pandemi. Det var vigtigt, at man ikke sad
for tæt på hinanden. Ja, endda måtte afstanden øges til to meter,
for ellers var det ikke tilladt med latter og sang. Det sidste blev til
noget af et dilemma. Skulle vi satse på lidt flere gæster og så til
gengæld være nødt til at afholde den kedeligste konfirmation i
mands minde blottet for grin, glæde og sang? Eller skulle vi værne om, at det er en festdag? Vi besluttede det sidste.
Vi ville dog gerne råde bod på, at flere måtte give afkald på konfirmationen, og ofte kræver moderne tiders problemer moderne
løsninger. Det blev også tilfældet, da vi fandt ud af at live-streame
konfirmationerne på internettet. Med et opsat kamera og mikrofon kunne vi sende konfirmationerne ud direkte til familiemedlemmer, der sad fast i udlandet, eller dem i risikogruppen, der var
afskåret fra at deltage. Det var noget af en lettelse, da både konfirmationerne og teknikken forløb som det skulle.
Her på den anden side af sommerferien er vi langt fra færdige
med at forholde os til corona. Det har desværre nok lange udsigter, før vi igen kan gebærde os helt som før. Det er dog glædeligt
at se, at mange af kirkens aktiviteter og arrangementer, som vi
har været foruden i foråret og sommeren, nu endelig vender tilbage. Det er en del af kirkelivet, som jeg virkelig har set frem til at
være en del af. Situationen er stadigvæk usædvanlig, og hverdagen fortsat fyldt med afspritning og håndvask, afstand og omtanke. Hvor bliver det skønt, når vi kan mødes igen helt uden at
bekymre os om smittetryk og virus, for så kan jeg forhåbentlig
også få mit første håndtryk i Engholmkirken.

Der er altid små vanskeligheder ved at begynde et nyt sted. Hvordan virker printeren og kaffemaskinen, og hvor kan man parkere
sit skateboard? Hvordan er det nye steds traditioner og vaner?
Sådan nogle små udfordringer er nok typiske for enhver arbejds-
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GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
Valgforsamling den 15. september

Mød op til valgforsamlingen den 15. september kl. 19 I Engholmkirken og giv din støtte til kandidaterne til det nye menighedsråd.
Det nye menighedsråd tiltræder den 1. december. Du har også
selv mulighed for at stille op som kandidat på mødet enten ved
fremmøde eller fuldmagt.

Ej blot til lyst

Tag familien under armen og vær med til at fejre høsten
Søndag d. 20. september kl. 10.00
Dagen indledes med Høstgudstjeneste i kirken, som vil være pyntet i høstens og efterårets tegn. Efter gudstjenesten byder vi på
dejlig græskarsuppe og æblekage. Den traditionsrige auktion
over høstens frugt og grønt er naturligvis også på programmet.

6 • Engholmkirken Efterår – 2020

Mozarts opera Tryllefløjten tager med en skøn blanding af mystik, romantik, drama og komedie livtag med store eviggyldige
temaer som kærlighed og lysets kamp imod mørket. Operaen har
begejstret folk i alle aldre i flere århundreder, men har den noget
at sige os i dag?
Det vil vi undersøge i operakredsen ”Ej blot til lyst”.
Sammen læser vi teksten (librettoen) og lytter til musikken, for
på den måde at arbejder os ned i handlingen i den mere end 200
år gamle fortælling og finde af, om den kan bidrage til vores forståelse af vores eget liv og verden i 2020.
Derudover vil vi diskutere, hvad det betyder for vores forståelse af
handlingen, at den formidles både via ord og musik.
Det kræver ingen forhåndsviden at deltage. Har du aldrig set og
hørt en opera før, er Tryllefløjten et godt sted at starte.
Vi mødes:
Torsdag den 24. september kl. 19-21
Torsdag den 8. oktober kl. 19-21
Søndag den 18. oktober kl. 15 tager vi sammen ud og ser Trylle
sfløjten på Det Kongelige Teater, hvis det er muligt at få billetter!
Deltagerne betaler selv billetten.
Derudover tager vi, hvis der er interesse for det, på en rundvisning
i Operaen. Tidspunkt aftales i gruppen.
Tilmelding til Lotte Høst Hansen på lohh@km.dk

Minikonfirmander

I efteråret inviteres Engholmskolens 3. klasses elever til at være
minikonfirmander. Børnene kommer i kirken og lærer om kristendom, Gud og Jesus. Vi læser bibelhistorier, synger en masse sange
og er kreative. Efterårets forløb sluttes af med Lucia-optog og
gudstjeneste d. 13. december. Invitation med mere information
bliver sendt ud via skolernes intranet.

PERSONALE NYT
Fyraftensgudstjeneste - jazz til salmerne

Torsdag d. 1. oktober kl. 17.30 med Mads Granum, flygel, Jesper
Thorn, kontrabas og Regitze Glenthøj, vokal. Fyraftensgudstjeneste er en kort gudstjeneste med en afslappet stemning, hvor der
vil være refleksion over en bibeltekst, salmer, bøn, nadver og ikke
mindst musikken.

Fælles morgensang

Velkommen til Mie

Vi er rigtig glade for at kunne byde Mie Schriver velkommen
som fastansat kirketjener ved Engholmkirken pr. 1. august.
Mie er allerede et kendt ansigt i kirken, da hun har fungeret
som kirketjenervikar for Charlotte Hansen under hendes sygemelding. Vi er rigtig glade for, at vi kan fortsætte det gode
samarbejde med Mie.

Hver onsdag kl. 9.30
Det at synge sammen kan noget helt særligt, og vi starter onsdagen med at synge salmer sammen, beder Fader Vor og modtager
velsignelsen. Morgensangen bliver indledt og afsluttet med et
kort orgelstykke. Efter morgensangen, som varer ca. 20 minutter,
er der en kop kaffe til dem, som har lyst.

Farvel til Charlotte

Meditativ fordybelse

Velkommen til Nils

Hverdagen levner ikke så ofte tid til meditative stunder, men ved
stillegudstjenesterne kan du opleve glæden ved at slippe kontrollen og bare være. Vi dæmper belysningen, tænder levende lys,
lytter til tekster fra Bibelen, synger, beder, lytter til meditativ musik og oplever stilheden i rummet i 8-10 minutter. Datoer for efterårets stillegudstjenester annonceres på kirkens hjemmeside
og facebook.

Vi har desværre måtte sige farvel til kirketjener Charlotte
Hansen, som har været sygemeldt i længere tid. Charlotte
har i mange år været en kendt og vellidt person i kirken, og vi
sender en stor tak til Charlotte for hendes engagement i
Engholmkirken og ønsker alt godt fremover.
Vi er rigtig glade for at kunne byde Nils Wildschiødtz velkommen som sognepræst ved Engholmkirken. Nils nåede at
blive indstillet som kandidat til stillingen, lige inden vi lukkede ned på grund af Corona og blev udnævnt med ansættelse pr. 15. maj, hvilket faldt sammen med at vi igen lukkede
kirken op. Vi er kommet godt fra start og ser frem til et godt
og spændende samarbejde.
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DET SKER I ENGHOLMKIRKEN
3. september kl. 10.30

Sutter og Salmer, babysalmesang, torsdage frem til og med d. 8. oktober

10. september kl. 19.30 og kl. 20.30

Vox Humana jubilæumskoncert

13. september kl. 16.00

Koncert med Yael Acher, fløjte og Bo Andersen, piano

14. september kl. 12.00

Det’ for mænd – mandefrokostklubben mødes den 2. mandag i måneden

15. september kl. 19.00

Valg til menighedsrådet

20. september kl. 10.00

Høstgudstjeneste for hele familien

24. september kl. 19.00

Operakredsen mødes

25. september kl. 17.00

All You Need Is Love – en collage af musik, sang og oplæsning

27. september kl. 16.00

Koncert med Trio Ismena

1. oktober kl. 17.30

Fyraftensgudstjeneste

6. oktober kl. 20.00

Læseklubben Eksistens mødes

8. oktober kl. 19.00

Operakredsen mødes

25. oktober kl. 16.00

Bach koncert II med Kuno Kjærbye og Bo Andersen

1. november kl. 16.00

Bach koncert III med Kuno Kjærbye og Bo Andersen

4. november kl. 20.00

Koncert med Søren Huss, billetter på musik.dk

Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev og få hver måned besked om de mange aktiviteter og gudstjenester, der foregår
i kirken. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på kirkens hjemmeside www.engholmkirken.dk
Følg os også på Facebook.

ENGHOLMKIRKEN

