GUDSTJENESTER PÅ
SØN- OG HELLIGDAGE

KONTAKTOPLYSNINGER
PRÆSTER
Sognepræst
Rasmus Nøjgaard (Kbf.)
Tlf. 35 25 12 01
E-mail: rn@km.dk
Sognepræst
Mariann Schilder-Knudsen
Tlf: 35 42 21 76
E-mail: msk@km.dk

KIRKEKONTORET
Kordegne
Verner Zastrow og
Anne-Marie Back Nielsen
Østerbrogade 59, 2100 Kbh
Ø Tlf: 35 38 04 94
Telefax: 35 26 54 71
E-mail: VZA@km.dk
Organist
Martin Pedersen
Tlf. 28 60 40 59
Organist
Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29
Kirketjener
Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32
Øvrige kirketjenere:
Tlf. 41 10 20 33 og
41 10 20 31
Sognemedhjælper
Jutta Zastrow
Tlf. 40 86 05 31
For præsternes adresser
og træffetider henvises
til hjemmesiden eller
kirkekontoret.
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Sankt Jakobs Kirke
WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

JUNI

AUGUST

6. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

1. august – 9. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

13. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

8. august – 10. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

20. juni – 3. s. e. trinitatis
kl. 10 Kirkens fødselsdag
Biskop Peter SkovJakobsen med efterfølgende sammenkomst,
se mere i bladet

15. august – 11. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
22. august – 12. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

27. juni – 4. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

29. august – 13. s. e. trinitatis
kl. 9 Fromesse:
Rasmus Nøjgaard

JULI

SEPTEMBER

4. juli – 5. s. e. trinitatis
kl. 10 Kristine Gustav

5. september
– 14. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

11. juli – 6. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
18. juli – 7. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
25. juli – 8. s .e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

* I vakanceperioden efter H.C.
Christensens pensionering er der
ingen 14-tjeneste!

SOMMERMØDE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Onsdag d. 9. juni kl. 14: Seniorkredsens
sommermøde er for alle der har
lyst til en festlig eftermiddag.
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VELKOMMEN TIL LISE DYNNESEN
– KIRKENS ANDEN NYE ORGANIST
Jeg blev født juleaften 1956 – og er opvokset i Skovlunde. Som
barn spillede jeg klaver og tværfløjte, og har studeret både Dansk
litteratur og Musik på Københavns Universitet. Jeg har en søn,
Johan, som i dag er 23 år, og har i snart 10 år været gift med
Jørgen Emborg som er jazzpianist og docent på Rytmisk konservatorium, og som også har en søn, Jonathan, på 15 år.
Jeg levede i en årrække som freelance musiker, og har bl.a.
spillet i salsaorkestret ”Salsa Na Ma”, på Det Danske Teater og
Gladsaxe Teater. Jeg begyndte først sent at spille orgel – men
forelskede mig omgående i instrumentet, og efter to år blev jeg
optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 34 år
gammel, og tog Diplomeksamen i 1998.
Jeg skriver og har udgivet musik, både rytmisk og for orgel.
Jeg har modtaget komponistlegater fra Statens Kunstfond og
Danske Jazz Beat og Folk Autorer, og har gennem årene fået
forskellige bestillingsopgaver. Jeg har f.eks. komponeret og indspillet orgelmusik der indgik i serien ”Nikolaj og Julie” på DR1,
og for tiden arbejder jeg på et bestillingsværk til en orgelindvielse ved Klosterkirken i Aalborg.
Ved siden af orgelspillet er jeg meget glad for at arbejde med
Børne- og Ungdomskor, og jeg vil glæde mig til at opbygge et
Børne- og Ungdomskor ved Sankt Jakobs kirke som både kan medvirke ved gudstjenester og koncerter, – og skabe (endnu mere) liv
i kirken.
Musikalsk banker mit hjerte både for den klassiske kirkemusik,
men også for at skabe mere plads til vor tids musik, ikke mindst
den rytmiske, og derigennem til stadighed være med til at forny
og aktualisere kirkens liv. I det hele taget ser jeg med stor glæde
og forventning frem til mit kommende virke ved Sankt Jakobs
kirke, som er en ønskestilling.
Tak for jeres venlige modtagelse af mig – jeg glæder mig til at
møde jer i og omkring kirken!
Lise Dynnesen
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KIRKENS
FØDSELSDAG
SØNDAG D. 20.
JUNI 2010
Københavns
biskop Peter Skov
Jakobsen står for
gudstjenesten og
er med os til en –
Peter Skov Jacobsen
sædvanen tro
- festlig dag i
sognegården med sang, musik og lidt godt at
spise og drikke. Alle er velkomne.
KAMMERKONCERT
TORSDAG DEN 17/6 KL. 19:30
med kammerkoret Pegasus og en baroktrio
be-stående af obo, fagot og organist Martin Petersen, der denne aften dog vil traktere et cembalo. Koncerten bliver dirigeret af kammerkoret
Pegasus` faste dirigent Torsten Mariegård.
Værkerne på programmet er både den kendte
J.S. Bach og den lidt mindre kendte Johann
Ludwig Bach, som var Bachs fætter, også kendt
som “Meiningen Bach”. Af J.S. Bach skal vi bl.a.
høre de kendte motetter “Lobet den Herrn”, og
“Jesu, meine freude”, en toccata i D-dur for
cembalo, samt en mindre kendt, men absolut
ikke ringere motet af Johann Ludwig.
Der er fri entrè til koncerten. Vel mødt!
Martin Petersen
FOREDRAG
FOREDRAG D. 10. AUGUST, KL. 20
v. ph.d. og forskningsadjunkt Anna Lena
Sandberg Rasmussen
”BERLIN OG DRESDEN:
TO TYSKE KULTURHOVEDSTÆDER”
Foredraget vil på baggrund af et historisk rids
fra ca. 1800 til i dag give et portræt af byerne
Berlin og Dresden, der har været - og igen er centrale tyske kulturelle og politiske metropoler. I det 19. århundrede var Dresden på grund
af sine kunstsamlinger og arkitektur ”Elbens
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Firenze”, og Berlin blev med Tysklands samling
i 1871 tysk rigshovedstad. Med 2. verdenskrig
ændrede dette sig. I det forenede Tyskland
spiller byerne på hver sin måde en ny rolle og
er vigtige erindringssteder for tyskerne.
Hvordan ser den kulturelle erindring og den
historiske myte om byerne ud - og hvordan er
deres aktuelle situation nu?
FOREDRAG D. 16. AUGUST, KL. 20
v. professor dr. theol. Martin Schwarz Lausten
”MARTIN LUTHER. MUNK, OPRØRER,
REFORMATOR.”
Hvad var det, han ville, og hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske
kirke så ubønhørlig, at det endte med hans
fordrivelse og dødsdom? I foredraget belyses,
hvad Luthers reformation egentlig gik ud på,
sammenhængen med hans personlige forhold
og de følger, som hans reformation fik for kirken og det verdslige samfund. Undervejs omtales
de vigtige byer, kirker og andre bygninger, som
stadig rummer minder om Luther og hans tid.
FILMFREMVISNING
med indledning, d. 24. august, kl. 19
”LUTHER” en film af Eric Till med bl.a. Joseph
Fiennes og Peter Ustinov.
Foredragene er gratis og åbne for alle. De er arrangeret i forbindelse med sognerejsen til Tyskland, hvor vi besøger Lutherbyerne, Dresden og
Berlin i dagene 29.8-3.9.2010. Der er desværre
ikke flere ledige pladser til rejsen, men alle er
velkomne til foredragene.
BABYSALMESANG & RYTMIK EFTERÅR 2010
Nyt hold starter tirsdag d. 10.august. Hver
tirsdag til d. 12. oktober. Pris: 300 kr. for hele
perioden. Max.12 børn på hvert hold (alder 3 –
9 måneder). Hold 1 tirsdag kl. 10.00 - 10.45.
Hold 2 tirsdag kl. 11.00 - 11.45.
Tilmelding ved personligt fremmøde i
Sognegården d. 2. og 3. august kl. 9 – 12.
Jutta Zastrow og Louise Preisler

25 ÅRS JUBILÆUM SØNDAG D. 15. AUGUST
Sognepræst Mariann Schilder-Knudsen har 25
års jubilæum som præst ved Sankt Jakobs Kirke.
Hvem skulle tro det, men det er rigtig nok. Derfor vil menighedsrådet gerne invitere alle til at
fejre Mariann ved gudstjenesten kl. 10 med en
efterfølgende reception i sognegården. Alle er
velkomne til at komme og gratulere jubilaren.

Mariann
Schilder-Knudsen

indskrivningsdag er forbeholdt sognebørn og
sognebåndsløsere. For øvrige er der indskrivning fra den 24. august i træffetiden eller efter
nærmere aftale (se www.sanktjakobskirke.dk).
Dåbs/navneattest medbringes ved indskrivning.
Der er undervisning tirsdag kl. 15-16.40, –
første gang d. 28. september.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der er rådsmøde tirsdag d. 8. juni kl. 19.30.
Mødet er offentligt.

KIRKEBIO
KØBENHAVN

KONFIRMATION 2011
Man går til præst i 7. klasse, men er også
velkommen i 8. klasse.
Forårskonfirmationerne er fastsat således:
Søndag d. 3. april 2011 kl. 10
ved Rasmus Nøjgaard.
Søndag d. 10. april 2011 kl. 10
ved Mariann Schilder-Knudsen.
Indskrivning hos sognepræst Rasmus Nøjgaard
finder sted i forbindelse med højmessen søndag
den 8. august kl. 10. Denne første indskrivningsdag er forbeholdt sognebørn og sognebåndsløsere. For øvrige er der indskrivning
fra den 10. august i træffetiden eller efter
nærmere aftale (se www.sanktjakobskirke.dk).
Der er undervisning torsdage kl. 15 – 17.30 i
lige uger - første gang d. 23. september.
Indskrivning hos sognepræst Mariann SchilderKnudsen finder sted i forbindelse med højmessen søndag den 22. august kl. 10. Denne første

THE CONSTANT GARDENER
6. sept. kl. 16.15.
instr. Fernando Mereilles,
2005. Medv.: Ralph Fiennes,
Rachel Weisz, Bill Nighy,
Danny Huston.
THE READER
4. okt. kl. 16.15
instr. Stephen Daldry, 2008.
Medv.: Kate Winslet,
Ralph Fiennes, David Kross,
Lena Olin, Bruno Ganz.
Filmene vises i Sankt Jakobs
Kirkes sognegård,
Østerbrogade 59.
Medlemskort og program
for hele sæsonen kan fra
d. 17. august rekvireres ved
kordegneassistent Bo Torp
Pedersen, Garnisonskirken,
Sankt Annæ Plads 4, 1250
København K, tlf. 33 91 27
06, e-mail: btpe@km.dk
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