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31. oktober – 22. s. e. trinitatis
kl. 10 Lars Ottosen indsættes
som sognepræst i Skt.
Jakobs Kirke af Provst Erik
Balslev-Clausen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en sammenkomst, hvor alle kan få
lov til at hilse på ham.

NOVEMBER
7. november – Alle helgens dag
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
Herefter Bazar i
Sognegården
14. november – 24. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Lars Ottosen
21. november – sidste s. i
kirkeåret
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Mariann Schilder-Knudsen

28. november – 1. s. i advent
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Lars Ottosen
Familiegudstjeneste

Sankt Jakobs Kirke
WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

NR. 6 2010

DECEMBER
5. december – 2. s. i advent
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Lars Ottosen

LIONS ØSTERBRO´S JULEKONCERT
I SKT. JAKOBS KIRKE
Søndag d. 5. december kl. 17.

28. november – 1. s. i advent
kl. 14 Familiegudstjeneste ved
sognepræst Lars Ottosen.
Det nystartede børnekor
ved Skt. Jakobs Kirke
medvirker. Bagefter er der
hyggelig adventsfest i
sognegården, hvor der
bydes på boller, kaffe,
sodavand og tegnefilm.
Vi skal også hilse på julemand. Gratis adgang

JULEHJÆLP 2010

BAZAR 2010

Ansøgningsskema kan afhentes hos sognets præster og på
kirkekontoret fra tirsdag d. 16.
november. Kopi af skattevæsenets
årsopgørelse fra 2009 medbringes
ved aflevering. Sidste frist for
aflevering er fredag d. 26. november kl. 13.

For 25. gang holder vi bazar
LØRDAG D. 6. KL. 10 – 17 OG
SØNDAG D. 7. NOVEMBER KL.
11 – 17 I SKT. JAKOB KIRKES
SOGNEGÅRD med kæmpe-loppemarked, tombolaer for store og
små, salgsboder, restaurant og
pandekagebod. Gratis adgang.

Sangerinden Lene Siel m/Trio&Cæciliekoret, dirigeret af
Kasper Eliassen vil underholde med kendte og populære sange.
Luciaoptog ved De grønne Pigespejdere, Skt. Jakobs. Entré. Billetter kan købes igennem www.billetlugen.dk – 70 236 267 og Fona.
Overskud fra koncerten vil gå til Incest-ofre og Lions humanitære
arbejde.

KIRKENS NYE SOGNEPRÆST LARS OTTOSEN
Lars Ottosen indsættes som sognepræst i Skt. Jakobs Kirke
af provst Erik Balslev-Clausen ved højmessen d. 31. oktober
kl. 10. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
en sammenkomst, hvor alle kan få lejlighed til at hilse på
kirkens nye præst.
Goddag! Mit navn er Lars Ottosen og jeg er den nye præst i Skt.
Jakobs kirke.
Alting har sin tid, men det betyder så heldigvis også, at alting
har en begyndelse. Og en ny begyndelse det er, hvad der venter,
når min kone Søs, vores to drenge på 9 og 12 år og jeg selv snart
flytter til Østerbro efter mange gode år her på Frederiksberg, hvor
disse linjer skrives. Men vi glæder os, og vi ser rigtig meget frem
til at slå vores folder på Østerbro.
Men det bliver selvfølgelig også en ny tid for Skt. Jakobs kirke!
Og jeg glæder mig rigtig meget til at skulle arbejde tæt sammen
med alle de mange gode kræfter, der allerede er i kirken.
Det er vigtigt at huske, at kirken ikke bare er et statisk rum,
men derimod et rum, der bliver defineret hver gang vi træder ind
i det og tager det i brug. Derfor er samarbejde vigtigt og derfor
bliver det spændende at være med til at skabe en rummelig og
imødekommende kirke, der åbner sig ud mod de mennesker, der
bor på Østerbro.
fortsættes næste side
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OG HVEM ER JEG
SÅ?
Jeg er 39 år og
er vokset op i
Bagsværd nord for
København. Efter
gymnasiet, hvor jeg
blandt andet var elev
på Skoleskibet ”Danmark”, gik der nogle
år før jeg søgte ind
på det teologiske studium. Her fandt jeg det
særligt interessant at se på, hvordan kirkens
historie og budskab altid har været vævet tæt
sammen med kunst, filosofi og litteratur op
gennem vestens historie. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med Per Højholt og William Blake.
Siden jeg startede som præst på Lolland
for snart tre år siden har jeg haft vikariater af
kortere eller længere varighed.
Og alle steder har jeg lært noget nyt om det
at være præst. Jeg vil særligt fremhæve min tid
som præst ved Den Danske Diakonissestiftelse,
hvor jeg først var i 1 1/2 år og i anden omgang
i to måneder som Hospicepræst. Men også min
tid som sognepræst i Jesuskirken i Valby skal
nævnes, hvor jeg havde fem gode måneder.
Men nu gælder det Skt. Jakobs kirke!
Og jeg glæder mig – både til at være præst
her, men også til sammen med min familie at
lære stedet og stedets ånd at kende!
Lars Ottosen

De bedste hilsner
– og på gensyn i Sankt Jakobs kirke
Lars Ottosen
Sognepræst i Sankt Jakobs kirke
INDSAMLING TIL JULEHJÆLP
Julen nærmer sig. Men ikke alle har råd til at
holde jul. De gaver, der gives til menighedsplejen mærket ”Julehjælp”, er helt nødvendige for
at vi kan yde støtte til de mennesker i sognet,
som virkelig har behov. Hjælpen gives som et
gavekort til en fødevareforretning på Østerbro.
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På forhånd tak for enhver gave. Bidrag kan
sendes til Menighedsplejens konto Reg. nr.
0164. Konto nr. 804 00 21885. Skriv venligst
”Julehjælp” i tekstfeltet. Eller girokort kan
hentes på kirkekontoret.

Koncert fredag den 3. december
Händels kendte og elskede oratorium Messias
vil kunne høres denne aften, med Sankt Annæ
Gymnasiums kor - og orkester, under ledelse af
Flemming Windekilde. Se nærmere i dagspresse
for oplysninger om tidspunkt og solister.

KONCERTER
Mandag den 8. november kl. 19:30
Kirkens eget kor med forstærkninger opfører
J.S. Bach`s kantate nr. 106 til Allehelgens dag.
Dette gribende værk er komponeret af en ung
legesyg kirkemusiker. Kantaten er speciel ved
at der ikke er pauser mellem korsatser og arier,
men er et 25 min. langt sammenhængende
værk. Koret vil blive akkompagneret af Sankt
Jakobs barokensemble bestående at 2 blokfløjter, 2 gamber og basso continuo. Bach har
selv valgt bibelteksterne til værket. Forinden
koncerten vil værket kort blive præsenteret af
den musikalske leder Martin Petersen. Udover
Bach kan man nyde musik af Purcell og Händel.
Der er gratis entrè.
Mandag den 15. november kl. 19:30
Koncert med Studentermusikforeningen.
Se nærmere i dagspressen.
Lørdag den 27. november kl. 16
Koncert med Københavns ungdoms symfoniorkester. Se nærmere i dagspressen.
Onsdag den 1. december kl.19:30
Københavns politisangkor synger julemåneden
i gang med en koncert bestående af musik
til julemåneden fra bl.a. Sverige, England og
selvfølgelig også fra Danmark. Koret er et velsyngende mandskor. En type kor vi efterhånden
ikke har så mange af mere. Koret har sunget
koncerter i bl.a. alle de nordiske lande og
Rusland, Tyskland og England. Koret planlægger netop en koncertturné på Malta der skal
finde sted i efteråret 2011. Dirigenten vil nok i
øvrigt være kendt af nogen som organist Martin
Petersen. Der er gratis entré.

LIONS ØSTERBRO´S JULEKONCERT
I SKT. JAKOBS KIRKE
Søndag d. 5. december kl. 17.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der er menighedsrådsmøde tirsdag d. 23.
november kl. 19.30. Mødet er offentligt.
BABYSALMESANG & RYTMIK VINTER 2010/11
Nyt hold starter tirsdag d. 16. november. 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.
10. gang slutter med en babygudstjeneste
lørdag d. 5. februar kl. 11.
Tilmelding ved personligt fremmøde i
Sognegården d. 10. november kl. 9 – 12.
FOREDRAG I SENIORKREDSEN
SKOLESKIBET DANMARK
onsdag d. 10. november kl. 14.00
Kirkens nye præst Lars Ottosen vil denne
onsdag komme og fortælle om sit togt med
Skoleskibet Danmark tilbage i 1991. Foredraget
vil gennem lysbilleder prøve at give et indblik
i, hvad der skal til for at føre en fuldrigger
sikkert over de store verdenshave. Togtet gik
over Atlanten og tilbage igen og beretningen
vil mest fokusere på hverdagen om bord på et
skib fyldt til randen med 80 unge mennesker
fra alle egne af landet. Så hvis du har en indre
søulk, som du ikke har fået luftet længe, så
mød op denne onsdag i sognegården.
MØDESTEDET
Åbent hver fredag 17 – 18.30. Man kan få sig
en ret mad og en kop kaffe for en billig penge.

KIRKEBIO
KØBENHAVN
SANKT JAKOBS KIRKES
SOGNEGÅRD, Østerbrogade 5
Mandag d. 1/11 kl. 16.15:
VI SES IGEN
Au revoir, les enfants. Instr.
Louis Malle, 1987. 101 min.
En bevægende historie om
en 11-årig jødisk dreng, der
holdes skjult på en katolsk
kostskole under Anden
Verdenskrig i Frankrig. OBS:
Filmen vises med engelske
undertekster.
Mandag d. 29/11 kl. 16.15:
RED DUST
Instr.: Tom Hooper, 2004.
Medv.: Hilary Swank.
110 min.
Fortællingen om afsløring og
forsoning og både strukturel og individuel ondskab
(apartheid) udfoldes i en
retsagshistorie fra Sydafrika.
Hovedpersonen er en kvindelig advokat, der skal føre
sagen for et parlamentsmedlem, som ikke kan huske
den tortur, han blev udsat
for, og som har mistet en
god ven, der forsvandt sporløst efter sin arrestation.
Tilmelding kontakt Bo Torp
Pedersen, tlf. 33 91 27 06,
e-mail: btpe@km.dk
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