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SEPTEMBER

OKTOBER

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

3. okt. – 18. s. e. trinitatis
kl. 10 Forventet indsættelse
af ny præst

12. sept. – 15. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen,
Høstgudstjeneste,
se program side 2

10. okt. – 19. s. e. trinitatis
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

19. sept. – 16. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard og
Lasse Hultberg

15. okt.
– Kulturnatten
kl. 23.30: Midnatsgudstjeneste

26. sept. – 17. s. e. trinitatis
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

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

MASANGA - ET HÅB I MØRKET
Foredrag i seniorkredsen onsdag d. 13. oktober kl. 14.
Masanga-hospitalet i verdens fattigste land Sierra Leone er ved
at rejse sig og komme ud af skyggen fra en langvarig borgerkrig.
Peter Bo Jørgensen, speciallæge i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme, vil i ord og billeder give os en fortælling om
mødet mellem mennesker fra den rige og den fattige del af
verden, som i fællesskab udvikler og opbygger et hospital, et
uddannelses program og et iværksætter-program der medvirker
til at sikre bæredygtigheden i fremtiden. Unge frivillige, læger,
sygeplejersker og andre faggrupper deltager i projektet.
Når hvert 4. barn dør før det fylder 5 år, og hver 8. kvinde
dør i forbindelse med graviditet og fødsel, er udfordringerne
store i et sundhedsvæsen, der er præget af mangel på fagligt
kvalificeret personale, udstyr og medicin, sundhedsklinikker og
hospitaler. Peter Bo Jørgensen, som har været med til at starte
projektet, fortæller om baggrunden for projektet, resultaterne
og fremtidsperspektiverne. Masanga-hospitalet har i dag 120
ansatte, behandler årligt 30.000 mennesker ambulant, og har
1000 børn indlagt om året. Hospitalet spiller en aktiv rolle i
uddannelsen af fremtidens læger og kirurger.
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BEDRE GUDSTJENESTE
Vi har sagt farvel til ind- og udgangsbønnen ved gudstjenesterne
i Sankt Jakobs Kirke. Menighedsrådet og præsterne har besluttet at forenkle gudstjenesten. Godt nok har man altid sagt at
kordegnen beder indgangsbønnen på menighedens vegne. Men
det er svært at se, når det alligevel er en professionel person,
der optræder. I dansk tradition er det ikke så vigtigt hvem der
siger hvad, men at det der siges, kan høres og forstås, - og det
er præsten uddannet til. Menighedens aktive bidrag sker gennem
salmesangen, som i Folkekirkens gudstjeneste har stor vægt og
fylder mere end i de fleste andre kirker.
Indgangsbønnen er helt overflødig, for lige efter kommer
en anden bøn, kollekten (som betyder at fællesskabet samles
i bøn, ligesom kollektiv for fællesskab). Kollektens funktion er
at introducere gudstjenesten og slå det tema an som vi skal
høre i evangeliet og prædikenen. Tilmed lyder Guds hilsen til
menigheden forud for kollekten: Herren være med jer!, og det kan
næsten føles som om at indgangsbønnen har mast sig ind foran
Guds indledende hilsen. Gudstjeneste betyder først og fremmest
Guds tjeneste for os. Når vi derefter forlader kirken, må vi vise
vores tjeneste for Gud.
Enhver kirkelig handling, også gudstjenesten, afsluttes med at
præsten lyser velsignelsen: Her får vi alle en afsluttende hilsen
og et tilsagn om at Gud velsigner enhver der tager imod, så vi
kan gå fra gudstjenesten set, tilgivet og opløftet. En smukkere
afslutning på gudstjenesten kan vist ikke tænkes, og hvem kan
have brug for mere? Udgangsbønnen får utilsigtet den betydning
at udvande velsignelsen. Velsignelsens ord : Herren velsigne dig og
bevare dig! er præcis det løft der skal følge os ud af kirken, ud i
verden.
Ind- og udgangsbønnerne stammer tilbage fra 16-1700-tallet
hvor pietismen og de fromme bevægelser gerne ville understrege
den personlige fromhed, alt det vi kristne skal gøre. Men det har
fortsættes næste side
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alle dage været en god evangelisk pointe at
de gode gerninger udspringer af troen på Gud:
Han kender os, og alligevel ser han på os med
milde øjne. Velsignelsen befrier os fra alle de
bekymringer der passiviserer os, og løfter os
tilbage i livet. Det er en flot dansk tradition at
lade velsignelsen afslutte gudstjenesten.
Fremover vil gudstjenesten i Sankt Jakobs
begynde med musik, salmesang, Guds hilsen
til menigheden og kollekten, og afsluttes med
velsignelsen, salmesang og musik. Det synes vi
er en gudstjeneste der både er enklere og mere
tydelig i sit glædelige budskab.
Rasmus Nøjgaard
SKT. JAKOBS KIRKE STARTER NYT BØRNEKOR!
Er du mellem 9 og 12 år og kan du lide at
synge?
Vi synger hver tirsdag kl.15-16.30 i kirken.

*
*
*
*
*

være meget afvekslende: Fra spansk barok til
modernistisk fransk. Vi skal høre værker af
b.l.a: Bach, Mozart; Mendelssohn og Duruflé.
Værkerne vil blive præsenteret.
Der er fri entré, og alle er hjertelig velkomne.
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 12. september kl. 10: Høstoptog
ved det nystartede børnekor ved Skt. Jakobs
Kirke. Desuden medvirker Kenneth Agerholm
(percussion/trombone).
Ved høstgudstjenesten beder vi alle tage med
af efterårets blomster og frugt, som bagefter
fordeles til syge i sognet.
Efter høstgudstjenesten er der frokost, der
koster 30 kr. Øl og vand kan købes.
Kl. 13 FOREDRAG VED HANNE REINTOFT:

Du lærer en masse gode sange
Du får erfaring med at optræde
Du lærer at bruge stemmen rigtigt
og at synge flerstemmigt
Du har det hyggeligt med andre børn
Du optræder 10 -15 gange om året

Kontakt korleder Lise Dynnesen
tlf. 61795729 eller ld@teamsang.dk
PRÆSENTATIONSKONCERT
MED ORGANIST MARTIN PETERSEN.
Torsdag 16. september kl. 19:30 er der
koncert med organist
Martin Petersen.
Dette er ikke hans
første i kirken, da
han allerede i juni
selv medvirkede i en
kammerkoncert med
kor i kirken. Denne
gang er det en solokoncert. Musikken
Martin Petersen
denne aften vil
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Hanne Reintoft

Vor tids fattigdom
– ikke myte, men realitet
År 2010 er af EU blevet udnævnt til fattigdomsår. Vi har bedt Hanne Reintoft give sit bud på
situationen i Danmark. Hun vil ikke drukne os i
tabeller og økonomiske fattigdomsgrænser, men
tage os med på en flyvetur over vort lille land,
hvor vi dukker ned og ser, hvor ringe temmelig
mange mennesker må leve. Især vil hun lægge
vægt på den brutale måde, vi behandler vore
alvorligt syge på.

FOREDRAG VED
MANU SAREEN:
Det delte Danmark
Søndag d. 26 september kl. 15.30
Danmark er ved at
blive delt mellem
danskere og folk med
anden etnisk bagManu Sareen
grund. I storbyerne
er der ”sorte” og
”hvide skoler”. Danskere og indvandrere mødes
kun i den lokale grønthandler og kommunikationen er præget af fordomme og uvidenhed.
Den svære dialog med andre kulturer
Dialog kan være vanskelig, specielt i mødet
med værdier og kulturer vi ikke kender. Der kan
let opstå situationer, hvor forskellige normer,
værdier og sociale koder vanskeliggør kommunikationen.
Manu Sareen vil fortælle om unges to kulturelle problematikker, det særlige karakteristika i mødet mellem etniske minoriteter og
det danske samfund og stigmatiserings og
udstødelsesprocesser i blandt marginaliserede
unge. Manu Sareen kommer også med løsninger
på kulturelle konflikter og løsninger generelt
indenfor integrationsområdet.
KULTURNATTEN
fredag d. 15. oktober
Danske sange og jazz standards
Kl. 21.00 – 21.45 og kl. 22.00 – 22.45.
fortolket af:
Ulla Henningsen, vokal
Uffe Marcussen, saxofoner,
Ole Koch Hansen, piano,
Jens Skou Olsen, bas
Benita Haastrup, trommer/percussio
Midnatsgudstjeneste Kl. 23.30

MENIGHEDSMØDE
Tirsdag d. 21. september kl. 19 afholder
menighedsrådet det årlige menighedsmøde,
hvor der redegøres for menighedsrådets aktiviteter. Alle er velkomne.
KIRKEBIO KØBENHAVN
begynder sæsonen stærkt med to helt eminente
dramaer, hvor Ralph Fiennes har hovedrollen.
Mange vil huske ham som den mystiske hovedperson i ”Den engelske patient” fra 1996.
Den første film er én af de nyeste John Le
Carré-filmatiseringer, nemlig ”THE CONSTANT
GARDENER”, som er en uhyggelig, skarp og kun
alt for realistisk samfundspolitisk skildring af
Afrika som den øvrige klodes affaldsplads og
forsøgsområde, men samtidig er det en smuk og
varm kærlighedshistorie. Rachel Weisz har den
anden hovedrolle som hustruen.
I den anden Ralph Fiennes-film er hans rolle
noget mindre, idet han ’kun’ spiller hovedpersonen som voksen, nemlig manden der som
dreng var ”THE READER” for en kvinde, der til
gengæld initierede ham seksuelt. Som voksen
møder han kvinden igen – bevægende og foruroligende spillet af Kate Winslet – i en sammenhæng, der chokerer ham.

KIRKEBIO
KØBENHAVN
Filmene vises i Sankt Jakobs
Kirkes sognegård, Østerbrogade 59, mandage kl. 16.15:
6. sept: The Constant
Gardener
4. okt: The Reader.
Tilmelding kontakt Bo Torp
Pedersen, tlf. 33 91 27 06,
e-mail: btpe@km.dk
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