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DEN MYTISKE NAT FULD AF HÅB

GUDSTJENESTER
DECEMBER
5. december – 2. s. i advent
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Lars Ottosen
6. december – De ni læsninger
Kl. 19.30 ved Cantuskoret og
Rasmus Nøjgaard
12. december – 3. s. i advent
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
19. december – 4. s. i advent
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 16 Rasmus Nøjgaard
Vi synger julen ind
Juleaften – 24. december
kl. 13.00 Lars Ottosen
kl. 14.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 16.00 Rasmus Nøjgaard
25. december – Juledag
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
26. december – 2. juledag
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

2. januar – Helligtrekongers søndag
kl. 10 Lars Ottosen
9. januar – 1. s e. h. 3 konger
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
16. januar – 2. s. e. h. 3 konger
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Lars Ottosen
23. januar – 3. s. e. h. 3 konger
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
30. januar – 4. s. e. h. 3 konger
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Mariann Schilder-Knudsen

FEBRUAR
6. februar – 5. s. e. h. 3 konger
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
13. februar – Sidste s. e. h. 3
konger
kl. 10 Lars Ottosen
20. februar – Septuagesima
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

JANUAR
1. januar – Nytårsdag
kl. 17 Kirkens præster

27. februar – Seksagesima
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Lars Ottosen

LYS I MØRKET
Layout: Lindbjerg Grafik

Sognepræst
Lars Ottosen
Tlf: 31 95 67 64

I lighed med de sidste
4 år vil der i perioden
12.– 23. december være
åben kirke og levende lys
udendørs fra kl. 16-18.
Sankt Jakobs kirke tilbyder med stille musik
et rum til eftertanke i
den travle tid.

Ifølge den tyske poet Novalis, så er sjælens sæde det sted, hvor
den indre verden og den ydre verden rører hinanden. Det er en fin
beskrivelse af sjælen, men også julen handler om, at to forskellige verdner møder hinanden. Julen er det sted, hvor det usynlige
og det synlige rører ved hinanden. Krybben var det sted, hvor
Gud gjorde sig synlig. Og vi har elsket at fortælle og lytte til den
fortælling lige siden. Krybben er nærmest selv gået hen og blevet
et religiøst symbol. Krybben er blevet et konkret symbol på det
sted, hvor Gud synliggjorde sig i vores liv og i vores hverdag.
Det er derfor heller ikke nogen tilfældighed, at julefestlighederne falder på den tid af året, hvor mørket er tættest. Julen er
det sted på årets hjul, hvor vi inviteres til at lægge mørket bag
os, og træde ind i en ny tid. Juleaften ærer vi den mytiske nat
fuld af håb – engle der synger for hyrderne på marken og konger,
der bringer store gaver til det nye guddommelige barn.
Julen minder os om de værdier vi måske glemmer resten af
året. I julen er vi mere overbærende og mindre fordømmende og
vi kan her retfærdiggøre os selv gennem andet end hårdt arbejde
og i stedet værdsætte legen og festlighederne – og give mere af
os selv til vores børn.
En af de store farer ved megen moderne religiøsitet er, at den
lægger for meget vægt på regler, autoriteter og stærke moralske
kodeks. Hvilket blot gør livet endnu mere glædesløst og deprimerende. Men julen handler derimod om, at nyde det liv som vi har
fået givet – hvilket i sidste ende måske er den bedste opskrift
på ikke at hade sin nabo. Julen skal helst være en fest for alle,
en mulighed for at genoprette håbet ved, at vi alle forbinder
os til vores fælles menneskelighed. Ligesom Gud i krybben også
forbandt sig med vores menneskelighed igen.
Glædelig jul!
Lars Ottosen
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NYT SPIREKOR
Sankt Jakobs kirke starter nu spirekor for de
mindste (6-8 år) hver onsdag kl. 16-17.15 i
kirken. Interesserede kan kontakte organist
Lise Dynnesen og træffe nærmere aftale:
ld@teamsang.dk. Første gang bliver onsdag
d.19.jan. kl.16, gratis deltagelse.
NYT VOKSEN-KOR FOR ALLE SANGGLADE!
Alle voksne fra 16 år og frem er hjertelig
velkomne. Du skal ikke kunne noder, bare have
en stor portion sangglæde med dig! Organist Martin Petersen vil lede slagets gang hver
onsdag fra 17:00 til ca. 18:15 i kirken. Vi vil
arbejde med klassisk og rytmisk musik, alt fra
Bach til Beatles, salmer og gospel fra forskellige perioder og kontinenter. Det er gratis at
deltage, til gengæld lover vi dig sang og glæde!
Hvis du kan lide at synge, så mød op første
gang onsdag den 19/1 - 2011 kl. 17 i kirken.

KIRKENS AKTIVITETER
Fredag d. 3. december kl. 19.30
HÄNDELS MESSIAS
Sankt Annæ Gymnasiekor og sopran Sunniva
Lien Olsen, kontratenor Valdemar Villadsen,
tenor Adam Riis, bas Steffen Bruun, koncertmester Bodil Rørbech og dirigent Flemming
Windekilde. Entré kr. 100,Søndag d. 5. december kl. 17
Lions julekoncert med Lene Siel, Trio &
Ceciliekoret. Entré kr. 170,-
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Mandag d. 6. december kl. 19.30
DE NI LÆSNINGER
Cantus koret v. dirigent Mads Risum, organist
Jens Asbjørn Olesen og liturg Rasmus Nøjgaard.
Onsdag d. 15. december kl. 16
NØDDEKNÆKKEREN
af Tchaikovskij og Rosamunde af Schubert
Koncert med SymfUni, Københavns Universitets
Studenterorkester, og dirigent Jan Scheerer.
Søndag d. 19. december kl.16
VI SYNGER JULEN IND!
De kendte og elskede julesalmer skal synges i
kirken i samlet flok, så varmen og julestemningen kan nå at indfinde sig. Det sker 4. søndag
i advent med ledsagelse af kirkens organister
Martin Petersen og Lise Dynnesen, kirkens voksen-, børne- og ungdomskor samt sognepræst
Rasmus Nøjgaard.
Søndag d. 9. januar 2011 kl. 16
NYTÅRSKONCERT
Politikoret, tenoren Steen Nordberg, kirkens
ungdomskor: Det lille-bitte kor og jazzbandet West County Cosy Band medvirker ved
denne store flotte nytårskoncert til støtte for
Nyreforeningen. Anne-Grethe Bjarup Riis er
konferencier. Koncerten vil vare godt halvanden
time. Entré kr. 170,Torsdag d. 10. februar 2011 kl. 19.30
ORGELKONCERT med Kurt Levorsen
Værker af Buxtehude, Bach, Hartmann, Vierne
og improvisation. Kurt Levorsen er organist
i Sct. Mortens kirke i Næstved, og underviser

på konservatorierne i Esbjerg og København i
fagene kunstspil og kirkespil (herunder improvisation).

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der er menighedsrådsmøde tirsdag d. 11. jan.
kl. 19.30. Mødet er offentligt.

Søndag 27. februar 2011 kl. 20
Koncertforeningens Orkester.

MØDESTEDET
Kom og få et godt måltid for en beskeden pris.
Åbent for alle hver fredag kl. 17–18.30 (dog
lukket mellem jul og nytår).

MENIGHEDSPLEJENS MØDER
Onsdag d. 12. januar kl. 14
NYTÅRSMØDE
Kirkens organister og sangere underholder
med festlig musik og sang.
Onsdag d. 9. februar kl. 14
SUBMARINO
af Thomas Vinterberg
Vi viser Nordisk Råds vinderfilm i 2010, der er
rost for sine fine menneskeskildringer, en barsk
film fra bunden af Danmark med langt mellem
lyspunkterne hvor drømme og håb er eneste
drivkraft.
BABYRYTMIK
Nye hold begynder 8. febr. kl. 10-10.45 og
11-11.45. Tilmelding og betaling kr. 300 på
kirkekontoret senest 2. febr. eller når holdene
er fyldt.
SALMEBRUNCH
Lørdag d. 5. februar kl.11.30
Leg og sang for børn fra 1-7 år og en god
brunch for forældre og bedsteforældre. Tilmelding til kirkekontoret senest 2. febr.

KIRKEBIO
SANKT JAKOBS KIRKES
SOGNEGÅRD, Østerbrogade 5
10. jan. kl. 16.15
PÅ HIMLENS KANT
af Fatih Akin.
24. jan. Ekstraforestilling
JEANNE D’ARC
af Carl Th. Dreyer.
7. febr.
CITRONLUNDEN
af Etz Limon.
21. febr. Ekstraforestilling
KATYN
af Andrzej Wajda.
Tilmelding kontakt Bo Torp
Pedersen, tlf. 33 91 27 06,
e-mail: btpe@km.dk
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