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Sankt Jakobs Kirke

GUDSTJENESTER
2. juni – Kristi Himmelfartsdag
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

10. juli - 3. s. e. trin.
kl. 10 Mariann
Schilder-Knudsen

5. juni – 6. s. e. påske
kl. 10 Mariann
Schilder-Knudsen
kl. 14 Lars Ottosen

17. juli - 4. s. e. trin.
kl. 10 Mariann
Schilder-Knudsen

12. juni – Pinsedag
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
13. juni - 2. pinsedag
OBS! kl. 12 Friluftsgudstjeneste. Alle kirkens
præster og kor.
19. juni – Trinitatis søn.
kl. 10 Kirkens fødselsdag
Alle kirkens præster
med efterfølgende
frokost
26. juni - 1. s. e. trin.
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
3. juli - 2. s. e. trin.
kl. 10 Rasmus Nøjgaard

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.

Troen på Gud
”Ja” – svarede jeg mine konfirmander, da de i foråret
spurgte mig: ”Tror du på Gud?”

24. juli - 5. s. e. trin.
kl. 10 Lars Ottosen

Spørgsmålet afslørede en vigtig ting omkring troen,
nemlig at man ikke kan se på folk om de tror. Det gælder om at finde sine egne ben at stå på. Man skal ikke
hverken sige ’ja og amen’ til alt hvad der står i Bibelen,
eller til hvad andre siger og tror.

31. juli - 6. s. e. trin.
kl. 10 Lars Ottosen
7. aug. - 7. s. e. trin.
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
14. aug. - 8. s. e. trin.
kl. 10 Mariann
Schilder-Knudsen
21. aug. - 9. s. e. trin.
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
28. aug. - 10. s. e. trin.
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Mariann
Schilder-Knudsen

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Kom og deltag i en anderledes gudstjeneste.
2. pinsedag mandag d. 13. juni kl. 12 rykker Skt.
Jakobs Kirke ud på plænen foran kirken. Alle kirkens
præster, begge organister, kirkens 4 frivillige kor og
kirkens faste kor medvirker.
Medbring picnickurv samt tæppe og spis din frokost på
plænen efter gudstjenesten. Kaffe og drikkevarer kan
købes. Der vil være enkelte stole til dem, der ikke kan
komme ned og op fra græsset.
Hvis det regner trækker vi ind i kirken og går over i
Sognegården og spiser.
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Kirkens
fødselsdag
Kirken fejrer sin
133-års fødselsdag
ved højmessen
d. 19. juni kl. 10.
Efter højmessen er
der frokost i Sognegården hvor
også kirkens nye
regnskabsfører
Anita Skov Jensen
vil blive budt velkommen.
Frokosten koster
30 kr. men i
dagens anledning
vil drikkevarer
være gratis.

Egentlig kan man slet ikke spørge andre: Tror du? Sådan en størrelse kan slet ikke sættes på formel. Selv når
vi taler om Gud, gør vi det ikke entydigt, men tager faderen, sønnen og helligånden til hjælp. Enhver der tror,
har sine egne tanker om hvordan det hænger sammen.
Vores kirkes grundlægger, Martin Luther, kom til den
erkendelse, at ligegyldigt hvad pave, bisp eller præst
siger, så er tanken fri. Som han sagde: Vi står alle lige
overfor Gud. Derfor kaldte Luther dåben for den kristnes
frihedsbrev: Her får vi et personligt forhold til Gud, han
tager imod os og tilbyder os et fællesskab som kan rumme os uanset hvad vi har af tanker. Hverken præst eller
kirke skal bedømme om min tro er god nok. Det skal
Gud nok selv finde ud af.
Den erkendelse er dejligt befriende for konfirmanderne,
men også for os andre. Samtidig med at det kalder på
et stykke arbejde - det at huske på sin dåb og række
den til andre. Som præst gør det alt mere enkelt: Jeg
kunne aldrig drømme om at spørge mine sognebørn:
’Tror du på Gud?’, det er da en sag mellem dem og Gud.
Når de kommer til mig, har deres fødder allerede gjort
rigeligt til at jeg vil døbe, konfirmere, vie og begrave
eller fejre gudstjeneste sammen med dem.
Vejen ind i kirken kan for nogen være lang og svær, for
andre enkel og let. Men når vores fødder har ført os
derind, har vi allerede bekendt vores ståsted, og er blevet et fællesskab. Hér hilser Gud enhver af os velkommen, og sender os ud igen med sin velsignelse.
Rasmus Nøjgaard

Sommermøde
i præstegårdshaven
Onsdag d. 8. juni kl. 14.
For alle, der har lyst til en festlig
eftermiddag. Vi rykker ind i præstegården, hvis vejret bliver dårligt.

Babyrytmik
Alle børn mellem ½-1 år er velkomne på vores nye hold der begynder tirsdag d. 2. august og løber 10 gange. Der vil være 2 hold
med start kl. 10 eller 11.
Pris kr. 400,Tilmelding skal ske til kirkekontoret
fra tirsdag d. 14. juni.

Opstart kor
Spirekoret starter onsdag
d. 24. august kl. 16-17.15.
(Åbent fra kl. 15.45).
Børnekoret starter tirsdag
d. 30. august kl. 15-16.30.
(Åbent fra kl. 14).
Der er optagelsesprøve til
Børnekoret tirsdag d. 23 august
kl. 15-17.
Kontakt organist Lise Dynnesen
for yderligere oplysninger om
Spire- og Børnekoret.
Voksenkoret starter onsdag
d. 21. september kl. 17.15.
Kontakt organist Martin Petersen
for yderligere oplysninger.

Konfirmation 2012
Man går til præst i 7. klasse, men
er også velkommen i 8. klasse.
Forårskonfirmationerne er
fastsat således:
Søndag d. 15. april 2012
ved Mariann Schilder-Knudsen.
Fredag d. 4. maj 2012
ved Rasmus Nøjgaard.
Lørdag d. 5. maj 2012
ved Lars Ottosen.
Indskrivning hos sognepræst
Mariann Schilder-Knudsen finder
sted i forbindelse med højmessen
søndag den 14. august kl. 10. Sognebørn har fortrinsret, men der tages skyldigt hensyn til, at man gerne vil gå sammen med sine kammerater. Dåbs/navneattest medbringes ved indskrivning. Kontaktmulighed herefter, se hjemmesiden.
Der er undervisning tirsdage kl. 1516.40, - første gang d. 27. sept.
Sognepræst Rasmus Nøjgaards
hold er overtegnet, hvorfor konfirmanderne henvises til de øvrige
præster.
Hos sognepræst Lars Ottosen er
der åbent for tilmelding på E-mail:
lot@km.dk. Man er også velkommen til at ringe. tlf.: 3195 6764.
Undervisning tirsdage 15-16.30, første gang d. 27. september.

Menighedsrådsmøde
Der er menighedsrådsmøde
tirsdag d. 14. juni kl. 19.30.
Mødet er offentligt.

Copenhagen Jazzfestival
1. juli – 10. juli
Fredag d. 1. juli
kl. 16-17.30
Malene meets Emborg
feat. Hans Ulrik.

Sangerinden Malene Mortensen fortolker de bedste
sange fra Jørgen Emborgs store sangkatalog. Et møde mellem to generationer hver med sin markante musikalske profil et samarbejde der tidligere har været til
stor gensidig inspiration er genoptaget.
Malene Mortensen (voc), Hans Ulrik (s),
Jørgen Emborg (p), Paul Hinz (b) Niclas
Campagnol (dr). Entré 80 kr.

KirkeBio Kbh.
Sæson 2011-2012
Sognegården,
mandage kl. 16.15.
Ingmar Bergman-kavalkade:
15. aug.: ”Det syvende segl”
(I. Bergman, 1957)
22. aug.: ”Lys i mørket”
(I. Bergman, 1962)
29. aug.: ”Stilheden”
(I. Bergman, 1963)
19. sept.: "Mine aftener i Paradis" (G. Tornatore, 1989)

KirkeBio København er en filmklub hvor alle (voksne) kan blive medlem.
Den tyskfødte saxofonist, Sarah Elgeti,
Medlemskab koster 300 kr.
der i 2008 modtog Holbæk Jazzpris, har
For oplysning om tilmelding
komponeret kvintettens repertoire, som er
m.m. se hjemmesiden.
Søndag d. 3. juli kl. 16-17
Sara Elgeti Quintet.

nutidig jazz, der forener det lyriske udtryk
med det pågående og ekspressive. Sarah
Elgeti (s, fl), Marianne Markmann Eriksen
(s),Christian Bluhme Hansen, (G), ThoOnsdag d. 27. juli kl. 19.30
mas Rehling, (B), Lasse Ehn, (dr).
Koncert
Entré 60 kr.

Tirsdag d. 5. juli
kl. 16-17.30
Marilyn Mazur Trio.
Den internationalt kendte
percussionist, trommeslager, komponist og bandleader Marilyn Mazur - her
med en ny trio. Telepatisk,
overraskende, lyrisk, levende musik med
tre store musikalske personligheder.
Josefine Cronholm (voc), Marilyn Mazur
(p, dr, perc) , Krister Jonsson (g).
Entré 100 kr.

Billetter sælges ved indgangen.

med
Khan
Brothers.
Den dynamiske
duo fra Jaipur, Indien, består af
Anwar Ahmed Khan på harmonium og vokal og Naushad Hussein Khan på tabla og cajon.
Musikken har sine rødder i den
klassiske indiske musik, men
kompositionerne er skrevet af
Anwar A. Khan.
Gratis adgang.

