Sankt Jakobs Kirke

Gudstjenester
PRÆSTER
Sognepræst
Rasmus Nøjgaard (Kbf.)
Tlf. 35 25 12 01
E-mail: rn@km.dk

Marts
6. marts – Fastelavn
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14 Mariann Schilder-Knudsen
Familiegudstjeneste, hvor
FDF har styr på tønderne.
	Kom udklædt.

Sognepræst
Mariann Schilder-Knudsen
Tlf: 35 42 21 76
E-mail: msk@km.dk

13. marts – 1 s. i fasten
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14	Rasmus Nøjgaard
	Rytmisk gudstjeneste

Sognepræst
Lars Ottosen
Tlf: 31 95 67 64

17. marts
kl. 17	Rasmus Nøjgaard
	Spaghettigudstjeneste

E-mail: pr.otto@get2net.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 Petersen
Tlf. 28 60 40 59
Organist
Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29
Kirketjener
Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32

20. marts – 2. s. i fasten
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Lars Ottosen
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1. maj – 1. s. e. påske
kl. 10 Lars Ottosen
Konfirmation
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
8. maj – 2. s. e. påske
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
	Rytmisk gudstjeneste

15. maj – 3. s. e. påske
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
kl. 14 Lars Ottosen

9. april – Konfirmation
kl. 11 Mariann Schilder-Knudsen

17. april – Palmesøndag
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
21. april – Skærtorsdag
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

Sig mig, Blomst! Hvad vil du her?

Maj

April

3. april – Midfaste
kl. 10 Rasmus Nøjgaard
	Konfirmation
kl. 14 Mariann Schilder-Knudsen

nr. 2 2011

25. april – 2. påskedag
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

12. maj
kl. 17 Mariann Schilder-Knudsen
	Spaghettigudstjeneste

2. april – Konfirmation
kl. 10 	Rasmus Nøjgaard

www.sanktjakobskirke.dk

24. april – Påskedag
kl. 10 Lars Ottosen

27. marts – 3. s. i fasten
kl. 10 	Rasmus Nøjgaard

10. april – Mariæ Bebudelse
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
	Konfirmation
kl. 14 Lars Ottosen
For præsternes adresser
og træffetider henvises
til hjemmesiden eller
kirkekontoret.

22. april – Langfredag
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen

20. maj – Bededag
kl. 10 Lars Ottosen
22. maj – 4. s. e. påske
kl. 10 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14 Rasmus Nøjgaard
29. maj – 5. s. e. påske
kl. 10 Lars Ottosen
kl. 14 Mariann Schilder-Knudsen

Layout: Lindbjerg Grafik Forsidefoto: Biopix.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Grundtvigs salme Påskeblomst, hvad vil du her? er nok en af de
mest værdsatte og skattede påskesalmer, som vi overhovedet har.
I første vers spørges påskeliljen om den virkelig tror, at den er
noget særligt siden den er kommet fra landet og her ind til byen.
For som der ganske rigtigt står, så har den har jo hverken rosens
dejlige duft eller liljens pragtfulde sølvblade. Derfor skal den ikke
komme for godt i gang og bilde sig selv ind, at der er en fugl
eller for den sags skyld en digter, der gider prise den med ord og
med sang.
Men påskeliljen har én særlig evne. Den hverken spirer eller
vokser frem, den springer frem. Den er et pludseligt indgreb i
tiden, en opstandelse. Den der har prøvet at sætte påskeliljer i
vand inde i stuen om foråret, vil vide, at denne iagttagelse er
ganske præcis. Lige som livet så springer også blomsten frem.
Den gule påskeblomst kan på afstand også godt ligne et
brændende lys, og derfor spiller Grundtvig på forestillingen om
liljen som verdens lys. Påskeliljen bliver i salmen symbol på Guds
kraft, der overvinder døden. For Grundtvig bliver påskeblomsten
et billede på den livgivende kraft der i påsken overvinder vinterens og mørkets magt. Påskebegivenheden er derfor en virkelighed
der ikke kalder på mere lys, fordi den selv er det lys og den forklarelse som al sommerens senere lys skal udgå fra.
Derfor må påskeblomsten tiljubles, og måske derfor så stilles
der snart rigtig mange påskeliljer frem på borde og i vindueskarme
her på Østerbro.

Glædelig påske!
Lars Ottosen

Musikken fra denne tid taler i høj grad til det
åndelige, så kom og få en stemningsfuld oplevelse. Ensemblet består af zinker, basuner, og
organist Martin Petersen medvirker ved orglet.
I øvrigt medvirker bassen Björn Ross. Fri entrè.

Sogneindsamling 2011:
Vær med til at hjælpe!
Meld dig til indsamlingen
søndag den 13. marts
Sankt Jakobs kirke og Folkekirkens Nødhjælp
søger frivillige, der vil bruge sig selv og deres
tid på at samle ind til verdens fattige ved den
årlige Sogneindsamling.
Du kan melde dig som indsamler til søndag den
13. marts ml. kl. 10-14 ved at kontakte indsamlingsleder: Nanna Nøjgaard, tlf. 3525 1201 eller
email: RN@km.dk
Det nytter – hver indsamler får i gennemsnit
980 kroner i bøssen!

Koncerter
Søndag d. 27 marts kl. 14 Josefs drømme
Nyskrevet forestilling for børn om søskendejalousi, hævn og tilgivelse med musik komponeret af Lise Dynnesen.
Koncerten er særlig egnet for børn i alderen 6
– 12 år og deres familier. Uno Duo: Anna Daub
Svanholt – saxofon og Lars Sardemann – orgel.
Fortæller: Skuespiller Julie Wieth. I øvrigt medvirker Sankt Jakobs kirkes Børne- og Spirekor.
Tirsdag d. 5 april kl. 19:30.
Renæssance-messingkvintetten “Aquilotto”
(de holder til i Ørninge. Deraf navnet Aquilotto
der er italiensk og betyder “ørneunge”) spiller
italiensk musik fra 1600-tallet af b.l.a følgende
komponister: Viadana, Merulo og Gabrieli.
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Tirsdag d. 12. april kl. 19:30
Koncert med Lyngby kammerkor og musikere fra
b.la Det kongl. danske musikkonservatorium.
Vi skal høre W.A. Mozarts “Spatzenmesse” kv
220 (et tilnavn værket har fået på grund af
nogle karekteristiske figurer i strygerne i henholdsvis “Sanctus” og “Benedictus”-satserne).
Værket blev uropført i Salzburg domkirke
påskedag den 7/4 1776.
Udover Mozart bliver et “Anthem” af G.F.
Händel opført. Se nærmere i dagspressen for
detaljerede oplysninger. Sopran: Pernille Madsen
Tenor: Jakob Skjoldberg Baryton: Ole Norup.
Dirigent: Frank Sylvan. Der vil være entrè.
Påskekoncert søndag d. 17. april kl. 14
Påskeevangelierne vil gå hånd i hånd med
sangene fra Jesus Christ Superstar, fortolket af
ensemblet StoryTellers – en anderledes oplevelse af påskens budskab.
De medvirkende fra StoryTellers, synger highlights fra Andrew Lloyd Webber & Tim Rice´s
musical Jesus Christ Superstar.
CHRISTIAN BRAGE er fortæller, Herodes og Pilatus. METTE JUEL ANDERSEN er Maria Magdalene,
og ANDERS ANDREASSEN synger både Jesus og
Judas. LISE DYNNESEN, Klaver. Gratis adgang.
Torsdag d. 19. maj kl. 19.30
Præsentationskoncert - Lise Dynnesen, orgel.
Musik af bl.a. Buxtehude, Pablo Bruna, Jehan
Alain og Lise Dynnesen (gratis adgang)

Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmøder
tirsdag d. 29. marts og 10. maj kl. 19.30.
Møderne er offentlige.

Anne-Marie Back går
på efterløn
Vi må sige farvel til et altid smilende og
venligt menneske. Anne-Marie Back går på
efterløn pr. 31. marts efter 14 år på kirkekontoret. Der bliver lejlighed til at sige farvel
til hende ved en reception efter højmessen
d. 27. marts.

Menighedsplejens møder
Onsdag d. 9. marts kl. 14
Ole ”Bogart” Michelsen Den værste sorg
Det vi frygter mest er at miste det, vi elsker
højest, – vores børn.
Man sidder som far og kigger på kisten, og siger
til sig selv ”det var jo mig, der skulle ligge
deroppe. Ole Michelsen taler om sin datter Trine
og deres sidste gode og stærke tid sammen.
Onsdag d. 13. april kl. 13.45
Besøg på Diakonissestiftelsen
Vi mødes i receptionen på Peter Bangs Vej 1D
kl. 13.45, hvorefter der vil være en guidet tur
rundt i det store hus. Vi slutter af med en kop
kaffe i søsterstuerne. Begrænset antal billetter
á 30 kr.
Skovtur til Dragsholm Slot
og Anneberg glassamlinger
Onsdag d. 11. maj. Afgang kl. 9.30.
Rundvisning på Dragsholm Slot, hvor bl. a.
Jarlen af Bothwell sad som fange. 2 retters
menu på slottet. Herefter køres til Anneberg
Glassamling, en enestående samling og udstilling af glaskunst. Inden hjemkomsten kl. 17.30
bliver der også tid til kaffe og kage. Begrænset
antal billetter á 150 kr. for tur, rundvisning på
slottet, middag, entré til glassamlingen, kaffe
og kage. Billetsalg: Se opslagstavlen.

Mødestedet

kirkebio
københavn
Sankt Jakobs Kirkes
sognegård, Østerbrogade 5
Entré løses i døren.

Mandag d. 7/3 kl. 16.15:
A Serious Man
Instr. og manus:
Ethan og Joel Cohen, 2009.
105 min.
Konen går fra ham, og tilbage
står han med to problembørn
og en kronisk arbejdssky bror.
Sort humor præger filmen, der
kan tolkes som en moderne
Job-fortælling.
Mandag d. 4/4 kl. 16.15:
A Single Man
Instr.: Tom Ford, 2009.
99 min.
En mands ubærlige sorg: en
engelsk professor, der lever i
1960ernes USA, og som har
mistet sine mangeårige samlever ved en bilulykke.
Mandag d. 2/5 kl. 16.15:
Rødskæg
Akira Kurosawas mesterlige
film fra 1965 (sort/hvid).
Introduktion: Jes Nysten.

Tilmelding kontakt Bo Torp
Pedersen, tlf. 33 91 27 06,
e-mail: btpe@km.dk

Sæsonafslutning d. 25. marts.
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