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11. december – 3. s. i advent
12. januar - Spaghettigudstjeneste
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen kl. 17.00 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rasmus Nøjgaard
Rytmisk Gudstjeneste
15. januar – 2. s. e. h. 3 konger
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
18. december – 4. s. i advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
22. januar – 3. s. e. h. 3 konger
kl. 16.00 Mariann Schilder-Knudsen kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
Vi synger julen ind,
se nærmere inde i bladet 29. januar – Sidste s. e. h. 3 konger
kl. 10.30 Lars Ottosen
Juleaften - 24. december
kl. 14.00 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 13.00 Rasmus Nøjgaard
Rytmisk Gudstjeneste
kl. 14.30 Lars Ottosen
kl. 16.00 Mariann Schilder-Knudsen 5. februar – Septuagesima
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
25. december – Juledag
kl. 10.30 Lars Ottosen
12. februar - Seksagesima
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
26. december - 2. juledag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen 19 februar - Fastelavn
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
1. januar – Nytårsdag
kl. 14.00 Lars Ottosen
kl. 17.00 Kirkens præster
Familiegudstjeneste
Med efterfølgende nytårsfejring i præstegården.
26. februar – 1. s. i fasten
kl. 10.30 Lars Ottosen

Faste gudstjenester
Musikgudstjenester: Hver torsdag kl. 17.00 - undtagen i uge 51, 52, 2 og 7
Dåbsgudstjenester: Hver lørdag kl. 11.30

Forfatter-gudstjenester
I 2012 slår Sankt Jakobs kirke dørene op for en række kendte danske forfattere, som vil prædike en søndag eftermiddag. Forfatterne tæller bl.a.
Suzanne Brøgger, Jørgen Leth, Pablo Llambías, Dy Plambeck, Rune T.
Kidde og mange ﬂere. Følg med på hjemmesiden.

Indsamling
til Julehjælp.
Julen nærmer sig. Men
ikke alle har råd til at
holde jul. De gaver,
der gives til menighedsplejen 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. På forhånd
tak for enhver gave.
Bidrag kan indbetales
via netbank til Menighedsplejens konto
Reg. nr. 9570. Konto
nr. 1103156, eller via
girokort som kan hentes på kirkekontoret.
Skriv venligst ”Julehjælp” i tekstfeltet.
Julehjælp 2011.
Ansøgningsskema kan
afhentes hos sognets
præster og på kirkekontoret. Kopi af skattevæsenets årsopgørelse fra 2010 medbringes ved aﬂevering.
Sidste frist for aﬂevering er fredag d. 2.
december kl. 13.

Julen varer længe, koster mange penge
I centrum af julen står udsagnet: ”Et barn er født, en søn er
givet os”. Julen ærer barnet i vuggen. Ikke bare som et billede
på skør og naiv barnlighed, men også på nyt liv, håb og fantasi. Barnet i vuggen er Guds nye lys i verden, der som voksen
skal lære os – ikke bare at elske os selv – men også vores fjender. Dette budskab lyder så naivt, at det er nemt at feje til
side, men i julen godtager vi det, som en acceptabel måde at
se og gøre tingene på. Og især i en tid, hvor også Danmark er i
krig er det et budskab, som det er værd at huske på.
Selvfølgelig er julen blevet gjort til en kæmpe kommerciel begivenhed, og vi bruger sikkert også i år alt for meget tid og
energi på at købe de gaver, der bare bliver dyrere og dyrere for
hvert år.
Og derfor er der hvert år også dem, der argumenterer for, at
det nu må være tid til, at vi stopper op og ﬁnder ind til julens
sande væsen. Men måske er løsningen på al julens økonomiske
ekstravagance ikke, at vi bliver moralistiske og insisterer på en
sandere festligholdelse end den jul vi plejer at holde. Nej vi
skulle hellere tage at kigge nærmere på det vi gør i stedet for
bare at feje det til side som forkert.
Den sjælfulde side af julen kommer nemlig også frem i vores
juleforberedelser og i vores gentagelse af de skikke og traditioner, der hører julen til. Der gemmer sig også noget rigtigt
bag alle de penge, der bliver spenderet i juletiden. Hjertet er
også med når vi køber gaver til familien, bager kager eller pynter juletræet. Ja måske er det slet ikke så overraskende, at der
er noget barnligt og uansvarligt over vores omgang med penge i juletiden. For det var jo dér det hele startede – hos barnet
i vuggen.
Glædelig jul!
Lars Ottosen

Bazaren
Hjertelig tak til alle, som var med til at
gøre efterårets store bazar til en god bazar. Især tak til alle jer, som vi ikke har
mulighed for at takke på anden vis for
hjælp og gaver. Bazaren gav godt
125. 000 kr. brutto, - 100.000 kr. netto.
Gode penge at have til det daglige arbejde
for hver af de tre arrangører: FDF, De
grønne pigespejdere og Menighedsplejen.

Søndag d. 4. december kl. 17.

Lions Julekoncert
med Keld og Hilda Heick, Cæciliekoret og
Luciaoptog ved Sankt Jakob Kirkes Børne
- og Spirekor. Entré.
Læs mere på www.oesterbro.lions.dk

Tirsdag d. 13. december kl. 20.

Koncert v. Det Danske Drengekor

Ved koncerten vil dirigent Anne-Terese
Berg og koret bl.a. opføre et uddrag af
"A Ceremony of Carols" af B. Britten
samt kendte engelske og danske carols
og sange Entré: 60 kr.

Onsdag d.14. december kl. 13.

Julefest
Der serveres traditionen tro ﬂæskesteg
med rødkål. Kaffe med julegodt.
Julens sange og salmer vil gøre deres til,
at vi kommer i den rette julestemning.
Julefesten koster 60 kr. incl.1 glas vin til
maden. Begrænset antal billetter kan købes hos kordegnen fra d. 29.11.

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 Mariann
Schilder-Knudsen. Søndag d. 18. december kl. 16. Bagefter er der gløgg og æbleskiver, hvor vi tager

Afsked med Leif Senholt.
Leif Senholt har siddet i menighedsrådet i
23 år, heraf de 18 som formand. Han trækker sig nu fra posten som formand. Vi vil
gerne takke Leif for de mange timer, han
har brugt på kirken i dette meget tidsrøvende hverv, og for hans store personlige
interesse for kirke og kristendom, som er
kommet sognet til gode.
Leif Senholt har med sine juridiske kompetencer været kirken en god formand, og
sikret, at vi i dag har en solid og fremadsynet kirke med en bemanding, der kan leve
op til tidens krav. Sognepræsterne

Menighedsrådet
Menighedsrådet har valgt Ole Pagels som
ny formand, yderligere poster er uforandrede. Næste rådsmøde afholdes tirsdag d.
10. januar kl. 19.30. Mødet er offentligt.

Babyrytmik 2012
Næste hold starter tirsdag d. 24. januar
2012 kl. 10 og kl. 11.
Undervisningen løber over 10 tirsdage og
koster 400,- kr. Indskrivning sker ved personlig fremmøde i Sognegården, tirsdag d.
10. januar 2012, kl. 10 – 13, herefter personligt til kirkekontoret.
Medbring venligst de 400,- kr. i kontanter.

Onsdag d. 11. januar kl.14

Nytårsmøde

Vi fejrer nytåret med et glas bobler, og vi
vil blive godt underholdt af nogle af kirkens egne kræfter: Mette Ulrikkeholm vil
sammen med Rasmus Ruge synge nytåret
ind, både med hits fra de kendte operaer,
men også med et lettere repertoire og
Martin Petersen akkompagnerer.

Onsdag d. 8. februar kl.14

HÆVNEN af Susanne Bier
Vi viser Susanne Biers Oscarbelønnede
ﬁlm, der er en stort anlagt fortælling om
venskab, hævn og utroskab, - et bevægende drama og en nervepirrende thriller i ét.
En fortælling om mennesker, der prøver at
gøre det gode, og som konstant må vende
den anden kind til indtil bægeret er fyldt.

Søndag d. 26. februar kl. 16

Koncert med kirkens
velklingende kirkekor.
Koret består af 8 sangere, der synger ved
højmesserne. Koret vil under denne koncert, synge nogen af de mest kendte korsatser tilhørende den klassiske musik. B.la
Mozarts "Ave verum" og Bachs "Jesus
bleibet meine freude". Lise Dynnesen akkompagnerer, mens Martin Petersen, dirigerer. Gratis adgang.

Sognerejse til Avignon
d. 4. – 11. juni 2012.
Vi ser frem til en spændende og festlig
rejse til Rhone-området med mange oplevelser i bl.a. Avignon, Arles og Nîmes.
Der bliver rigeligt til både hoved, øjne og
gane! Ca. pris kr. 8.500 inkl. ﬂy, entre og
hotel med morgenmad.
Tilmelding sker til præsterne, fra tirsdag
d. 3. januar 2012, er efter først til mølle
princippet. Betaling sker når pris og fuldt
program foreligger.

KirkeBio København
Sognegården, mandage kl. 16.15.
Mandag d. 5. december: Vampyr
instr. Carl Th. Dreyer, 1932.
Et sjældent enestående værk.
Mandag d. 9. januar : Blå,
Mandag d. 6. februar: Hvid
Mandag d. 5. marts: Rød
Krzysztof Kieslowskis trilogi.
KirkeBio København er en ﬁlmklub hvor
alle (voksne) kan blive medlem. Medlemskab koster 300 kr. For oplysning om tilmelding m.m. se hjemmesiden.

Mødestedet
Åbent hver fredag kl. 17 – 18.30.
(dog lukket d. 23. og 30. december)
Man kan få sig en ret mad og en kop kaffe
for en billig penge.

Sogneindsamling 2012
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. Meld dig
allerede nu til indsamlingen søndag den 4. marts 2012 på tlf. 3525 1206 eller mail:
nannanojgaard@hotmail.com.

