KONTAKT
PRÆSTER
Sognepræst
Rasmus Nøjgaard
Tlf. 35 25 12 01
Mail: RN@km.dk
Sognepræst
Mariann SchilderKnudsen
Tlf. 35 42 21 76
Mail: MSK@km.dk
Sognepræst
Lars Ottosen
Tlf. 31 95 67 64
Mail: LOT@km.dk
For præsternes
adresser og træffetider henvises til
hjemmesiden og
kirkekontoret.

ORGANISTER
Martin Petersen:
Tlf. 28 60 40 59

GUDSTJENESTER
3. juni – Trinitatis søndag
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Forfattergudstjeneste
Prædikant: Hans Edvard
Nørregård-Nielsen

22. juli - 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

10. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Hans Christian Christensen

5. august - 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

17. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

12. august - 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Forfattergudstjeneste
Prædikant: Rune T. Kidde

24. juni - 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kirkens fødselsdag og
Forfattergudstjeneste
Prædikant:
Jens Smærup Sørensen
Kirkens præster medvirker
Efterfølgende frokost og
foredrag. Se nedenstående.

Lise Dynnesen:
Tlf. 61 79 57 29

1. juli - 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

KIRKETJENERE

8. juli - 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen

Erik Elkjær Petersen:
Tlf. 41 10 20 32
Asbjørn Christensen
Tlf 41 10 20 33
Mikkel Find /
Claire Ann Lambert
Tlf 41 10 20 31

KIRKEKONTORET
Kordegn
Verner Zastrow
Tlf. 35 38 04 94
Mail: VZA@km.dk
Adr. Østerbrogade
59, 2100 Kbh. Ø
Fax 35 26 54 71
Kontoret er åbent:
tirs.— fred. 9-13
samt tirs. 16-18

REGNSKABSF. MM
Anita Skov Jensen
Tlf 24 26 20 32
Mail: AJE@km.dk

15. juli - 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen

Sankt Jakobs Kirke
WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK
Nr. 3 - 2012

29. juli - 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

19. august - 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Forfattergudstjeneste
Prædikant:
Bodil Steensen-Leth
26. august - 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14.00 Forfattergudstjeneste
Prædikant: Anne Lise
Marstrand-Jørgensen
2. september - 13. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Forfattergudstjeneste
Prædikant: Dy Plambeck
Kirkens præster medvirker

Faste gudstjenester
Dåbsgudstjenester: Lørdage kl. 11.30
Musikgudstjenesterne holder sommerferie, starter igen torsdag d. 6. september.

Fejring af Kirkens fødselsdag
Efter højmessen d. 24. juni kl. 10.30 er der frokost i sognegården. (Pris
30 kr. , drikkevarer kan købes). Herefter vil forfatteren Jens Smærup
Sørensen fortsætte, men har lovet at han her vil brede sig over hele sit
kæmpe forfatterskab og tage hele den moderne historie med! Med udgangspunkt i sine bøger vil han sige noget om hvordan moderniteten
kom til Danmark – det var ret sent, men til gengæld i et rasende tempo,
der gjorde sig til et generelt livsvilkår for alle. Hvad har vi dermed vundet, og hvad har vi tabt, og hvorfor har vi nu behov for at komme videre?

Copenhagen Jazz Festival
6. - 15. juli 2012
Fredag d.6 juli kl.16 .00
Koncert med
Nordsø, Rehling, Theill trio.
Musik med kant, kraft og virtuositet,
spillet af 3 musikere der til fulde
behersker deres særlige instrumenter.
Mikkel Nordsø,
guitar
Tine Rehling,
harpe
Ole Theill,
tablas

Mandag d. 9 juli kl. 16.00
Koncert med INK
En farve
kan ikke
beskrives
-den skal
opleves!

Ink er ved første ørekast worldjazz og
ny fusion, men ved at gå dybere ned i
musikken ﬁnder man en del forskellige genrer. Tag et dyk - og du vil blive
En trio som mikser lyden af instrumen- belønnet.
Morten Kargaard - gui, banjo,
terne inspireret af deres respektive
Nils Raae - piano, keyboard,
erfaringer i det sydamerikanske,
indiske, kammermusikalske og skandi- Lars Johnsen - bas,
naviske.
Entré 90 kr. Mikkel Find – trommer. Entré 80 kr.
Tirsdag d. 10. juli kl. 16.00
Koncert med Jakob Davidsens Kammeratorkester
feat. Francois Merville og Lars Andreas Haug
Pianist og komponist Jakob Davidsen præsenterer hermed
denne sommers udgave af hans Kammerat Orkester, med den
norske tubaist, Lars Andreas Haug og den franske trommeslager Francois Merville. Orkesteret spiller musik der udforsker grænserne; mellem jazzen og den klassiske musik og
mellem det improviserede og det komponerede. Entré 80 kr.

Konfirmation 2013
Konﬁrmationsforberedelsen begynder
om efteråret i 7. eller 8. klasse og afsluttes med konﬁrmation det efterfølgende forår.
Forårskonfirmationerne 2013
er fastsat således:
Lørdag d. 6. april og søndag d. 7. april
ved Mariann Schilder-Knudsen.
Lørdag d. 13. april ved Lars Ottosen
Lørdag d. 20. april ved Rasmus Nøjgaard.
Indskrivning hos sognepræst Mariann
Schilder-Knudsen sker i forbindelse
med højmessen søndag den 26. august
kl. 10.30, dernæst i træffetiden. Se
Kontakt på bagsiden. Dåbs/navneattest medbringes ved indskrivning.
Der er undervisning tirsdage kl. 15.00 16.40, - første gang d. 25. september.
Hvis der er ﬂere konﬁrmander end der
kan være på et hold, bliver der også undervisning torsdage kl. 15.00 – 16.40.

Jubilæumskoncert
Kammerkoret Pegasus
Søndag d. 10. juni kl. 19.30

I anledning af korets 20 års jubilæum
afholdes en festlig koncert med bl.a.
værker af Schultz, Britten, Whitacre,
Grieg, Lange-Müller og Brahms samt
nordiske sommersange. Gratis adgang.
Menighedsrådsmøde
Der er menighedsrådsmøde tirsdag d.
12. juni kl. 19.30. Mødet er offentligt.

Sommermøde i præstegårdshaven
Onsdag d. 13. juni kl. 14. 00
For alle, der har lyst til en festlig eftermiddag. Vi rykker ind i præstegården,
Indskrivning hos sognepræst Lars Otto- hvis vejret bliver dårligt.
sen er startet. Tilmeldingen sker via
Orgelkoncert
mail eller telefonisk kontakt til Lars OtTorsdag d.21. juni kl. 17. 00
tosen. Se Kontakt på bagsiden.
Koncerten var oprindeligt planlagt til d.
Undervisningen foregår tirsdage kl.
22. marts, men blev aflyst pga. sygdom.
15.00-16.30 - første gang 25. septemI anledning af færdiggørelsen af arbejber.
der på orglet, spiller organist Martin
Indskrivning hos sognepræst Rasmus
Nøjgaard er startet. Tilmeldingen sker
via mail eller telefonisk kontakt til Rasmus Nøjgaard. Se Kontakt på bagsiden.
Undervisningen foregår hver anden
torsdag kl. 15.00-17.30 - første gang d.
27. september.

Petersen en koncert med værker der
passer som fod i hose til vores dejlige
orgel. Der er gratis entrè til koncerten
der vil vare en lille times tid.
Efter koncerten er der mulighed for at
komme op til orglet og høre om det nye
Setzer-kombinations-system. Vel mødt.

Koncert med Khan Brothers, Indien
Torsdag d. 9. august kl. 19.30
Sankt Jakobs kirke får igen besøg af den
dynamiske duo fra Indien. Khan Brothers består af Anwar Ahmed Khan på
harmonium og vokal og Naushad Hussein Khan på tabla og cajon. Entré 80 kr

KirkeBio København
Sognegården, mandage kl. 16.15.

Den nye sæson begynder d. 3. september og vil bl.a. indeholde Bergmans "Sommernattens smil" og Polanskis "Pianisten".
Der kræves medlemskab for at se ﬁlmene, dette koster 300,- kr.
Babyrytmik efterår 2012
Tilmelding kan ske fra d. 1. august
De næste hold starter tirsdag d. 21. august ved bankoverførsel til reg. nr. 5013,
kl. 10 .00og kl. 11.00. Undervisningen
konto nr. 1400603. Husk at indberetløber over 10 tirsdage og koster 400,- kr.
te navn og e-mail-adresse, evt. boIndskrivning sker ved personlig fremmøde
i Sognegården, tirsdag d. 14. august, kl. pælsadresse, så vi kan se hvem pengene kommer fra – gerne ved efterføl9.30 -11.30. Medbring venligst de 400,gende e-mail til Anita Skov Jensen,
kr. i kontanter.
aje@km.dk. Program vil hurtigst
Koncert med Kiev Kammerkor
muligt komme på hjemmesiden.
Søndag d. 26. august kl. 20.00
Det verdensberømte Kiev Kammerkor
Menighedsplejens ferielegat
giver koncert i Sankt Jakobs kirke
Der vil også i år være mulighed for at
under deres Danmarksturné 2012.
søge menighedsplejens ferielegat til

Under ledelse af dirigent Mykola
Hobdych synger koret et blandet program med russisk ortodoks kirkemusik
og Folkemusik. Sangerne i Kiev Kammerkor er håndplukkede til opgaven,
de er alle solister og ensemblesangere
på samme tid. og ved hver koncert giver de deres tilhørere en stor musikalsk
oplevelse.
Entré 100 kr.

særligt udsatte familier. Enlige forsørgere med hjemmeboende børn
under 18 år foretrækkes.
Ferielegaterne er for alle som bor i
2100 København Ø og kan ansøges
ved henvendelse til kirkens præster
eller til Menighedsplejens formand
Jutta Zastrow på 4086 0531.
Lopper
Ting til basarens loppemarked modtages med glæde. Så er der bøger,
nips og brugsting, der bare står og
fylder op, vil vi være glade for at få
dem til basaren d. 3. og 4. november. Tingene kan aﬂeveres i sognegården i kontorets åbningstid.

