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 adresser og
træffetider henvises
til hjemmesiden.

GUDSTJENESTER
2. december – 1. s. i advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Mariann Schilder-Knudsen
Familiegudstjeneste
9. december – 2. s. i advent
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
16. december – 3. s. i advent
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 16.00 Lars Ottosen
Vi synger julen ind, se
nærmere på forsiden
23. december – 4.s. i advent
kl. 10.30 Lars Ottosen

Martin Petersen
Tlf. 28 60 40 59

24. december - Juleaften
kl. 13.00 Lars Ottosen
kl. 14.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 16.00 Mariann Schilder-Knudsen

Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29

25. december – Juledag
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

ORGANISTER

KIRKETJENERE
Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32
Asbjørn Christensen
Tlf 41 10 20 33
Mikkel Find /
Siska Bay
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

26. december - 2. juledag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
30. december - Julesøndag
kl. 10.30 Lars Ottosen

Sankt Jakobs Kirke

1. januar – Nytårsdag
kl. 17.00 Kirkens præster
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6. januar – Hellig 3 kongers søndag
kl. 10.30 Lars Ottosen
13. januar - 1. s e. h. 3 konger
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
20. januar – Sidste s. e. h. 3 konger
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
27. januar – Septuagesima
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Mariann Schilder-Knudsen
Rytmisk Gudstjeneste
3. februar – Seksagesima
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
10. februar - Fastelavn
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 14.00 Rasmus Nøjgaard
Familiegudstjeneste
17. februar - 1. s. i fasten
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
24. februar – 2. s. i fasten
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rasmus Nøjgaard
Rytmisk Gudstjeneste

Faste gudstjenester
Dåbsgudstjenester: lørdage kl. 11.30
Musikgudstjenester: torsdage kl. 17.00 undtagen uge 52,1, 4, 7 og 9.
Spaghettigudstjenester: torsdag d. 24. januar og torsdag d. 28. februar.

Familiegudstjenester
Søndag d. 2. december kl. 14.00 - Advent
Familiegudstjeneste ved sognepræst Mariann Schilder-Knudsen med medvirken af børne- og juniorkoret, De grønne pigespejdere og konﬁrmander.
Bagefter er der hyggelig adventsfest i sognegården, hvor der bydes på
boller, kaffe, sodavand. Gratis adgang.
Søndag d. 10. februar kl. 14.00 - Fastelavn.
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Rasmus Nøjgaard med medvirken
af børne- og juniorkoret er der stor fastelavnsfest med tøndeslagning ved
FDF samt fastelavnsboller og præmier for udklædning.

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 2012.
Ansøgningsskema kan
afhentes hos sognets
præster og på kirkekontoret. Kopi af skattevæsenets årsopgørelse fra 2011 medbringes ved aﬂevering.
Sidste frist for aﬂevering er onsdag d. 5.
december kl. 13.

Vi synger julen ind
Søndag d. 16. december kl. 16.00
Så skal der synges i samlet ﬂok,
så julestemningen kan nå at indﬁnde sig.
Det sker 3. søndag i advent ved
kirkens organister Martin Petersen og
Lise Dynnesen, alle kirkens kor samt
sognepræst Lars Ottosen.
Efter sangen er der gløgg og æbleskiver.

Søndag d. 20. januar kl. 15.30
David Bugge om K.E. Løgstrup
Vi er hinandens verden, siger Løgstrup.
Denne gensidige afhængighed
betyder, at vi aldrig har med et
andet menneske at gøre, uden at
vi holder noget af dets liv i vores
hånd. Men denne magt kan bruges vidt forskelligt: til omsorg
eller til ødelæggelse. Nogen
tredje mulighed gives ikke.
Foredraget afholdes i sognegården. Gratis adgang.

Lørdag d. 8. december kl. 16.00
Juleoratoriet kantate 1-3
af J.S. Bach med Bachkoret.
Anna Jobrant, sopran - Linnéa Lomholt,
alt - Leif Aruhn-Solén, tenor - Steffen
Bruun, bas. Koncertmester: Peter Spissky
Dirigent: Jan Scheerer. Entré: 150 kr.

Søndag d. 9. december kl. 17.00
Lions Julekoncert
med Gert Henning Jensen, Lise-Lotte
Nielsen m/ pianist Carol Conrad & Cæciliekoret. Luciaoptog ved Sankt Jakobs
Kirkes Børne- og Spirekor. Entré.
Læs mere på www.oesterbro.lions.dk

Onsdag d.12. december kl. 13.00
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 købes
hos kordegnen.

Onsdag d. 12. december kl. 19.30
Koncert med
Københavns Politis mandskor
Der bydes på bl.a. Christmas carols og
musik af Bach og Händel. Solist Kjeld
Thaarup. Dirigent Martin Petersen.
Gratis adgang.

Tirsdag d. 18 . december kl. 19.30
Julekoncert med Steve Cameron
and The Gospel Calvary
Kom og oplev den ægte amerikanske
Gospel. Billetter á 125 kr. kan købes via
www.billetnet.dk

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 ca. 133. 000 kr. brutto, godt 110.000 kr. netto. Gode penge at have
til det daglige arbejde for hver af de tre arrangører: FDF, De grønne pigespejdere og
Menighedsplejen.

Babyrytmik 2013
Næste hold starter tirsdag d. 8. januar 2013
kl. 10 og kl. 11.
Undervisningen løber over 10 tirsdage og
koster 400,- kr. Indskrivning sker ved personlig fremmøde i Sognegården, torsdag d.
3. januar, kl. 9.30 – 12.00. Medbring venligst de 400,- kr. i kontanter.

Onsdag d. 9. januar kl. 14.00
Nytårsmøde om Dansevisens Mor
Vi fejrer nytåret med et glas
bobler og bliver underholdt
af præst og forfatter Søren E.
Jensen, der fortæller om Grethe
Ingmanns liv. Hun blev kendt
som Dansevisens mor, men har et større
repertoire, som der gives eksempler på.

Torsdag d. 10. januar kl. 19.30
Nytårskammerkoncert
med Michala Petri og Lars Hannibal.
Virtous og populær musik, samt man kan
stille spørgsmål om instrumenterne.
Entrè 50,-

Torsdag d. 31. januar kl. 19.30
Musikcafé i sognegården
Tenor Mads Elung-Jensen og akkompagnatør
Ellen Refstrup byder på Schuberts store
sangcyklus ”Die schöne Müllerin”.

Onsdag d. 13. februar kl.13.00
Udflugt til KØS i Køge
KØS er et museum
for kunst i det
offentlige rum,
der lige nu viser
hvad der sker, når
billedkunstnere
skaber kunst til
kirker. Kom og se, hvad man har vovet
rundt om i kirkerne og døm selv. Vi kører i
bus fra Skt. Jakobs kirke kl. 13.00 og vil
være hjemme igen sidst på eftermiddagen. Der vil blive serveret en kop kaffe og
et stykke kage for os i museets café.
Billetterne koster 80,- kr. og kan købes
på nytårsmødet d. 9. januar og efterfølgende på kirkekontoret.

Menighedsrådet
Menighedsrådet har på sit konstituerende
møde d. 22. november foretaget følgende
valg:
Formand: Ole Pagels
Næstformand: Tine Selmer Bertelsen
Kasserer: Anne Marie Grue Søby
Kirkeværge: Lilian Nærvig
Kontaktperson: Kim Hansen
Næste rådsmøde: d. 10. januar kl. 19.30.

EN DANMARKSREJSE
- i historiens og kunstens spor
I slutningen af august planlægger præsterne en ny sognerejse: en 5 dages rundtur i
kongeriget for at opleve Danmarks kirkehistorie. Pris og dato annonceres i marts 13.

KirkeBio København
Torsdag d. 14. februar kl. 19.30
Musikcafé i sognegården.
Mette Ulrikkeholm og Martin Petersen
optræder med nogle af de smukkeste
sange af Kai Normann Andersen.

Mødestedet
Åbent fredage kl. 17 – 18.30.
undt. d. 28. dec. Man kan få
sig en ret mad og en kop kaffe
for en billig penge.

Sognegården, mandage kl. 16.15
Mandag d. 3. december: Solen stod stille
instr.: Stanley Kramer, 1960
Mandag d. 7. januar: Tal til hende
instr.: Pedro Almodovár, 2002)
Mandag d. 4. februar: Det gode liv
Dokumentarﬁlm - instr.: Eva Mulvad, 2010
KirkeBio København er en ﬁlmklub hvor
alle kan blive medlem. Pris: 300 kr. For
tilmeldingsoplysninger se hjemmesiden.

Sogneindsamling 2013
Søndag d. 10 marts har Sankt Jakobs Kirke og Folkekirkens Nødhjælp
brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der
er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult.
870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund
dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.
Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.
Sankt Jakobs Kirke satte i 2012 ny indsamlingsrekord. Meld dig allerede nu til indsamlingsleder Nanna Nøjgaard på: nannanojgaard@hotmail.com eller tlf: 35251201.

