GUDSTJENESTER

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

3. marts - 3. s. i fasten
kl. 10.30 Provst Ejgil Bank Olesen
indsætter hjælpepræst
Cecilie V. Raaberg
10. marts - Midfaste
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
17. marts – Mariæ Bebudelse
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

14. april - 2. s. e. påske
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
med efterfølgende afskedsreception for kordegn
Verner Zastrow
Lørdag d. 20. april – Konﬁrmation
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 13.00 Rasmus Nøjgaard

24. marts – Palmesøndag
kl. 10.30 Cecilie V. Raaberg
kl. 14.00 Lars Ottosen
Rytmisk gudstjeneste

21. april – 3. s. e. påske
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

28. marts - Skærtorsdag
kl. 19.00 Rasmus Nøjgaard

28. april – 4. s. e. påske
kl. 10.30 Cecilie V. Raaberg

29. marts - Langfredag
kl. 10.30 Lars Ottosen

5. maj – 5. s. e. påske
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

31. marts - Påskedag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

9. maj – Kristi Himmelfartsdag
kl. 10.30 Lars Ottosen

Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29

1. april - 2. påskedag
kl. 10.30 Lars Ottosen

12. maj – 6. s. e. påske
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

KIRKETJENERE
Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32

Lørdag d. 6. april – Konﬁrmation
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 13.00 Mariann Schilder-Knudsen

19. maj – Pinsedag
kl. 10.30 Lars Ottosen

Asbjørn Christensen
Tlf 41 10 20 33

7. april - 1. s. e. påske
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

Sognepræst
Lars Ottosen
Tlf. 31 95 67 64
Mail: LOT@km.dk
Hjælpepræst
Cecilie V. Raaberg
Tlf 26 28 73 40
Mail: cecilie.raaberg
@ bibelselskabet.dk

ORGANISTER
Martin Petersen
Tlf. 28 60 40 59

Siska Bay
Tlf . 23 20 20 72
Mikkel Find
Tlf 41 10 20 31

Lørdag d. 13. april – Konﬁrmation
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 13.00 Lars Ottosen

26. april – Bededag
kl. 10.30 Lars Ottosen

20. maj - 2. pinsedag
OBS! kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste
Alle kirkens præster og kor
Prædikant: Rasmus Nøjgaard
26. maj – Trinitatis søndag
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

KIRKEKONTORET

Faste gudstjenester

Verner Zastrow
Tlf. 35 38 04 94
Mail: VZA@km.dk
Fax 35 26 54 71
Kontoret er åbent:
tirs.— fred. 9-13
samt tirs. 16-18

Dåbsgudstjenester : lørdage kl.11.30 – undt. konﬁrmationslørdagene
Musikgudstjenester: torsdage kl. 17 til d.18.april undtagen Skærtorsdag.

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

Ændring af kirkekontorets åbningstid og mailadresse.
Pr. 1. april har kontoret åbent mandag til fredag kl. 10 - 13 samt tirsdag kl. 16 - 18.
Kontorets mailadresse ændres til sktjakobs.sogn@km.dk

Danmark rundt i kirkekunstens spor.
En 5 dages sognerejse med bus d. 25.-29. august 2013.
Vi rejser ud i det skønne danske land og vil have fokus på kirkekunsten.
Nærmere program og pris i maj, hvor der også åbnes for tilmelding.

Sankt Jakobs Kirke
WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK
Nr. 2 2013

Hjælpepræst ved Sankt Jakobs Kirke
Sankt Jakobs Kirke får den 3. marts en mærkelig størrelse
indenfor dørene, nemlig en ulønnet hjælpepræst. Egentlig
betyder det nu bare, at den nye præst – nemlig mig – ikke bliver at ﬁnde i Sankt Jakobs hele tiden. Mit daglige arbejde ligger nemlig i Bibelselskabet, hvor jeg er teologisk medarbejder og sekretær for vores generalsekretær. Men kirken får en ekstra
præst, der skal holde en håndfuld gudstjenester om året og også arbejde med på
kommunikationen af alt det spændende, der sker i kirken.
Bibelen har været mit arbejde i de sidste mange år. Først under mine studier på universitetet og så på Bibelselskabet, hvor jeg har arbejdet med så forskellige ting som
den nye oversættelse af Lukasevangeliet til tegnsprog og Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen, Bogen. Nu glæder jeg mig til at være en del af Sankt Jakobs Kirkes
imponerende spændvidde og store arbejde med at gøre troen og livet til to sammenhængende størrelser for mennesker på Østerbro. Hilsen Cecilie Vestergaard Raaberg

Afsked med kordegn Verner Zastrow
Efter 35 år som kordegn ved Skt. Jakobs Kirke går Verner Zastrow på
pension. Han startede d. 1. april og hans første tjeneste var påsken
1978. Hans sidste inden pensionen bliver påsken 2013, og det er næsten symbolsk. For tjenesten i kirken har altid betydet meget for
ham. Vildfarne blitzende fotografer er blevet stoppet, mens ”de søde
små” er sluppet bedre fra at tumle rundt.
Stoltheden over at være kordegn og være med til at skabe kirke et sted, hvor alt forandrede sig, har været til at tage og føle på. Ikke bare kom den fysiske kirkebog på
ﬂadskærm. Men der skete en rivende udvikling fra at være ”pensionist-sogn” til et
sogn med baby-boom og nye opgaver. Han har altid givet sig god tid til at tale med
såvel spædbørnsforældre som brudepar.
Nu trækker sommerhuset så i ham. Men igennem Menighedsplejen, som hans kone
Jutta Zastrow er formand for, vil han stadig være at ﬁnde i bogmarkedet ved bazaren
ligesom han nok skal føje ﬂere tons skrællede kartoﬂer til sit CV i Mødestedet.
Efter højmessen d. 14. april kl. 10.30
er menighedsrådet vært ved en afskedsreception, hvor alle er velkomne.

Onsdag d. 6. marts kl. 14.00
Jagten på en HOVEDPERSON
- foredrag af Leif Davidsen.
Leif Davidsen fortæller om sit forfatterskab, der tager afsæt i hans virke som
journalist.
Han vil fortælle om, hvordan
en række af hans personer er
opstået, inspireret af hans tid
som udenrigsjournalist og om
hans arbejdsmetoder, nødvendigheden af research, og hvordan man
kan fortælle samtidshistorie i litterær
form. Leif Davidsens seneste roman udkommer d. 13. marts og hedder Patriarkens hændelige død. Den foregår i Grønland, Danmark og Vladimir Putins autoritære Rusland.
Fri adgang.

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling 2013
Søndag d. 10 marts
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod
fattigdom kan vindes. Men der er stadig
meget at tage fat på. Meld dig til indsamlingsleder Nanna Nøjgaard på: nannanojgaard@hotmail.com eller tlf: 35 25 12 01.

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30
Københavns Bachkor opfører
Mozarts Requiem.
Med introduktion ved dirigent Jan Scheerer. Solister: Lise Bech Bendix, sopran
Trine Bastrup Møller, alt , Mathias Hedegaard, tenor, Steffen Bruun, bas
Billetpris: 150 kr. Billetter kan købes ved
indgangen samt via Billetnet.dk.

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder tirsdag
d. 19. marts og torsdag d. 16. maj kl. 19.30.
Møderne er offentlige.

Babyrytmik 2013
Næste hold starter tirsdag d. 2. april 2013.
Undervisningen løber over
10 tirsdage og koster 400,kr. Indskrivning sker ved
personlig fremmøde i
Sognegården, torsdag
d. 19. marts 2013,
kl. 9.30 – 12.00.
Medbring venligst de 400,- kr. i kontanter.

Søndag d. 17. marts kl. 20.00
Koncert med Byens Symfoni.
Der opføres bl.a. Schuberts 3. symfoni og
Johannes Brahms `s Haydn variationer.
Dirigent Simon Casali-Krzenkowski. Entré.

Palmesøndag d. 24. marts kl. 19.30
Påskekoncert med
Unge Akademikeres Kor
Stemningsmusik til påskeugen af nyere nordiske komponister. Dirigent Kasper Bech
Hemmingsen. Entrè 50,-

Mødestedet
Åbent fredage kl. 17 – 18.30.
Man kan få sig en ret mad og
en kop kaffe for en billig penge.
Sæsonafslutning 22. marts.

Torsdag d. 28. marts kl. 19.00
Skærtorsdags-spisning
I år fejrer vi en særlig
skærtorsdags-gudstjeneste.
Vi sidder omkring et stort bord
ned gennem kirken, fejrer
gudstjeneste og lytter til
smuk musik og sang. Undervejs serveres
et traditionelt påskemåltid.
Tilmelding til kirkekontoret, på grund af
spisningen, senest tirsdag d. 26. marts.

Torsdag d. 4. april kl. 19:30

Torsdag d. 2. maj kl. 19.30

Koncert
Barytonen Thomas Hildebrandt, sopran og
ﬂøjtenist Mette Secher Helms og organist
Martin Petersen, opfører en koncert med
temaet Sorrig og glæde. Musik af Bach,
Mozart og italienske operakomponister fra
det forrige århundrede!
Gratis adgang.

Klaverkoncert med Troels Roland
Troels opfører det program som også er hans
afsluttende eksamen. Desuden medvirker
sopran Lea Quortrup og baryton Lucas Bruun
De Neergaard. Musik af bla. Schubert.

Onsdag d. 10. april kl.14.00
En kongelig affære
Vi viser Nikolaj Arcels historiske storﬁlm
om hvordan Christian den 7.s livlæge,
Johann Struensee, i 1771 udnyttede kongens galskab til at få noget nær absolut
magt og samtidig blev dronning Caroline
Mathildes elsker.

Onsdag d. 17. april kl. 19.30
Koncert med Kammerkoret Pegasus
Yderligere oplysninger om koncerten
bringes på hjemmesiden

Søndag d. 21. april kl. 15.00
Koncert med Kammerorkester Øresund
Dirigent Lennart Fredriksson.
Musik af bla .Offenbach, Verdi og Wagner.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag d.20. maj kl.12.00 rykker vi
gudstjenesten ud foran kirken
Alle kirkens tre præster, begge organister,
kirkens 4 frivillige kor og ene professionelle kor samt Skt. Jakobs Kirkes rytmiske
husorkester vil deltage.
Så pak picnickurven, tag et tæppe med og
kom og spis din frokost på plænen foran
kirken efter gudstjenesten. Der vil være
mulighed for at købe kaffe og drikkevarer
ligesom der vil være sat stole op til dem,
der ikke ønsker at sidde på græsset.
Hvis det regner trækker vi ind i kirken og
går over i sognegården og spiser bagefter.

Skovtur til Hovs Haller og Soﬁero Slot
Onsdag d. 22. maj. Afgang kl. 9.00.
Turen går via Helsingør-Helsingborg gennem Sveriges
smukke natur. Vi får middagen
ved Hovs Haller, som er en
rigtig perle på Bjärehalvøen,
som man bare skal opleve. Her mødes Hallandsåsen med havet på en dramatisk måde,
med høje klippestykker og hule-lignende
formationer. Udsigten over Laholmsbukten
er næsten overvældende. På hjemturen gøres stop ved Soﬁero Slot, med den ualmindelig smukt anlagte slotspark med bl.a. rosenhave og den berømte rododendron-have,
der blev rammen om dronning Ingrids opvækst. Lyngby Turist kører os i sine behagelige busser og vi regner med at være hjemme
ca. 18.30. Begrænset antal billetter (max. 2
per person) af 160 kr. for tur, middag, entré,
kaffe og kage.
Billetsalget starter tirsdag d.22. april kl. 9.

KirkeBio København
Sognegården, mandage kl. 16.15.
Mandag d. 4. marts: Jesus fra Montreal
instr.: Denys Arcand, 1989
Mandag d. 8. april: Om guder og mænd
instr.: Xavier Beauvois, 2010
Mandag d. 6. maj: Ran
Akira Kurosawa, 1985
Medlemskab for resten af sæsonen koster
200 kr. For oplysning om tilmelding m.m.
se hjemmesiden.

