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
Hjælpepræst
Cecilie V. Raaberg
Tlf 26 28 73 40
Mail: cecilie.raaberg
@ bibelselskabet.dk

KIRKEKONTORET
Kira S. From
og Anita S. Jensen
Tlf. 35 38 04 94
Mail: sanktjakobs.
sogn@km.dk
Fax 35 26 54 71
Kontoret er åbent:
man.— fred. 10-13
samt tirs. 16-18

ORGANISTER

GUDSTJENESTER
2. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Mariann Schilder-Knudsen

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

9. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Lars Ottosen

28. juli - 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Lars Ottosen

16. juni - 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Mariann Schilder-Knudsen

4. aug. - 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Lars Ottosen

23. juni - 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Lars Ottosen

11. aug. - 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Rasmus Nøjgaard

30. juni - 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Kirkens fødselsdag.
Alle kirkens præster med afsløring af Erik A. Frandsens
alterbillede.

18. aug. - 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Mariann Schilder-Knudsen

7. juli - 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Rasmus Nøjgaard
14. juli - 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Cecilie V. Raaberg

1. sept. - 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Lars Ottosen

Faste dåbsgudstjenester: Lørdage kl.11.30

Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29

Kirkens fødselsdag
Vi har skubbet kirkens 135 års fødselsdag frem til d. 30. juni kl. 10.30,
hvor vi kan afsløre Erik A. Frandsens nye alterbillede - se artikel på
forsiden. Alle kirkens præster medvirker.
Der er efterfølgende reception i sognegården.

Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32
Siska Bay
Tlf . 23 20 20 72
Mikkel Find
Tlf 41 10 20 31

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK
Nr. 3 2013
Vokalgruppen Touché.
Fredag den 5. juli kl. 16.00
Entré 100 kr

Lopper til bazaren
Ting til bazarens 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 bazaren d.2. og 3. november.
Tingene kan aﬂeveres i sognegården i kontorets åbningstid.

Nyt alterbillede
indvies på kirkens fødselsdag
International udstilling om religiøs kunst
i 19. årh. låner kirkens alterbillede

Søndag den 7. juli
kl.16.00
Entré 100 kr

25. aug. - 13. s. e. trinitatis
Kl. 10.30
Cecilie V. Raaberg

Martin Petersen
Tlf. 28 60 40 59

KIRKETJENERE

Sankt Jakobs Kirke

Marilyn Mazur
Josefine Cronholm
Krister Jonsson

T.A.O
Tirsdag den 9. juli kl. 16.00

Jazz
Fes val

Søndag d. 30. juni fejrer kirken sin 135 års fødselsdag ved
at afsløre et nyt alterbillede af maleren Erik A. Frandsen.
Mange kender ham især fra to af de kunstværker der blev
skabt til Fredriks d. 8.s Palæ på Amalienborg i anledning af
kronprinseparrets indﬂytning: det smukke ovale blomsterbillede i kronprisesse Marys arbejdsværelse og den magiske udsmykning af Spejlsalen. Erik A. Frandsen er en af
dansk kunsts store navne med stor international bevågenhed, senest med soloudstillinger i Berlin og Beijing.
Erik A. Frandsen har tidligere stået for udsmykningen af
Den Danske Sømandskirke i Hamborg, men alterbilledet til
den tomme ramme med det gigantiske mål på 377x298cm
bliver hans første. Det ambitiøse projekt kan realiseres
takket være Ny Carlsberg Fondet.
Baggrunden er at et af USA's største museer for religiøs
kunst, Museum of Art, i staten Utah, til november åbner en
stor udstilling med ﬂere danske, tyske og svenske religiøse
malerier fra 1800-tallet. Amerikanerne har længe elsket
Carl Blochs ﬁgurative og dramatiske gengivelser af Jesu
liv. Da Sankt Jakobs Kirke gerne vil være med til at gøre
Danmark og dansk kultur kendt i udlandet, accepterede vi
udlånet. Museet i Utah betaler alle udgifter, men Nationalmuseet håndterer alt omkring maleriet, også en nødvendig
restaurering, da maleriet tidligere er skændet og skåret
op.
Vi er alle meget spændte på at se Erik A. Frandsens alterbillede, og håber det vil glæde menigheden og alle andre,
der træder ind i Sankt Jakobs Kirke.

Foredrag om kirkekunst
Som optakt til indvielsen af kirkens nye
alterbillede, har vi fået 2 kapaciteter til at
fortælle om dansk kirkekunst gennem
tiderne.
Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 20.00
Samtidskunst i danske kirker og internationale strømninger, v. museumsinspektør,
ph.d. Lene Bøgh Rønberg.
Tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 20.00
Et lysbilledforedrag om dansk kirkekunst
siden 1945, v. præst og kunsthistoriker
Lisbeth Smedegaard Andersen.
Koncert med ReChoired
Onsdag d. 12. juni kl. 19.00
Kom og hør
ReChoired synge
saftige, sukkersøde sommersange til smagen
af drømmekage i
Sankt Jakobs
kirke.
Du vil høre danske sange, arrangeret af
korets dirigent Peter Bom, af bla. Peter AG
og Sebastian, alle med det til fælles at det
er Sange fra Hjertet.
Rechoired er et ambitiøst, musikalsk og
rytmisk kor fra Østerbro.
Kom og mød koret over en kop kaffe og
lækker kage efter koncerten.
Entré 50 kr.
Sommermøde i præstegårdshaven
Onsdag d. 26. juni kl. 14.00
For alle, der har lyst til en festlig eftermiddag. Vi rykker ind i præstegården, hvis
vejret bliver dårligt.

Præsentation af kirkens nye kordegn
Jeg hedder Kira Saabye From og er pr.
1. april ansat som kordegn her i kirken.
Udover personregistrering og kirkelige
handlinger, bliver det mit arbejde at stå for
kirkens kommunikation: hjemmeside, plakater, kirkefoldere m.v. Jeg er oprindeligt
uddannet tekstilformgiver og har derudover
taget en 7-årig masteruddannelse som psykoterapeut, men er endt med at have kirken
som arbejdsområde.
Jeg kommer fra en stilling i Mørkhøj Kirke
hvor jeg de sidste 4 år har arbejdet som både kirketjener, kordegn og kommunikationsmedarbejder.
Jeg er generelt optaget af kommunikationen i Folkekirken og glæder mig til at være
med til at formidle livet, menneskene og
tankerne i Sankt Jakobs kirke.
Menighedsrådet byder velkommen!

Babyrytmik 2013
Næste hold starter tirsdag d. 13. august
Undervisningen løber over 10 tirsdage.
Der er 2 hold
for børn mellem
3 og 9 md. kl.
10.00 og 11.00
samt 1 hold for
børn mellem 9 og
12 md. kl. 12.00.
Det koster 400,- kr. Indskrivning sker ved
personlig fremmøde i Sognegården,
tirsdag d. 6. august kl. 10.00 – 13.00.
Medbring venligst de 400,- kr. i kontanter.

Menighedsrådsmøder
Det planlagte møde tirsdag d. 11. juni er
aﬂyst.
Næste rådsmøde er mandag d. 2. september
kl. 19.30. Mødet er offentligt.

Konfirmation 2014

Sognerejse i Danmark
d. 25. – 29. august 2013

Konﬁrmationsforberedelsen begynder om
Danmarks kirkekunst gør sig bedst ved selvefteråret i 7. eller 8. klasse og afsluttes
med konﬁrmation det efterfølgende forår. syn! Turen går over Sjælland og Fyn til Jylland, og hjem via Samsø.
Forårskonfirmationerne 2014
Vi skal se på kirker og kunstmuseer, men
er fastsat således:
også tage os tid til at nyde naturen
Lørdag d. 5. april
og det danske sommerlandskab.
ved Mariann Schilder-Knudsen
Pris 4.995,- kr. inkl. bus, entrér og kroLørdag d.3. maj
ophold med halvpension
ved Lars Ottosen
Tilmelding starter ved foredraget d. 28. maj
Fredag d. 16.maj (St. Bededag)
med Lene Bøgh Rønberg. Efterfølgende sker
ved Rasmus Nøjgaard
tilmelding på kirkekontoret efter først til
Indskrivning hos sognepræst
mølle princippet. Unitas udsender faktura
Mariann Schilder-Knudsen sker i forbin- og program til de tilmeldte.
delse med højmessen søndag den 18. august kl. 10.30, dernæst i træffetiden.
Menighedsplejens ferielegat.
Undervisning torsdag eftermiddag.
Der vil også i år være mulighed for at søge
menighedsplejens ferielegat til særligt udIndskrivning hos sognepræst
satte familier.
Lars Ottosen er åben for tilmelEnlige forsørgere med hjemmeboende børn
ding. Tilmeldingen sker via E-mail eller
under 18 år, som ikke har fået legatet før,
telefonisk kontakt til Lars Ottosen.
har første prioritet. Ferielegaterne er for
Undervisning tirsdag eftermiddag.
alle som bor i 2100 Ø og kan ansøges ved
Indskrivning hos sognepræst
henvendelse til kirkens præster eller til
Rasmus Nøjgaard er slut.
Menighedsplejens formand Jutta Zastrow
Undervisning tirsdag eftermiddag.
på 4086 0531.

Kirkens frivillige kor
Børnekoret og Juniorkoret

Voksenkoret

Korene optræder ﬂere gange årligt til gudstjenester og koncerter i kirken og på Østerbro. Kom og hør os synge koncert på
Victor Borges plads, 2100 Ø - lørdag d. 29 juni kl. 11.45-12.15.

For alle som kan li’ at synge
sammen med andre i en
afslappet atmosfære.
Børnekoret øver hver tirsdag kl. 15-16.20 i kirken. Der er åbent Der synges meget forskelligt,
alt fra Bach til Beatles.
fra kl. 14 og lidt at spise og drikke.
Juniorkoret øver hver tirsdag kl. 16.30-17.30 i kirken.
Begge kor synger nyere danske sange, rytmiske sange og
gospel. Juniorkoret synger desuden en del sange på engelsk
Der er optagelsesprøve Mandag d. 19 august kl. 16-18
Kontakt organist Lise Dynnesen for ﬂere oplysninger

Koret øver onsdage kl. 17.00
- 18.15. Første gang efter
sommerferien er d. 4. sept.
Kontakt organist Martin
Petersen for ﬂere oplysninger

