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Evangeliet – et enestående kærlighedsbrev
af Mariann Schilder-Knudsen, sognepræst

Jeg fik en mail fra en gammel bekendt, der skrev, at han var i Irland og havde fået
stjålet sin taske med pas, kontanter og kreditkort. Ambassaden var villig til at lade
ham flyve hjem uden sit pas, men han manglede penge til at betale hotelregninger og
til at købe en billet. ”Så jeg har brug for, at du låner mig 13.000 kr.” sluttede mailen.
Noget vakte min mistanke. Min bekendts mail var skrevet på dårligt dansk og den var
slet ikke skrevet i hans stil. Og ganske rigtigt. Hans mail var blevet hacket af internetsvindlere, som havde sendt mailen ud i hans navn til alle på hans adresseliste for at
lokke penge ud af folk med hjertet på rette sted.
For hvem kan overhøre et nødråb fra en ven?
Er der noget at sige til, at vi bliver mere og mere på vagt over for hinanden med den
slags oplevelser i bagagen? Og måske har svært ved at tro et så godt budskab, som
det Gud har til os? Mon der er betingelser, der er skrevet med småt, som vi bør læse,
inden vi siger ja tak til det? Nej, det er der ikke. Evangeliet er et enestående kærlighedsbrev. Og naturen prædiker med lige nu. Hvor er vi dog heldige at leve i et land,
hvor naturens gang i den grad sagligt understreger kirkeårets indhold.
Som der står i 2. vers af salmen ”Nu blomstertiden kommer”:

De fagre blomsterenge
og agrene på rad
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.
Ja, naturens livstegn er så stærke, at de får os til at tro, at Guds nåde, Guds kærlighed når hele året rundt. Der er nok af den. Også
til kolde, mørke tider, hvor alt føles bundfrossent og dødt indeni.
Der er nok af den - også til mig!
Og Gud er ikke en flygtig kæreste, der flytter ind med
skjult kamera og afslører mine værste sider for alverden.
Nej, han ved, hvad han flytter ind til. Der er intet, der
kan overraske ham og der skal meget til at skræmme
ham væk.
Han mener det alvorligt, når han siger, at han vil dele alt

FRILUFTSGUDSTJENESTE

HØSTGUDSTJENESTE

FOREDRAG

MANDAG DEN 9. JUNI KL. 12.00

SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 10.30

ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 14.00

2. pinsedag rykker vi gudstjenesten
ud foran kirken. Alle kirkens fire
præster, begge organister, alle kirkens 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, og der vil
være stole 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.

Vi beder alle tage med af efterårets
blomster og frugt, som bagefter fordeles til syge i sognet.
Efter høstgudstjenesten er der frokost, der koster 30 kr. Øl og vand
kan købes.

Man skal blande sig

KIRKENS FØDSELSDAG
SØNDAG DEN 22. JUNI KL. 10.30

HØSTFOREDRAG

Vi fejrer kirkens 136-års fødselsdag
med en højmesse hvor alle kirkens
præster medvirker.
Efter højmessen er der frokost, der
koster 30 kr. Øl og vand kan købes.

SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 13.00

SOMMERMØDE
ONSDAG DEN 13. AUGUST KL. 14.00

Sommermøde i præstegårdshaven
Vi quizzer, synger, hygger og nyder
kaffe og kage i præstegårdshaven.
Alle er velkomne

FERIELEGAT
Menighedsplejens ferielegat.
Der vil også i år være mulighed for
at søge menighedsplejens ferielegat
til særligt udsatte familier. Enlige
forsørgere med hjemmeboende børn
under 18 år, som ikke har fået legatet før, har prioritet.
Ferielegaterne er for alle som bor i
2100 Ø, og kan ansøges ved henvendelse til kirkens præster eller til
Menighedsplejens formand:
Jutta Zastrow på 4086 0531 senest
den 15. juni.

KONCERTER
Datoer for kirkens koncerter findes i
kalenderen på bagsiden. For mere
information henvises til kirkens
koncertfolder og hjemmesiden.

Jakobs-figuren i danske kalkmalerier
Kunsthistoriker Ulla Haastrup er en af
Danmarks store kendere af vore kalkmalerier, og vil fortælle om hvordan
Jakob, der har lagt navn til vores
kirke, optræder i mange danske kirker. Ulla Haastrup har udgivet det
store 7-bindsværk ’Danske Kalkmalerier’, og har både arbejdet med storværket ’Danske kirker’, på Kunstakademiets konservatorskole og Thorvaldsens Museum, ligesom hun er en
afholdt foredragsholder.

KIRKEBIO
MANDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 16.00

9 film om soning og åndelig rejse
Første film i rækken er ”Soning” af
Joe Wright.
Filmene er af høj kunstnerisk kvalitet
og de indledes med en introduktion.
KirkeBio København fungerer som en
filmklub, dvs. man skal være medlem
for at se filmene, og det koster 300
kr. for hele sæsonen.
Se kirkens hjemmeside for program
og tilmelding.

KONFIRMATION 2015
Konfirmationsforberedelsen begynder
om efteråret i 7. eller 8. klasse og
afsluttes med konfirmation det efterfølgende forår.
På kirkens hjemmeside kan man læse
mere om konfirmationsdatoer og mulighed for indskrivning.

Per B. Katz fortæller den utrolige
historie om Uri Yaari - en ung, tysk
jøde, der flygter til Danmark i 1939
og bliver hvirvlet ind i nogle af århundredets mest dramatiske begivenheder: som dansk modstandsmand,
som fange af Gestapo, som koncentrationslejrfange i Sachsenhausen og
Auschwitz og som medstifter af kibbutzen Neot Mordechai. Kærlighed
fører ham i 1970’erne tilbage til
Danmark. Han blev senere politisk
aktiv for en to-statsløsning af Mellemøstkonflikten.
Per B. Katz er lektor, cand. mag. i
historie og filmvidenskab og har
udgivet bøger og artikler om danskjødisk historie og om filmhistorie,
filmanalyse og videoproduktion. Derudover har han produceret og instrueret en stribe dokumentarfilm.

MENIGHEDRÅDSMØDE
TIRSDAG DEN 26. AUGUST KL. 19.30
Mødet er offentligt

BABYRYTMIK
Babyrytmik er et musikalsk og rytmisk tilbud for småbørn i alderen 3
til 12 måneder.
Næste hold begynder tirsdag den
19. august. Undervisningen løber
over 10 tirsdage og koster 400,- kr.
Indskrivning sker ved personlig fremmøde i Sognegården, torsdag den
12. august kl. 10.00 - 13.00. Medbring venligst betalingen i kontanter.

MINIKONFIRMAND
I efteråret 2014 og foråret 2015
tilbyder Sankt Jakobs Kirke minikonfirmandundervisning. Tilbuddet er
gratis og henvender sig til alle 3.
klasser. Forløbet er både uafhængigt
af om du er døbt, og senere konfirmandforberedelse og konfirmation.
Undervisningen løber over 8
onsdage efter skoletid med opstart
primo september 2014.
Max. 14 pladser pr. hold.
For tilmelding ring til Siska Bay på:
23202072 eller siska.bay@gmail.com.
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AKTIVITETER

GUDSTJENESTER

Onsdag den 18. juni
kl. 19.30 Koncert: Kammerkoret Pegasus

1.juni – 6. s. e. påske
kl. 10.30 Lars Ottosen

Søndag den 22. juni
kl. 10.30 Kirkens fødselsdag

9. juni - 2. pinsedag
kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste ved alle kirkens præster og kor
15. juni - Trinitatis søndag
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

JUNI

8. juni – Pinsedag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

22. juni - 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kirkens fødselsdag ved alle kirkens præster
29. juni - 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen

Fredag den 4. juli
kl. 16.00 Jazzfestival: Emborg Group feat. Malene Mortensen

13. juli - 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen
20. juli - 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Cecilie V. Raaberg

JULI

6. juli - 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

Søndag den 6. juli
kl. 16.00 Jazzfestival: Touché
Tirsdag den 8. juli
kl. 16.00 Jazzfestival: Iki

10. august - 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
17. august - 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen
24. august - 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
31. august – 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Cecilie V. Raaberg

7. september – 12. s. e.trinitatis
kl. 10.30 Høstgudstjeneste v. alle kirkens præster
14. september – 13.s. e. trinitatis
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
21. september - 14. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rytmisk gudstjeneste ved Lars Ottosen
28. september - 15. s.e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

SEPTEMBER

3. august - 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

AUGUST

27. juli - 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

Onsdag den 13. august
kl. 14.00 Sommermøde i Præstegårdshaven

Søndag den 7. september
kl. 12.00 Høstarrangement med frokost og foredrag
ved Ulla Haastrup
Mandag den 8. september
kl. 16.00 Kirkebio: Soning af Joe Wright
Onsdag den 10. september
kl. 14.00 Foredrag ved Per B. Katz

