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Forår er forvandling

Jeg har altid elsket de her små japanske papirblomster.
Når man køber dem er de blot en lille klump af hårdt sammenpresset silkepapir,
men lige så snart man putter dem i vand, så folder de sig ud for øjnene af én, og
forvandler sig til de smukkeste orkidé-lignende papirblomster.
Det er som om man i et kort øjeblik er vidne til et mirakel. Nemlig forvandlingen
af noget der ser ud til ingen værdi at have til noget smukt og betydningsfuldt.
I et kort øjeblik får man lov at se det man ellers ikke kan se. Det smukke i det
almindelige. Det der måske hele tiden har været lige foran én, men som man bare
ikke har haft øje for.
Og pludselig så er det dér.
Men ikke al forvandling sker pludseligt.

Ethvert liv er sat sammen af lys og mørke, det lykkelige og det ulykkelige, det
vitale og det dræbende. Måske derfor fortæller Bibelen igen og igen historier om
folk, der kommer ud af mørket. Ikke bare til egen lykke, men ud til et liv, hvor de
er blevet mere sig selv og mere engageret i livet og de mennesker, der lever omkring dem. Tro er håb på kærlighedens forvandlende kraft.
Efter fastelavn begynder fastetiden og derefter bliver det påske.
Dér hvor Gud lod maskerne falde og viste os, at hans sande
ansigt ikke er vrede og hårde domme, men derimod kærlighed og tilgivelse, der som en forårsblomst igen rejser
sig op af graven.

Lars Ottosen
Sognepræst i Sankt Jakobs kirke

Forsideillustration: Alexander Tovborg, udsnit

Vi går alle gennem perioder af vores liv fyldt med tristhed, sorg og savn, frustration eller nederlag.

FRI ENTRÉ

SANKT JAKOBS KANTORI
Søndag den 1. marts kl. 16.00
Koncert med Sankt Jakobs Kantori der vil opføre
Fauré´s Requiem.
Solister er Thomas Hildebrandt-Eriksen og Sara Swietlicki, under ledelse af Martin Petersen.
Fri entrè.

MICHAEL MILLFIELD
& ”Groovy Spring”
Torsdag den 19. marts kl. 20.00

KAMMERORKESTER ØRESUND
Søndag den 8. marts kl. 15.00
Kammerorkestrets strygere spiller musik af Stamitz,
Rachmaninov, Glazunov, Finzi og Shostakovich.
Peter Wilgotsson er solist i Glazunovs saxofonkoncert,
og Mariann Altréus Källström er klaversolist i musik
af Finzi.

SmoothJazzificerede fortolkninger af salmer.
Lars Danmark Nielsen: Keyboard & Leadvokal
Samuel Hejslet: Tenorsaxofon, EWI & Vokal
Michael Millfield Mølhede: Trompet, Flygelhorn,
Keyboard, Tracks & Vokal

Entré: 60,- kr.

Entré: 60,- kr.

JOHANNESPASSIONEN
Søndag den 29. marts kl. 16.00
Koncert med Bachkoret og Øresunds Barokensemble
Lise Bech Bendix, sopran
Trine Bastrup Møller, alt
Leif Aruhn- Solén, tenor
Steffen Bruun, bas
Mathias Hedegaard, evangelist
Jakob Vad, Jesus
Dirigent: Jan Scheerer
Koncertmester: Peter Spissky
Billetpris: 150 kr. på www.Billetnet.dk.
Resterende billetter sælges i døren.
FRI ENTRÉ

CHORUS JUBILIS
Søndag den 12. april kl. 16.00
Chorus Jubilis er er et broget og muntert københavnsk kammerkor, som spænder over både klassisk
og rytmisk musik. Koret synger altid 4-stemmigt og
helt op til 8-stemmigt. De klassiske sange er oftest af
nyere nordiske komponister og de rytmiske sange er
alt fra pop over soul og disco til jazz.
Fri entré.

FRI ENTRÉ

MOGENS RASMUSSEN
& MARTIN PETERSEN
Torsdag den 16. april kl. 19.30
Musik for viola da gamba og cembalo af bla. Marin
Marais, Couperin og J.S. Bach.
Medvirkende:
Mogens Rasmussen, viola da gamba og
Martin Petersen, cembalo.
Fri entré.

SOGNEINDSAMLING

MØDESTEDET

SØNDAG DEN 8. MARTS

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Meld dig til den årlige indsamling, der i år
er øremærket hjælp til kvinder i verdens
fattigste områder, hvor især kvinder og
børn rammes hårdest. Vi kan ikke hjælpe
alle, men vi kan give en hånd med et par
timer denne søndag, hvor hver indsamler
typisk indsamler omkring 1.000kr.
Meld dig i dag til indsamlingsleder Nanna
Nøjgaard: nannanojgaard@hotmail.com.

FOREDRAG

TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 19.30
Det moderne Kina, de kristne kirker
og kristnes vilkår
Et aktuelt foredrag med DR og TV-avisens
tidl. Kina korrespondent Jan Larsen.
Religion – især den kristne tro – er blevet
populær hos kineserne. Så meget at der
om 10-15 år måske vil være flere kristne i
Kina end i USA. Men styret i Kina er utryg
ved at flere kinesere foretrækker religion
frem for medlemskab af Kommunistpartiet.
Med brug af bl.a. TV-klip dokumenterer
og fortæller Jan Larsen om systemets
undertrykkelse og vi møder nogle af de
ildsjæle, der kæmper for retten til at tro.

Køkkenrenoveringen betyder, at der sæsonen ud ikke er noget Mødested.
Vi vender tilbage i efteråret med nye
forbedrede vilkår for Mødestedet.

KUNSTUDFLUGT

ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 13.00
Michael Ancher og P.S. Krøyer –
Venner og rivaler
Udflugt med rundvisning til Arken.
Udstillingen stiller for første gang skarpt
på forholdet mellem Michael Ancher og
P.S. Krøyer, den grundige slider og det
virtuose vidunderbarn. Gennem 93 af
deres mest berømte billeder fra Skagen
og gennem deres indbyrdes breve får vi et
indblik i kampe, diskussioner og ubrydeligt venskab.
Bussen kører fra kirken kl. 13.00.
Kr. 80,- for bus, entré, rundvisning og
kaffe og kringle i cafeen bagefter.
Hjemkomst kl. 17. Begrænset antal billetter fås ved henvendelse til Jutta Zastrow
på tlf.: 4086 0531.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

ONSDAG DEN 8. APRIL KL. 14.00
I krig og kristendom
I anledning af 70års dagen for Danmarks
Befrielse 5. maj 1945 inviterer Seniorkredsen til et foredrag med Peter Tudvad
om den tyske teolog og modstandsmand
Dietrich Bonhoeffer.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30
Mødet er offentligt.

SKOVTUR

ONSDAG DEN 20. MAJ KL. 9.30

MINIKONFIRMAND
Har du lyst til at lære om kirken og
kristendommen på en anderledes og
spændende måde?
Kunne du tænke dig at høre om Biblens
mysterier gennem fortællinger, sang og
musik, leg og børnegudstjenester?
Så bliv minikonfirmand i Sankt Jakobs
Kirke!
I foråret 2015 tilbyder Sankt Jakobs kirke
minikonfirmandundervisning til alle der
går i 3. og 4. klasse. Tilbuddet er gratis
og er uafhængigt af om du er døbt, og
senere konfirmation.
Undervisningen starter den 11. marts kl.
15.00 og forløber over 10 gange.
For tilmelding og yderligere information,
kontakt Siska Bay på email: siska.bay@
gmail.com.

FOREDRAG

MÅLTIDSGUDSTJENESTE

SKÆRTORSDAG DEN 2. APRIL KL. 19.00
En stemningsfuld måltidsgudstjeneste i
kirken med sang og musik. Vi spiser ved
langborde ned gennem kirken, og måltidet udfolder sig som en skærtorsdagsgudstjeneste, der genkalder den sidste
nadver.
Måltidet er gratis, men vi opfordrer alle til
at lægge et beløb, der deles lige mellem
menighedsplejens hjælp til sognebørn i
nød og udgifter til måltidet.
Tilmelding anbefales til kirkekontoret:
3538 0494 / sanktjakobs.sogn@km.dk
senest fredag den 27. marts.

Vi besøger Fredensborg 120 ha. store
Slotshave som blev skabt af J.C. Krieger
i 1720. Slotsparkens skulpturer er udført
af den nyklassicistiske billedhugger J.
Wiedewelt, men i ”Nordmandsdalen” er
opstillet J.G. Grunds 68 sandstensfigurer,
der forestiller norske og færøske bønder
og fiskere. Vi spiser en god middag på
en dejligt lokalt spisested, og herefter går
turen til det nyåbnede Korsbæk på Bakken, hvor man kommer tilbage til Matadors elskede hjemby. Efter at have gået
en tur i Algade, måske have klappet Kvik
på vejen, er der kaffe med rigelig kage på
Postgaarden.
Lyngby Turist kører os i sine behagelige
busser og vi regner med at være hjemme
ca. 17.30. Afgang og hjemkomst ved kirken. Begrænset antal billetter (max. 2 per
person) af 180 kr. for tur, middag, kaffe
og kage. Billetsalg starter mandag den
20. april kl. 9.00 i sognegården.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

BØRNE- OG JUNIORKOR

FOREDRAG

TORSDAG DEN 21. MAJ KL. 19.30
Isenheimeralteret
Erik A. Nielsen, professor emer. i litteratur ved Københavns Universitet og
forfatter til en række teologiske bøger, vil
indføre os i Isenheimeralterets forunderlige verden. Det er Grünewalds største
værk og udtrykker evangeliets centrale
begivenheder med stor styrke og hengivenhed. Ingen forlader alteret uberørt.
Alteret befinder sig i Colmar, som vi skal
besøge på sognerejsen.
Foredraget er en del af forberedelsen
til sognerejsen, men er åbent for alle.

Korene øver hver tirsdag i kirken.
Børnekoret (aldersgruppe 9-12 år)
øver kl. 15.00-16.15 - opstart I marts.
Juniorkoret (aldersgruppe 12-17 år)
øver kl. 16.15-17.30 – nyt tidspunkt
gældende fra marts.
Korene henvender sig til både drenge og
piger.
Der lægges vægt på sangglæde, stemmetræning og på at udvikle den musikalske
horisont. Begge kor synger et blandet
repertoire med hovedvægten lagt på den
rytmiske musik.
Vi kommer på korstævner, medvirker ved
koncerter og gudstjenester.
Juniorkoret har netop haft et samarbejde
med sangeren og komponisten Stine
Michel og medvirket ved koncert og siden
CD indspilning af musikken til ”Rødhalsen” der udkommer i marts måned.
Det er gratis at synge i korene.
Kontakt korleder Lise Dynnesen for information og tilmelding på tlf. 61795729 /
ld@teamsang.dk

KONTAKT
PRÆSTER
Rasmus Nøjgaard
Tlf. 35 25 12 01
Mail: RN@km.dk
Mariann Schilder-Knudsen
Tlf. 35 42 21 76
Mail: MSK@km.dk
Lars Ottosen
Tlf. 31 95 67 64
Mail: LOT@km.dk
Cecilie V. Raaberg, hjælpepræst
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
Kontoret er åbent:
man. - fre. 10-13 samt tirs. 16-18

ORGANISTER
Martin Petersen
Tlf. 28 60 40 59
Mail: martinus.petreus@gmail.com
Lise Dynnesen
Tlf. 61 79 57 29
Mail: ld@teamsang.dk

SOGNEMEDHJÆLPER

FOREDRAG

TORSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.30
Gerhard Richters glasmosaik i Kølns
Domkirke
På vej til Alsace lægger vi vejen om ad
Kølns Domkirke, hvor vi skal se tyske
Gerhard Richters spændende, men omdiskuterede glasmosaik til kirken. Man
kunne få en smagsprøve på dem herhjemme på KØS´ udstilling: ”Når kunsten
går i kirke”. Museumsinspektør på KØS
Lene Bøgh Rønberg vil føre os ind i Richters forunderlige verden og give perspektivering til danske eksempler på minimalistiske kirkeudsmykninger samt eksempler
på lignende debatskabende værker.
Foredraget er en del af forberedelsen til
sognerejsen, men er åbent for alle interesserede.

KIRKEBIO

MANDAG DEN 2. MARTS KL. 16.00
MANDAG DEN 13. APRIL KL. 16.00
MANDAG DEN 4. MAJ KL. 16.00
Temaerne soning og åndelig rejse
præger flere af filmene i denne sæson.
I foråret tematiserer to kinesiske film
en åndelig og medmenneskelig udviklingsrejse og sæsonens sidste film, Take
Shelter, handler om en mands vej gennem hallucinationer, onde drømme og
fremmedgørelse.
Alle film vises mandage kl. 16:00 i sognegården, og alle film får en kort introduktion med på vejen.
Efter filmvisningen er der mulighed for at
deltage i fælles spisning og drøftelse af
filmen.
KirkeBio København fungerer som en
filmklub, dvs. man skal være medlem for
at se filmene, og det koster 100 kr. for
resten af sæsonen.
Se hjemmesiden for tilmelding.

Siska Bay
Tlf. 23 20 20 72

KIRKETJENERE
Pernille Dalskov Bårris
Tlf. 41 10 20 31
Erik Elkjær Petersen
Tlf. 41 10 20 32
Siska Bay
Tlf. 23 20 20 72
Mikkel Find
Tlf. 41 10 20 33

MENIGHEDSRÅD
Ole Pagels, formand
Tlf. 40 45 22 20

MENIGHEDSPLEJEN
Jutta Zastrow, formand
Tlf. 40 86 05 31

SANKT JAKOBS KIRKE

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

ØSTERBROGADE 59
2100 KØBENHAVN Ø

MARTS

APRIL

MAJ

1. marts - 2.s. i fasten
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 16.00 Sankt Jakobs Kantori

2. april - Skærtorsdag
kl. 19.00 Rasmus Nøjgaard

Fredag d. 1. maj - Bededag
Konfirmation
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 13.00 Rasmus Nøjgaard

2. marts
kl. 16.00 KirkeBio/Ikke én mindre

kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

3. april - LANGFREDAG

5. april - Påskedag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

8. marts - 3.s. i fasten
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 10.00 Sogneindsamling
kl. 15.00 Kammerorkester Øresund

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

10. marts
kl. 19.30 Foredrag /Jan Larsen

8. april
kl. 14.00 Foredrag/Peter Tudvad

11. marts
kl. 13.00 Kunstudflugt

Lørdag den 11. april
Konfirmation
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 13.00 Mariann Schilder-Knudsen

12. marts
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
15. marts - Midfaste
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

12. april - 1. s. e. påske
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
kl. 16.00 Chorus Jubilis

19. marts
kl. 20.00 Koncert/Michael Millfield

13. april
kl. 16.00 KirkeBio/Min lange rejse

22. marts - Mariæ bebudelse
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Mariann Schilder-Knudsen
Rytmisk gudstjeneste

16. april
kl. 19.30 Koncert/Mogens Rasmussen og Martin Petersen

29. marts - Palmesøndag
Kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 15.00 Johannespassionen

Lørdag den 18. april
Konfirmation
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 13.00 Lars Ottosen
19. april - 2. s. e. påske
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rasmus Nøjgaard
Rytmisk gudstjeneste

3. maj - 4. s. e. påske
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
4. maj
kl. 16.00 KirkeBio/Take shelter
10. maj - 5. s. e. påske
kl. 10.30 Lars Ottosen
14. maj - Kristi Himmelfartsdag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen
17. maj - 6. s. e. påske
kl. 10.30 Lars Ottosen
20. maj
kl. 9.30

Skovtur

21. maj
kl. 19.30 Foredrag/Erik A. Nielsen
24. maj - Pinsedag
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
25. maj - 2. pinsedag
OBS! kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
Alle kirkens præster og kor
Prædikant: Lars Ottosen
28. maj
kl. 19.30 Foredrag/Lene Bøgh Rønberg
31. maj - Trinitatis søndag
kl. 10.30 Mariann Schilder-Knudsen

26. april - 3. s. e. påske
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30, undtagen på konfirmationslørdagene.
Musikandagt hver torsdag kl. 17, indtil påske

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

