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Da jeg kom hjem forleden hang der et nyt billede på væggen i vores gang.
Eller rettere: da jeg kom hjem forleden hang der 95 teser på væggen i vores gang. Det var min kone Marie, der havde hængt munken og teologen
Martin Luthers teser op i glas og ramme for at minde om, hvad det egentlig
var for nogle tanker, der satte reformationen i gang. Teserne er 95 kritiske
synspunkter på den daværende kirkes praksis – og særligt på afladshandelen: den ”forretning”, hvor pavekirken tjente godt på at sælge afladsbreve til
mennesker, der frygtede straffen i skærsilden og derfor gerne ville købe sig til
frelse.
Og det er ikke helt tilfældigt, at det netop er nu, at teserne kom op på vores
væg. Den 31. oktober i år er det præcis 500 år siden, at Luther slog sine 95
teser op på døren til Wittenberg Slotskirke. Og derfor markeres reformationsjubilæet i hele 2017 overalt, hvor der findes protestantiske kirker.

Men vi stopper ikke der. Udgangspunktet for reformationen var ikke at danne
en helt ny kirke. Den tog sit udgangspunkt i en overbevisning om, at kirken
er nødt til at blive ved med at udvikle sig og forandre sig. Og derfor vil vi ved
efterårets foredrag og arrangementer ikke bare se på, hvordan reformationen har påvirket os hidtil, men også på, hvor arbejdet med at
reformere kirken kan fortsætte i dag.
Vi glæder os til at markere reformationsjubilæet
sammen med jer!

Mia Rahr Jacobsen

Sognepræst i Sankt Jakobs kirke

Forsideillustration: Betina Helles, udsnit

Naturligvis skal vi også fejre det i Sankt Jakobs Kirke. I løbet af foråret vil
vi ved en række arrangementer præsentere de grundlæggende tanker bag
reformationen. Bl.a. ved foredragsaftener, hvor kirkens præster fortæller om
Luthers teologiske pointer. Og der var meget mere end afladshandel på spil:
det drejede sig fx også om at fortælle mennesker om den frihed, der ligger i
den enkeltes direkte forhold til Gud.

STABAT MATER
Søndag den 5. marts kl. 15.00

ENSAMBLE FELIX
Torsdag den 2. marts kl. 19.30

Koncert med Kammerorkester Øresund, der her har
besøg af kammerkoret Carmina.
Hovedværket denne eftermiddag er et Stabat Mater
af den svenske komponist John Fernström. Derudover
vil både orkester og kor opføre værker hver for sig af
bla: Gade, Peterson-Berger, og orkestret spiller musik
af Vivaldi og Reger mv.

På programmet er Mendelsohns ’En Skærsommernatsdrøm’, Hugo Wolfs ’Italiensk Serenade’ og
Rodrigo guitarkoncert med Maria Camitz som solist.
Jørgen Misser Jensen dirigerer.
Billetter: 50,- kr. ved indgangen.

Entrè: 100,- Billetter kan købes ved
indgangen.

FRI ENTRÉ

KAMMERKORET PEGASUS
Lørdag den 11. marts kl. 15.00
Koret fejrer i år 25 års jubilæum og synger de værker
der har haft særlig betydning for dem.
Værker af bla: Palestrina, Schütz, Lange-Müller,
Whitagre m.fl.
Der er gratis adgang.

ORATORIET PAULUS
Lørdag den 25. marts kl. 15.00
opført af Søborg Motetkor i anledning af deres
75 års jubilæum.
Solister:
Sopran: Cecilia Lindwall
Tenor: Rasmus Gravers
Bas: Lars Fosser
Entrè: 120,- Billetter kan købes i døren
eller via Biletto.

FRI ENTRÉ

SACRIFIED
Lørdag den 15. april kl. 20.00
En samling unikke sange komponeret af jazzbassisten og komponisten Peter Danstrup.
Musikken spilles af 8 jazz-musikere og har sin
helt egen lyd, vekslende mellem det storslåede,
det skarpe, det rytmiske og det spraglede – og i
centrum står teksterne, som tager udgangspunkt
i det religiøse univers med afsæt i bibelske
tekster og fortællinger.
Fri entré.

FOREDRAG

ONSDAG DEN 8. MARTS KL. 14.00
Katharina von Bora
Hun blev verdens første præstekone,
nonnen, der blev gift med munken og
reformatoren Martin Luther. Sammen fik
de seks børn. Luther var godt tjent med
denne ægtefælle, der havde lært mange
færdigheder som priorinde i klosteret.
Katharina styrede hus, have og økonomi
med hård hånd i familie Luthers Sorte
Kloster, hvor hun havde over 40 personer på daglig kost. Katarina von Bora
er en spændende kvindeskikkelse, der
også varsler reformationens nye syn på
kvinderollen.
Foredragsholder er Anne-Lise Arnstrup,
Danmarks ældste kordegn, der siden
sin ungdom har holdt levende litterære
foredrag.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

UDFLUGT

TIRSDAG DEN 4. APRIL KL. 14.00
ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 14.00
Besøg i Brumleby Museum
Museumsbutikken er med sine 145 år en
af de ældste og bedst bevarede brugsforeninger i Danmark. Den var nær ved
at forsvinde for eftertiden, men beboerne
i Brumleby indgik et museumsprojekt
med Nationalmuseet, hvor butik, kontor,
bibliotek, uddelerlejlighed, karlekammer og hørkramkælder blev restaureret.
Opgaven er foregået i et tæt samarbejde
med lokale kræfter, og nu er der etableret
et tidssvarende og velfungerende museum. Vi besøger museumsbutikken, får
en rundvisning og bliver budt på kaffe og
kage, hvor der også fortælles om Brumlebys historie. Hele rundvisningen varer ca.
1½ time. Mødested foran Museumsbutikken kl. 14.
Billetter á kr. 50,- sælges fra 13. marts
kl. 10-12, begrænset antal.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

MÅLTIDSGUDSTJENESTE

SKÆRTORSDAG DEN 13. APRIL KL. 19.00
En stemningsfuld måltidsgudstjeneste
med fællessang og musik.
Vi spiser ved langborde ned gennem
kirken, og måltidet udfolder sig som en
gudstjeneste omkring den sidste nadver.
Måltidet er gratis, men vi opfordrer alle
til at lægge et beløb, der gives til menighedsplejen, der hjælper sognets borgere
i nød. Tilmelding til kirkekontoret på tlf.:
3538 0494 eller mail:
sanktjakobs.sogn@km.dk
senest fredag den 7. april.

KIRKEHØJSKOLE

TIRSDAG DEN 23. MAJ KL. 19.00
TIRSDAG DEN 30. MAJ KL. 19.00

SOGNEINDSAMLING

SØNDAG DEN 12. MARTS KL. 10.00
Meld dig til den årlige indsamling, der i år
er øremærket hjælp til verdens fattigste.
Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan give
en hånd et par timer denne søndag, hvor
hver indsamler typisk indsamler nok til
at hjælpe 30 børn i en måned eller til at
give husly til 25 familier. Meld dig i dag til
indsamlingsleder Nanna Nøjgaard:
nannanojgaard@hotmail.com/
tlf: 3061 8515.

RYTMISKE GUDSTJENESTER

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Et musikalsk og rytmisk tilbud tilrettet
småbørn i alderen 3 til 10 måneder.
7 mandage, pris 300,- kr.
Tilmelding ved personlig henvendelse på
kirkekontoret den 18. april kl. 11-13.
Læs mere på hjemmesiden.

TORSDAG DEN 16. MARTS KL. 19.30
TIRSDAG DEN 9. MAJ KL. 19.30
Møderne er offentlige.

SØNDAG DEN 26. MARTS KL. 14.00
SØNDAG DEN 30. APRIL KL. 14.00

Rytmiske gudstjenester med højt til loftet
og ledsagelse af kirkens unge vokalgruppe og et swingende band.

BABYRYTMIK

FRA MANDAG DEN 24. APRIL

Reformationens betydning
for Danmark.
Kirkens præster holder over to tirsdage
oplæg om reformationens historie, og
perspektiverer undervejs til reformationens betydning i dag.
23. maj: Martin Luther og opgøret med
den romerske kirke og teologi.
30. maj: Den danske reformation og de
danske reformatorer, og forholdet mellem
kongen og kirken.

BØRNEKOR
Koret øver hver tirsdag kl. 15.15-16.45
i kirken. Koret henvender sig til både
drenge og piger og der lægges vægt på
sangglæde, stemmetræning og på at
udvikle den musikalske horisont.
Koret synger et blandet repertoire med
hovedvægten lagt på den rytmiske musik.
Det er gratis at deltage.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

KONTAKT
PRÆSTER
Træffes alle dage, undtagen mandag.
RASMUS NØJGAARD
Tlf. 26 17 05 83, Mail: RN@km.dk

SKOVTUR

ONSDAG DEN 31. MAJ KL. 9.00 - 18.00
Nyord, og Gåsetårnet og Fanefjord
Tag med på den traditionsrige sommerudflugt med menighedsplejen, der i år
går sydover til Nyord kirke, Gåsetårnet
og gennem det smukke landskab på Møn
og omegn. Forplejningen er der som altid
taget godt hånd om med varm frokost på
Fanefjord Skovpavillon og siden kaffe og
kage på Kong Valdemar.
Vi tager afsted fra Sankt Jakobs kirke
kl. 9.00 med forventet hjemkomst kl. 18.
Billetter á kr. 200,- sælges fra 4. maj
kl. 10-12 i sognegården.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

KONFIRMATION 2018
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.

FERIELEGAT
Menighedsplejens ferielegat
Der er mulighed for at søge menighedsplejens ferielegat til særligt udsatte familier, som ikke har været på ferie længe.
Enlige forsørgere med hjemmeboende
børn under 18 år har førsteprioritet.
Ferielegatet kan søges af alle der bor
på Østerbro (2100) ved henvendelse til
kirkens præster eller til menighedsplejens
formand Jutta Zastrow på tlf. 4086 0531.
Ansøgningsfrist onsdag den 31. maj.

MØDESTEDET
SOGNEREJSE
27.-31. AUGUST

Reformationsjubilæumsrejse
I anledning af reformationens 500 års
jubilæum tager vi på en 5 dags sognerejse rundt i Danmark med bus. De første
byer der indførte reformationen ligger i
Sønderjylland, så vi sætter kursen mod
Haderslev, kaldt Nordens Wittenberg,
syd over grænsen, Ribe, Viborg og Århus
og andre af de betydningsfulde byer for
reformationens indførelse. Undervejs
tager vi ophold på gamle danske kroer i
smukke omgivelser. Program følger i foråret. Prisen er endnu ikke fastlagt, men
forsøges holdt på et lavt niveau.
Der vil være begrænset pladser.
Uforpligtende forhåndstilmelding ved
henvendelse til præsterne og kirkekontoret, hvilket sikrer en plads.

Åbent hver fredag fra kl. 17.00 - 18.30.
Man kan få en ret mad og en kop kaffe
for en billig penge.
Sæsonafslutning den 31. marts.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

LARS OTTOSEN
Tlf. 31 95 67 64, Mail: LOT@km.dk
MIA RAHR JACOBSEN
Tlf. 29 62 90 41, Mail: MRJ@km.dk
CECILIE V. RAABERG, hjælpepræst
Tlf. 26 28 73 40,
Mail: cecilie.raaberg@bibelselskabet.dk

KIRKEKONTORET
KIRA SAABYE FROM OG
JAN KELLMANN HANSEN
Tlf. 35 38 04 94
Mail: sanktjakobs.sogn@km.dk
Kontoret er åbent:
mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00
samt tirsdag kl. 16.00 - 18.00

ORGANISTER
MARTIN PETERSEN
Tlf. 23 20 25 19
Mail: martinus.petreus@gmail.com
LISE DYNNESEN
Tlf. 61 79 57 29
Mail: ld@teamsang.dk

KIRKETJENERE
PERNILLE DALSKOV BÅRRIS
Tlf. 41 10 20 31
JAKOB GRØNNEGAARD
Tlf. 41 10 20 32

SÆT KRYDS!

FR ILU FTS GU DS TJE NESTE
MAN DAG DEN 5. JUN I KL. 12.00

2. pinsedag rykker vi
gudstjenesten ud foran kirken.
Alle kirkens fire præster, begge organister, alle kirkens kor samt Sankt
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.

MIKKEL FIND
Tlf. 41 10 20 33
ANETTE KAJSER BØHL
Tlf. 29 10 20 41

MENIGHEDSRÅD
TINE SELMER BERTELSEN
Tlf. 26 15 60 51

MENIGHEDSPLEJEN
JUTTA ZASTROW, formand
Tlf. 40 86 05 31

SANKT JAKOBS KIRKE

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

ØSTERBROGADE 59
2100 KØBENHAVN Ø

MARTS

APRIL

MAJ

Torsdag den 2. marts
19.30
Koncert/Ensamble Felix

2. april - Mariæ bebudelse
10.30
Mia Rahr Jacobsen

5. marts - 1. s. i fasten
10.30
Rasmus Nøjgaard
15.00
Koncert/Stabat Mater

Tirsdag den 4. april
14.00
Udflugt til Brumleby

Lørdag den 6. maj
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation

Onsdag den 8. marts
14.00
Foredrag/ Katharina von Bora
Lørdag den 11. marts
15.00
Koncert/Kammerkoret Pegasus
12. marts - 2. s. i fasten
10.00
Sogneindsamling
10.30
Mia Rahr Jacobsen

Onsdag den 5. april
14.00
Udflugt til Brumleby
9. april - Palmesøndag
10.30
Rasmus Nøjgaard
13. april - Skærtorsdag
19.00
Måltidsgudstjeneste
14. april - LANGFREDAG
10.30
Lars Ottosen

19. marts - 3. s. i fasten
10.30
Rasmus Nøjgaard
Lørdag den 25. marts
15.00
Koncert/Oratoriet Paulus
26. marts - Midfaste
10.30
Lars Ottosen
14.00
Rytmisk gudstjeneste

Lørdag den 15. april
20.00
Koncert/Sacrified
16. april - Påskedag
10.30
Rasmus Nøjgaard
17. april - 2. påskedag
10.30
Cecilie Vestergaard Raaberg
23. april - 1.s.e.påske
10.30
Mia Rahr Jacobsen
Lørdag den 29. april
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation

7. maj - 3.s.e.påske
10.30
Mia Rahr Jacobsen
12. maj - Bededag
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation
14. maj - 4.s.e.påske
10.30
Lars Ottosen
21. maj - 5.s.e.påske
10.30
Rasmus Nøjgaard
Tirsdag den 23. maj
19.00
Kirkehøjskole
25.maj - Kristi Himmelfart
10.30
Mia Rahr Jacobsen
28. maj - 6.s.e.påske
10.30
Lars Ottosen
Tirsdag den 30. maj
19.00
Kirkehøjskole
Onsdag den 31. maj
9.00
Skovtur

30. april - 2.s.e.påske
10.30
Rasmus Nøjgaard
14.00
Rytmisk gudstjeneste

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30, undtagen på konfirmationslørdage
Mødestedet hver fredag kl. 17.00, indtil 31. marts

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

