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VI SYNGER!

Julen er tiden hvor verden den forandrer sig en lille smule. Når vi verden over ærer
den mytiske nat fuld af håb, hvor englene sang for hyrderne på marken og hvor
fremmede konger bragte eksotiske gaver til det lille nyfødte barn – ja så kan man
være heldig at fornemme at verden endnu ikke er helt affortryllet. Måske derfor
er vi i julen ofte mere overbærende og mindre fordømmende og vi forstår, at vi
kan retfærdiggøre os selv gennem andet end hårdt arbejde og i stedet værdsætte
legen og festlighederne – og give mere af os selv til vores familie og vores venner.

I det nye år begynder vi med udgangspunkt i DRs omdiskuterede dramaserie
Herrens Veje at kigge nærmere på præstens rolle i dagens Danmark, hvorefter
feltpræst Ulla Thorbjørn Olesen kommer og fortæller om hvordan det er at være
præst i felten.
Børnene ved det i forvejen, men vi voksne har måske brug for julen til at huske
os selv på, at det ikke kun er tiden, der har eksistens, men også evigheden. I julen
bliver vi hvert år mindet om, at Gud gav sig til kende som et lille barn, da han ville
vise sit sande væsen til os mennesker. Evighedens stjerne lyste nu ikke kun over
Bethlehem, men på fortryllende vis også i øjnene på en lille nyfødt dreng.
Så glædelig jul og godt nytår
- til både store og til små!

Lars Ottosen
Sognepræst i Sankt Jakobs kirke

Forsideillustration: Kaspar Bonnén, udsnit

Og vi synger! Julen er den tid på året hvor vi lige pludselig synger kraftigt med på
salmerne og sangene i modsætning til resten af året hvor vi måske er lidt forlegne
ved at synge med.
Så kom og syng med i Skt. Jakobs kirke – der er masser af muligheder. Både i
december men også til vores sangaftner og til alle vores gudstjenester i 2018.

JULEORATORIET

LØRDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.30

Københavns Bachkor og barokorkester
Medvirkende:
Lise Bech Bendix, Sopran
Nana Bugge Rasmussen, Alt
Leif Aruhn-Solén, Tenor
Steffen Bruun, Bas
Hannah Tibell, Koncertmester
Jan Scheerer, Dirigent
Billetter: 180 kr. via Biletto, Politiken
plus og ved døren.

ALBERTE WINDING &
ANDREAS FUGLEBÆK

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 16.30

LIONs Julekoncert, der i år garanteret
indeholder jul fra Bamses julerejse og
fra turen rundt om træet, sammen med
et par helt nye julesange af komponistparrets egne, men også gamle og nye
hits fra hele året.
Entré: kr. 145,00/ børn kr. 60,00
via Billetlugen.

CAROLINE HENDERSON

TIRSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 17 / 20

Julekoncert 2017.

UDSOLGT

FRI ENTRÉ

VOCAL FROSTBITE

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 19.30

Glimt af jul
Julekoncert
Dirigent: Christina Vest
Harpe: Helen Davies.
Fri entré

NORDIC SINGERS

SØNDAG DEN 14. JANUAR KL. 16.00

Nytårskoncert
Stilen kan nærmest beskrives som en
blanding af klassisk opera og stand-up,
syng med på hits og hots, og en slags
Monty Pythonsk crazy scenisk udfoldelse med plads til improvisation.
Entré 100 kr /
studerende og pensionister 70 kr.

HERRENS VEJE OG AFVEJE
FOREDRAGSRÆKKE - VINTER 2018

FAMILIEGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 3. DECEMBER KL. 14.00

1. søndag i advent
Vi samles i kirken til en kort adventsgudstjeneste ved Lars Ottosen, hvor vi tænder
det første lys, og synger dejlige sange.
Børnekor og spejdere medvirker, og bagefter samles vi traditionen tro i sognegården
til juleboller og juleknas, - måske kommer
julemanden med en lille gave! Bagefter
viser vi en familiefilm.
Børn og voksne i alle aldre er velkomne!

JULEFEST

ONSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 13.00

Der serveres traditionen tro flæskesteg
med rødkål. Kaffe med julegodt. Julens
sange og salmer vil gøre deres til, at vi
kommer i den rette julestemning. Julefesten koster 80 kr. incl. et glas til maden.
Begrænset antal billetter kan købes i
sognegården den 1. december kl. 10-13.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

23. januar kl. 19.30
Mød Karina Dam, der er medforfatter til
DR’s nyeste dramaserie Herrens Veje og
skuespilleren Morten Hee Andersen, der
spiller den unge præst August. Der vil være
mulighed for at stille spørgsmål og debattere serien og således få et levende indblik
i de dramaturgiske og menneskelige overvejelser forfatterne bag serien har gjort sig,
samt høre én af skuespillerne fortælle om
den udfordrende proces med at levendegøre en af seriens hovedkarakterer.
22. februar kl. 19.30
Den erfarne feltpræst, provst Ulla Thorbjørn Olesen, fortæller om præstens
arbejde i felten. Hun har selv flere udsendelser med sig i bagagen, og er en erfaren
foredragsholder.
13. marts kl. 19.30
’Kirkekampen’ v. Tonny Aagaard Olesen om
Søren Kierkegaards syn på den personlige
og kollektive etik og forholdet mellem kirke
og stat.
Til april
Vi får besøg af forfatteren Einar Mar Gudmundsson, der vil fortælle om sit forfatterskab og hans seneste bog ’Fodspor på
himlen’: en slægts brydsomme kamp og
viljens stækkede kraft.

SØNDAG DEN 17. DECEMBER KL. 16.00

MANDAG DEN 1. JANUAR KL. 17.00

Kom og vær med til at fejre indgangen til
det nye år. Alle kirkens præster deltager, og
efter nytårsgudstjenesten inviteres alle til
nytårskur i præstegården med kransekage
og champagne.
Rasmus Nøjgaard er prædikant.

Præsten og Tjæreborg – en chartertur
med rejselederen fra de glade 60’ere.
Eilif Krogager var manden, der lærte danskerne at rejse. Det begyndte med en lille
sognerejse til Spanien og toppede i 70’erne,
hvor Tjæreborg-præsten sendte 800.000
på charterferie årligt. Højskolemanden og
tidligere Tjæreborg-rejseleder Lars Thorkild
Bjørn fortæller i ord og billeder om en
epoke i dansk rejsekultur.

RYTMISKE GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.00
SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 14.00

En rytmisk gudstjeneste med kirkens
velsyngende unge vokalgruppe og et sejt
svingende band under ledelse af Lise
Dynnesen og Flemming Ostermann.

BABYRYTMIK

FRA MANDAG DEN 15. JANUAR

RYTMISKE GUDSTJENESTER
NYTÅRSMØDE

ONSDAG DEN 10. JANUAR KL. 14.00

NYTÅRSGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 14.00

Et musikalsk og rytmisk tilbud tilrettet
småbørn i alderen 3 til 10 måneder.
10 mandage, pris 400,- kr.
Tilmelding ved personlig henvendelse på
kirkekontoret den 9. januar kl. 10-13.
Læs mere på hjemmesiden.

VI SYNGER JULEN IND

Så skal julestemingen indfinde sig.
Det sker den 3. søndag i advent hvor vores
to organister Martin Petersen og Lise Dynnesen sammen med alle kirkens kor og
sognepræst Mia Rahr Jacobsen vil byde
op til fælles julesang. Bagefter vil der være
gløgg og æbleskiver i sognegården.

FOREDRAG

Vi fejrer traditionen tro nytår i seniorkredsen. I år har vi inviteret sopranen Mette
Lyshøj Ulrikkeholm, som er tidligere sanger
ved kirken, der sammen med organist
Martin Petersen vil underholde os.
På programmet denne dag er lettere klassiske arier, som f.eks en arie fra ”Figaros
bryllup”, og ”Laudate Dominum” af Mozart,
”Lascia, ch`io pianga” af Händel og ”Den
Hellige stad” af Stephen Adams og så
synges og spilles nogle af Kai Normann
Andersens smukkeste sange.

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.00
SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 14.00

Gudstjenester med kirkens velsyngende
unge vokalgruppe og et sejt svingende
band under ledelse af Lise Dynnesen og
Flemming Ostermann.

MØDESTEDET
Åbent hver fredag fra kl. 17.00 -18.30. Man
kan få en ret mad og en kop kaffe for 30 kr.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

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

MUSIKGUDSTJENESTER

KIRKEBIO

I det nye år afholder kirken gudstjenester
med fokus på musikken, som vil være
klassisk. Den første gang vil stå i Hellig 3
kongers tegn. Kirkens Kantori medvirker,
sammen med organist Martin Petersen.

Årets program byder på film-klassikere og
litterære klassikere som ’1984’, ’Europa’ og
’Hamlet’.
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.

SØNDAG DEN 7. JANUAR KL. 14.00
SØNDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 14.00

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

MENIGHEDSRÅD
TINE SELMER BERTELSEN, formand

INDSAMLING TIL JULEHJÆLP

FASTELAVN

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 14.00

Familiegudstjeneste for børn og voksne
med kirkens rockband og vokalensemble.
Alle kan komme udklædt, efter gudstjenesten er der tøndeslagning på kirkepladsen,
catwalk i sognegården med kåring af de
bedste udklædninger og fastelavnsboller,
saftevand, kaffe og the, og til sidst en lille
film. Medarrangør: De grønne pigespejdere.

Julen nærmer sig. Men ikke alle har råd til
at holde jul. De gaver, der gives til menighedsplejen mærket ”Julehjælp” er helt
nødvendige for, at vi kan yde støtte til de
mennesker i sognet, som virkelig har behov. Hjælpen gives som et gavekort til en
fødevareforretning på Østerbro. På forhånd
tak for enhver gave. Bidrag kan indbetales
til Menighedsplejens konto Reg. nr. 9570.
Konto nr. 1103156. Skriv venligst ”Julehjælp” i tekstfeltet.

Tlf. 26 15 60 51

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. 28 60 40 59
Mail: martinus.petreus@gmail.com
LISE DYNNESEN
Tlf. 61 79 57 29
Mail: ld@teamsang.dk

KIRKETJENERE

DEL
din søndag
SOGNEINDSAMLERE
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
den 11. marts til fordel for nødlidende i
verdens mest udsatte områder. Kom og giv
en hånd med – du kan hjælpe mange med
to timers indsats!
Tilmeld dig allerede nu til indsamlingsleder
Nanna Nøjgaard: 3061 8515 eller
nannanojgaard@hotmail.com

BØRNEKOR
Koret øver hver tirsdag i kirken kl. 15.1516.45 med holdstart den 9. januar.
Koret henvender sig til både drenge og
piger og der lægges vægt på sangglæde,
stemmetræning og på at udvikle den
musikalske horisont. Vi synger et blandet
repertoire med hovedvægten lagt på den
rytmiske musik. Vi kommer på korstævner,
medvirker ved koncerter og gudstjenester.
Det er gratis at synge i koret.
Kontakt korleder Lise Dynnesen for information og tilmelding på tlf. 6179 5729 /
ld@teamsang.dk

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

PERNILLE DALSKOV BÅRRIS
Tlf. 41 10 20 31
JAKOB GRØNNEGAARD
Tlf. 41 10 20 32
MIKKEL FIND
Tlf. 41 10 20 33
ANETTE KAJSER BØHL
Tlf. 29 10 20 41

MENIGHEDSPLEJEN
JUTTA ZASTROW, formand
Tlf. 40 86 05 31

SANKT JAKOBS KIRKE
ØSTERBROGADE 59
2100 KØBENHAVN Ø

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Lørdag den 2. december
19.30
Juleoratoriet

1. januar - Nytårsdag
17.00
Nytårsgudstjeneste

4. februar - Seksagesima
10.30
Rasmus Nøjgaard

3. december – 1. s. i advent
10.30
Rasmus Nøjgaard
14.00
Familiegudstjeneste

7. januar - 1.s.e. H3K
10.30
Mia Rahr Jacobsen
14.00
Musikgudstjeneste

Mandag den 5. februar
16.00
KirkeBio/ Europa

Mandag den 4. december
16.00
KirkeBio/ 1984

Mandag den 8. januar
16.00
KirkeBio/ Præsidenten

11. februar - Fastelavn
10.30
Mia Rahr Jacobsen
14.00
Familiegudstjeneste

10. december - 2. s. i advent
10.30
Mia Rahr Jacobsen
14.00
Rytmisk gudstjeneste
16.30
LIONs Julekoncert

Onsdag den 10. januar
14.00
Nytårsmøde

Onsdag den 14. februar
14.00
Foredrag/ Lars Thorkild Bjørn

14. januar - 2.s.e. H3K
10.30
Lars Ottosen
16.00
Nordic Singers

18. februar - 1.s. i fasten
10.30
Mia Rahr Jacobsen

Tirsdag den 12. december
19.30
Vocal Frostbite

21. januar - Sidste s.e. H3K
10.30
Rasmus Nøjgaard
14.00
Rytmisk gudstjeneste

Onsdag den 13. december
13.00
Julefest
17. december - 3. s. i advent
10.30
Lars Ottosen
16.00
Vi synger julen ind
Tirsdag den 19. december
17.00
Caroline Henderson
20.00
Caroline Henderson

Tirsdag den 23. januar
19.30
Foredrag/ Herrens veje

Torsdag den 22. februar
19.30
Foredrag/ Ulla Thorbjørn Olesen
25. februar - 2.s. i fasten
10.30
Lars Ottosen
14.00
Musikgudstjeneste

28. januar - Septuagesima
10.30
Lars Ottosen

24. december - Juleaften
13.00
Mia Rahr Jacobsen
14.30
Lars Ottosen
16.00
Rasmus Nøjgaard
25. december - Juledag		
10.30
Mia Rahr Jacobsen
26. december - 2. juledag
10.30
Lars Ottosen
31. december – Julesøndag
10.30
Lars Ottosen

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30
Mødestedet hver fredag kl. 17.00, dog ikke 22. og 29. december

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

