LØRDAG DEN 1. DECEMBER KL. 17.00 OG
KL. 20.00
TIRSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 17.00
OG KL. 20.00

ALLE KONCERTER ER UDSOLGT

BACHS JULEORATORIUM
COPENHAGEN ORATORIO CHOIR

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Lørdag den 1. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson

1. januar - Nytårsgudstjeneste
kl. 17.00 Ved kirkens præster

3. februar - 4. s. e. H3K
kl. 10.30 Lars Ottosen

6. januar - Hellig 3 konger
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

Mandag den 4. februar
kl. 16.00 KirkeBio, István Szabó:
Mephisto

TORSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.00

Copenhagen Oratorio Choir og Copenhagen Oratorio Strings opfører et af musikhistoriens mesterværker. Solister: Emma
Mustaniemi, sopran. Sophie Haagen, alt.
Thomas Zimmermann, tenor og Richard
Låås, bas. Dirigent:Torsten Mariegaard.
Billetter 180 kr. på billetto.dk eller ved
døren. Studerende/unge u.18 kr. 100,Børn u.12 gratis

2. december – 1. s. i. Advent
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Familiegudstjeneste
Mandag den 3. december
kl. 16.00 KirkeBio, Stephen Frears:
Philomena

ROSENGREN & HONORÉ

COPENHAGEN
ORATORIO CHOIR
BACHS JULEORATORIUM

NYTÅRSKONCERT I SOGNEGÅRDEN
LØRDAG DEN 19. JANUAR KL. 15.00

Fra opera til croonerrepertoiret, fra
gammel dansk filmmusik til musicals.
Koncerten med Stine Rosengren og Jens
Jacob Honoré byder på noget for enhver
smag. Begge er uddannede klassiske
sangere, med hang til en uformel stemning og et smil på læben. Hør sange fra
Mozart, Puccini, Andrew Lloyd Webber og
Cole Porter til Kai Normann Andersen.
Pianist: Irene Hasager. FRI ENTRÉ

TORSDAG D. 6. DECEMBER KL. 19.30

Yderligere information på
www. sanktjakobskirke,dk

PANUMKORET, JULEKONCERT
TORSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 20.00

Panumkoret er nærmest blevet et fast
huskor i Sankt Jakobs, og huskes bl.a.
for deres fantastiske opførelse af Mozarts Requiem. Nu gæster de os igen
med en dejlig a capella koncert med
fransk og dansk julemusik og musik til
advent.
ENTRÉ 60 kr. Stud. 40 kr.

Torsdag den 6. december
kl. 19.00 Bachs Juleoratorium
9. december – 2.s. i Advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rytmisk gudstjeneste
kl. 16.30 LIONs CLUB julekoncert

Mandag den 7. januar
kl. 16.00 KirkeBio, Deniz Gamze
Ergüven: Mustang
Onsdag den 9. januar
kl. 14.00 Seniorkredsens nytårsfest
13. januar - 1. s. e. H3K
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Musikgudstjeneste
Lørdag den 19. januar
kl. 15.00 Nytårskoncert

10. februar – Sidste s. e. H3K
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 14.00 Musikgudstjeneste
17. februar - Septuagesima
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
Onsdag den 20. februar
kl. 14.00 Foredrag v/ Rasmus Nøjgaard: Hvor er du, Gud? En
klatretur til Kaukasus’ top

Onsdag den 12. december
kl. 13.00 Seniorkredsen julefest

20. januar - 2. s. e. H3K
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen

Torsdag den 21. februar
kl. 19.30 Grænseland. Interviewsamtale Badia Ballan/Ivan Rod

Torsdag den 13. december
kl. 20.00 Panumkoret, julekoncert

27. januar - 3. s. e. H3K
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Rytmisk gudstjeneste

24. februar – Seksagesima
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Rytmisk gudstjeneste

16. december - 3. s. i Advent
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 16.00 Vi synger julen ind

Tirsdag den 29. januar
kl. 17.00 Salmeswing, koncert for børn

Tirsdag den 18. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson
23. december - 4. s. i Advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
24. december - juleaften
kl. 13.00 Lars Ottosen
kl. 14.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 16.00 Rasmus Nøjgaard
25. december - Juledag
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

SALMESWING - KONCERT FOR
BØRN MED SILLE OG PALLE
TIRSDAG DEN 29. JANUAR KL. 17.00

Kom og syng med på de mest elskede
salmer og klassikere fra den danske børnesangskat. Sille og Palle spiller musik
til hjertet, til sanserne og til dansebenene. Og mon ikke børnene selv får lov at
spille med - hvis ellers guitaren vil vågne.
Sankt Jakobs kirkes Børnekor medvirker
- og der er gratis adgang. Bagefter er der
spisning i sognegården. FRI ENTRÉ

26. december - 2. juledag
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
30. december - Julesøndag
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30
Mødestedet hver fredag kl. 17.00
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CAROLINE HENDERSON
JULEKONCERT 2018

SANKT JAKOBS kirke
DECEMBER / JANUAR / FEBRUAR

2018/19

SENIORKREDSENS JULEFEST
ONSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 13.00

I en af Storm P’s skønne vittighedstegninger leder en fuld mand efter noget under en
gadelampe midt om natten, og en anden mand kommer hen og spørger ham:
”Har Herren tabt noget”?
”Tja øh min portnøgle”?
”Har de tabt den her”?
”Næ det var ovre i den mørke gade”
”Jamen hvorfor leder de så efter den her”?
”Jo her er der jo en lygte. Her er der lys!”
Og selv om det er sjovt med denne fuldemandslogik, så siger den fulde mand noget
rigtigt. Vi må lede dér hvor der er lys. Astrofysikerne gør det når de prøver at forstå
universets sammenhæng og oprindelse. Kigger ud i verdensrummet, dér hvor der
er lys. Og det samme gælder i julen. For her hører vi, at der fødes et lys ind i mørket.
Derfor stjernen over Betlehem. Et himmellegeme der lyser op, og som gadelampen
lyser ned på jorden, hvor vi ser en mor stå med sit lille nyfødte barn i sine arme, og
dette barn var Guds søn. Tro det hvem der vil!
Julen fejres verden over på tværs af landegrænser. Musikken er måske den kunstform, der har det nemmest med at blive forstået på tværs af landegrænser, så kom
og lyt med til én af julens koncerter her i Sankt Jakobs kirke og syng med til en af de
mange gudstjenester. Til foråret lader vi efterårets tema Grænseland klinge ud med
to arrangementer. Det første vil være en aften med Badia Ballan, der er en kristen
arabisk kvinde af israelsk herkomst, der har boet mange år i Danmark. Ved det andet
arrangement i marts måned kan du møde forfatteren Anita Furu, som på årets bogmesse modtog debutantprisen for romanen Mit halve liv.
At vende sig mod julens fortællinger er også at vende sig mod livet, og at
turde involvere sig i hverdagens problemer og kærlighedens forviklinger. Ja måske er det kun når hverdagens mysterium opretholdes, at
vi har muligheden for at forstå, at Gud kom os i møde som et lille
barn, der fødtes ind i den samme verden som vi lever i. Sammen
med alle de andre.
Glædelig jul og godt nytår!
Lars Ottosen
Sognepræst i Sankt Jakobs Kirke

Forsideillustration: Tal R, 2018. Copyright: Paradis/Tal R - Copenhagen (fotograf, Anders Sune Berg). Foto af Badia Ballan: Cæciliie Philipa Pedersen/Danmission Photo Archive

DER SKAL VÆRE LYS

Julefest i sognegården. Flæskesteg med
rødkål, Ris a la mande, kaffe og knas.
Oplæsning og julesange. Billetpris 80,-.
Billetsalg i sognegården fra mandag den
3. december kl.10.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

FAMILIEGUDSTJENESTE
DEN 2. DECEMBER, 1. S. I ADVENT, KL. 14.00

Vi samles i kirken til en kort adventsgudstjeneste ved Mia Rahr Jacobsen.
Børnekor og spejdere medvirker. Efter
gudstjenesten samles vi 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!

VI SYNGER JULEN IND

musikgudstjenester med fokus på den
klassiske musik. I januar er temaet Hellig
3 konger og vinter. Her medvirker kirkens
kantori under ledelse af Martin Petersen.
Ved musikgudstjenesten i februar medvirker trompetist Leon Sámalsson sammen
med kirkens kantori under ledelse af
Martin Petersen. Programmet kan i løbet
af januar ses på vores hjemmeside.

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 16.00

BABYRYTMIK

Vi synger julens stemning frem i fællesskab. Det gør vi traditionen tro den 3.
søndag i advent. Sankt Jakobs kirkes
to organister Martin Petersen og Lise
Dynnesen spiller, alle kirkens kor synger
og sognepræst Lars Ottosen byder op til
fællessang. Efter gudstjenesten vil der
være gløgg og æbleskiver i sognegården.

Et musikalsk og rytmisk tilbud tilrettet
småbørn i alderen 3 til 10 måneder. Nye
hold fra mandag den 21. januar. 7 mandage, pris 400,- kr. Tilmelding ved personlig
henvendelse på kirkekontoret fra den 15.
januar kl. 10-13. Læs mere på hjemmesiden.

KIRKEBIO KØBENHAVN
KirkeBio byder i den kommende periode
på tre film: Den 3. december kan man se
Stephen Frears Philomena med Judi
Dench i hovedrollen. Den 7. januar er der
film fra Tyrkiet. Deniz Gamze Ergüvens
Mustang fra 2015 om fem søstre, der bor
sammen med deres onkel og bedstemor
i en lille landsby i Tyrkiet. Den 4. februar
vises István Szabós filmatisering af Klaus
Manns roman Mephisto. Filmene vises
den første mandag i måneden kl. 16 i
sognegården. KirkeBio er en filmklub, og
for at se filmene, skal man være medlem.
Medlemskab for hele sæsonen koster
300 kr. Læs mere i programmet, som kan
hentes på kirkens hjemmeside.

ende kristen, arabisk kvinde af israelsk
herkomst. Badia Ballan er født i 1944 i
datidens Palæstina og voksede op i den
nye stat Israel under simple, men trygge
forhold. Sliddet i markerne og lysten til at
bryde med den udbredte analfabetisme
ansporede hende til at uddanne sig til
”practical nurse”. Under en rejse i Europa
kom hun i 1969 til Danmark, hvor hun
mødte en mand, og snart blev hun gift og
fik børn. I dag, næsten 50 år efter, er hun
dansker, pensionist og en aktiv frivillig efter årtier som ansat i det danske social- og
sundhedsvæsen. Mød Badia Ballan i dette
live-interview med Ivan Rod i sognegården.
I marts måned runder vi temaet Grænseland af. Her kan du møde forfatteren Anita
Furu, som på årets bogmesse netop har
modtaget debutantprisen for romanen Mit
halve liv.

HVOR ER DU, GUD? EN KLATRESENIORKREDSENS NYTÅRSMØDE TUR TIL KAUKASUS’ TOP
ONSDAG DEN 9. JANUAR KL. 14.00

ONSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 14.00

To af vores dygtige sangere, sopranerne
Astrid Elise Thomsen og Kirse Kampp,
medvirker sammen med organist Martin
Petersen ved flygelet. Nogle af de smukkeste duetter og arier fra operaverdenen kan
høres ved denne lejlighed, bl.a. arier fra Figaros bryllup af Mozart, Blomsterduetten af
Delibes, samt musik af Händel og Purcell.
Vi slutter af med at ønske hinanden godt
nytår med kransekage og et glas bobler.

V/ SOGNEPRÆST RASMUS NØJGAARD

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

Europas højeste bjerg, Elbrus, ligger i
Kaukasus 5.642 meter over havets overflade, og regnes blandt bjergbestigere til
verdens Seven Summits. I maj 2018 drog
de to erfarne klatremakkere generalsekretæren for Forlaget Eksistensen, Morten
Christiansen, og sognepræst Rasmus
Nøjgaard afsted til Rusland for at forsøge
en bestigning i det meget smukke og
vildsomme bjergområde. Det blev en minderig tur med tid til at reflektere over livet
og troen som et parallelt grænseland til
klatring i klippe, sne og is. Ord vil gavmildt
suppleres med fotos fra turen.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

RYTMISKE GUDSTJENESTER

GRÆNSELAND

SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14.00

TORSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.30

SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 14.00

TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.30

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 14.00

Rytmiske gudstjenester med kirkens
velsyngende, unge vokalgruppe og et sejt
swingende band under ledelse af Lise
Dynnesen og Flemming Ostermann.

musikere og vokalensemble. Klæd dig ud
hvis du har lyst og slå katten af tønden
på kirkepladsen efter gudstjenesten. Vi
slutter af i sognegården, hvor der vil være
catwalk med kåring af de bedste udklædninger. Der er fastelavnsboller, the, kaffe
og saftevand til alle, og til sidst en lille
film. Medarrangør: De Grønne Pigespejdere.

MUSIKGUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 13. JANUAR KL. 14.00
SØNDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 14.00

Udover Vi synger julen ind i december har
vi de kommende måneder yderligere to

Temaet Grænseland er hen over efteråret
blevet udviklet både i vores kirkemagasin
og en serie foredrag. Vi fortsætter nu med
yderligere to arrangementer. Det første i
februar, hvor forfatter og journalist Ivan
Rod taler med Badia Ballan, en herbo-

RASMUS NØJGAARD
Tlf. 26 17 05 83, Mail: RN@km.dk
LARS OTTOSEN
Tlf. 31 95 67 64, Mail: LOT@km.dk

MENIGHEDSRÅD
TINE SELMER BERTELSEN, formand

SOGNEINDSAMLERE
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
den 10. 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, tlf. 3061 8515 eller
email: nannanojgaard@hotmail.com

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

SOGNEREJSE
25. - 31. AUGUST 2019

BØRNEKOR

I ELBENS KULTURELLE FODSPOR

Koret øver hver tirsdag i kirken kl. 15.1516.40 og henvender sig til både drenge
og piger. Der lægges vægt på sangglæde,
stemmetræning og på at udvikle den musikalske horisont og vi synger et blandet
repertoire med hovedvægt 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. 9243 9810 /
lidy@teamsang.dk

Vi rejser fra Dresden til Prag, og følger
Elbens smukke vej gennem det tyske og
tjekkiske kulturlandskab. Vi rejser med
bus og flodbåd, og besøger smukke historiske byer og flotte naturparker langs med
Elben, og har fokus på europæisk kultur
og reformationens forhistorie.
Guider er kirkens præster og forfatteren
Peter Tudvad, der bor i Meissen, og som
indgående kender ruten. Pris og nærmere
program følger i februar, forhåndstilmelding på kirkekontoret (begrænset
deltagerantal).

Vi holder fastelavn med en festlig familiegudstjeneste med kirkens rytmiske

Træffes alle dage, undtagen mandag

CECILIE AHLMANN RAABERG
hjælpepræst
Tlf. 26 28 73 40,
Mail: car@bibelselskabet.dk

Mødestedet er i gang med sin 33. sæson.
Prisen er fortsat 30 kr. for et måltid varm
mad med vand, kaffe/the. Åbent hver fredag
i sognegården fra kl. 17 -18.30.

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 14.00

PRÆSTER

MIA RAHR JACOBSEN
Tlf. 29 62 90 41, Mail: MRJ@km.dk

MØDESTEDET

FASTELAVN

KONTAKT

Tlf. 26 15 60 51

KIRKEKONTORET
JAN KELLMANN HANSEN OG
TORBEN HAMANN 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. 92 43 98 10
Mail: lidy@teamsang.dk

KIRKETJENERE
JAKOB GRØNNEGAARD
Tlf. 41 10 20 32
ELSE WANG JENSEN
Tlf. 41 10 20 31
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

