SOUNI ENSEMBLE & CHORUS

DECEMBER

LØRDAG DEN 7. DECEMBER KL. 19.00

“’Twas the night before Christmas”.
Christmas Carols og Evergreens, nye
som gamle, sunget og spillet af The Suoni Ensemble & Chorus. I øvrigt medvirker
Copenhagen International Childrens
Choir, alt sammen under ledelse af Siobhan Lamb.

1. december – 1. s. i Advent
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 14.00 Familiegudstjeneste
Mandag den 2. december
kl. 16.00 KirkeBio, James Ivory: Resten
af dagen

Entré 100 kr. for voksne, børn under 12
år gratis

Fredag den 6. december
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Lars Ottosen

VOCAL FROSTBITE
JULEKONCERT
ONSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 19.30

Hvid jul er overskriften på årets
julekoncert med Vocal Frostbite, der
akkompagneres af en harpespiller
og desuden har et flot lysshow til at
skabe den rette julestemning.
ENTRÉ 20 KR.

HÄNDELS ”MESSIAS”
PANUMKORET

FREDAG DEN 13. DECEMBER KL. 19.00
LØRDAG DEN 14. DECEMBER KL. 15.00

Solister: Sopran, Pernille Stolting-Madsen. Alt, Maja Skille. Tenor, Christian
Damsgaard. Bas, Andreas Landin.
Kapelmester: Sarah McClelland, musikere fra DR-radiosymfoniorkestret.
Dirigent: Jon Hollesen.
Entré 150 kr. Studerende og børn
under 18 år, 100 kr.

CAROLINE HENDERSON
JULEKONCERT 2019

ONSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 17.00 OG
KL. 20.00
TORSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 17.00
OG KL. 20.00

For tiende år i træk tager Caroline
Henderson på turné med sine populære
julekoncerter, og traditionen tro lægger
hun også i år vejen forbi Sankt Jakobs
sammen med sine faste musikere pianist Nikolaj Hess og guitarist Gustaf
Ljunggren.

Billetter hos Ticketmaster.dk

Lørdag den 7. december
kl. 19.00 Koncert: Suoni Ensemble &
Chorus 		
8. december – 2.s. i Advent
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Rytmisk gudstjeneste
kl. 16.00 LIONs CLUB julekoncert
Onsdag den 11. december
kl. 13.00 Seniorkredsen julefest
kl. 19.30 Koncert: Vocal Frostbite

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

Mandag den 27. januar
kl. 16.15 Ulvetimen
Fredag den 31. januar
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården
Mia Rahr Jacobsen

29. december - Julesøndag
kl. 10.30 Lars Ottosen

FEBRUAR
JANUAR
1. januar - Nytårsgudstjeneste
kl. 17.00 Ved kirkens præster
Fredag den 3. januar
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Rasmus Nøjgaard
5. januar - Hellig 3 konger
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

Fredag den 13. december
kl. 19.00 Panumkoret,
Händels Messias

Mandag den 6. januar
kl. 16.00 KirkeBio, Michael Haneke:
Kode ukendt

Lørdag den 14. december
kl. 15.00 Panumkoret,
Händels Messias

Onsdag den 8. januar
kl. 14.00 Seniorkredsens nytårsfest

15. december - 3. s. i Advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 16.00 Vi synger julen ind

Lørdag den 11. januar
kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste. Herefter
debatmøde: Gudstjenesten
til eftersyn

Onsdag den 18. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson

12. januar - 1. s. e. H3K
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Musikgudstjeneste

Torsdag den 19. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson

Fredag den 17. januar
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Lars Ottosen

Fredag den 20. december
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Mia Rahr Jacobsen

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

22. december - 4. s. i Advent
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen

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

Tirsdag den 21. januar
kl. 19.30 Temaforedrag: Sociolog Rasmus Willig

2. februar - Sidste s. e. H3K
kl. 10.30 Lars Ottosen
Mandag den 3. februar
kl. 16.00 KirkeBio, Joel & Ethan Coen:
Fargo
Torsdag den 6. februar
kl. 19.30 Temaforedrag: Forfatter
Dy Plambeck
9. februar – Septuagesima
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 14.00 Musikgudstjeneste
Onsdag den 12. februar
kl. 14.00 Seniorkredsen. Film: Unge
Astrid
Fredag den 14. februar
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Mia Rahr Jacobsen
16. februar - Seksagesima
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
23. februar – Fastelavn
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste
Mandag den 24. februar
kl. 16.15 Ulvetimen
Fredag den 28. februar
kl. 14.00 Gudstjeneste, Fælledgården,
Rasmus Nøjgaard

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30, dog undtaget 25. januar
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KONTAKT
Christmas Tree”

Når det bliver mørkt, tænder vi lys. For lyset fortrænger mørket, så vi ikke skal leve i skyggerne. Julenat er fortællingen om at Gud selv fødtes i mørket. Som en mægtig stjernesol
spredte han sine vinger af strålende lys udover hele jorden. Vi mennesker er i stand til at
høre Guds lysende ord og lade os forvandle af det. Kærlighedens forvandlingsord vækker
os med en ny klarhed om at vi er en del af fællesskabet, allerede kendte og elskede.
Julenat fejrer samhørigheden, det evige fællesskab som vi deler med kendte og ukendte.
Et fællesskab hvor ingen er uvelkomne uanset skyld og skyggeliv. Et fællesskab der kan
bære det svage, det skæve, det anderledes.
Vi lever i en tid der har brug for energi. Ikke kun fordi vi hele tiden arbejder og bruger os
selv fuldt ud, men også fordi vi føler os som en overbelastet generator der skal holde det
hele i gang, familien, vennerne, kroppen, sexlivet og alt det andet. Ikke kun fordi det er
vores tids stærkeste og mest prestigefulde mantra at have travlt, men også fordi vi har
en tro på at vi selv får det hele til at ske. Ikke kun fordi vi tror det hele afhænger af vores
produktivitet, men også fordi at selv fritiden beslaglægger vores kræfter. Der er ikke tid til
eftertanke og sindsro.
Menneskelivet, jorden og universet bærer en stemning af ubønhørlig bevægelse med sig,
som alene synes at accelerere. Vi lever i en accelerationstid, og oplever tab af kontrol og
overblik. Mange oplever en følelse af fortvivlelse og undergang med en lurende klimakatastrofe, genkomsten af politisk ustabilitet og økonomisk ulighed. En angst for at miste
freden, samhørigheden og det fintmaskede sikkerhedsnet som vores samfund har haft
spændt ud under os alle i mere end fem årtier.
Lyset kom som et rensede bad med helende ord og frelsende hænder. Som ånd gennemstrømmer den og forbinder os til stadighed med hinanden. Kristus kom for at give os
håbet om fremtiden tilbage, ny livslyst, nyt mod. I stedet for at begræde den foranderlighed som er verdens uomgængelige virkelighed, kan vi vælge at se hver dag som en gave
med en ny mulighed. Det guddommelige i verden er, at vi kan få øje på at menneskelivet
er en skrøbelig gave, og at vi evner at mærke samhørigheden og kæmpe for at hele det
sammenbrudte.
Guds ånd kommer til os for at forvandle os til mennesker med håb for fremtiden. Lad os i
den kommende adventstid tænde lys for hinanden, og fejre jul i fællesskab.
Glædelig jul!
Sognepræst Rasmus Nøjgaard

Forsideibillede: Gudrun Hasle, 2019 (foto, Steen Rasmussen). Fotos af Rie Neuchs: Rasmus Nøjgaard, Band/kor - Rytmisk gudstjeneste, Sankt Jakobs kantori, børnekor. Torben Eskerod: foto debatmøde.
Les Kaner: Dy Plambeck. Illustration Vitello/familiegudstjeneste 01.12.: Niels Bo Bojesen. Illustration Ulvetime: Josephine Kyhn. Med tilladelse fra Børn i kirken.

FÆLLES HÅB

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. Medarrangør: De
Grønne Pigespejdere.

SØNDAG DEN 26. JANUAR KL. 14.00

Temaet for denne gudstjeneste er ”Vand” .
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste for fuld skrue!

SENIORKREDSENS JULEFEST
FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 14.00

Vi begynder i kirken til en kort adventsgudstjeneste ved Rasmus Nøjgaard.
Børnekor og spejdere medvirker. Efter
gudstjenesten er der æbleskiver og
saftevand i Sognegården - og måske får
vi besøg af julemanden! Børn og voksne i
alle aldre er velkomne!

ONSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 13.00

Julefest i sognegården. Julefrokostbord,
ris a la mande, kaffe og knas. Oplæsning
og julesange. Billetpris 80,-. Billetsalg i
sognegården fra mandag den 2. december kl.10.

nes relevans i dag. Kom og vær med i
en diskussion om nadverens og dåbens
relevans og form i gudstjenesten.

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

VI SYNGER JULEN IND
SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 16.00

KIRKEBIO KØBENHAVN
KirkeBio byder i den kommende periode
på tre film: I december vises James Ivory’s Resten af dagen med Anthony Hopkins
og Emma Thomson i hovedrollerne.
Den 6. januar kan man se den østrigske
instruktør Michael Hanekes film Kode
Ukendt om det multikulturelle Europa,
hvor tre forskellige menneskers liv vikles
ind i hinanden på en travl hverdag i Paris.
Februar byder på en moderne nyklassiker
af brødrene Joel og Ethan Coen, Fargo, fra
1996 med Frances McDormand i rollen
som højgravid politikvinde, der efterforsker en forbrydelse i en lille by i Minnesota, fyldt med jordnære efterkommere af
skandinaviske nybyggere. 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.

Vi synger julens stemning frem i fællesskab. Det gør vi traditionen tro 3. søndag
i advent. Kirkens to organister Martin
Petersen og Lise Dynnesen spiller, alle kirkens kor synger og sognepræst Mia Rahr
Jacobsen byder op til fællessang. Efter
gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver
i sognegården.

SENIORKREDSENS NYTÅRSMØDE

MUSIKGUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 12. JANUAR KL. 14.00
SØNDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 14.00

Udover Vi synger julen ind i december har
vi i vintermånederne yderligere to musikgudstjenester med fokus på den klassiske
musik. Denne gang med fællestemaet
’Måneskin’ efter Paul Verlaines berømte
digt, der har inspireret kunstnere som Debussy og Faurée. I januar er overskriften
Claire de Lune I, Aftenmotiver, og i februar
Claire de Lune II, Vintermotiver. Kirkens
kantori medvirker under ledelse af Martin
Petersen. Programmet kan i løbet af januar ses på vores hjemmeside.

ONSDAG DEN 8. JANUAR KL. 14.00

Nytårsmøde med kransekage og champagne. Som vanligt vil der være god musik
at lytte til, og i år ingen undtagelse, når
sopranen Lea Quortrup synger det nye år
ind med operaperler, akkompagneret af
sin dygtige mand, Troels Roland. Vi slutter
af med at ønske hinanden godt nytår med
kransekage og et glas bobler.

BABYRYTMIK
Et musikalsk og rytmisk tilbud tilrettet småbørn i alderen 3 til 10 måneder. Nye hold
fra mandag den 20. januar. 7 mandage,
pris 400,- kr. Tilmelding ved personlig henvendelse på kirkekontoret fra den 13. januar kl. 10-13. Læs mere på hjemmesiden.

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

DEBATMØDE
RYTMISKE GUDSTJENESTER
Med kirkens unge vokalgruppe og faste
band under ledelse af Lise Dynnesen og
Flemming Ostermann.
SØNDAG DEN 8. DECEMBER KL. 14.00

Julegudstjeneste – ”Rockin’ around the

også var bidragyder til magasinet. Læs
hans artikel ”Når børnene er de voksne, og
de voksne børn” bl.a. om klimaforandringer og ansvar. I februar lægger forfatteren
Dy Plambeck vejen forbi Sognegården.
Dy Plambeck taler om kompleksiteten
ved fællesskaber med udgangspunkt i og
oplæsning fra sin seneste, anmelderroste
bog Til min søster. Til marts kan man
møde tidligere direktør for KVINFO Nina
Groes, som bl.a. taler om hvilken betydning familiens fællesskaber har for at
skabe ligestilling i samfundet.

FÆLLESSKAB
TIRSDAG DEN 21. JANUAR KL. 19.30

LØRDAG DEN 11. JANUAR KL. 11.30 - 15.00

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 19.30

Vi indleder i kirken, hvor vi har dåbsgudstjeneste. Bagefter er der en let frokost, og
vi fortsætter med en introduktion, samtale
og debat om dåben og nadveren. Vores
drøftelse vil blive inddraget i menighedsrådets indstilling til bispekollegiet, der har
bedt om en tilkendegivelse om ritualer-

TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.30

Fællesskab er tema for dette års magasin
og for rækken af magasinforedrag, som
vi tog hul på i efteråret. Henover vinteren
fortsætter vi med yderligere en række arrangementer. I januar får vi besøg af lektor
ved RUC, sociolog Rasmus Willig, som

PRÆSTER

Træffes alle dage, undtagen mandag
RASMUS NØJGAARD
Tlf. 26 17 05 83, Mail: RN@km.dk
LARS OTTOSEN
Tlf. 31 95 67 64, Mail: LOT@km.dk
MIA RAHR JACOBSEN
Tlf. 29 62 90 41, Mail: MRJ@km.dk

MENIGHEDSRÅD
TINE SELMER BERTELSEN, formand
Tlf. 26 15 60 51

KIRKEKONTORET
BØRNEKOR OG JUNIORKOR
Børnekoret (fra 8 år ) øver om tirsdagen
kl.15-16.25 i kirken. Juniorkoret (fra ca.12
år) øver om torsdagen kl.16.15-17.15 i
kirken. Korene medvirker 7-10 gange om
året ved gudstjenester, koncerter i kirken
og ’Ud af huset’. Det er gratis at deltage.
Kontakt organist og korleder Lise Dynnesen på tlf. 9243 9810. Se yderligere
oplysninger på kirkens hjemmeside.

JAN KELLMANN HANSEN OG
TORBEN HAMANN HANSEN
Tlf. 24 26 03 66
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

ULVETIMEN

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

MANDAG DEN 27. JANUAR KL. 16.15
MANDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 16.15

Drop-in rytmik og fællesspisning for småbørnsfamilier. Fællesspisningen koster 40
kr. for voksne, børn spiser gratis. Det er
gratis at deltage i rytmikken. Læs mere på
kirkens hjemmeside.

SENIORKREDSEN, FILM
ONSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 14.00

Seniorkredsen viser filmen Unge Astrid.
Kom og se denne anmelderroste portrætfilm om den unge Astrid Lindgren, spillet
imponerende af 25 årige Alba August,
og også med Trine Dyrholm i en af de
bærende biroller. Filmen er fra 2018 og er
instrueret af Pernille Fischer Christensen.

FASTELAVN
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 14.00

Vi holder fastelavn med en festlig familiegudstjeneste med kirkens rytmiske
musikere og vokalensemble. Klæd dig ud
hvis du har lyst og slå katten af tønden

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag den 8. marts samler Folkekirkens
Nødhjælp igen ind til verdens fattige,
som er dem der lider hårdest under de
globale klimaforandringer. Ændringerne i
klimaet er én af hovedårsagerne til, at 821
millioner mennesker - svarende til hver
niende verdensborger - sulter. Kom og giv
en hånd med, du kan hjælpe mange med
to timers indsats! Tilmeld dig allerede nu
til Sankt Jakobs Kirkes indsamlingsleder Nanna Nøjgaard, tlf. 3061 8515 eller
email: nannanojgaard@hotmail.com

MØDESTEDET
Mødestedet er i gang med sin 34. 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. Dog ikke
den 27. december. Se månedens menu på
kirkens hjemmeside.

JANE MARIE JENSEN
Tlf. 29 90 90 14
Mail: jmj.sanktjakobskirke@gmail.com

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

