SANTA CLAUS IS COMING TO
TOWN
TORSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19.30

Sammen med Mads Mathias leverer
bassisten Jesper Bodilsen et solidt
swingende repertoire af danske, italienske og amerikanske juleklassikere, der
passer perfekt til det smukke kirkerum
og som varmer hjertet og med garanti
vil få alle i den rette julestemning. Øvrige
medv. Regin Fuhlendorf, guitar. Peter
Rosendal, piano.
FRI ENTRÉ

DECEMBER
Torsdag den 3. december
kl. 19.30 Julekoncert. Jesper Bodilsen
& Mads Mathias
Lørdag den 5. december
kl. 16.00 Koncert: Kammerkoret 		
Carmina 		
6. december – 2.s. i Advent
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
Mandag den 7. december
kl. 16.00 KirkeBio, Ingmar Bergman:
Fanny og Alexander

KAMMERKORET CARMINA
LØRDAG DEN 5. DECEMBER KL. 16.00

ENGLELYD. En a capella koncert med
kammerkoret Carmina. Carmina garanterer julestemningen med øresmægtende
engelsk og nordisk kormusik, bl.a. af
Christopher Tye, William Byrd og John
Rutter. Koncerten varer ca. 1 time. Der
synges med behørig afstand mellem
sangerne indbyrdes og til publikum.

Onsdag den 9. december
kl. 14.00 Seniorkredsen - Juleafslutning
Torsdag den 10. december
kl. 20.00 Koncert: Vocal Frostbite
13. december - 3. s. i Advent
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 16.00 Vi synger julen ind

ENTRÉ: 100 kr. (studerende 70 kr.), billetter sælges ved indgangen fra kl 15.30.

Onsdag den 16. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson

VOCAL FROSTBITE
JULENS GLÆDE OG MAGI
TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 20.00

A cappella koncert med Vocal Frostbite.
Vocal Frostbite synger juleglæden frem
og inviterer til en koncert, hvor julens
magi fylder kirken med vores elskede
julesange og oplæsning af julens tekster.
Dirigent: Christina Vest.
ENTRÉ: 50 kr
Dørene åbnes kl.19.30 - billetter købes
på forhånd på www.vocalfrostbite.dk

CAROLINE HENDERSON
JULEKONCERT 2020
ONSDAG DEN 16. DECEMBER KL. 17.00 OG
KL. 20.00 - OG TORSDAG DEN 17. DECEMBER KL. 17.00 OG KL. 20.00

Torsdag den 17. december
kl. 17.00 Caroline Henderson
kl. 20.00 Caroline Henderson
20. december - 4. s. i Advent
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Rytmisk musikgudstjeneste
Præd.: Mia Rahr Jacobsen
23. december - Lillejuleaften
kl. 14.00 Lars Ottosen
kl. 16.00 Rasmus Nøjgaard
24. december - Juleaften
kl. 10.00 Rasmus Nøjgaard
kl. 12.00 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Mia Rahr Jacobsen
kl. 16.00 Lars Ottosen
25. december - Juledag
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen

26. december - 2. juledag
kl. 10.30 Lars Ottosen
27. december - Julesøndag
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen

JANUAR
1. januar - Nytårsgudstjeneste
kl. 17.00 Ved kirkens præster
3. januar - Hellig 3 konger
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
Mandag den 4. januar
kl. 16.00 KirkeBio, Francois Ozon:
Frantz
10. januar - 1. s. e. H3K
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Klassisk musikgudstjeneste
Præd.: Lars Ottosen
Onsdag den 13. januar
kl. 14.00 Seniorkreds - Nytårskur i
Kulturcaféen
17. januar - 2. s. e. H3K
kl. 10.30 Lars Ottosen
Tirsdag den 21. januar
kl. 19.30 Temaforedrag: Kirkens præster

Mandag den 1. februar
kl. 16.30 Børnegudstjeneste. Mumitroldens vintereventyr
Tirsdag den 2. februar
kl. 19.30 Temaforedrag: Direktør, debattør Nina Groes
7. februar – Seksagesima
kl. 10.30 Lars Ottosen
kl. 14.00 Klassisk musikgudstjeneste
Præd.: Rasmus Nøjgaard
Onsdag den 10. februar
kl. 14.00 Seniorkredsen. Film i Kulturcaféen
14. februar – Fastelavn
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste
Præd.: Mia Rahr Jacobsen
21. februar – 1. s. i fasten
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
Onsdag den 24. februar
kl. 14.00 Seniorkredsen. Kulturcaféen
28. februar – 2. s. i fasten
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard
kl. 14.00 Rytmisk musikgudstjeneste
Præd.: Lars Ottosen

24. januar - Sidste s. e. H3K
kl. 10.30 Mia Rahr Jacobsen
kl. 14.00 Rytmisk musikgudstjeneste
Præd.: Rasmus Nøjgaard
Onsdag den 27. januar
kl. 14.00 Seniorkreds - Kulturcaféen.
31. januar - Septuagesima
kl. 10.30 Rasmus Nøjgaard

FEBRUAR
Mandag den 1. februar
kl. 16.00 KirkeBio, Martin McDonagh:
Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri

Igen i år kan man opleve disse populære
julekoncerter, når Caroline Henderson
gæster Sankt Jakobs sammen med sine
faste musikere - pianist Nikolaj Hess og
guitarist Gustaf Ljunggren.

Billetter hos Ticketmaster.dk

SANKT JAKOBS kirke

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

DECEMBER / JANUAR / FEBRUAR

2020/21

En god ven og psykolog fortalte mig, at hun aldrig har haft så travlt som nu. Det er angst
og stress, folk gerne vil i behandling for. Også parterapi, fordi man er slidt op som par.
Med aflyste ferier og ekstra feriepenge, så er der pludselig råd til at gå til psykolog. Så
skete det uheldige, at min ven selv gik ned med stress. Nu taler vi sammen, for hun har
fundet ud af, at kirken er et godt sted at falde til ro og lade de indre batterier op. Kirken er
et sjæleligt kraftværk.
Her i adventstiden op mod jul og nytår, hvor vi gerne vil slå til sammen med gode venner
og den nære familie, er der travlt og mange traditioner. Rige og glædelige øjeblikke der
igen skal forløses. I år hærger Covid 19, og de fleste af os føler os lidt mere udsatte, måske også mere ensomme og plagede. I sådan en tid er kirken et meget godt sted at søge
hen. Ikke fordi der er pludselig helbredelse, men alene fordi der intet forventes af dig, du
skal hverken præstere noget eller stå til regnskab for nogen. Her i kirkerummet omsluttes
du af Guds forsonende ånd, og dit liv får betydning i evighedens perspektiv.
Når du går i kirke, kan du lade roen falde på dig i det smukke rum, mens gudstjenestens
genkendelige lyd og sanselighed omfavner dig og lader dig være ét med de andre uden
nogen form for påtrængenhed. Ritualernes ord og kirkemusikkens og salmernes toner er
på en og samme tid velkendte og fremmedartede. Her tales der til os, uden at vi skal svare
og prøves af. Alting har her sin egen tid, og er båret frem af et fællesskab, der insisterer
på, at vi over for Gud er ligeværdige trods alle forskelle i øvrigt.
Sådan kommer Gud til udtryk, som den der i al sin fremmedhed kommer til verden som
et menneskebarn, der inviterer os med ind i sit fællesskab. Et universelt fællesskab, der
får lov at være usynligt, hvis vi ønsker dét, men som bliver synligt i den korsfæstede og
opstandne. Han hvis egen smerte, død og opstandelse møder os med en omsorg og kærlighed, der også følger med os ud af kirken i det liv, vi hver især lever.
Kirken inviterer dig indenfor i denne trængte tid, så vi sammen kan tænde et lys i mørket.
Så du kan sætte farten ned for en stund, slippe bekymringerne og bebrejdelserne, så også
du må føle dig omsluttet af sjælefreden.
Glædelig jul!
Sognepræst Rasmus Nøjgaard

Forsidebillede: udsnit af Trine Boesen, ”The Sign 1” 2020 (foto, Léa Nielsen). Rie Neuchs: foto af Rasmus Nøjgaard. Fy & Bi: Fra ”Professor Petersens plejebørn” 1924, Det Danske Filminstitut.

SÆT FARTEN NED

JULEGUDSTJENESTER
Situationen omkring Corona | Covid 19
betyder, at vi kan være færre mennesker
i kirken, og derfor udvider vi antallet af
julegudstjenester, så alle får mulighed for
lytte til julens budskab og til julens musik.
Vi har to gudstjenester med fællessang
den 23. december, og den 24. december
udvider vi til fire julegudstjenester uden
fællessang (se tidspunkterne i kalenderen på bagsiden). Inden for de gældende
retningslinjer for Folkekirken kan vi være
op til 120 personer ved fællessang og op
til 200 personer i kirken uden fællessang.
For at ingen skal gå forgæves, indfører vi
tilmelding til gudstjenesterne den 23. og
24. december. Man tilmelder sig julegudstjenesterne på billettjenesten Billetto.dk
Er man utryg ved at deltage i gudstjenesterne i kirken, så streamer vi juleaften kl.
15.00 og juledag kl. 10.30 julegudstjenester på kirkens hjemmeside.

VI SYNGER JULEN IND
SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 16.00

I år skruer vi ned for sangen og prøver
om vi sammen med kirkens kor kan lytte
os til frem til julestemningen. Det gør vi
traditionen tro 3. søndag i advent. Kirkens
to organister Martin Petersen og Lise
Dynnesen spiller, og kirkens rytmiske
vokalensemble og Sankt Jakobs Kantori
synger for os.
Som ved julegudstjenesterne den 23. og
24. december er der tilmelding til ”Vi synger julen ind”. Tilmelding på Billetto.dk

KIRKEBIO KØBENHAVN
KirkeBio byder i den kommende periode
på tre film: I december vises Ingmar Bergmans familiedrama Fanny og Alexander,
som også blev Bergmans sidste film. Den
4. januar kan man se den fransk-tyske
film Frantz fra 2016 instrueret af Francois
Ozon, og i februar er der mulighed for at
opleve Martin McDonaghs Three Billboards
outside Ebbing Missouri med Frances
McDormand i hovedrollen. Frances
McDormand fik en Oscar for sin præstation i dette drama om en mor, der tager
kampen op mod det lokale politi og deres
inkompetente efterforskning af mordet på
hendes datter.
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.

FREMTID - TALKS
TORSDAG DEN 21. JANUAR KL. 19.30
TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30

RYTMISK MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL. 14.00
SØNDAG DEN 24. JANUAR KL. 14.00
SØNDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 14.00

Med kirkens unge vokalgruppe og faste
band under ledelse af Lise Dynnesen og
Flemming Ostermann. Temaet i december er ”Jul”, i januar ”Mystik” og i februar
”Lyset er på vej”.

KLASSISK MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 10. JANUAR KL. 14.00
SØNDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 14.00

I vintermånederne har vi to musikgudstjenester med fokus på den klassiske musik.
I januar er temaet ”Helligtrekonger”. Sankt
Jakobs Kantori medvirker under ledelse
af kantor Martin Petersen. I februar er
temaet ”Keglebanetrioen” af W.A. Mozart.
Medvirkende: Søren Elbo, klarinet og
Magda Stevenson bratsch, Sankt Jakobs
kantori og organist, pianist og kantor
Martin Petersen.

BABYSALMESANG
Et musikalsk og rytmisk tilbud til børn i alderen 3 til 10 måneder. Nye hold fra mandag
den 18. januar. 7 mandage, pris 400,- kr.
Tilmelding på kirkens hjemmeside fra den
4. januar.

BØRNEGUDSTJENESTE

I tilknytning til temaet for årets magasin
tager vi efter nytår tråden op fra efterårets
foredrag og samtaler med bl.a. Mads
Brügger og Kaspar Colling Nielsen. Det
sker, når kirkens faste præster i januar
trækker linjerne op omkring deres egne
bidrag til årets tema om Fremtid og om
håb i en dystopisk tid. Endelig bliver det til
februar muligt at høre KVINFOS tidligere direktør Nina Groes når hun kigger
ind i fremtidens familiestrukturer. Nina
Groes markerer sig som én af de centrale
skikkelser i den danske ligestillingsdebat.
I over et årti har hun arbejdet med at
udvikle diversitetsstrategier i det danske
samfund og internationalt.

KULTUREFTERMIDDAG
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

JULEAFSLUTNING

FILM I KULTURCAFEEN

ONSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14.00

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 14.00

Organist Martin Petersen spiller julen ind
sammen med sopran Kirse Kampp fra
Sankt Jakobs Kantori. Hør en Julehistorie,
og få en særlig godtepose med julelækkerier.

Vi viser den prisbelønnede danske film
“Onkel” fra 2019 instrueret af René Frelle
Petersen. Et medmenneskeligt drama om
en sønderjysk, halvinvalid gårdmand og
hans omsorgsfulde niece.
Kris på 27 er yderst beskyttende overfor
sin halvinvalide onkel som hun driver et
mindre landbrug i Sønderjylland sammen
med. Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt, og hun opdager, at der er et
liv uden for gården. Hun må beslutte om
hun vil blive på gården eller følge sit hjerte
og sine spirende drømme.

NYTÅRSKUR
ONSDAG DEN 13. JANUAR KL. 14.00

Vi byder på storslået nytårsmusik, bobler,
champagnegalop og kransekage. Organist og kantor Martin Petersen sidder ved
flygelet og sopran Nina Smidth-Brewer
synger værker af bla. Wolf, Norman Andersen og Mozart.

KAMPEN OM HIMMERLAND
ONSDAG DEN 27. JANUAR KL. 14.00

STUMFILMSBIOGRAF FY OG BI

I marts 2020 måtte vi aflyse den planlagte
opførelse af Mozarts ”Requiem”. Vi ser
frem til nu at kunne gennemføre koncerten med musikere fra DR-symfoniorkes
teret, et udvidet Sankt Jakobs Kantori og

Om Johannes V. Jensen og Thit Jensen.
“Mark-skrigerier”, sådan sagde nobelprismodtageren og forfatteren Johannes V.
Jensen om sin egens søsters læserbreve
i den store litterære familiefejde. Kvindesagsforkæmperen Thit Jensen og broren
Johannes var nære som børn og som
unge søskende i hjemmet i Farsø. - Men
som voksne var de uforsonlige, både
litterære, private og moralske rivaler.
Hvem var de 2 “Jensener” bag den store
litteraturarv. Vi serverer bombastisk jysk
bagværk til et af den danske kulturhistories største familedramaer. Ved dramatiker
Lenemarie Løwe Olsen

ONSDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 14.00

SOLISTERNE:

Christine Nonbo Andersen, sopran
Hanne Marie le Fevre, alt
Adam Riis, tenor
Lauritz Jakob Thomsen, bas
Yderligere information på kirkens hjemmeside.

MUMITROLDENS VINTEREVENTYR
Kyndelmisse og frostklare vintereventyr i
Mumidalen. Vi deler lækre vintermadposer
med overraskelser ud til alle børn efter
gudstjenesten.

Mødestedet, Sankt Jakobs Kirkes fredagsmåltid, som fra slutningen af oktober til begyndelsen af april sædvanligvis serverer et
måltid varm mad for 30 kr., er også ramt af
situationen omkring Corona | Covid 19. Det
betyder at Mødestedet desværre er aflyst
hele sæsonen til og med marts 2021. Følg
med på kirkens hjemmeside, hvis restriktionerne lempes. Vi glæder os til at se jer igen
til oktober 2021.

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 på
kirkepladsen efter gudstjenesten. Medarrangør: De Grønne Pigespejdere.

PRÆSTER

Træffes alle dage, undtagen mandag

SØNDAG DEN 7. MARTS KL. 16.00

MØDESTEDET - AFLYSNING

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 14.00

SENIORKREDS

MOZARTS ”REQUIEM”

MANDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 16.30

FASTELAVN

KONTAKT

Legendariske stumfilmsstrimler med
live-akkompagnement ved pianist Raivis
Zandovskis. Vi skal se 100 år gamle
filmklip med dansk kulturs mest berømte
komikerduo nogensinde: Fyrtårnet og
Bivognen. Adrætte, poetiske og endda
verdenstjerner! Uden dem ingen Gøg og
Gokke, men hvem var Fy og Bi? Og hvorfor
blev de set i hele verden? Baggrundsforedrag både om komikken og den alvorlige
bagside.
Vi byder på lidt sødt og drikkevarer i stumfilmsbiografen.

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
ANETTE BOD
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: MPT@km.dk
LISE DYNNESEN
Tlf. 92 43 98 10
Mail: LKD@km.dk

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
LENEMARIE LØWE OLSEN
Tlf. 50 40 91 69
Mail:LMLO@km.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

