Nyhedsbrev marts 2017

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Fotoudstilling fra det tabte Syrien
Tirsdag 28. februar- 31. marts, Sognegården

Sognegården viser en udstilling af ny-opdagede fotos
fra Syrien anno 1961 hele marts måned. Det er en
fascinerende skildring af kulturmødet mellem det
moderne samfund og det traditionelle liv i det Syrien,
der engang var. Udstillingen kan ses i forbindelse
med andre arrangementer, eller man kan ringe til
sognegårdsvært Leif Laurbjerg og aftale et tidspunkt.
I udstillingsperioden vil fotobogen Eyes on Syria
kunne købes.

Musik i marts til store og små
*Søndag 19. marts kl. 16, Kirken:
Korkoncert med Sct. Ibs Kammerkor under
ledelse af dirigent Claus Heilmann. Koret
ledsages i et værk af guitarist Mikkel
Andersen, som også vil spille soloværker ved
koncerten. Musik af J. S. Bach, Mendelssohn
og Reger. Varighed 1 time og der er gratis
adgang.
* Lørdag 25. marts kl. 13, Kirken: I Luthers
fodspor Børne-/familiekoncert med musik,
fortælling og fællessang med trioen Gióia.
Et udvalg af de lutherske hovedpointer
introduceres med humor og i børnehøjde og med lidt ”brush-up-your-Luther” til de
voksne oveni. Varighed ca. 45 minutter.

Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling
er i år søndag 12. marts kl. 11-15 i Sognegården (man kan også
møde op efter højmessen). Man kan melde sig som indsamler på
dagen, men da vi gerne vil dække alle ruter i sognet, beder vi om
tilmelding forud. Tilmeld dig til Jørgen Thomsen, skriv sms til
2970 0627 eller mail jth@dca.dk eller til Karin Horsted Berg, skriv
sms til 2892 3318 eller mail karin@horstedberg.dk.
Når man har gået sin rute, byder vi på frokost i Sognegården.

Filmklubben Bjerg Bio
Torsdag 23. marts kl. 19..30-22, Sognegården

”Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i
himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor
jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være” (Lukasevangeliet, kap.
12).
Vi slutter vinter-trilogien med endnu en varm film i vintermørket.
”Bogtyven” handler om ordenes kraft. Den handler om pigen
Liesel, der adopteres af et tysk par, da hendes mor ikke længere
kan tage sig af hende.
Inden filmen kan der købes vand og popcorn. Alle er velkomne!

Fællesspisning
Tirsdag 14. marts, Sognegården fra kl. 17

Stillemeditationer
Onsdage i ULIGE uger fra kl. 17-18, Kirken

Kort refleksion, stilhed og bøn. Stillemeditationer
er en mulighed for en stille stund i kirken midt i
ugen, sammen med andre. Kirken er åben fra ca.
16.50. Alle er velkomne! Spørgsmål? Kontakt:
Hanne Perez, hanne_perez@hotmail.com eller
Ulla Britt Sørensen, 2021 2566.

Sankt Jørgensbjergs Menighedspleje inviterer til
fællesspisning og hyggeligt samvær i Sognegården.
Der er drop in fra kl.17, hvor vi dækker bord og gør klar til at
spise. Du er velkommen til at hjælpe til eller snuppe en snack
og hygge med de andre i Sognegårdens lounge. Vi spiser
sammen kl. 18 og slutter af med kaffe, sang og at høre om
sognets fremtidige arrangementer. Det koster 20 kr. pr.
person. Familier max 40 kr.
Tilmelding: Send sms til 51 26 30 04 eller mail på
mmbi@km.dk senest torsdag 9. marts.
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Foredrag med pensioneret
overlæge Karin Garde
Onsdag 1. marts kl. 19.30, Sankt Hans
Hospitals Kirke

Alle er velkomne til at komme og
høre Karin Garde fortælle om sine
mange erfaringer i psykiatrien.
Vi byder på en forfriskning bagefter.

Kaffetørstig om
søndagen?
Kom forbi
Mødestedet. Her er
åbent hver søndag i
Sognegården kl. 1416. Det koster kun
10 kroner for kaffe
og brød – og alle er
velkomne!

Så er det atter tid til en ny
runde babysalmesang
for babyer i alderen 3-10
måneder. Vi begynder
torsdag 20. april kl. 10 i
Kirken. Info eller
tilmelding hos Maria
Fruerlund Kamp,
mfk@km.dk/2116 8593.

Glæd jer til…
*Mandag 10. april kl. 19.30, Kirken: Passionskoncert, CoMa Strygekvartetten spiller Haydns
”De 7 ord på korset”. Sognepræst Mette Munk
Bie læser korsordene. Varighed ca. 70 minutter.
* Torsdag 1. juni kl. 10-16 Sommerudflugt. I år
kører vi nordpå til Frederiksborg Slotskirke og
haveanlæggene omkring Frederiksborg Slot og
vi spiser også frokost. Billetter kan købes på
kirkekontoret fra 1. April. Max 50 billetter. Pris
130 kr.

Seniorklub: ”Mennesket bag
reformatoren Martin Luther”
Tirsdag 21. marts kl. 14-16, Sognegården

Den 30. oktober 1517, for snart 500 år siden
slog en 34 årig mand, Martin Luther, et
dokument op på en kirkedør. Dokumentet,
forfattet på latin, var en opfordring til
akademisk diskussion på universitetet i
Wittenberg om kirkens brug af aflad, som
Luther mente var forkert. Ved de
efterfølgende diskussioner var problemet
ikke Luthers udsagn om aflad, men at han
anfægtede pavens autoritet. Tidligere
Domprovst Jens Arendt fortæller om Martin
Luther, som vi har meget at takke for, men
Luther sagde også forfærdelige ting, han ikke
skulle have sagt, og som har gjort megen
skade
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Kirkekaffe

Der er mulighed for lørdagsdåb 22. april ved MMB, 6. maj ved MFK og 10. juni ved UBS. Alle dage kl. 11.
Henvendelse til kirkekontoret.
NB: Kirkebil: Der er mulighed for kirkebil alle søndage. Der bestilles direkte til både ud- og hjemtur hos TAXA kl. 8-9, så der kan
tilrettelægges en rute. Ring på 46 75 75 75

Sådan finder du os

Præsterne
Ulla Britt Sørensen, Sankt Ibs Vej 9, træffes i dagtimerne (undt. mandag), tlf. 20 21 25 66, e-mail: us@km.dk (UBS)
Mette Munk Bie, Godthåbsvej 2, træffes i dagtimerne (undt. fredag), tlf. 36 30 36 12, mobil. 40 13 03 19, e-mail: mmbi@km.dk (MMB)
Maria Fruerlund Kamp, Møllehusvej 120, træffes i dagtimerne (undt. fredag) tlf. 21 16 85 93, e-mail: mfk@km.dk (MFK)
Martin Ishøy, Møllehusvej 83, træffes i dagtimerne (undt. mandag) tlf. 21 34 81 80 e-mail: mi@km.dk (MI)
UBS, MMB, MI er også præster på Psykiatrisk Center Sct. Hans samt i Psykiatrien Øst og Afd. for Børne- og Ungdomspsykiatri.
MFK er også præst i Roskilde Arrest.
Sognegården, Møllehusvej 120
Kordegn Inge Forsmann træffes man.-fre. kl. 10-14, torsdag tillige 16-18. Tlf. 46 34 14 66, e-mail: imnf@km.dk
Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg træffes man.-fre. kl. 10-14, tlf. 46 35 29 66, e-mail: pst@km.dk
Menighedsrådet: Post stiles til formanden Kim Jesper Josefsen og sendes til Sognegården, Møllehusvej 120
Kontaktoplysninger på alle ansatte findes på hjemmesiden.
Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26

www.sjk.dk - find også Sankt Jørgensbjerg Kirke på Facebook!
Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden og kan hentes i Kirken og i Sognegården.
Via hjemmesiden kan man tilmelde sig nyhedsbrevet og modtage det direkte i sin indbakke.

