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SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Sorggruppe – et tilbud om hjælp i sorgen

Kristne Vikinger
Vikingeskibsmuseets festival 19.-20. august

Sorggruppen er for dig, som har mistet en pårørende og nu synes, at
Med vikingetiden går Danmark ind i den
sorgen og savnet er tungt at bære. I sorggruppen mødes vi og taler
kristne tidsalder, og kristendommen
om det, der er svært, og deler erfaringer med hinanden, så tabet og
ensomheden bliver lettere at bære. Og med det håb, at vi med tiden fornyer både udsyn og selvforståelse. Igen i
år trækker vi fra kirken i vikingeklæderne
lærer at leve med vores sorg og savn samtidig med, at der er plads
og yder vores bidrag til formidlingen af
til hverdagen og glæden.
trosskiftets kulturhistorie ved
Ny gruppe begynder 11. september. Vi mødes fem gange (hver 3.
Vikingeskibsmuseets festival. Svingende
mandag) kl.13-15 i Sognegården, Møllehusvej 120
røgelseskar, højt humør og ikke mindst
Gruppen ledes af sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie og
latinske hymner.
diakon og sygeplejerske Freddy Bolding. Læs mere om sorggruppen
på kirkens hjemmeside www.sjk.dk. Eller kontakt
Arrangementer i Hospitalskirken på Sct. Hans
sognepræst Mette Munk Bie på tlf. 40 13 03 19 eller
på mail mmbi@km.dk for tilmelding eller yderligere
* Onsdag 21. juni kl. 19.30: Foredrag med Johnny Victor
information.
Hansen fra Café Exit Johnny vil fortælle om Café Exit og dets

Glæd jer til...
*Stillemeditationer fra september måned.
Onsdage i ulige uger kl. 17-17.45, Kirken.
* Fællesspisning tirsdag 5. september fra kl. 17,
Sognegården. Menighedsplejen er vært.
*Filmklubben: Reserver allerede nu disse datoer til
filmklubben i efteråret: 21. september, 12. oktober
og 16. november.
*Seniorklubben: Foredrag ved politiinspektør Kim
Kliver, tirsdag 19. september kl. 14-16. Kim Kliver vil
fortælle om mange af politiets indsatsområder.

*Foredrag ”500 år og stadig uden ende –
reformationen til revision” ved forfatter Peter
Tudvad, tirsdag 19. september kl. 19, Sognegården.
*Domprovstiets Kirkehøjskole begynder atter en
sæson fra september. Temaet for efteråret er
”Reformationen og os i dag.” Oplysninger om
tilmelding og datoer kan findes på vores hjemmeside
www.sjk.dk.

mange tilbud, hvor målet er at hjælpe indsatte og exindsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
* Torsdag 6. juli kl. 19.30: Besøg af politiker til snak om
psykiatrien Sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti Liselott
Blixt stiller sig til rådighed for at besvare spørgsmål
angående psykiatrien. Vi opfordrer til åben dialog, og man er
velkommen med ideer til, hvad man kan gøre bedre indenfor
psykiatrien.
* Mandag 28. august kl. 19.30: Carsten Knudsen fra de
Nattergale kommer og underholder. Karsten er altid sjov og
lytter man godt efter, opdager man, at der også er stor
dybde i hans shows.
* Onsdag 6. september kl. 19.30: Lucca og Nina fortæller og
synger gospel. Lucca har været indlagt i psykiatrien og hun
fortæller ærligt om alt det svære i hendes liv. Men også om
det der har givet hende håb og glæde i en mørk tid. Det er
blandt andet gospelsangen, der har hjulpet hende til at
bevare håbet.
Efter alle arrangementer byder vi på en forfriskning.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Babysalmesang: Nyt hold fra 24. august kl. 10.

Mødestedet holder åbent alle søndage i Sognegården

Baysalmesang er for babyer i alderen 3-10 måneder og
deres forælder. Vi synger salmer og sanger, siger rim
og remser, danser og bruger vores sanser.
Programmet, som går igen fra uge til uge, varer ca. 40
minutter, og bagefter byder vi på en tår kaffe eller the.

fra kl. 14-16. Alle er velkomne til at komme forbi til en
kop kaffe, en bid brød og ikke mindst godt selskab og
gode snakke.

Sankt Jørgensbjerg Kirke ønsker alle en god sommer
og på gensyn til et spændende efterår. Kirken er også
Tilmelding og yderligere information hos sognepræst
på instagram, så hvis du vil se billeder fra kirkens
Maria Fruerlund Kamp, mfk@km.dk eller tlf. 22799381. hverdag, så følg os dér:
instagram.com/sanktjorgensbjergkirke
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Gudstjenester
Søn. 4. juni
Man. 5. juni
Søn. 11. juni
Tirs. 13. juni
Tirs. 13. juni
Søn. 18. juni
Ons. 21. juni
Søn. 25. juni
Søn. 2. juli
Tirs. 4. juli
Ons. 5. juli
Søn. 9. juli
Tirs. 11. juli
Søn. 16. juli
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Tirs. 1. aug.
Søn. 6. aug.
Tirs. 8. aug.
Søn. 13. aug.
Ons. 16. aug.
Søn. 20. aug.
Søn. 27. aug.
Søn. 3. sep.
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kl. 10
kl. 10

Sankt Jørgensbjerg Kirke
Folkeparken
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Kristiansminde Lokalcenter
Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Lindegården hus 3
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Kristiansminde Lokalcenter
Lindegården Hus 3
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Kristiansminde Lokalcenter
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
Sognegården
Lindegården hus 3
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.

4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.

MFK
Provstiets fællesgudstjeneste
UBS
Kirkekaffe
MI
MI
MI
MMB
MMB
MI
MMB
UBS
UBS
MMB
MMB
UBS
MFK
MI
MI
MI
MFK
Kirkekaffe
MI
MMB
Kirkekaffe
MI
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Der er mulighed for lørdagsdåb 19. august ved MMB, og 23. september ved MI. Begge dage kl. 11.
Henvendelse til kirkekontoret.

Kirkens orgel skal renses. Med ca. 1500 piber er det en større omgang, og derfor kan kirken ikke bruges i uge 32 og
33. Derfor er højmessen søndag 13. august flyttet til Sognegården. Efter gudstjenesten er der kaffe.

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 og Instagram!
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.

