SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

NYHEDSBREV OKTOBER
Verdensmålene på Bjerget

Oktober i Sankt Jørgensbjerg…

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30, Sognegården

Hvad betyder Verdensmålene lokalt og
globalt? Hvad kan vi gøre som almindelige
mennesker, og hvor kommer kirken ind? Hvis
Verdensmålene skal lykkes, skal vi stå
sammen. Derfor indbyder vi alle interesserede
og nysgerrige til et panel- og
samtalearrangement under overskriften
”Verdensmål og hverdagsmål”.
Aftenens panel styres af forfatter og journalist
samt klimaaktivist Signe Wenneberg og består
af tre nøglepersoner: Roskildes borgmester
Thomas Breddam, direktør for Verdens bedste
nyheder Thomas Ravn Pedersen og
generalsekretær for folkekirkens nødhjælp
Birgitte Qvist-Sørensen. De vil alle give deres
syn på verdensmålene, og hvordan de er
relevante for os alle som mennesker og kirke.
Programmet byder på oplæg fra panelet,
spørgsmål fra Signe Wenneberg og samtale
ved bordene, så vi alle både får noget at tænke
over og kommer med i snakken.

Guidet fællessang
Tirsdag 1. oktober og
29. oktober kl. 19.30,
Sognegården.

To aftener med
fællessang og en
snak om sangenes
betydning for os.
Hvad en sang
betyder for os hver
især kan være
meget forskelligt. Kom og vær med, når vi
sætter fokus på de enkle sanges betydning og
de følelser, de vækker i os. Hvad forstår vi ved
ordene og teksten?
Første gang er temaet efterårssange, anden
gang er temaet vintersange. Pris: 25 kr. pr.
gang. Tilmelding: tilmeld@sjk.dk
Aftener ledes af organist Juliane Ilgner og Kim
Jesper Josefsen.

* Sangeftermiddag torsdag 3. oktober kl. 14.30-16, Sognegården
* Sindets dag torsdag 10. oktober kl. 19-21. I år med særligt fokus på

forebyggelse af selvmord. Vi mødes på Hestetorvet og går videre til
Stændertorvet, hvor der er taler, musik og fællessang.
* Strikkecafe lørdag 12. oktober kl. 14, Sognegården. Kaffe og kage
koster 25 kr.
* Seniorklubben ”Pigerne fra Sprogø” tirsdag 15. oktober kl. 14-16,
Sognegården. Historiker Carsten Egø fortæller den rystende beretning
om anstalten for ”moralsk defekte kvinder” på Sprogø i årene 19231961. Kaffe og kage koster 25 kr.

* Filmklubben Bjerg Bio ”Casablanca” – play it again, Sam!

Torsdag 17. oktober kl. 19.30, Sognegården. Vi ser den store klassiker med

Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i hovedrollerne. Ved klaveret
spiller Sam: ”It´s still the same old story, a fight for love and glory…”
Filmklubben er gratis, men inden filmen er det muligt at købe
te/kaffe/lidt lækkert for 25 kr.
* Babyer og bøger – læseklub for dig på barsel Vi mødes fire
gange og snakker om noget, vi har læst – fx noveller, digte eller anden
kort skønlitteratur. Gruppen er for alle uanset hvor meget man får
læst – og selvfølgelig har man baby med. Det er gratis, der er kaffe/te,
og vi mødes tirsdag 22. oktober, 29. oktober, 5. november og 12.
november kl. 10.30-12 i Sognegården. Info og tilmelding til sognepræst
Maria Fruerlund Kamp.

* Foredrag onsdag 23. oktober kl. 19.30, Kirken på Sankt Hans

Søren Benthin fra Beredskabsstyrelsen kommer og holder foredrag
om, hvordan man overlever i forbindelse med katastrofer - alt fra
naturkatastrofer til terror. Efter foredraget byder vi på en lille
forfriskning. Der er gratis adgang.
* Babysalmesang – stadig få ledige pladser Nyt hold
babysalmesang fra torsdag 24. oktober kl. 10. Vi synger, danser og
siger rim og remser med babyerne. Efter programmet, som varer ca.
40 minutter, byder vi på en kop kaffe eller te. Vi mødes syv gange i
Kirken, og det hele koster 100 kr. Info og tilmelding til sognepræst
Maria Fruerlund Kamp.

* Samtalesalon om tro og tanke torsdag 24. oktober kl. 19.30-21,

Sognegården. Fokus på FN’s verdensmål. Samtale med udgangspunkt i

”samtalekort” produceret om Verdensmålene. Tilmeld dig gerne på
tilmeld@sjk.dk eller ring til Martin Ishøy, tlf. 2134 8180.

* Koncert: Kompositoriske Smuler torsdag 31. oktober kl. 19.30,
Sognegården

Søren Kierkegaards tanker i ”Philosophiske Smuler” omsat til musik.
Efter koncerten er der et glas vin eller en kop kaffe og en snak om
Kierkegaards skrift og musikken, vi hørte. Værket er skabt af Kuno
Kjærbye.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
At glæde sig til…
* Menighedsplejens fællesspisning onsdag 6. november fra kl. 17, Sognegården
* Suppe, samvær og kirkesnak tirsdag 12. november fra 17.30-20.30, Sognegården. Over mad indbyder vi til en snak
om, hvordan vi i fællesskab fremover skal lave kirke. Menighedsrådet orienterer også om regnskaber, budgettet,
aktuelt og planer for fremtiden.

* Filmklubben Bjerg Bio ”I, Daniel Blake” torsdag 14. november kl. 19.30, Sognegården.
* Optakt til Adventsmarkedet torsdag 21. november. Sammen med FDF spiser vi sammen, hører lidt om, hvad
pengene fra Adventsmarkedet går til og slutter i kirken med en kort børnevenlig gudstjeneste.

* Gran og kogler torsdag 28. november kl. 14, Sognegården. Under kyndig vejledning laver vi dekorationer. Bagefter er
der kaffe.

* Adventsmarked søndag 1. december kl. 11.30-15.30.
I næste måneds nyhedsbrev følger fyldigere omtaler, men sæt allerede nu kryds i kalenderen….
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Kirkekaffe

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. 10-13. Tlf. 46 34 14 66, e-mail: imnf@km.dk
Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg træffes man.-fre. kl. 10-13, 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.

