SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

DECEMBER
Julen i Sankt Jørgensbjerg

December måned i Sankt Jørgensbjerg

Så blev det atter december – og sikke et år
2020 har været. Desværre kommer julen
også til at blive påvirket af de restriktioner,
vi alle har levet med så længe. Vi ville
allerhelst fejre jul som altid: med en
stopfuld kirke, masser af funklende øjne og
røde kinder, men det kan vi desværre ikke i
år. Derfor har vi besluttet, at tilmelding er
nødvendig, og der vil være gratis billetter til
gudstjenesterne 23. december og 24.
december.

Julebanko torsdag 26. november kl. 14-16, Sognegården. Kom og

Gudstjenesterne den 23. december er mest
for familier og bliver holdt i Sognegården.
Den 24. december mødes vi traditionen tro
i vores smukke gamle kirke.
Billetterne til julegudstjenesterne kan
hentes fra 8. december kl. 10 via
www.sjk.dk. Her finder man den
julegudstjeneste, man ønsker billet til, og så
guides man videre derfra.
Det er også sådan, man henter gratis
billetter til de øvrige arrangementer, hvor
billet er nødvendig.
Så selvom alt er anderledes i år, ønsker vi
en dejlig advent og glædelig jul til alle.
Vi håber, alle vil føle sig trygge ved at
komme i Sognegården og Kirken.
Vi glæder os til at se jer!
Menighedsråd og ansatte ved Kirken

Jul for børn, familier og barnlig sjæle

Onsdag 23. december kl. 14.30 og 16, Sognegården

Dagen før dagen sparker vi juleglæden i gang med
gudstjenester i Sognegården. Vi skal høre om
stjerner, jul og meget mere.
Kom glad og mærk julestemningen brede sig.
Obs: tilmelding nødvendig.

vær med til en god omgang banko. Vi sørger for hyggegevinster.
Bagefter hygger vi med julebolle, kaffe/te og portvin. Obs:
tilmelding nødvendig.

Advent i ord og toner tirsdag 1. december kl. 19.30, Kirken.

Begynd december måned med gode læsninger fra Bibelen og
dejlige sange og salmer ved koret. Ved Mette Munk Bie og Maria
Fruerlund Kamp samt organister og kor. Obs: tilmelding
nødvendig.

Mødestedet søndag 6. december kl. 14-16, Sognegården. I trygge

rammer mødes vi til kaffe, kage og en god snak. Det koster 15 kr.

Sangeftermiddag i nye klæ’r torsdag 10. december kl. 14.30-16,
Sognegården. Vi mødes omkring flyglet og synger fra

Højskolesangbogen. Obs: tilmelding nødvendig.

Filmklubben Bjerg Bio ”Mine aftner i Paradis” torsdag 10.

december kl. 19-22, Sognegården. Musikeren Ennio Morricone døde

92 år gammel i juli i år. Han nåede at skrive filmmusik til over 500
film. Mange af dem kan man se - og gense - alene for musikkens
skyld. En af de skønneste film er ”Mine aftner i Paradis” om
filmkunstneren Salvatore Di Vita, der vender hjem til sin hjemby.
En film om barndommens paradis og kærlighed. NB: Filmen er en
forlænget udgave og varer 2 ½ time. Vi begynder derfor allerede
kl. 19.00!

Julekoncert à to omgange: Nordisk julemusik søndag 13.
december kl. 15 og 17, Kirken. Så mange som muligt skal have
muligheden for at nyde sopran Frederikke Kampmann, tenor
Jonathan Koppel og kirkens organister på skift ved klaveret, så i
år er der to julekoncerter med temaet
”nordisk julemusik”. Obs: tilmelding
nødvendig.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Julehjælp 2020 – ansøgningsfrist 3.
december

Hilsen fra Adventsmarked-udvalget

Bor du i Sankt Jørgensbjerg sogn, og har du mere
end svært ved at få enderne til at nå sammen, så
kan du søge om julehjælp.
Ansøgningsskema kan downloades og udfyldes
elektronisk fra kirkens hjemmeside www.sjk.dk fra mandag 2. november til torsdag 3. december.
Papirudgave kan hentes på Sankt Jørgensbjerg
kirkekontor hverdage mellem kl. 10-13.
Alle spørgsmål på ansøgningsskemaet skal
besvares fyldestgørende, for at man kan komme
i betragtning.
For sent indleverede ansøgninger kommer ikke i
betragtning.
På bestyrelsens vegne
sogne- og sygehuspræst Ulla Britt Sørensen
formand

Vi ville så gerne holde traditionen i live og mødes 1. søndag i
advent til tombola og underholdning. Men pga. restriktionerne
omkring corona kan det desværre ikke lade sig gøre i år.
Vi satser stærkt på at være tilbage 1. søndag i advent 2021 og
ønsker alle en velsignet adventstid og jul!

Glæd jer til…
* Nytårsgudstjeneste 1. januar kl. 16, Kirken. Ulla Britt

Sørensen er tilbage fra orlov denne dag, så kom og sig godt
nytår til hende og til hinanden.

* Seniorklub ”Japan og Sydkorea på cykel” tirsdag 19. januar
kl. 14-16, Sognegården. Obs: tilmelding nødvendig.
* Nytårskoncert søndag 10. januar kl. 15, Sognegården. Obs:
tilmelding nødvendig

Gudstjenester
Søn. 29. nov.
Søn. 6. dec.
Søn. 13. dec.
Søn. 20. dec.
Ons. 23. dec.
Tors. 24. dec.
Tors. 24. dec.
Fre. 25. dec.
Lør. 26. dec.
Søn. 27. dec.
Fre. 1. jan.
Søn. 3. Jan.

10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
14.30 og 16 Sognegården
11.30 og 13 Sankt Jørgensbjerg Kirke
14.30 og 16 Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
16
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10
Sankt Jørgensbjerg Kirke

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Jul for børn
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsdag
H3Konger

MMB
MFK
MI
CW
MMB og MFK
CW
MI
MMB
MFK
MI
UBS
MMB

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
Under Ullas orlov: Christina Wildfang, træffes i dagtimerne (undt. mandag), tlf. 40 42 10 22, e-mail: cwa@km.dk (CW)
Mette Munk Bie, Godthåbsvej 2, træffes i dagtimerne (undt. fredag), tlf. 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)
CW, MMB og 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
Kirkegårdskontoret, man.-fre. kl. 10-13, tlf. 46 35 29 66, e-mail: 7159@sogn.dk
Menighedsrådet: Post stiles til formanden Kim Jesper Josefsen og sendes til Sognegården, Møllehusvej 120 eller via mail til 7159@sogn.dk
Kontaktoplysninger på alle ansatte findes på hjemmesiden.
Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26 – Kirken på Sankt Hans, Kurhusvænge 1

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.

