SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

NYHEDSBREV
JULI OG AUGUST
Vikaren har ordet…

Mit navn er Oskar Micaelsson,
og jeg skal være barselsvikar
for Juliane Ilgner. Jeg er født og
opvokset i Sverige, men har
boet i Danmark siden 2009. Jeg
spiller meget forskellig musik
og på flere instrumenter –
noget, der begyndte allerede i
min barndom, hvor alle i min
familie spillede og sang, og
sammen gav vi koncerter i
vores lokale kirke.
Jeg ser frem til at arbejde i
jeres smukke by og kirke og
glæder mig til gennem
musikken at bringe mennesker
sammen i kirken og invitere jer
til at tage del i den glæde,
musikken kan bringe. Jeg ser
frem til at få hilst på jer alle.

Ny sorggruppe

Fra mandag 7. september kl. 13-15, Sognegården. Vi mødes fem
gange (hver tredje mandag)

Gruppen er for dig, som har mistet en pårørende og synes,
at sorgen og savnet er tungt at bære. Vi taler om det, der er
svært og deler erfaringer med hinanden.
Gruppen ledes af sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie
og diakon og sygeplejerske Freddy Bolding. Læs mere
www.sjk.dk eller kontakt Mette for yderligere info og
tilmelding.

25 års jubilæum som præst i Folkekirken
I anledning af at vores præst Ulla Britt Sørensen snart kan fejre
sit 25 års jubilæum som præst i Folkekirken, vil det glæde
menighedsrådet at invitere til reception søndag 23. august.
Corona-restriktioner betyder at vi må se tiden lidt an, før
detaljerne kan falde på plads. Men vi håber, at mange vil
benytte lejligheden til at komme og være med til at fejre dagen.
Ulla Britt Sørensen har højmessen søndag 23. august kl. 10.
Receptionen begynder i Sognegård kl. 12.

“Musikalsk interludium” i Kirken hen over
sommeren
Sommerkoncerter lørdage kl. 16.00 af cirka en
halv time/ tre kvarters varighed. Der vil være
begrænset antal pladser. Hvis reglerne tillader
det, vil der efter hver koncert blive budt på et
glas vin på plænen ved kirken. Vel mødt!
* 4. juli: Tvillingesøstrene Karen og Kirstine
Pedersen, på henholdsvis violin og cello,
optræder her som duo med musik af Bach,
Beethoven og Ravel.
* 11. juli: Kirkens nye organistvikar, Oscar
Micaelsson, spiller sammen med Anne Kirstine
Mathiesen, organist ved Køge kirke, og David Lau
Magnussen den første af J. S. Bachs trippelkoncerter på orgel, klaver samt cembalo.
* 18. juli: Oscar Micaelsson spiller koncert på
klaver med Mathias Reumert på slagtøj.
Musikken bliver af Robert Schumann, W.
Thärichen, og sammen improviserer de til slut på
stedet.
* 25. juli: Oscar Micaelsson, Anne Kirstine
Mathiesen og David Lau Magnussen spiller den
anden af J. S. Bachs trippelkoncerter.
* 1. august: Jacob Shaw, professor i cello ved
Marshall Academy of Music, Barcelona og stifter
af Scandinavian Cello School, spiller solo koncert
med musik af det tidligste værk for cello af Degli
Antonii, J. S. Bach og polsk musik af Bacewicz
samt et duo-stykke af Olivier Messiaen med
David Lau Magnussen på klaver.
* 8. august: Soloakkordeonist Bjarke Mogensen
spiller sammen med sin partner i duo Mythos
værker af Domenico Scarlatti, Carl Nielsen,
Richard Wagner og egne kompositioner.
* 15. august: Jubilæumskoncert! Kirkens organist
David Lau Magnussen har i år arbejdet som
kirkemusiker i Den Danske Folkekirke i 20 år. Det
fejres med en orgelkoncert med musik af danske
komponister - med undtagelse af musik fra en
anden stor jubilar, nemlig Ludwig van Beethoven,
som fylder 250 i år.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Menighedsmøde og orienteringsmøde:
Valg til menighedsrådet

Nyt Mødested

Søndag 5. juli og 2. august kl. 14-16, Sognegården

Onsdag 19. august kl. 19, Sognegården

I september 2020 er der valg til
menighedsrådene i hele landet. Har du lyst til at
høre mere om arbejdet i menighedsrådet, og har
du måske lyst til at være med i rådet, så mød op i
Sognegården denne aften. Vi laver drop in-cafe,
hvor menighedsrådet er vært med en forfriskning
og en snak om, hvordan vi laver kirke nu og i
fremtiden. Den 15. september holdes en
valgforsamling, hvor det nye menighedsråd kan
vælges.
Hvis du vil vide mere, så spørg Kim Jesper
Josefsen, formand for menighedsrådet, tlf. 6177
7839, Charles Clausen, medlem af
menighedsrådet og formand for valgbestyrelsen
tlf. 5116 6268 eller se mere på kirkens
hjemmeside: www.sjk.dk

Kom forbi til en kop kaffe, et stykke kage og en snak den
første søndag i måneden kl. 14-16 i Sankt Jørgensbjerg
sognegård. Pga. forebyggelse af coronasmitte kan vi max.
være 20 personer inden døre. Så vi sidder ude, hvis vejret
tillader det. Alle er velkomne! Det koster 15 kr.

Filmklub – reservér datoerne allerede nu!
På udvalgte torsdage laver vi salen i Sognegården om og
laver Bjerg Bio
Inden filmen er der en kort introduktion samt et
traktement til 25 kr. efter filmens tema.
Efter filmen taler vi kort om de indtryk, filmen har givet os.
Velkommen i mørket – ingen tilmelding og alle er
velkomne.
Yderligere information hos sognepræst Ulla Britt Sørensen.
Reservér datoerne for de kommende filmaftner i Bjerg Bio:
torsdag 17. september, torsdag 22. oktober og torsdag 10.
december. Hver gang fra kl. 19.30-ca. 22. Mere senere.

Gudstjenester
Søn. 5. juli
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
4. s. e. trin.
UBS
Søn. 12. juli
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
5. s. e. trin.
MMB
Søn. 19. juli
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
6. s. e. trin.
UBS
Søn. 26. juli
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
7. s. e. trin.
MI
Søn. 2. aug.
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
8. s. e. trin.
MFK
Søn. 9. aug.
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
9. s. e. trin.
MMB
Søn. 16. aug.
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
10. s. e. trin.
MFK
Søn. 23. aug.
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
11. s. e. trin.
UBS
Søn. 30. aug.
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
12. s. e. trin.
MI
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. 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
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.

