SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

NYHEDSBREV MARTS
Marts i Sankt Jørgensbjerg
* Salmernes univers onsdag 4. marts kl. 19.30,

Sognegården. Kom med på opdagelse i nye og gamle,

kendte og ukendte salmer med organist Juliane Ilgner og
Kim Jesper Josefsen.

* Sangeftermiddag torsdag 5. marts kl. 14.30-16,

Sognegården. Sangglæden fylder rummet, når vi mødes

med hinanden og en af organisterne ved flyglet.
* Bjerg Bio ”Lady Bird” torsdag 5. marts kl. 19.30,
Sognegården. Aftenens film handler om pigen Christine,

som kæmper for at finde sit ståsted i verden. Om de
relationer, der former os, og de ideer der definerer os og
om det sted, vi kalder hjem. Inden filmen er der mulighed
for at købe lidt lækkert at spise. Enhedspris i alt: 25 kr.
* Seniorklub, tirsdag 17. marts kl. 14-16, Sognegården: Fhv.
dommer Peter Garde fortæller om Stephen Hurwitz,
professor, kriminalist, ombudsmand – en af sin tids helt
store jurister.

* Årsmøde i Menighedsplejen, tirsdag 17. marts kl. 19,
Sognegården. Alle, der har lyst til at høre om, hvad

Menighedsplejen laver, er velkomne.

* Fortælleaften: Sankt Hans og kirken under
besættelsen, onsdag 18. marts kl. 19.30-21, Kirken på Sankt

Hans. Fortælleaften ved Britta Pedersen, tidl. sygeplejerske

på Sankt Hans og sogne- og sygehuspræst Ulla Britt
Sørensen. Kom og hør om "jagten" på historierne om de
illegale blade, om at gemme våben - og at gemme folk,
men også om hverdagen. Og om hvorfor busten af Claudi
Rosset blev en del af modstandsbevægelsen! Bagefter
drikker vi kaffe i det gamle apotek.
* Samtalesalon torsdag 26. marts og 30. april kl. 19..3021.15, Sognegården. Disse to aftener taler vi om Mickey
Gjerris’ bog ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”, som
tager fat i naturkriserne, klima og miljø, og hvordan vi
kommer videre. Hvis du sender dit navn, mailadresse eller
telefonnummer til enten tilmeld@sjk.dk eller MI@km.dk,
får du lidt relevant læsestof tilsendt. Du kan også ringe til
sognepræst Martin Ishøy på 2134 8180 og høre nærmere.

Mødestedet holder åbent alle søndage fra 14-16 i

Sognegården. Der er kaffe på kanden, lidt at spise og ikke
mindst rigtig godt selskab. Det koster 15 kr., og alle er
hjerteligt velkomne.

En stille forsvinden – foredrag om livet med
Alzheimers
Tirsdag 3. marts kl. 19.30, Sognegården

Kom og hør Julie Rubows gribende fortælling om
hendes mand Bjørn, der i en alder af 48 år fik
diagnosen Alzheimers sygdom. I foredraget stiller Julie
spørgsmål ved den måde demente behandles på – kan
vi være den behandling bekendt i verdens bedste
velfærdssamfund? Ligesom hun kommer med bud på,
hvordan man som pårørende holder fast i den gode
hverdag sammen med sin demente ægtefælle, samt
kommer med bud på, hvordan man kan hjælpe den
demente gennem angst og paranoia. Gratis adgang,
dørene åbnes kl. 19.00. Kaffe/te og kage koster 25 kr.

Bliv indsamler

Søndag 8. marts kl. 11.30-15, Sognegården

Traditionen tro er vi med, når Folkekirkens Nødhjælp
holder sin årlige sogneindsamling. Fokus for årets
indsamling er klimaforandringer, som i verdens fattigste
lande har katastrofale konsekvenser. Vi vil rigtig gerne
nå rundt til alle borgere i sognet, og derfor har vi brug
for din tid, din hjælp og dine ben! Har du lyst at gå en
tur rundt i sognet så tilmeld dig via dette link:
www.Blivindsamler.dk
Kontaktperson i Sankt Jørgensbjerg Sogn: Karin Horsted
Berg, karin@horstedberg.dk eller send SMS til 2892
3318.

”Min sjæl højlover Herren”
Søndag 29. marts kl. 15, Sct. Ibs

Koncerten finder sted Mariæ bebudelsesdag og har
Maria-relaterede korsatser som emne, bl.a. Marias
kendte lovsang, som begynder med ordene ”Min sjæl
højlover Herren”. Vokalensemblet, som er samlet af
organist Juliane Ilgner, har brugt en række
lørdagsprøver på at indstudere nogle af de smukkeste
af disse satser, og nu vil vi gerne vise jer resultatet! På
programmet står værker af bl.a. Edvard Grieg, Arvo
Pärt, Sergej Rachmaninoff og Peter Lange-Müller. Der
er gratis adgang og en kop kaffe til koncerten. Vi vil
sørge for at der er varme i kirken, men tag gerne en
varm trøje på, fordi der stadig kan være lidt træk.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Glæd jer til…
Sangeftermiddag torsdag 2. april kl. 14.30-15 i Sognegården.
Påske for børn søndag 5. april kl. 14, Kirken. Vi skal høre den helt store – og lidt uhyggelige – fortælling om påskens
dramatiske begivenheden. Efter gudstjenesten spiser vi påskeæg i våbenhuset.
Skærtorsdagsgudstjeneste og –middag torsdag 9. april. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 17 og bagefter er der
fællesspisning i Sognegården.
Salmernes univers onsdag 15. april kl. 19.30, Sognegården.
Bjerg Bio ”Hidden figures” torsdag 16. april kl. 19.30, Sognegården. Sæsonens sidste film.
Dukketeater søndag 19. april kl. 15, Sognegården. Teater Refleksion spiller Romeo og Julie – Shakespeare i børnehøjde.
Billetter er gratis og kan fås ved at skrive til sognepræst Maria Fruerlund Kamp mfk@km.dk. Forestillingen er for børn over 8
år.
Seniorklubben ”Kriminalforsorgen i Danmark” tirsdag 21. April kl. 14-16, Sognegården. Foredrag ved fængselsbetjent
Dorhall Ellingsgaard.
Naturandagter i Boserup Skov tirsdag 21. april, 26. maj og 16. juni kl. 16.30-17.15. Oplev Gud i naturen. Naturandagterne
er sammenkomster, hvor vi er åbne for det, der ikke kan måles, vejes eller sættes på formel – i håb om fred og større visdom.
Medvirkende: fløjtenist Gertie Johnsson og sognepræst Martin Ishøy. Andagterne foregår ved Naturstyrelsens shelterplads
ved Fjorden/østsiden af skoven. Ønsker man det, er der fælles afgang fra Boserupgård Naturcenter kl. 16. Der er ca. 1 km til
shelterpladsen. Bus 207 stopper flere steder ved Boserup Skov.

Gudstjenester
Søn. 1. marts
Tirs. 3. marts
Tirs. 3. marts
Søn. 8. marts
Søn. 15. marts
Ons. 19. marts
Søn. 22. marts
Søn. 29. marts
Søn. 5. april
Søn. 5. april
Tors. 9. april
Fre. 10. april
Søn. 12. april
Man. 13. april

10
13.30
15
10
10
13
10
10
10
14
17
10
10
10

Sankt Jørgensbjerg Kirke
Lokalcenter Kristiansminde
Plejecenter Sct. Jørgensbjerg
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Cafeen Bostederne
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
4. s. i fasten
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Påske for børn
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

MFK
MMB
MMB
MMB
MI
UBS
UBS
MFK
MMB
MFK
MI
UBS
MFK
MMB

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. 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 – 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.

