SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

NYHEDSBREV
SEPTEMBER
Vi åbner igen for arrangementer i
Sognegården. Vi følger naturligvis
retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne. Der er stillet håndsprit frem, og stole
mm. står med korrekt afstand. Døren
åbnes 15 minutter før, at arrangementet
begynder, og der vil være begrænset
deltagerantal.
Vi glæder os til at se jer igen, og vi gør
vores til, at alle kan komme i Sognegård og
Kirke og føle sig trygge ved det.
Maleriudstilling v. Nete Riemann og Ole
Valdemar Nielsen:
”Genesis/Skabelsesberetningen”
1. september-4. oktober, Sognegården

Udstillingen kan ses i forbindelse med
sognegårdens arrangementer. Fernisering tirsdag
1. september kl. 19.30.
Der fortælles om maleriernes tilblivelse. Musikalsk
indslag med trompet og basun.

Foredrag med kriminalkommissær Knud Haargaard
Onsdag 2. september kl. 19.30 i kirken på Sankt Hans

Knud Haargaard kommer og fortæller om sin lange karriere i
politiet. Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Ny sorggruppe – der er stadig ledige pladser

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. Læs mere
www.sjk.dk eller kontakt Mette for yderligere info og
tilmelding.

Seniorklub: ”Eventyr i Peru”

Tirsdag 15. september kl. 14, Sognegården

Globetrotter Kim Greiner fortæller og viser billeder fra en rundtur i det smukke og kontrastfyldte Peru. Kaffe med brød koster
25 kr.

Valgforsamling tirsdag 15. september kl. 19, Sognegården.
Det er tid til igen at vælge menighedsråd, som skal sidde de
næste fire år. Det vælger vi denne aften, ligesom kirker gør
over hele landet. Den fulde dagsorden for aftenen kan ses på
kirkens hjemmesiden www.sjk.dk

Filmklubben ”Bjerg Bio”

Torsdag 17. september kl. 19.30-ca. 22: ”Green Book”.

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. Yderligere information hos sognepræst Ulla Britt
Sørensen. Reservér også de to andre aftener i Bjerg Bio:
torsdag 22. oktober og torsdag 10. december.

Samtalesalonen åbner igen 27. august, 24. september, 22. oktober kl. 19.30-21.15, Sognegården
Kom og fordyb dig i et vigtigt emne. I efteråret 2020 taler vi om oplevelsen af det store, skønne, overvældende og
måske åndelige i naturen og andre sammenhænge. Det er et vigtigt element i kristendommen og andre religioner,
men det bliver ofte ikke taget helt alvorligt. Hvorfor? 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 for at høre nærmere.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Konfirmationer i september

Vi nærmer os endelig konfirmationerne. Alle har glædet sig til,
at dagene ville oprinde, siden de måtte aflyses i foråret. Nu er
tiden endelig kommet, og vi ser meget frem til at fejre dagene
med konfirmanderne og deres familier. Det betyder dog, at
der ikke er højmesse i kirken søndag 6. og 27. september.

Nyt Mødested

Søndag 6. september kl. 14-16, Sognegården

Kom forbi til en kop kaffe, et stykke kage og en snak
den første søndag i måneden. Vi sidder ude, hvis
vejret tillader det. Alle er velkomne! Det koster 15 kr.

Et nyt ansigt

Menighedsplejen holder årsmøde onsdag
23. september kl. 19-20 i Sognegården. Alle
er velkomne til at komme og høre om det
vigtige arbejde, Menighedsplejen gør i
sognet.

Fem uger hen over efteråret får vi
også en praktikant fra
Pastoralseminariet i København.
Han hedder Christopher Aagaard.
Han blev teolog sommeren 2020 og
har nu kastet sig over den mere
praktiske del af uddannelsen til
præst. Kom og vær med, når han
har højmessen i Kirken søndag 13.
september kl. 10.

Glæd jer til i oktober:
Tirsdag 27. oktober kl. 19.30 i Sognegården
er der foredrag ved forfatter Tom BukSwienty, som vil fortælle om sin seneste
bog ”Løvinden” om Karen Blixen.

Gudstjenester
Søn. 30. aug.
Tirs. 1. sep.
Tirs. 1. sep.
Lør. 5. sep.
Søn. 6. sep.
Søn. 13. sep.
Søn. 20. sep.
Lør. 26. sep.
Lør. 26. sep.
Lør. 26. sep.
Søn. 27. sep.

kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 13.30
Lokalcenter Kristiansminde
kl. 15
Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
kl. 9.30, 10.30, 11.30
Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 10 og 11.30 Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 10
Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 10
Roskilde Domkirke
kl. 12
Roskilde Domkirke
kl. 12
Sankt Jørgensbjerg Kirke
kl. 9.30, 10.30, 11.30
Sankt Jørgensbjerg Kirke

12. s. e. trin.

Konfirmationer
Konfirmationer
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

MI
MI
MI
UBS MMB MFK
UBS MMB MFK
Christopher Aagaard
MMB
MI
UBS MMB MFK
MI
UBS MMB MFK

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.

