SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

NYHEDSBREV AUGUST
Bydelsvandring

Mødestedet holder åbent alle søndage i

Lørdag 25. august kl. 9, Sognegården

Sognegården kl. 14-16. Under ombygningen
af køkkenet i Sognegården, rykker
Mødestedet lokale. Man skal ind ad
kontorindgangen og hen til lokale 2, hvor
Mødestedets værter er klar med kaffe og
kage. Alle er velkomne til nogle hyggelige
timer med god snak, kaffe på kanden og lidt
at spise. Det koster 10 kr.

I 1938 ophørte Sankt Jørgensbjerg med at være en selvstændig
by, da den blev lagt sammen med Roskilde, som dermed blev
Sjællands største provinsby. 2018 er med andre ord 80 års
jubilæumsår!
Så kom og vær med på bydelsvandring i det der indtil for 80 år
siden var en selvstændig by. Se kroge og stier du måske ikke
kendte og hør nogle af de lokale historier undervejs.

Vel
mødt!

Det er den første af tre vandringer. Vi mødes i Sognegården kl. 9
til en kop morgenkaffe. Hunde, barnevogne og rollatorer – der er
plads til det hele, og man kan gå hele eller dele af turen, som
man selv synes.
Turens længde: ca. 6 km. Fortællere: Kaj V. Hansen og Ulla Britt
Sørensen. Husk at tage vand/drikkedunk med.
Alle 3 datoer for bydelsvandringerne er: 25. august 2018, 4. maj
2019, og 24. august 2019.

At glæde sig til…
* Meditativ koncert en vej til indre ro, onsdag 5. september kl. 19.30, Kirken på Sankt Hans. Mayaya Louise
Schubert og Gert Bach vil først fortælle lidt om, hvordan lyde og vibrationer fra gong, synge- og krystalskåle har en
særlig evne til at afspænde krop og sind, og hvordan de kan være med til at opløse uro og bekymringer.
Afslutningsvist vil de skabe et meditativt lydlandskab, hvor du får mulighed for at finde stilheden i lyden – finde din
indre ro.
* Sangeftermiddage fortsætter i efteråret. Den første torsdag i måneden mødes vi i Sognegården kl. 14.30-16 og
synger. Første gang er torsdag 6. september.
* Koncert med Susanne og Peter, onsdag 12. september kl. 19.30, Kirken på Sankt Hans. En forrygende aften, hvor
vi også kan synge med.
* Filmklubben Bjerg Bio, torsdag 13. september kl. 19.30-22, Sognegården: ”Min far Toni Erdmann”. En ret så unik
film, om den gaggede Winfred og hans datter Ines, der er karrierekvinde og bestemt ikke har plads i kalenderen
hverken til sin far eller til det han kommer for at fortælle hende. Øvrige datoer er 11. oktober, 15. november samt 13.
december.
* Kan man danse en bøn – og en gudstjeneste? Tirsdag 18. september kl. 19, Sognegården. Denne aften får vi
besøg af Eli Lykke. Hun er diplomuddannet danseinstruktør og har igennem en årrække beskæftiget sig med dans
som religiøst sprog. Eli har deltaget i dansefestivaler rundt omkring i Norden og kommer denne aften for at
introducere os til forskellige danse med Frans af Assisi og pilgrimsdanse, som overordnet tema.
* Babysalmesang for babyer i alderen 3-10 måneder begynder igen fra torsdag 27. september kl. 10-11 i Sankt
Jørgensbjerg Kirke, hvor vi mødes over otte torsdage. Yderligere information og tilmelding hos sognepræst Maria
Fruerlund Kamp.
* Foredrag ”Robust – om tro og magtesløshed” tirsdag 2. oktober kl. 19.30, Sognegården. Robusthed er et af
tidens nøgleord. Over for det står magtesløshed. Kirken har noget at sige om begge dele. Sognepræst Lone Vesterdal
præsenterer, hvordan begrebet robusthed ser ud i teologiens og troens optik.

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Sorggruppe – ny gruppe fra 27. august

Provstiets kirkehøjskole

Sorggruppen er et tilbud om hjælp i sorgen til dig, som
har mistet en pårørende og nu synes, at sorgen og
savnet er tungt at bære.
I sorggruppen mødes vi og taler om det der svært og
deler erfaringer med hinanden, så tabet og
ensomheden bliver lettere at bære. Og med det håb,
at vi med tiden lærer at leve med vores sorg og savn,
samtidig med at der er plads til hverdagen og glæden.

Igen dette efterår byder Provstiets kirkehøjskole på fire
spændende foredrag med temaet ”At miste! Hvordan
passer vi på det, vi ikke vil miste?”

Første gang er 27. august. Vi mødes fem gange (hver
tredje mandag) kl. 13-15. Gruppen ledes af sognepræst
Mette Munk Bie og diakon og sygeplejerske Freddy
Bolding.
Læs mere om sorggruppen på kirkens hjemmeside
www.sjk.dk eller kontakt sognepræst Mette Munk Bie
på tlf. 40 13 03 19 eller på mail mmbi@km.dk, for
tilmelding eller yderlig information.

Datoer:
22. september, Jakobskirken
20. oktober, Sankt Jørgensbjerg Sognegård
10. november, Konventhuset
8. december, Vindinge Ny Sognegård
Alle dage begynder kurset kl. 9 og slutter senest kl. 12.
Fra 8.45 bydes der på kaffe og morgenbrød.
Deltagergebyr:
Prisen er kr. 300,- per person og gælder for hele
forløbet (fire gange - tilmelding til enkelte foredrag er
ikke mulig).
Tilmelding: Senest 7. september pr. e-mail (evt. tlf.) til
Ulla Christensen på mail: ullachr@mail.tele.dk (evt. tlf.
2427 3080). Se www.sjk.dk for yderligere info og
betaling.

Gudstjenester
Søn. 29. juli
Søn. 5. aug.
Tirs. 7. aug.
Søn. 12. aug.
Tirs. 14. aug.
Ons. 15. aug.
Søn. 19. aug.
Søn. 26. aug.
Søn. 2. sep.

kl. 10
kl. 10
kl. 13.30
kl. 10
kl. 14.30
kl. 14
kl. 10
kl. 10
kl. 10

Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Lokalcenter Kristiansminde
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
Lindegården hus 6
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke
Sankt Jørgensbjerg Kirke

9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.

12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.

MMB
MI
MI
MMB
MI
MI
MMB
MFK
UBS

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. 10-14, torsdag tillige 16-18. Tlf. 46 34 14 66, e-mail: imnf@km.dk
Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg træffes man.-fre. kl. 10-14, 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.

