Nyhedsbrev
Jerne Kirke

September • Oktober 2019

Gudstjenester
i Jerne og Skads Kirke

Søndag
d. 1. september

Søndag
d. 8. september

Søndag
d. 15. september

Søndag
d. 22. september

Jerne Kirke kl. 10.00
Poul Erik Kammersgaard

Jerne Kirke kl. 10.00
Biskop Elof Westergaard

Jerne Kirke kl. 10.00
Poul Erik Kammersgaard

Jerne Kirke kl. 10.00
Sarah Asp

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

Skads Kirke kl. 10.00
Poul Erik Kammersgaard

11. søndag efter trinitatis

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld
Høstgudstjeneste

12. søndag efter trinitatis

Efterfølgende kirkefrokost i
Jerne Sognehus

13. søndag efter trinitatis

14. søndag efter trinitatis

Skads Kirke kl. 10.00
Poul Erik Kammersgaard

Jerne Kirke kl. 11.30
Poul Erik Kammersgaard

Søndag
d. 29. september

Torsdag
d. 3. oktober

Søndag
d. 6. oktober

Søndag
d. 13. oktober

Jerne Kirke kl. 10.00
Sarah Asp

Jerne Kirke kl. 09.15
Sarah Asp

Jerne Kirke kl. 10.00
Poul Erik Kammersgaard

Skads Kirke kl. 10.00
Sarah Asp

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

Jerne Kirke kl. 11.30
Sarah Asp

15. søndag efter trinitatis

Morgenandagt

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

16. søndag efter trinitatis

17. søndag efter trinitatis

Jerne Kirke kl. 11.30
Poul Erik Kammersgaard

Søndag
d. 20. oktober

Søndag
d. 27. oktober

Onsdag
d. 30. oktober

Søndag
d. 3. november

Jerne Kirke kl. 10.00
Sarah Asp

Jerne Kirke kl. 10.00
Sarah Asp

Jerne Kirke kl. 10.00
Sarah Asp og
Poul Erik Kammersgaard

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

Jerne Kirke kl. 18.00
Poul Erik Kammersgaard
Børnegudstjeneste

18. søndag efter trinitatis

19. søndag efter trinitatis

Allehelgensdag

Efterfølgende kirkefrokost i
Jerne Sognehus

Skads Kirke kl. 10.00
Finn Ryneld

Kirkekaffe efter alle gudstjenester i Jerne Kirke kl. 10.00 undtagen ved konfirmationer og på helligdage.
Der er ingen dåb ved gudstjenesten i Jerne Kirke kl. 10.00, hvis der samme dag er gudstjeneste kl. 11.30.
Kirkebil: Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjeneste i Jerne Kirke.
Ring til Esbjerg Taxa på tlf. 75 14 45 00.
Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.

Grundtvigdage 3. - 8. september
Tag et særskilt program i foyeren i sognehuset.

Arrangementer
i Jerne Kirke og Sognehus

På cykel fra Esbjerg til Makedonien
Mandag den 2. september kl. 14.00-16.00
Udlængslen voksede på de lange skoledage i gymnasiet, og i sommeren 2018 begav Søren Olsen sig ud på en 2700 kilometers cykeltur fra
Esbjerg til Makedonien. I sit foredrag tager Søren os med på en rejse
igennem ti lande. Turen bød bl.a. på lange dage på de tyske landeveje,
telt blandt vildsvin i Slovenien, biljagt i Bosnien og madforgiftning
i Kosovo. I alle lande havde Søren fantastiske oplevelser med gæstfrihed. Foredraget handler derfor mere om mødet med mennesket end
kilometerantal og højdekurver.

Klaverkoncert
Tirsdag den 3. september kl. 19.00
Tidl. korsanger fra Jerne Kirke, Maria Bundgaard, Paris, spiller klaverkoncert i sognehuset.
Maria spiller værker af Chopin, Beethoven
og Rachmaninov.
Der er gratis adgang.

Bibelsk sjælesorg
Torsdag den 5. september kl. 17.00-18.30
Bibelsk sjælesorg er for alle, der har mærket sorg og smerte i deres liv og
for alle, der er interesseret i, hvad Bibelen og den kristne tro kan bruges til,
når livet er svært.
Her er der mulighed for at tale om, hvordan man har det, lytte til andre i
samme situation og dele erfaringer og minder. Gruppen er et fristed, hvor
man møder mennesker, der lytter med forståelse og som kender til de
svære følelser og tanker om sorg, savn, meningsløshed, afmagt, bøn og
tilgivelse m.m.
Tilbuddet er åbent for alle og forløber over fem torsdage i Jerne Sognehus.
Tilmelding til sygehuspræst Pernille Lydeking Svenningsen:
pernille.lydeking.svenningsen@rsyd.dk eller 79 18 20 70.

Sang

Sangeftermiddag
Mandag den 9. september kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Babysalmesang - sæsonstart
Tirsdag den 10. september kl. 10-11
Tilmelding er ikke nødvendig.
Alder: 0-12 måneder
Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard
Thomsen
Vi mødes i Jerne Kirke følgende dage:
10., 17., 24. september
1., 8., 22., 29. oktober
5., 12., 19., 26. november
26. november med afslutning for hele familien.
HUSK: Der er hygge og forfriskninger
i sognehuset, når musikken klinger af.

Koncertforedrag om
Johannes Jørgensen
Mandag den 16. september kl. 14.00-16.00
Et musikalsk møde med den danske digter Johannes
Jørgensen (1866-1956), én af Danmarks store digtere
som desværre aldrig fik den position, som hans litterære format gjorde ham fortjent til.
Alligevel blev han den danske forfatter der, næstefter
H.C. Andersen, har fået sine værker oversat til flest
sprog.
I sine digte mestrede han at formidle stemninger
og følelser til læserne, især gennem sine naturoplevelser.
Musiker Jens Stage har skrevet musik til et
udvalg af hans digte og lader sin musik ledsage
fortællingen om digterens liv og gerning.

Sang

Sangeftermiddag
Mandag den 23. september kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Tre søskende - udsendt af Læger Uden Grænser
Mandag den 30. september kl. 14.00-16.00
Merete og Mogens Brix Christensen udgav i
2018 bogen ”Tre søskende - udsendt af Læger
Uden Grænser” om deres tre børns oplevelser
som udsendte nødhjælpsarbejdere for Læger
uden Grænser.
Bogen er baseret på breve og beretninger, som
ægteparrets børn sendte hjem til forældrene,
mens de var udsendte, og den har været omtalt
i flere landsdækkende aviser, samt fået fine anmeldelser.
De dramatiske historier, der både danner forlæg
for Susanne Biers film” Hævnen” og karakteren
Jakob Sommer fra tv serien ” Sommer”, er taget
fra børnenes dagbøger, som de har skrevet under
deres udsendelser.

Korkoncert i Jerne Kirke
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
Et herligt genhør med Treenighedskirkens Drengeog Mandskor, der giver koncert i kirken.
Lasse Toft Eriksen akkompagnerer koret, og Lone
Gislinge dirigerer.
Der er gratis adgang.
Sang

Sangeftermiddag
Mandag den 7. oktober kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Film i Jerne Sognehus
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
lyder startskuddet til en række filmaftener i Jerne
Sognehus. Vi indleder med det Oscarbelønnede,
historiske drama ”Darkest Hour” om Storbritanniens
legendariske premierminister, Winston Churchill.
I rollen som Churchill ser vi en næsten ukendelig
Gary Oldman levere en pragtpræstation; han både
tramper afsted som den svære, excentriske premierminister med smag for god mad, vin og cigarer
og har styr på den skiftevis mumlende og kraftfulde
diktion, når Churchill taler – hvilket han gør ofte og
som regel med meget store bogstaver.
Glæd dig til den autentiske beretning om den mørkeste stund i Storbritanniens historie, hvor enhver
beslutning kan være katastrofal, og landets fremtid
balancerer på en knivsæg!

Efterårsferie

Ingen sogneeftermiddag mandag den 14. oktober

Van Gogh - gal eller genial?
Mandag den 21. oktober kl. 14.00-16.00
Van Gogh døde 37 år gammel og solgte kun et
eneste billede i hele sit liv, men han malede en
utrolig masse billeder, som i dag sælges til skyhøje priser, hvis de overhovedet bliver sat til salg.
Han har sit eget museum i Amsterdam, og der er
kommet to nye film om ham de seneste år.
Hvilken person var han mon?
I billedforedraget fortæller Anna-Grethe Østergaard
om Van Goghs dramatiske liv, og der vil blive
gennemgået en række malerier, der alle afspejler
begivenhederne i Van Goghs liv.
Vi skal også høre om nogle af de mange breve, som
han sendte til sin bror Theo, og man hører om dramaet mellem Van Gogh og Paul Gauguin i Arles i 1888.

Orgelkoncert
Søndag den 27. oktober kl. 16.00
Domorganist ved Aalborg Domkirke, Jørgen Ellekilde,
er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med
kandidateksamen i 2017 og blev efterfølgende
optaget i solistklassen med højeste karakter.
I foråret 2019 debuterede han fra Symfonisk Sal i
Musikhuset i Aarhus, hvor der i udtalelser blandt
andet stod: ”Han besidder en overlegen teknisk
formåen og spiller et imponerende program på
en særdeles overbevisende og virtuos måde”.
Dette efterår kommer han til Jerne Kirke, hvor han
vil spille værker af Hollins, Händel, Gade, Bach/
Vivaldi og Toccata.
Der er gratis adgang til koncerten.

Sang

Sangeftermiddag
Mandag den 28. oktober kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Børnegudstjeneste
i Jerne Kirke
Onsdag den 30. oktober kl. 18.00
Kom til halloween, hygge og uhygge i Jerne Kirke,
hvor vi starter aftenen med en børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kage og forfriskninger
i sognehuset.
FDF står for hygge og uhygge.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne!

Afskedsgudstjeneste
med organist Mette Nørup
Søndag den 22. september kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset (tilmelding til dette senest
mandag d. 16. september på kirkekontorets telefon eller e-mail - se nedenfor).
Kirkekontoret
Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 30
jerne.sogn@km.dk

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard (kbf.)
Præsteboligen, Fortuna Alle 61
tlf. 30 12 55 46
peka@km.dk

Kirkekontoret er åbent
Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.30
Torsdag kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00 - 12.30

Sognepræst Sarah Asp
Jerne Sognehus
tlf. 30 89 32 33
saas@km.dk

Jerne Kirkegårds Kontor
Skolebakken 156, tlf. 76 16 20 35
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

Sognepræst Finn Ryneld
Præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup
tlf. 75 16 00 48
finnryneld@bbsyd.dk

Organister
Jesper Topp, tlf. 42 92 41 81, jet@jernekirke.dk
Mette Nørup, tlf. 21 46 67 58, men@jernekirke.dk

Sognepræst Ingelise Wenzel
Jerne Sognehus
mobil 24 76 28 96
iwenzel@mail.dk

Kirketjenere
Britta Houlrik og Inger Hansen
tlf. 76 10 46 38
kirketjener@jernekirke.dk

Menighedsrådsformand
Dorthe Jensen
tlf. 58 59 49 77
dorthejuliusjensen@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder
Signe Øllgaard
tlf. 76 10 46 35 / 52 11 46 30
signe@jernekirke.dk

Fra menighedsrådet

Kommende menighedsrådsmøder afholdes
19. september og 23. oktober kl. 17.00.
Dagsorden og beslutningsreferat er fremlagt på
kirkekontoret.

Du kan læse meget mere om Jerne Kirke og Sogn på vores
hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig kirkens nyhedsmail.

jernekirke.dk

