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Tak til menighedsrådet, som gik
Den 21. marts ﬁk vi nyt menighedsråd og tog afsked med det råd, som havde
siddet i de sidste 4 år. Det afgående råd skal have en hjertelig tak for det store
arbejde, som det har udført i sin periode. Det var en gruppe med mange kompetencer, som blev bragt ind i de mange projekter, som rådet har arbejdet med.
Vi tog samtidig afsked med vores formand Andreas Rude, som med stort
overblik og evne til at uddelegere og beslutte har ledet arbejdet i 8 år. Vi håber,
at han blot holder en pause fra menighedsrådsarbejdet, så vi senere kan få
glæde af hans kvaliﬁkationer igen. Se mere om det nye menighedsråd på s. 9.
Sognepræsten

Præsten skriver
Intet varer evigt, og da slet ikke perioden som 2. præst ved Skt. Ansgars Kirke.
Derfor er tidspunktet også kommet, hvor jeg forlader menigheden for at tiltræde som børne- og ungdomspræst for hele bispedømmet. Dette sker pr. 1.
august.
Da jeg for to år siden tiltrådte som “domkapellan” vidste jeg ikke hvor længe,
jeg skulle være i menigheden, kun at det ville være for en kort periode. Derfor
er jeg taknemmelig for, at det trods alt blev til hele to år, hvilket har givet mig
mulighed for at opnå mere end blot et ﬂygtigt kendskab til sognet. Det har
været dejligt at møde jer, kære menighed, og have lært mange af jer at kende.
Jeg har befundet mig rigtig godt, og det skal I have tak for. Det er med stor
taknemmelighed at jeg ser tilbage på de forgangne to år, som har givet mig
værdifulde pastorale erfaringer.
Ofte tager vi ting for givet, og glemmer at takke Gud for de mange ting, han
giver os. For at denne afskedshilsen ikke skal minde for meget om en takketale
ved en Oscar-uddeling, vil jeg derfor ikke takke de mange mennesker, som
jeg er tak skyldig (det kommer jeg til at gøre personligt), men takke Gud for
disse mennesker. Særligt vil jeg sige tak for Niels, der har skullet hjælpe mig
med at indføre mig i de præstelige opgaver i Danmark. Det har han gjort med
stor tålmodighed, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen. Også
tak for Ulla, som har gjort livet her i huset mere familiært. Tak for alle dem,
der har brugt mig som præst, det være sig ved at deltage i messerne, gå til
skriftemål, modtage besøg eller undervisning osv. Også tak for dem, der gør
gudstjenesterne festlige: organist, kor og ministranter. Endelig en tak for de
mange fra menigheden, som gør en indsats mere eller mindre i det skjulte. Det
gælder de frivillige på kontoret eller i sakristiet, menighedsrådsmedlemmerne,
ﬁrmandunderviserne eller dem, der sørger for at de forskellige arrangementer
fungerer.
Lørdag d. 17. juli vil messen kl. 17 være en “afskedsmesse”, og bagefter vil der
blive holdt en kombineret fødselsdags- og afskedsfest for mig. Hele menig3

heden er selvfølgelig inviteret. Jeg vil også invitere jer til at følge mig med jeres
forbøn for mit nye hverv som børne- og ungdomspræst.
Daniel Nørgaard

Tak til andenpræsten
Efter sommerferien skal vi tage afsked med Daniel Nørgaard som vores andenpræst, da han er udnævnt til ungdomspræst for hele bispedømmet. Daniel
vil efterlade et stort tomrum, for selvom det er hans første post i en menighed
i Danmark, har han ikke siddet og ventet på at få besked på, hvad han skulle
foretage sig. Han har været aktiv på alle områder i menigheden: taget sig
af børn, unge og gamle, holdt studiekredse, undervist ﬁrmander, forberedt
brudepar og dåbsforældre, været show master ved menighedsarrangementer,
været en drivende kraft i lanceringen af vores nye hjemmeside og frem for alt
været i stand til selvstændigt at tage ansvar. Desuden har han været en fornøjelig husfælle for præstegårdens beboere, som vil savne ham meget i huset.
Gudskelov ﬂytter han kun over på den anden side af gaden; men erfaringen
viser, at ungdomspræster, selvom de bor tæt på, er engagerede så meget andre
steder, at de ikke er meget til stede i nærområdet.
Stor tak til Daniel for hans indsats i vores menighed i de sidste 2 år og held
og lykke med hans nye og krævende post i bispedømmet.
Niels Engelbrecht

Grill-fest lørdag den 14. august kl. 17.30
Vi begynder sæsonen 10/11 med en grill-fest for menigheden i præstegårdens
have, hvor vi glæder os til at se alle, store og små.
Voksne betaler 75,- kr. Børn er gratis.
Tilmelding på sedlen i kirken eller til sanktansgar@city.dk
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Brand i Bredgade
Tirsdag morgen den 4. maj vågnede vi i præstegården op til ild og røg: Dehns
Palæ brændte og fra 4. sal hos os kunne vi se brandfolkene spule vand ud over
det brændende tag. Vinden kom fra sydvest og sendte røgen ned i vores have
hele dagen. Det brændte stadig hele natten og onsdagen med. Ja selv fredag
steg brandfolk om på de høje stiger og sprøjtede vand ind i bygningen.
På det tidspunkt var det indvendige af palæet styrtet sammen så kun ydermurene var tilbage.
Det er en katastrofe for den nuværende ejer Danmarks Apotekerforening og
for deres forsikringsselskab, men også for den katolske menighed i Bredgade er
det meget sørgeligt. I Dehns palæ fejrede menigheden nemlig messe i halvandet år fra 1. marts 1841 til 1. november 1842 mens det første lille gesandtskabs-
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kapel i Bredgade blev revet ned og den nuværende kirke blev bygget. Dehns
Palæ blev i 1820 erhvervet af den stenrige katolik, tidligere plantageejer på
de dansk-vestindiske øer Christopher MacEvoy. Da han overtog Dehns Palæ
engagerede han arkitekten C.F. Hetch til at renovere interiørerne og tegne
møbler. Som bekendt blev det Hetsch, der tegnede vor nuværende kirke, så på
den måde er der – eller rettere var der – mange bånd, der binder/bandt os til
Dehns palæ. Om 5 år kan vi fejre 250 års uafbrudt tilstedeværelse i Bredgade
– lad os håbe at Dehns palæ er genopført til den tid.
Ulla Elmquist
Domsakristan

1. kommunion 2011
1. kommunionen bliver i 2011 søndag den 1. maj kl. 10.00.
Undervisningen ﬁnder sted i præstegården hver onsdag fra kl. 16.30 til 17.30,
eller for elever på Institut Sankt Joseph i undervisningstiden.
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Tilmelding for begge grupper er ved orienteringsmødet for forældrene onsdag
den 24. august kl. 19.30 i Menighedssalen, Bredgade 69 A.
Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest + 100 kr. til undervisningsudgifter. (Undervisningsbidraget gælder kun de børn, der undervises i
præstegården – ikke børn, der bliver forberedt på skolen).

Firmelse 2011
Firmelsen bliver i 2011 pinsedag den 12. juni kl. 10.00.
Undervisningen foregår i præstegården to lørdage om måneden fra kl. 13.0018.00. Firmanderne skal deltage i en weekend 17.-19. september – obligatorisk.
Tilmelding ved orienteringsmødet for forældrene og de unge torsdag den 17.
august kl. 19.30 i Menighedssalen, Bredgade 69 A.
Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest + 200 kr. til undervisningsudgifter.

Festen for Maria Goretti mandag 6. juli kl. 17.00
– messe for de misbrugte og krænkede.
I den sidste tid har vi oplevet mange afsløringer af misbrug og krænkelser af
børn og unge. Der er brugt meget tid på at tage stilling til vores ansvar som
kirke i denne forbindelse. Ligesom sidste år fejrer vi festen for den hellige
Maria Goretti med bøn for de misbrugte og krænkede, udsatte og svigtede
unge. Messen ﬁnder sted på initiativ af Dansk Katolsk Kvindeforening, som
også indbyder til et let måltid i menighedssalen efter messen.
Tilmelding til Ruth P. Meyer på 35 42 76 71 eller rpm@meyer.dk
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Konvertitkursus
Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder torsdag den 2. september kl.
19.30 i menighedssalen, Bredgade 69 A. Kurset løber frem til maj måned med
undervisning hver torsdag.
Tilmelding ikke nødvendig.

Bøn
Herre, send lys ind i mit hjerte
Min krop er så anspændt som en kattekrop
når den lurer på sit bytte. Herre,
hjælp min krop til at slappe af.
Mine tanker ﬂyver hid og did som grenene på piletræet,
når blæsten får tag i dem.
Herre, lad mine tanker falde til ro.
Min sjæl er tung som tørv, som netop er gravet op fra en mose.
Herre, gør mig lettere i sjælen.
Mit hjerte er mørkt som muld, gennemvædet af vinterregnen.
Herre, send lys ind i mit hjerte.
Ukendt forfatter
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Det nye menighedsråd
I dagene 20.-21. marts blev der afholdt menighedsrådsvalg i de forskellige
katolske menigheder i Danmark. I vores menighed stillede 10 kandidater op,
og af dem skulle 8 vælges som medlemmer af rådet. Valgdeltagelsen var ikke
særlig høj; kun 99 stemte.
De 8 nyvalgte medlemmer af rådet, som kommer til at sidde indtil 2014, er:
Beatrix Carlsen, Kristine Rude, Vita Trolle, Christian Veng, Bjarne von Benzon, Elisabeth Thomsen, Ingeborg Jørgensen og Jørgen Boesen. Derudover er
sognepræsten og 2. præsten automatisk medlemmer af rådet.
Den 8. april konstituerede rådet sig på det første menighedsrådsmøde. Andreas Rude, som i de sidste 8 år har været formand, havde ikke ønsket at stille
op til menighedsrådsvalget. Som hans efterfølger blev Beatrix Carlsen valgt.
Hun har i de sidste ﬁre år virket som næstformand. Som ny næstformand blev
Kristine Rude valgt. Bjarne von Benzon blev valgt som sekretær og Christian
Veng blev valgt som menighedens repræsentant ved pastoralrådet.
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ﬁndes på hjemmesiden under ‘Kontakt’ → ‘Menighedsrådet’.
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Ministrantweekend på Bornholm
16.-18. april var i alt 26 ministranter og ledere fra bl.a. vor menighed på en
weekend på Bornholm. Deltagerne var noget forundrede, da de ved ankomsten ﬁk meddelt, at vi havde fået en ny pave, og at det oven i købet var en
af vore køkkenfolk – pastor Marek Pomykala. Hans første beslutning var at
ﬂytte Vatikanet til et mere centralt sted end Rom, og det blev så Aarsballe på
Bornholm, netop der, hvor vi overnattede.

Resten af weekenden gik med at opbygge en ny Vatikanstat og at bekæmpe en
modpave, der havde forskanset sig på Lilleborg midt i Almindingen. Der var
også tid til søndagsmesse, med vores bornholmske søstermenighed i Aakirkeby, et besøg i Østerlars Kirke og i museet NaturBornholm. Vore ministranter
er allerede begyndt at glæde sig til næste års tur.
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KÆK-udﬂugt til Helsingør
Onsdag d. 12. maj tog Katolsk Ældre Klub på udﬂugt til Helsingør. Vejret kunne godt have været bedre, men den megen regn kunne alligevel ikke knægte
vort høje humør!
Der blev taget meget gæstfrit imod os i Skt. Vincents Kirke, hvor repræsentanter fra den katolske menighed deltog i vores messe, som Skt. Ansgars to
pastorer fejrede. Efter frokost i det ﬂotte menighedslokale bød turen på besøg
til Helsingørs katolske fortid: karmelitterklosteret ved Skt. Mariæ Kirke og
Skt. Olai Kirke, som nu er domkirke for Helsingør Stift. Derefter slog vi vejen
inden om Humlebæk Kro, hvor der var kaﬀe og wienerbrød.
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Personalia
Døbte:
Diana Sommer
Jonathan Due Nørgaard
Sunniva Margrethe Dam Lang
Layla Grace Foster
Maurits Fiala Baar
Anton Czigany Knudsen
Laura Magdziak Winsløw
Lykke Marie Danielsen Vangsgaard
Christian Erik Kjølsen
Sven Alexander Quas
Hector Medgyesi Lindholst
Alma Vikkelsøe-Engelbrecht
Adam Munthali Pedersen
Isabella Byrdal Christensen
Carolina Byrdal Christensen
Luna Vo Sonne
Julie Novella Rasmussen

Voksendåb påskenat:
Ole Birger Vesterager Pedersen
Hjertelig tillykke!

Optagelse i kirkens fulde fællesskab og ﬁrmelser påskenat:
Karen Christensen
Elisabeth Wetke Hallgren
Dorith Willemoes Andreassen
Anders Ditlev Christiansen
Henrik Gorm Christiansen
Heidi Krogh Vibholm Fournaise
Henning Nielsen
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Thomas Opal
Merete Weltendorﬀ Waldorﬀ
Inger Merete Bruhn
Hjertelig tillykke og velkommen!

Første Kommunionsbørn 11. april:
Manon Althea Anderberg
Alexandra Bieniecki
Sylvester O.W.Bizzaro
Gabriel Acosta Fleron Güldner
Marcus Anton Hauge
Tobias W.R. Mortensen
Charlotte Soﬁe Ortiz-Monje
Victoria Laurence Q. Petersen
Conrad Raduchowski
Helena Sophia Raaschou-Jensen
Frederikke Sophie Undén
Adam Jake Matt Cordon
Ellen Pingel
Fanny Pingel
Freja Pingel

Viede:
Anne Nørgård-Sørensen & Philip Due Jensen, nu begge: Due Nørgård
Helena Jane Hunt & Christian Skovdal Løth
Annabeth Rzepa Jensen & Stephen Edward Tye
Heidi Krogh Vibholm Fournaise & Daniel Luigi Baccalini
Hjertelig tillykke!

Fimander døbt pinselørdag:
Marius Josef Jentzsch Kozeluh
Bjørn Elias Eggertsen Magnussen
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Firmander pinsedag 23. maj:
Charlotte Susanne Carina Artych
Miranda Normany Bizzarro
Camilla Valentini Broholm
Bettine Czokow
Marie Valentine Dauzat
Andreas Schamuels Grove
Lukasz Howaniak
Soﬁe Fors Holmark
Nathalie Berenth Hindkjær
Maria Hidalgo-Calderon
Isabella Beck Jørgensen
Ann Marie Andaya Kirschberg
Marius Josef Jentzsch Kozeluh
Stephan Peter Bohn Lorensen
Helena Sichlau Lysgaard
Bjørn Elias Eggertsen Magnussen
Shan Santos Milleri
Karl Emil Skovfoged Nordentoft
Steﬀan Andrés Ortíz-Monje
Charmaine Cabañero Overballe
Marica Parlagreco
Elly Jormbeth Gorriceta Pedersen
Alma Guldberg Ravn
Ida Marie Monica Rude
Emma Viola le Fevre Ryom
Mikael Leon Sokoler
Nathalie Loglo Thomsen
Mai Amalie Kragerup Bak
Pawel Dzierzynski
Shimon Latim Edroma Jørgensen
Hjertelig tillykke!

Døde:
Kaj Plum Lykkesfeldt
Han hvile i fred!
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Kalender
På grund af præsternes sommerferier og deltagelse i sommerlejre vil
der kun være én messe om hverdagen i juli og august – nemlig kl. 8.00.

Juni
Onsdag den 2.

19.30

Torsdag den 3.

19.00

Lørdag den 5.

14.30

Søndag den 6.

10.00

Tirsdag den 8. 19.30
Søndag den 13. 11.30

Søndag den 27. 10.00

Koncert med Renaissancekoret.
Gratis adgang
Kristi Legems og Blods fest i Sankt Therese
Kirke, Bernstorﬀsvej 56
Voksenkatekese. “Kirkens puls – lige nu”
ved Andreas Rude
Kristi Legems og Blods Fest. Familiemesse
og procession. Derefter familiedag
HUK-møde: OK2Pray i kirken
Efter højmessen ﬂøjtes der til fodboldkamp
ved Sankt Therese Kirke mellem deres og
vores ministranter
Apostlene Peter og Paulus fest. Højmesse

Juli
Tirsdag den 6. 17.00
Lørdag den 17. 17.00

Den hellige Maria Gorettis fest. Messe
Lørdagsaftenmesse med efterfølgende
30-års fødselsdag og afsked med andenpræst Daniel Nørgaard

August
Lørdag den 14. 17.00
Tirsdag den 17. 19.30
Tirsdag den 24. 19.30

Vigiliemesse til Jomfru Marias Optagelse i
Himlen. Derefter grillfest i haven
Info og tilmelding til ﬁrmelse Pinsedag
12. juni 2011
Info og tilmelding til 1. kommunion
søndag den 1. maj 2011
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Afsender:
Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkens messetider
Kun messe kl. 8.00 om hverdagen i juli og august
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 8:00 og kl. 17:00
Lørdage
kl. 17:00
Søndage
kl. 8:00 og kl. 10:00 (højmesse)
Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7:30
Tilbedelse torsdag
kl. 16:00-17:00
Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne.
Præster:
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Daniel Nørgaard, tlf. 33 13 37 62, dn@sanktansgar.dk

Menighedsråd
Beatrix Carlsen (formand)
Kristine Rude (næstformand)
Bjarne von Benzon (sekretær)
Elisabeth Thomsen
Christian Veng

Ingeborg Jørgensen
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Pastor Daniel Nørgaard

