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Aftenbøn
Om aftenen samler
jeg mig sammen

jeg ser på de billeder
der drager forbi i mig

foran dig Gud er jeg der
med mine tanker, følelser,
skuffelser og håb
fra i dag

jeg mærker endnu engang
de veje og omveje
jeg er gået
under mine fødder

jeg husker på dem,
jeg mødte i dag
holder inde og lytter til
hvad der endnu taler i mig

ankommet hos mig selv
taler jeg mit nu
ind i din nærhed
og beder om forvandling
Almut Haneberg

Præsten skriver:
Ved festmessen til Jesu Hjerte Fest i Stenosgade sidste uge fejrede pater Sanders
sin afsked som sognepræst ved Jesu Hjerte Kirke. Fra 1. august går han på
pension, men bliver dog boende ved kirken og fejrer fortsat messer der.
Biskoppen har bedt mig – sammen med pastor Marcos og med hjælp fra pater
Sanders – om at overtage ansvaret for menigheden for de næste 2 år. Håbet
er, at man inden for den tidsramme kan finde et nyt ordenssamfund til at
flytte i præstehuset ved Jesu Hjerte Kirke. Pastor Marcos og jeg vil dermed
have ansvaret for 4 menigheder og den spansktalende gruppe, der holder til
i Sankt Ansgar.
Da vi overtog ansvaret for Sakramentskirken, skrev jeg her i bladet, at i min
barndom havde der været 8 præster til at betjene vores tre menigheder.
Nu kan jeg tilføje, at i min barndom var der mere end 10 præster til at betjene
de 4 menigheder. Det blot for at sige, at det bliver svært at være til stede i det
omfang, som man tidligere kunne forvente af præsterne. Derfor er jeg glad for
at vide, at alle menighederne har nogle dygtige og godt ledte menighedsråd,
som sammen med præsterne får tingene til at køre.
Der er også chancer i den nye situation. Potentialet for et fælles børne- og
ungdomsarbejde, for fælles bibel- og troslæregrupper, for samlet undervisning af firmander, er større og alt sammen områder, hvor vi kan have gavn
af et mere intensivt samarbejde. Selvfølgelig må vi også skære ned på visse
ting, og her bliver det i første række Sankt Ansgar, der kommer til at holde
for. Søndagens 8-messer og eftermiddagsmesserne om hverdagen forsvinder.
Der vil således inden for City-området være morgenmesse i Sankt Ansgar og
eftermiddagsmesse i Jesu Hjerte – om fredagen vil der dog være tilbedelse og
messe i Sankt Ansgar.
Jeg håber, menighederne vil støtte os de næste år med god vilje og forbøn.


God sommer!

Sognepræsten

Firmelse 18.5.2013
Ligesom i år bliver firmelsesforberedelsen fælles for Sankt Ansgar, Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke. Selve firmelsen bliver i 2013 pinselørdag
den 18. maj kl. 10.00.
Undervisningen foregår i Sankt Ansgars Menighedslokaler, Bredgade 69 A,
hver 2. og 4. lørdag kl. 12-17.30.
FIRMANDERNE SKAL DELTAGE I TO WEEKENDER OBLIGATORISK
Tilmelding ved orienteringsmødet for forældrene og de unge tirsdag den
14. august kl. 19.30 i Menighedssalen, Bredgade 69 A.
Husk at medbringe en kopi af de unges dåbsattest + 500 kr. til undervisningsudgifter.

1. kommunion i Sankt Ansgars Kirke 7.4.2013
1. kommunionen bliver i 2013 søndag den 7. april kl. 11.00.
Undervisningen begynder i 1. uge i september for børnene fra menigheden.
For elever på Institut Sankt Joseph sker det i undervisningstiden.
Tilmelding for begge grupper er ved orienteringsmødet for forældrene onsdag
den 15. 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).

1. kommunion 2012,
Sankt Ansgars Kirke
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1. kommunion – Sakramentskirken 14.4.2013

1. kommunion 2012, Sakramentskirken

1. kommunionen bliver i 2013 søndag den 14. april kl. 09.30.
Undervisningen finder sted i præstegården hveranden lørdag kl. 11.00.
Tilmelding er ved orienteringsmødet for forældrene torsdag den 30. august
kl. 19.30 i Krypten, Nørrebrogade 27.
Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest + 100 kr. til undervisningsudgifter.

Voksenkatekese
Voksenkatekesen begynder i år lørdag den 1. september.
Voksenkatekesen finder sted i menighedssalen, Bredgade 69 A kl. 14.30. Pris
for deltagelsen er 40,- kr.
Det er i år 50 år siden, at Andet Vatikankoncil fandt sted. Dette vil vi bl.a.
markere med, at Helge Clausen fortæller om koncilernes historie til voksenkatekesen lørdag den 1. september.
Programmet for efteråret vil komme i næste sogneblad.
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Mød et sognebarn
Jytte Marianne G Hansen
fra Sankt Ansgars Kirke
Hvor længe har du tilhørt Sankt Ansgars menighed?
Jeg flyttede til Østerbro i 1968, stiftede familie, og
lige siden har jeg været medlem af Skt. Ansgars sogn.
Jeg kommer oprindelig fra Ordrup, blev døbt i Sankt
Andreas kirke og har gået i skole hos søstrene i Ordrup,
i Skovkrogen. Senere flyttede min familie til Bispebjerg,
hvor jeg skiftede skole og startede i 1. mellem hos Sankt Josef Søstrenes skole
på Dag Hammerskjölds Allé. Det var en hyggelig tid, der sad altid en søster i
porten og holdt øje med eleverne. Mine børn har gået i samme skole som jeg,
de er døbt og konfirmeret i Sankt Ansgars Kirke.
Hvilke arbejdsopgaver har du haft i menigheden?
I mange år har jeg været flittig kirkegænger og nydt at kunne deltage i højmesser og stille messer. Jeg har været med i menighedsrådet i flere omgange.
Jeg er med i menighedsrådet i denne periode. Mine arbejdsopgaver har været
mangfoldige. Jeg har hjulpet til, når der var arrangementer i menighedslokalet.
Jeg kan nævne at jeg deltager i kirkekaffe, er med i besøgstjenesten, er lektor
og kommunionsuddeler, og jeg er med i Katekeseudvalget.
Hvad har du været særlig glad for i menigheden?
Da jeg er kommet i kirken i mange år, er der mange ting jeg hæfter mig ved.
Der er kommet mange familier med børn, Det er dejligt at se og høre, at
der er liv. Det der også glæder mig, er de mange nye konvertitter, som giver
kirken nyt liv, og os der har været med i mange år, lærer også noget af dem.
Mange konvertitter har meget at byde ind med. I de mange år har der også
været mange præster. Det er inspirerende at præsterne kommer fra så mange
forskellige lande. Det har altid været en fornøjelse at lære dem at kende. Præsterne gør et godt forsøg på at lære det danske sprog. Jeg har haft den glæde at
have kendt pastor Geertz-Hansen, pastor Ib Andersen, pastor Timmermann
og nu pastor Niels Engelbrecht. Nogle rejser er det også blevet til, både til
Vadstena, Rom og Israel. Jeg er også glad for at have fået lov til at være lektor.
Jeg lærer noget hver gang jeg står på prædikestolen. Som kommunionsud6

deler er det meget smukt og nærværende, at være med til at række kalken til
de mange sognebørn, som jeg har set og hilst på i årenes løb.
Hvad ønsker du for menighedens fremtid?
Mine ønsker for Sankt Ansgars menighed er, at den må blive ved med at
bevare den gode vækst af konvertitter, bryllupper og barnedåb. Jeg håber, at
det gode fællesskab i menigheden fortsætter. Det giver sig udslag i, at når vi
mødes til kirkekaffen efter messen, har vi altid noget at tale om. Mine gode
ønsker gælder også menighederne i Sakramentskirken og Jesu Hjerte kirke,
samt for vore præster, der har meget at se til.

Pavelig udnævnelse
Ved afslutningen af messen på Åsebakken søndag den
20. maj 2012 meddelte biskop Czeslaw, at pave Benedict
den XVI pr. 28. april 2012 har udnævnt pastor Niels Engelbrecht til Monsignore.
Vi ønsker Monsignore Niels hjertelig tillykke med udnævnelsen og ønsker Guds rige velsignelse over ham og hans
arbejde i hans sogne, der dækker flere menigheder i City og
på Bornholm. Vi takker endvidere for alt arbejdet og den omhu og omtanke
som Monsignore Niels udviser over for os alle.
På vegne af menighederne og menighedsrådene i Sakramentskirken og Sankt
Ansgars Kirke, Ewa Siekierski og Beatrix Carlsen.
En særlig tak til Beatrix
I alle mine menigheder har jeg nogle meget engagerede og kompetente menighedsråd, som bliver ledet af dygtige og selvstændige formænd. Uden dette
ville det ikke være muligt at være præst i 3 snart 4 menigheder.
Men i dette blad skal der alligevel være en særlig tak til Beatrix Carlsen, formanden i Sankt Ansgar. Beatrix giver aldrig op, hvis hun går ind for en sag,
og som det fremgår af ovenstående, er hun endda i stand til via Biskoppen
at trænge igennem til Paven. Det er nemlig Beatrix og menighedsrådet, der
har sørget for den fine udnævnelse, som jeg fik på Aasebakken til valfarten.
Mange tak Beatrix.
Sognepræsten
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Tillykke til Sylvie og SAK!
Hver menighed har sin Caritas repræsentant. I Sakramentskirken hedder repræsentanten Sylvie Dauzat. Sylvie bruger en ikke ubetydelig del af sin fritid
på at arrangere et årligt loppemarked til fordel for Caritas, at indsamle briller
til Niger og at gøre almen reklame for Caritas.
Det er derfor velfortjent, at Sylvie har modtaget en personlig invitation
af Regentparret til haveselskab på Fredensborg Slot den 19. juni 2012.
Anledningen er en fejring af ”Det frivillige Danmark”, og Sylvie er udvalgt,
fordi hun har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats som frivillig for
Caritas.
Sylvie selv mener ikke, at hun alene kan tage æren. Æren skal deles med
menigheden, der trofast bakker op om Sylvies tiltag. Derfor skal lyde et stort
tillykke med anerkendelsen til både Sylvie og Sakramentskirkens menighed.
Keep up the good work!
Ewa Siekierski, menighedsrådsformand for Sakramentskirken

Ting og hjælp efterlyses til loppemarked
til fordel for Caritas
Igen i år holder Sakramentskirken et loppemarked til fordel for Caritas. Loppemarkedet afholdes lørdag den 15. september 2012 kl. 1.00-16.00 i gården
ved siden af kirken. Indgang gennem porten Nørrebrogade 27.
Har du ting og sager tilovers derhjemme, er du meget velkommen til at aflevere dem i Sakramentskirken eller kontakte Sylvie. Sylvie henter gerne, hvis
der er behov for det. Køkkenting, legetøj, bøger, billeder og rammer, nipsgenstande, små møbler mv. Brugte briller er også velkomne – da de bliver
sendt til Niger, hvor der er oprettet en øjenklinik.
Hvis du allerede nu ved, at du har mulighed for at hjælpe, så kontakt Sylvie.
Der er også brug for hjælp til forberedelsen af loppemarkedet, på selve dagen
samt til bagning af kager til loppemarkedets café.
Sylvie Dauzat, tlf. 30 61 29 94, sylviedauzat@hotmail.com
På forhånd tak for hjælpen!
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KÆK- tur MARIAVAL og S:ta KATHARNA
Årets KÆK-tur samlede femogtredive medlemmer og et par evig
heds
katekumener til en oplevelsesrig tur i det kirkerige Skåne. Under ledelse af
pastor Niels Engelbrecht assisteret af Marcos Romero Bernus var der lagt op til
en rigtig sommerudflugt i en jomfruelig Mariamåned. Vi skulle krydse Skånes
sjællandsagtige landskab via Skurup og Sjöbo til Tommelilla hvor Benediktinerinderne havde stillet klosterkirken til rådighed for os. Efter messen i det
kolossale rum spiste vi den medbragte mad. Nonnerne var forbavsede over vor
lidt tidlige ankomst, der skyldtes, at vi havde måttet stryge første stop på turen
Dalby Kirke, da den var lukket på grund af restaureringsarbejder. Det var ærgerligt. Dalby Kirke er ikke alene nordens ældste stenkirke men den var også sæde
for biskop Egin fra Hildesheim samtidigt med at domkirken i Lund kun er 12
kilometer væk, var den sæde for biskop Henrik fra Orkney-øerne. Der var go i
de gamle missionærer. I en notits i dødebogen Necrologicum Lundense skriver
kannikkerne ved Sct. Laurentii kloster i Lund, at kongen (Svend Estridsen) var
den første, der byggede kirke i Dalby. Vi må have turen til Dalby til gode.
Det planlagte besøg i Skånes sydligste købstad med besøg i den katolske kirke
og måske en lille shoppingtur i “gamla Stan” blev heller ikke til noget, hvis
vi skulle nå at se den nye S:ta Katarina kirke i Trelleborg. Let skuffede tog
nogle af os, inspireret af Marcos, en lille lur i bussen. Men vi blev glædeligt
overraskede, da vi kom til Trelleborg, der indtil for få år siden bare var et
jernbaneknudepunkt og færgehavn mod syd. Byen er takket være udgravningen af et stort fæstningsanlæg fra vikingetiden blevet en turistattraktion
med rekonstruktion af det store militæranlæg. Allerede dengang stolede man
ikke rigtigt på Warszawa-pagtens medlemmer. Allerede i 1267 var der et Franciskanerkloster helt indtil 1537. I dag er der en levende menighed med godt
700 medlemmer, men også her har man iflg. sognepræsten Ajan Weerdesteyn et problem med at få medlemmerne til lommerne og betale kirkeskat.
Den nye kirke i rød tegl er tegnet af arkitekt Stefan Brechensbauer og byggeriet skal forestille et skib og symboliserer både byens maritime tilknytning og
skibet som Kristi kirke. Således er der i den stævnformede bygning placeret
et kors som gøsen på et orlogsskib. Symbolet leder tanken hen på gøsen på
russiske orlogsskibe, som jo altid er et blåt andreaskors.
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Kirkerummet er kvadratisk og oplyst af en kuppel over det centralt placerede
alter foran døbefonden, der er et dåbsbassin. Mest iøjnefaldende og imponerende er de store vægmalerier med ikonmotiver fra Jesu liv, begyndende med
Maria bebudelse, Jesu fødsel frem til korsfæstelsen, genopstandelsen og Maria
indsoven. Malerierne er udført af en gruppe kunstnere fra Italien, Spanien og
Portugal, som har nået det imponerende resultat på godt en måned. Kirken
har netop fejret sit 10 års jubilæum. Under den kyndige omvisning af Marcos
Romero afsløredes det hvorfor Marcos taler så godt dansk. Han har været
ansat ved S:ta Katarina i Trelleborg og altså lært skånsk før han kom til os. Vi
var i øvrigt ikke de første der nød godt af Romeros omvisning. De første var
Trelleborgs brandvæsen, men det er en anden historie.
Tekst: Jean Ekström

Patrick i Det Hellige
Land, han fortæller om
turen den 26. september
i KÆK.

Sankt Ansgars Kirke tilbyder babysalmesang i efteråret 2012
Babysalmesang er salmer og musikalsk stimulation af børn på 2-15 mdr. sammen med deres mødre/fædre. Troen synges ind i baby helt fra begyndelsen,
og kirkens rum gøres til noget trygt genkendeligt.
Undervisningen varetages af musikpædagog Susanne Hartmann Stæger, som
har 7 års erfaring indenfor emnet, og som også er medlem af menigheden.
Babysalmesang foregår 10 onsdage i Sankt Ansgars Kirke kl. 11-13. Under10

visning er fra 11- ca.11.50. Derefter er der kaffe og almindelig hygge efter
behov. Første undervisningsgang er 12. september. Første undervisning er
en prøvegang. Derefter beslutter man sig om man vil være med de øvrige
9 gange. Det koster 50 kr. for prøvegangen og 450 kr. for de øvrige 9 gange.
Betaling foregår kontant i forbindelse med undervisningen. Tilmelding hos
Susanne på tlf. 41 12 55 86.

Har du hørt om DSD12?
Det står for Den Største Dag 2012, og er for alle
unge katolikker i Danmark. Der bliver masser af
sjov og hygge, udfordringer til hjernen, til sjælen
og ikke mindst til kroppen. Vi slutter af med et
brag af en bispemesse, som du vil huske i mange
år! Forældre og øvrige voksne er også meget velkomne – både til det særskilte
program og til at give en hjælpende hånd. Det hele starter lørdag d. 22/9
og slutter søndag d. 23/9, og foregår i Århus. Du kan læse meget mere på
www.duk.dk/dsd12.
Kunne det ikke være hyggeligt, hvis vore tre menigheder kan arrangere en
fælles deltagelse? Har du spørgsmål så kontakt Son N. Bui på e-mail son@
duk.dk, eller tlf. 28 92 54 34.

Grill-fest for menighederne i City
Lørdag den 25. august kl. 18.30 mødes menighederne fra Jesu Hjerte Menighed, Sakramentskirken og Sankt Ansgars Menighed til Grill-fest på Institut
Sankt Joseph, Dag Hammerskjölds Allé 17, lige over for Den Amerikanske
Ambassade.
Der er mulighed for først at deltage i søndagsmessen kl. 17.00 i Sankt Ansgars
Kirke.
Det koster 95 kr. pr. voksen deltager. Børn kommer gratis med.
Prisen dækker grill-mad og drikkevarer.
Billetter til festen købes efter messerne i kirkerne i august måned.
11

Markus Evangeliet – bibelgruppe
2012 er Markus år. Det vil sige, at søndagens evangelier fortrinsvis er taget fra evangelisten Markus. Markus Evangeliet er det korteste og ældste af
evangelierne i Det Nye Testamente og et vigtigt grundlag for Matthæus og
Lukas.
I vinterens løb vil vi læse Markus Evangeliet sammen i vores bibelgruppe.
Bibelgruppen mødes 2. og 4. tirsdag kl. 19.30 i undervisningslokalet på
1. sal i Sankt Ansgars præstegård i Bredgade 64. Aftenen slutter med komplet
i kirken ved 21.00-tiden. Ingen tilmelding. Mød blot op!

Farvel til 8-messen om søndagen og 17-messen
mandag-torsdag i Sankt Ansgar
Fra den 1. august, hvor sognepræsten og pastor Marcos har ansvaret for 4
sogne med hjælp fra pater Sanders i Stenosgade, må vi ændre lidt på messetider i de forskellige sogne, og vi er også nødt til at stryge 8-messen i Sankt
Ansgars Kirke. Når én af os er på Bornholm om søndagen, kan vi risikere, at
den anden med 8-messen kommer op på 5 messer på en søndag. Derfor er
vi nødt til at skære et sted, og da 8-messen er den messe, som der er færrest
deltagere i, er det den, der må nedlægges.
Det er med blødende hjerte, da det er den eneste tidlige messe om søndagen
i København; men behovet for den har været tydeligt svindende i de sidste
mange år.

Ministrantweekend på Bornholm 17.-19.august
Ministranterne fra Jesu Hjerte, Sakraments, Sankt Ansgar og Sankt Andreas/
Sankt Therese inviteres til weekend på Bornholm sammen med ministranterne fra øen. Der vil både være øvelser i at svinge med røgelseskar, at gå i
procession og alt det andet ministranterne gør under messen + ministrantatletik, fodbold og O-løb.
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Weekenden kommer til at koste 300,- kr. Hvis nogen har vanskeligt ved at
betale pengene skal de blot kontakte sognepræsten og få økonomisk støtte.
Der vil så vidt muligt være ledere eller forældre med fra de forskellige
menigheder.
Spørgsmål til pastor Marcos på 28 85 25 17 eller til Martin Ryom på
29 72 60 08. Tilmelding sker på ministrant@ministrant.dk.

Troens År – Troslærekursus for voksne

I anledning af Troens År, der begynder i oktober 2012 og slutter i november
2013 gennemfører vi et troslærekursus for voksne hver onsdag kl. 19.30 i
menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4. Første gang er onsdag
den 5. september.
Kurset minder meget om det konvertitkursus, som vi tilbyder i Storkøbenhavn, hvor vi præsenterer troen for folk, der ønsker at blive optaget i Kirkens
fulde fællesskab. Lærerstaben består af lægfolk, søstre og præster. Onsdag
den 5. september er emnet: ”Hvad er tro?”, og de to efterfølgende onsdage
behandles Det Gamle Testamente. Det fulde program vil ved sæsonens start
være på vores hjemmesider.
Ingen tilmelding – mød blot op! Man behøver heller ikke at deltage i alle
kursusdagene.

Konvertitkursus
Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder torsdag den 6. september kl.
19.30 i menighedssalen, Bredgade 69 A. Kurset løber frem til maj måned med
undervisning hver torsdag. Tilmelding ikke nødvendig.
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Kristi Legemes Fest,
Sankt Ansgars Kirke

Kalender for Sankt Ansgars Menighed august-september
August
Tir 14.

19.30	Orienteringsmøde for kommende firmander
og deres forældre
Ons 15. 19.30	Orienteringsmøde for forældre til kommende
førstekommunionsbørn
17.-19.		
Ministrant-weekend på Bornholm
Lør 25. 18.30	Grill-Fest på Institut Sankt Joseph,
Dag Hammerskjölds Alle 17
September
Lør 1.
14.30	Voksenkatekese: Helge Clausen:
Om koncilernes historie
Søn 2.
11.00	Familiemesse med efterfølgende familiedag i
menighedssalen
Tor 6.
19.30 	Konvertitkursus begynder i menighedssalen,
Bredgade 69 A
Fre. 14. 19.30 Taize andagt
Ons 26. 15.00 	KÆK-møde i menighedssalen. Patrick Ryom fortæller
om sin rejse til Det hellige Land og viser billeder
Søn 30. 10.00	Katolsk Menighedsplejers Høstmarked i
Menighedssalen, Bredgade 69 A
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Kalender for Sakramentskirken august-september
August
Tors 9.
Tir 14.
Tor 30.

20.00 Natkirke
19.30	Orienteringsmøde for kommende firmander
og deres forældre
19.30 Orienteringsmøde om 1. kommunion

September
9.30 Familiemesse
Søn 2.
Tors 13. 20.00 Natkirke
Lør 15. 11.00 Loppemarked til fordel for Caritas
Tors 20. 19.00	Planlægningsmøde vedr. Kulturnatten
– i krypten og alle er velkomne.

Menighedsråd
Sankt Ansgar Kirke

Menighedsråd
Sakramentskirken

Beatrix Carlsen – menighedsrådsformand
Kristine Rude – næstformand
Bjarne von Benzon – sekretær
Christian Veng
Ingeborg Jørgensen
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Paster Marcos Romero Bernus

Ewa Siekierski – menighedsråds
formand
Jean Mwepele – næstformand
Marianne Lipka – sekretær
Joan Campbell-Tofte
Rafael M. Silva
Katrine Ørum – suppleant
Francois Baustert – suppleant
Pastor Niels Engelbrecht
Pastor Carroll Parker
Pastor Robert Culat
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Afsender:
Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkernes messetider
Sankt Ansgars Kirke – Bredgade 64, 1260 K
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 8.00
Fredag og lørdag
kl. 17.00
Søndage
kl. 11.00 (højmesse)
2. og 4. søndag
kl. 13.00 Ukrainsk messe
		
kl. 15.00 Spansk messe
Laudes (morgenbøn)
synges mandag-fredag
kl. 7.30
Tilbedelse fredag
kl. 16.00-17.00
Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne.
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@sanktansgar.dk
Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N
Søndag
kl. 09.30 Dansk Højmesse
		
kl. 11.15 Fransk messe
		
kl. 18.00 Engelsk messe
Tirsdag
kl. 17.00 Sakramental tilbedelse
Onsdag
kl. 17.00 Novena og engelsk messe
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 30 54 21 18, ne@sanktansgar.dk
Præst for engelsktalende: Carroll Parker, tlf. 44 94 76 78, carroll.parker@mail.dk
Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 26 70 46 76, rob68.bellamin@wanadoo.fr

