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Verdens bedste nyheder
Din hjælp til verdens fattige gør en forskel og det vil vi fejre 12. september
til kirkekaffe. Caritas Danmark er denne dag, efter messen kl. 11, til stede til
kirkekaffen hvor de vil fortælle om vores muligheder for at halvere fattigdom
og sult i verden. Dette og 7 andre mål arbejder Caritas, FN, Danida, 50 erhvervspartnere og 60 danske udviklingsorganisationer sammen om og det gør
en forskel. Derfor går 90 % af alle børn i u-lande i skole og 1,6 milliarder flere
mennesker har nu adgang til rent drikkevand. Derfor står vores generation
nu med en historisk mulighed: Vi har en chance for at tage de sidste, store
skridt og få udryddet fattigdommen. Det er faktisk muligt. Det kræver, at vi
bliver ved med at tro på det – og bakker op, der hvor vi kan. Så mød op den
12. september kl. 11-13.
Caritas
2

Præsten skriver
Ved siden af Sankt Ansgars og Bornholms menighed er jeg nu også blevet
konstitueret som sognepræst ved Sakramentskirken. Jeg husker kirken godt
fra min barndom, for den havde messe om søndagen kl. 17.00. Det passede
godt til en børnefamilie, hvor far ikke var katolik og også gerne ville være
sammen med sin familie om søndagen. Så kunne mor og tre børn lige smutte
hen til Nørrebro sent på eftermiddagen og godt være hjemme til aftensmad.
For os børn var det mest spændende, hvem der skulle prædike. Om det var
pastor Simonsen, der havde en kraftig underkæbe, og som talte et lidt drævende sjæælandsk, eller pastor Højbo, der fyrede sin prædiken af som en
maskingeværssalve, eller pastor Palsøe, der havde en dyb, rolig basstemme, og
som var så genert, at han ikke turde se ud på menigheden, men altid skiftede
mellem at kigge ned i manuskriptet og op i prædikestolens lydhimmel. Vi var
alle tre børn mestre i at efterligne dem.
Egentlig hørte vi til menigheden i Bredgade, hvor der også var tre præster,
som var fuldtidsansatte i menigheden. Begge steder blev præsterne understøttet af søstre, der hjalp med det opsøgende arbejde i menighederne. Vi kom
aldrig i kirke på Bornholm, hvor der var præst både i Rønne og Åkirkeby. I
alt var der altså i Sakramentskirken, Sankt Ansgars Kirke og på Bornholm
otte præster. Nu er vi to.
Dengang kunne man næsten altid finde en præst i præstegården. Hvis man
kom ind i kirken i dagens løb og trykkede på skrifteklokken, ville der helt sikkert dukke en præst op et øjeblik efter. I dag kan man være heldig, at præsten
er der i god tid før messen, så man kan komme til skrifte, eller man må ringe
eller maile og få en aftale. Og måske må man vente et stykke tid, til der er et
hul i præstens kalender.
Søstrene er væk – bortset fra på Bornholm – men er erstattet af mange engagerede menighedsmedlemmer, der får tingene til at hænge sammen; men det
er stadig ikke tilfredsstillende, at præsten let bliver en lidt fjern person, som
man kan være heldig at se indimellem.
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For et par år siden prøvede vi at lette på situationen ved at lægge nogle menigheder sammen i yderdelen af København. Den indre del af byen blev udskudt, fordi det var uoverskueligt at se, hvor de tætbefolkede områder ville
blive med alt det nye boligbyggeri rundt omkring. Det er ikke sikkert, at det
er blevet mere overskueligt nu; men præstesituationen er ikke blevet bedre
i mellemtiden, og biskoppen har besluttet nu at begynde at se på, hvordan
man kan bruge ressourcerne bedre. Derfor har han indbudt sognepræster
og menighedsrådsformænd fra Jesu Hjerte, Sankt Ansgar, Sankt Mariæ og
Sakramentskirken til et møde den 7. oktober, hvor der skal tages hul på drøftelserne. Vi ved fra sidste runde, at der er mange og berettigede følelser med,
når man skal drøfte sammenlægning af menigheder, og at det ikke bliver
nogen let proces.
Derfor er der brug for hele tiden, at vi bliver lyttende til, hvor Guds Ånd vil
føre os hen i denne situation, så der er brug for, at hele menigheden beder
med i processen. Jeg har fundet en bøn frem, som vi lavede for 3 år siden.
Alle medlemmer af menigheden opfordres til at have en kopi af den liggende
på natbordet, så den kan blive bedt sammen med aftenbønnen. Så skal vi nok
finde den løsning, som tjener Guds Rige bedst.
Kom Helligånd,
opfyld dine troendes hjerter
og antænd i dem din kærligheds ild.
Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt.
Og du vil forny jordens skikkelse.
Gud, vi beder dig sende os visdoms og forstands Ånd,
så vi kan se din vej for os som kirke og menighed.
Hjælp os til at holde fast ved det, der giver dit rige vækst,
Og vis os de muligheder, som vi ikke kan se,
så vi kan vokse i tro og indbyrdes kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
Sognepræsten
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Vil du være med til at synge salmer?
Skt. Ansgar Kirkes menighed skal til at indspille en CD med de bedste af
vores salmer fra “Lovsang”. Det vil være en god reklame for menigheden
og for vores smukke salmer. Vi skal være ca. 25 sangere, der synger, med
vores organist Rolf på orgel. Vi indspiller i slutningen af januar måned med
3 prøver inden for sangerne. Det bliver hyggeligt og hårdt, men med godt
humør. Vi slutter af med fælles middag og hygge, hvor vi fejrer vores CD.
Hvis du har en god sangstemme, har lyst til at være med og kan synge salmer,
så meld dig hurtigst muligt til Rolf på rolf@toenshoff.dk eller tlf. 33 22 56 90.
Sæt kryds i kalenderen:
Prøver:

Søndag 16. januar efter højmessen, mandag 24. og
torsdag 27. januar kl. 19.

CD-indspilning: Fredag 28. januar kl. 19 og lørdag 29. januar fra kl. 10
med fælles middag og afslutning om aftenen.

Efterårsprogram 2010 for KÆK
ved Sankt Ansgar Kirke
Onsdag den 22. september: Pastor Marcos præsenterer sig selv
Onsdag den 27. oktober:

Rasmus Frederiksen fortæller om menighedens
tur til Oberammergau

Onsdag den 24. november: Eva Maria Nielsen fortæller om evangelisering
December 2010:

Julefrokost – dato følger senere
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Sognepræsten også konstitueret som sognepræst i
Sakramentskirken
Fra den 1. august er den hidtidige sognepræst for Sakramentskirken, pastor
Reinhold Sahner, fratrådt sin stilling for at arbejde i 5 år for den tyske katolske
udenlandssjælesorg. Planen er, at han skal virke i Columbia. Pastor Niels Engelbrecht er fra 1. august konstitueret i stillingen og har dermed indtil videre
ansvaret for vores nabosogn.

Velkommen til Marcos – vores nye 2. præst
Vi ønsker Marcos Romero Bernus velkommen som vores nye 2. præst. Marcos
er 34 år og kommer fra en lille by uden for Barcelona. Han kom til Danmark for
14 år siden for at uddanne sig til præst på Redemptoris Mater, Neokatekumenatets præstekollegium. I mellemtiden har han også nået at studere i Rom og tage
sine afsluttende eksaminer på Gregoriana Universitet der. Efter sin diakonvielse
for 2 år siden har han virket først i Århus og Maribo/Nakskov og efter sin præstevielse også i Taastrup, inden han kom til os her i Domkirken. Menigheden
bød Marcos velkommen til en grillfest den 14. august, og han er allerede godt
inde i arbejdet i menigheden. Vi glæder os til det videre samarbejde.

Helligånden og Kirken –
bibelkreds om Apostlenes Gerninger
Efter sidste års bibelkreds om Johannes Åbenbaring, hvor vi befandt os mellem himmel og jord i store drømmeagtige visioner med svært begribelige
billeder, vil vi i år beskæftige os med et skrift i Biblen, der handler om den
helt konkrete historie om Kirkens første tid.
Historien begynder i Jerusalem med Kristi Himmelfart og Helligåndens
komme pinsedag og breder sig ud over Romerriget for at ende i det, der på
det tidspunkt er verdens hovedstad, hvor Paulus er på vej hen for at få prøvet
sin sag hos kejseren.
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Der er mange komplikationer og konflikter undervejs; men de er med til at
bringe udviklingen videre, for Helligånden er med. “Vi og Helligånden har
besluttet,” siger apostlene, da de annoncerer løsningen på den store konflikt
mellem jøder og hedninger i Urkirken. Vi vil i studiekredsen bruge Apostlenes
Gerninger til at spejle vores situation som kirke.
Tid:
Sted:

2. og 4. onsdag kl. 19.30 – 1. gang 8. september
Præstegården, Bredgade 64, 1.sal

Familiesøndage
Første søndag i måneden er der familiemesse med efterfølgende spisning og
aktiviteter for børn og forældre. Vi sender altid en indbydelse ud i begyndelsen
af ugen til alle de e-mail adresser som vi har på familier. Hvis I ønsker at være
med på mailing listen, så send en mail til ne@sanktansgar.dk

Bøn
Hvis dit hjerte vandrer eller lider,
så bring det varsomt tilbage til sin plads
og anbring det blidt i din Herres nærvær.
Og selv hvis du i hele dit liv ikke har gjort andet
end at bringe dit hjerte tilbage
og igen anbringe det i Guds nærvær,
selvom det, når du hentede det tilbage,
hver gang løb væk igen,
så har du opfyldt dit liv vel.
Frans af Sales 1567-1622
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Personalia
Døbte:
Anna Josephine Ingvardsen Gheysen
Anna Andreia Palha-Sørensen
Vito Ponziano Carstensen
Stephanie Jozefina Rashidi-Kowalczyk
Christian Mastruzzo
Konrad Aaquist Cusack
Alma Marie Pors Flachs
Anna Amalie Woznica
Maria Philippa Zaballos Møller
Mathilde Sparre Vinding
Luca Emiliano Bechmann
Alexandra Kathrine Peralta
Carlos Wagner Vitores
Romeo Adam Nowak
Philip Marc Stelsberg Knudsen
Hjertelig tillykke!

Viede:
Carla Alexandra Palha da Silva & Niels-Henrik Sørensen
Natalie Nigro & Henrik Kristensen
Carina Guldager & Andreas Johan Skovsted Suhr
Ann-Carina Suyono Chan & Patrick Bøgh Andersen Chan
Nina Ballegaard & Francisco Romero Milán
Elisabeth Marker & Francis Marie-Agnes De Wolf
Katrine Mazur Demuth & Thomas Gerup Nielsen
Ditte Novella Rasmussen & Anders Young Novella Rasmussen
Agata Ewa Tomaszewska & René Vibe Jensen
Milagros Sarah Perez Sann Jose & Asger Heine Jensen
Kimie Jonsholt Allerup & Alexander Paul Kali Renard
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Grace Annelene Vergara & Martin Dobel Frederiksen
Hjertelig tillykke!

Døde:
Ken Sichlau
Han hvile i fred!

Konvertitkursus
Torsdag den 2. september kl. 19.30 begynder konvertitkurset for Storkøbenhavn i menighedssalen, Bredgade 69A. Kurset finder sted hver torsdag vinteren igennem. Hvis I kender nogen, som interesserer sig for eventuelt at blive
optaget i Kirkens fulde fællesskab, eller som ønsker at blive døbt, så send dem
hen til kurset. Man forpligter sig ikke til noget som helst ved at deltage i kurset,
men det skal være en hjælp til at tage en beslutning. Man må godt springe på
kurset undervejs og kan så bare fortsætte efter sommerferien 2011.

Novemberfest
Fredag den 5. november har vi Novemberfest kl. 18.00.
Efter messen kl. 17.00 mødes vi til en velkomstdrink før den traditionelle
kraftige novembergryde.
I løbet af aftenen er der forskellige indslag af varierende lødighed.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding på sedlen i kirken eller til ne@sanktansgar.dk
Pris: Voksne 75 kr. – børn gratis.
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Kalender
September
Lørdag den 4.

14.30

Voksenkatekese:
Lov og Evangelium, Kanonisk Ret –
hvorfor det?
Ved Erling Tiedemann

Søndag den 5.

11.00

Domkirkens konsekrationsfest.
Familiemesse og familiedag

Onsdag den 8.

19.30

Bibelstudiekreds, Apostlenes Gerninger
ved Niels Engelbrecht

Fredag den 17.søndag den 19.:

Firmandweekend på Myretuen

Fredag den 17.

19.30

Taize-gudstjeneste

Onsdag den 22.

15.00

KÆK møde i menighedssalen:
Pastor Marcos Bernus præsenterer sig

19.30

Bibelstudiekreds

Lørdag den 2.

14.30

Voksenkatekese:
2. Vatikankoncil ved
Sebastian Olden Jørgensen

Søndag den 3.

11.00

Familiemesse – Høstgudstjeneste,
derefter familiedag

Onsdag den 13.

19.30

Bibelstudiekreds

Fredag den 15.

18.00

Kulturnatten. Kirken er åben til kl.
24.00. Musikandagt kl. 20 og 22

Oktober
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Onsdag den 27.

15.00

KÆKmøde: Rasmus Frederiksen
fortæller om menighedens tur til
Oberammergau
19.30 NB! Ingen bibelstudiekreds

November
Fredag den 5.

18.00

Novemberfest i menighedssalen

Lørdag den 6.

14.30

Voksenkatekese: Musikken i Den
katolske Kirke ved Rolf Tönshoff

Søndag den 7.

11.00

Alle Helgens Fest. Familiemesse med
efterfølgende familiedag

16.00

Alle Sjæles andagt på Vestre Kirkegård

Mandag den 8.

19.00

Messe for menighedens afdøde

Onsdag den 10.

19.30

Bibelstudiekreds

Torsdag den 11.

10.00

Messe for de faldne franske soldater
under verdenskrigene

Søndag den 14.

11.00

Pavens dag. Pontifikalmesse ved biskop
C. Kozon

16.00

Festvesper med efterfølgende reception
i menighedssalen

15.00

Kæk møde: Eva Maria Nielsen fortæller
om evangelisering

19.30

Bibelstudiekreds

Torsdag den 25.

19.00

Niels Steensens mindedag.
Pontifikalmesse

Søndag den 28.

10.00

Første søndag i advent

Onsdag den 24.
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Afsender:
Sankt Ansgar Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkens messetider
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 8:00 og kl. 17:00
Lørdage
kl. 17:00
Søndage
kl. 8:00 og kl. 11:00 (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: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@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 Marcos Romero Bernus

