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Dagens bøn fra juledag:
Almægtige Gud,
lad det nye lys fra dit menneskevordne Ord
gennemtrænge os,
så at vor gerning må afspejle den stråleglans,
der ved troen lyser i vort hjerte.
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Præsten skriver:
Evangelierne har to udgaver af historien om Jesu fødsel.
I Lukas Evangeliet har Jesus og Maria lidt vanskeligheder med at finde et
sted at være, når barnet Jesus skal fødes i Bethlehem under Augustus’ folketælling; men ellers er det roligt og fredeligt. Englene viser sig for hyrderne på
marken, og hyrderne går på besøg i stalden, og efter Marias renselsesdage er
ovre, tager hun og Josef barnet med op til templet i Jerusalem og fremstiller
det for Herren. Den gamle Simon profeterer om barnet som lyset til oplysning
for alle mennesker. Derefter drager de i fred tilbage til Nazareth. »Og drengen
voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.«
Matthæus Evangeliet er slet ikke idyllisk. Efter Jesu fødsel kommer vismændene fra Østerland for at tilbede ham; men lander først i Jerusalem,
hvor de bringer kong Herodes i forfærdelse ved tanken om, at der findes en
konkurrent til hans magt, som han ikke har kontrol over.
I sin panik sammenkalder han ypperstepræsterne og folkets skriftkloge
– de samme som står bag dødsdommen over Jesus til slut i evangeliet – for
at få hjælp til at opspore konkurrenten. Han sender vismændene videre med
besked om at underrette ham om barnet, så han også kan komme og tilbede.
Gud griber imidlertid ind ved sin engel, som i drømme instruerer Josef om at
tage barnet og dets moder og flygte til Ægypten, inden Herodes soldater slår
til og dræber alle drengebørn i området. Da Herodes er død, sender englen
dem tilbage; men de kan ikke slå sig ned i Bethlehem, for Herodes søn hersker
i Judæa, så de må flytte langt væk, helt op til Galilæa, for at være i sikkerhed.
Vores normale julefejring her i landet læner sig op ad Lukas Evangeliets
idyl, fred og glæde. I denne jul er der mange af vores medkristne, som fejrer deres jul i Matthæus Evangeliets lys, fordi de bliver udsat for forfølgelse
og angst for at miste livet p.gr.a. deres tro. Måske skulle vi i denne jul tage
Matthæus med i vores julefejring, så vi skærper vores sans for forfølgelsen
og engagerer os i kampen for friheden til at leve sin tro uden forfølgelse og
angst. Det kan vi gøre ved at støtte de forfulgte med vores bøn, vores stemme
og vores penge.
Glædelig jul. – Sognepræsten
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Elever fra ISJ pynter korset ved påskegudstjeneste i Sankt Ansgars Kirke

Institut
Sankt Joseph
»Det er menneskets opgave at blive menneske«

Cicero 106-43 f.kr.

Katolsk skole på Østerbro med elever
fra børnehaveklasse til 9.klasse
Med afsæt i troen på, at »ethvert menneske er godt – og elsket og villet af
Gud«1, ønsker vi som skole at medvirke til vores børns trivsel og læring ud
fra bl.a. følgende værdier:
• Selvindsigt, dygtiggørelse og livsduelighed
• Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
• Tryghed og fællesskab
1 Citat fra vores værdigrundlag; se mere på skolens hjemmeside: sanktjoseph.dk
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Institut Sankt Joseph ser sig selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution. Vi lægger vægt på, at både elever og medarbejdere arbejder og
færdes i et omsorgsfuldt og ambitiøst miljø, hvor alle er med til at bære og
tegne skolens profil.
Vores dejlige børn kommer fra pt. 49 forskellige lande; hvilket giver vores
hverdag en positiv og inspirerende international profil. Ca. 20 % af eleverne
har katolsk baggrund.
Af særlige kendetegn fra vores hverdag kan fx nævnes:
• Morgensang / morgenbøn
• Et udfordrende læringsmiljø med varierende undervisningsformer
• Stor satsning på IT (Interaktive tavler, trådløst netværk m.v.)
• Legepatruljer i frikvartererne
• Gudstjenester/messer
• Velfungerende elevråd
• Socialpraktik i udskolingen
• Retræte for skolens 9. klasser
Besøg os! – på www.sanktjoseph.dk.

Interesserede forældre er velkomne til orienteringsmøde:
Tirsdag den 10. januar eller torsdag den 1. marts
(begge dage kl. 14.00 – 15.30)

Elever fra Sankt Ansgars Skole går Lucia optog i Sakramentskirken
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Skolen iaf Nørrebro
Sankt Ansgars Skole
Nørrebrogade 27,
2200 København N
tlf. 35 39 46 46

Midt på Nørrebrogade ligger Sankt Ansgars Skole og vi har det privilegium
at ligge lige ved siden af Sakramentskirken, som vi hver morgen benytter til
morgensang og til skolemesse en gang om ugen.Vi er så heldige, at sognets
præster også er skolens præster. Sakramentskirken danner ramme for mange
af skolens utallige traditioner, som stort set alle er bygget op om kirkeåret.
Mange af vores katolske familier tilhører sognet.
Vores traditioner styrker også faglighed og menneskelige egenskaber.Vores
elever klarer sig godt. Stabilitet, lærdom, disciplin og tryghed er nøgleord på
skolen.
Sankt Ansgars Skole har omkring 280 elever og har en klassekvotient på
omkring 18- 20 elever i hver klasse. Vi er en skole, der er meget lokalt forankret, og vi er stolte af, at have elever fra alle dele af Nørrebro. Det giver en
hverdag, der svarer til den virkelighed, som vi møder i samfundet.Og er i
overensstemmelse med de tanker som Sankt Joseph Søstrene søgte at efterleve,
da de havde indflydelse på skolens virke. Sankt Ansgars skole er mødestedet
for det positive kulturmøde på alle niveauer.Der er noget landsbyskole over
vores skole midt i den mest hektiske del af København.
Jeg har haft en samtale med Neuta Anthonipillai, der har sine to drenge
på skolen, Familien tilhører Sognet. Neuta siger :» Min mand og jeg er glade
for at have vores børn på Sankt Ansgars Skole.Skolen støtter vores katolske
opdragelse så godt. Der er disciplin og vores børns tro vokser. Vores børn
lærer meget. Der er altid god og hurtig kommunikation, fordi lærerne kender børnene godt, så har man brug for hjælp, sker det hurtigt. Og så elsker
vi morgensang hver dag i kirken.Det er en god måde at starte dagen på. Og
vores børn elsker skolemesserne.«
I løbet af året har I mange muligheder for at komme forbi på skolen. Ma6
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teriale om skolen kan rekvireres via hjemmesiden eller ved telefonisk eller
personlig henvendelse.
Besøg skolens hjemmeside : www.sasnet.dk.
Kirsten Poulsen & Daniel Majholm

Hellig Tre Kongers fest søndag 8.1. kl.11.00 – Sankt Ansgar
Familiemesse med velsignelse af dørene og Hellig Tre Kongers spil i kirken.
Efter messen middag i menighedssalen: Skinke med grønlangkål, Is/frugt
og vin/vand
Pris: Voksne 100 kr. Børn gratis
Billetter købes ved messerne fra 11.12. (dog ikke juleaften)
Hvis Dit/jeres barn/børn gerne vil være med til Hellig 3 Kongersspillet så send
en mail til Estrid på estrid@ryom.eu senest den 31. Dec.2008.
Vi øver lørdag den 3. Januar 2009 kl.10.00- ca. 11.00 i kirken.
Af hensyn til dragternes størrelse er det for børn i alderen 4-8 år.
Der er også brug for store børn, der kan læse op under krybbespillet.
7
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Boller op, boller ned ... Sakramentskirken
Søndag den 19. Februar inviterer Sakramentskirken til fastelavnsfest for store
som for små.
Vi begynder med dansk/fransk familiemesse kl. 10.30. Efter messen trækker vi ned i krypten, hvor der bliver serveret en let frokost og fastelavnsboller
til alle udklædte. Festivitassen slutter ikke her. Børnene skal også slå katten
af tønden og deltage i konkurrencen om det mest opfindsomme kostume.
Der er ingen tilmelding. Til gengæld beder vi alle deltagere om på dagen
at lægge 25.- kroner per person.
Kom og skab en festdag inden fasten, hvor vi søger roen og vender blikket
indad. Vi glæder os til at se alle!
Menighedsrådet ved Sakramentskirken

Fastelavnsfest – søndag 19. februar – Sankt Ansgar
Efter messen spiser vi pølser, salat og pizza i menighedssalen.
I gården slår vi katten af tønden og kårer den bedst udklædte.
Voksne kr. 90,-, børn gratis.
Alle er velkomne – tilmelding senest torsdag 16.2. på sedlen i kirken eller på
ue@sanktansgar.dk
8
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Kirkevandring – tirsdag 24.1. kl. 18.30
I uge 3/4 beder vi sammen med alle kristne for Kirkens enhed.
Tirsdag den 24.1. kl.18.30 mødes vi med andre kristne i Sankt Pauls Kirke i
Nyboder, hvor vi begynder vores gudstjeneste, som strækker sig over 6 forskellige kirker og 5 forskellige trossamfund. Vi holder gudstjeneste undervejs på
vandringen hos metodisterne i Jerusalemskirken, hos os selv i Sankt Ansgars
Kirke, hos de ortodokse i Alexander Nevskij, hos anglikanerne i Saint Alban’s
og hos Svenska Kyrkan i Gustafskyrkan.

Sankt Ansgars Festvesper i Domkirken – søndag 29. januar
Vi fejrer nordens apostel med bispemesse kl. 11.00 og med en højtidelig vesper
med alle menighederne i Københavnsområdet kl.16.30. Efter vesperen er der
reception i menighedssalen.

De Syges Dag – 11. februar
Eftermiddag for syge og ældre hos Liobasøstrene i Sct. Mariæ Kirke, Jens Jessensvej 7, Frederiksberg. Messen starter kl. 14.00 med biskop Czeslaw Kozon
som hovedcelebrant. Fra kl. 13.15 vil der være mulighed for skriftemål. Efter
messen byder søstrene på kaffe og kage samt hyggeligt samvær.
Tilmelding nødvendig, senest den 3. februar 2009 til Ina Hartmann på
telefon 40 72 40 43 eller e-mail hartmann@info.dk, samt oplysning om der
ønskes transport til og fra kirken.

Fastetidens højtidelige indledning – askeonsdag 22. februar
Man kan modtage askekorset i Sankt Ansgar både ved de almindelige messer kl.8.00 og kl.17.00, mens biskoppen fejrer en højtidelig messe kl.19.00. I
Sakramentskirken kan man gøre det ved den engelske Novena-messe kl.17.00
eller ved den særlige messe kl.19.00.
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Electio – biskoppen modtager de nye konvertitter
i Domkirken søndag 26.februar kl.16.30.
1. søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet, som
skal døbes eller modtages ind i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden. Ceremonien kaldes »Electio« – udvælgelsen – fordi biskoppen efter anbefaling
liturgisk udtager de kandidater, som kan blive døbt og optaget i Kirken. Det
hele foregår ved en højtidelig vesper med en efterfølgende reception, hvor
man kan hilse på »de udvalgte«.

Taizé andagt for fred og forsoning, Sankt Ansgar Kirke
Fredag d. 2. marts 2012
• Kl. 19.00: oplæg ved brødre fra Taizé kommunitetet i Frankrig,
Menighedssalen, Bredgade 69A
• Kl. 20.00: Taizé andagt i Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64
• efterfølgende forfriskninger i Menighedssalen
Siden 2007 har vi i Sankt Ansgar Kirke holdt særlige Taizé andagter to gange
om året. Om foråret for fred og forsoning; om efteråret for skaberværket.
Andagterne er et økumenisk samarbejde, der hele tiden udvikles, imellem
medlemmer af forskellige kirkesamfund, som læser bibeltekster på dansk og
engelsk og beder forbønner på mange andre sprog.
I kirken skabes et alternativt liturgisk rum med en andagtsform baseret
på stilhed, lys, enkelhed, meditativ sang og refleksion. Kirken er udelukkende
oplyst af stearinlys, vi holder hver især lyskærter, og sammen synger og beder
60-100 mennesker fra forskellige katolske menigheder og forskellige kirkesamfund. På tværs af kirkeskel, sprog, kultur, etnicitet og nationalitet forenes
vi i bøn til Kristus om vores kald som individer til omvendelse og kærlighed
og vores fælles, universelle ansvar for sammen at bede og arbejde for fred,
forsoning og retfærdighed i verden og, gennem bøn og handling, at tage vare
på skaberværket, Guds gave til os.
10
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Efter andagten byder vi på forfriskninger i menighedssalen og snak på
kryds og tværs af kirketilhørsforhold – en vigtig og festlig del af aftenen. Ved
næstkommende andagt d. 2. marts 2012 deltager to brødre fra Taizé kommunitetet i Frankrig og indleder aftenen med et oplæg.
Med udbygningen af samarbejdet imellem vore menigheder håber vi, at
mange også fra Sakramentskirken fremover vil deltage i Taizé andagterne –
som menighed eller som medvirkende. Alle er meget velkomne!
Jacqueline Ryle, koordinator, jacquelineryle@gmail.com

Mød et sognebarn
I serien: »Mød et sognebarn«
træffer vi denne gang Marlene
Henrichsen, hvis stemme
mange kender, fordi det ofte er
Marlene, som tager telefonen,
når man ringer til Sankt Ansgars
menighedskontor.
Marlene, hvornår kom du til menigheden her?
Jeg kom i kontakt med sr. Hildegunde på Institut Sankt Joseph, da
vi flyttede til Østerbro for ca. 30
år siden, og jeg skulle have mit barn indskrevet på skolen. Vi talte om, at jeg
som katolik ikke hørte til nogen menighed, men bare gik i kirke. Så talte jeg
med den daværende sognepræst, pastor Geertz-Hansen, som fortalte mig, at
jeg skulle være from og sød. Det ville jeg da gerne. Så begyndte jeg at komme
i menigheden med mine børn og min mand.
Efter nogen tid kom jeg i kontakt med sr. Gisela, som engagerede mig til
at lave regnskab for Friheden i Asserbo og til at tage med på lejre. Jeg brugte
hvert år en uge af min sommerferie til at tage med på Friheden. Jeg holdt op,
da sr. Gisela holdt op.
11
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Samtidig var jeg med i Lørdags-Klubben for børnene i menigheden, hvor
jeg arbejdede 2 timer hver lørdag. Til at begynde med brugte vi lokaler på
ISJ, men på et tidspunkt skulle skolen selv bruge lokalerne, og vi flyttede til
kælderen under præstegården.
Desuden blev jeg spurgt af Marianne Fuglsang og José Novella, om jeg ville
stille op til menighedsrådet. Så kom jeg i menighedsrådet under pastor Ib Andersen, og derefter kom pastor Timmermann. De første 4 år var jeg sekretær,
de næste fire næstformand under Claus Munk Plum og derefter 4 år formand.
Under pastor Timmermann kom jeg også til at arbejde med regnskabet i
menigheden, som jeg stadig har ansvaret for. Jeg fik et godt samarbejde med
de forskellige søstre, som var på kontoret. Jeg savner dem stadig, for de var
sjove at snakke med.
Det var frivilligt arbejde, som jeg passede ved siden af mit fuldtidsjob.
Hvad har du været særlig glad for i menigheden?
Det var det sjoveste at være på lejr med børn. Hver gang tabte jeg flere kilo.
Det var også dejligt at arrangere adventsfester på skolen og fastelavnsfester i
menighedssalen.
Hvad ønsker du for menighedens fremtid.
At vi bibeholder en god menighed, som vi har nu med mange engagerede
mennesker, og alle de mange børn, der kommer til familiemesserne og alle
de dåb, der er. Mere kan man ikke ønske.

Kalender – Sankt Ansgars Kirke
December
Lør 24
Søn 25.
Man 26.
Lør 31.

16.00
23.30
24.00
11.00
11.00
16.30

Jule-Familiemesse
Julemusik
Midnatsmesse ved biskop Czeslaw Kozon
Juledag: pontifikalmesse ved biskop Czeslaw Kozon
Højmesse
Årsafslutningsmesse

12
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Januar
Søn 1.
Lør 7.

11.00 Højmesse
14.30 Voksenkatekese: Johannes Paul II’ pontifikats
betydning for kirkens udvikling. Ved Sebastian
Olden Jørgensen
Søn 8.
11.00 Familiemesse med Hellig tre Kongersspil og
fest i menighedssalen
Ons 11.
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Søn 15. NB!!kl 10.00 Radiotransmission af højmessen
Ons 18.
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Tir. 24.
18.30 Økumenisk kirkevandring begynder i Sankt
Pauls kirke, Nyboder
Ons 25.
15.00 Kæk-møde i menighedssalen: p. Ambrozius
Anghelus fortæller om sig selv
OBS
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten flyttet til
18.1. OBS
Søn 29.
11.00 Sankt Ansgars fest: pontifikalmesse ved biskop
Czeslaw Kozon
16.30 Festvesper med efterfølgende reception i
menighedssalen
Februar
Lør 4.
Søn 5.
Ons 8.
Søn 19.
Ons 22.

Søn 26.

14.30 Voksenkatekese: Øst- og Vestkirken, skismaet
og dets følger. Ved Helge Clausen
11.00 Familiemesse med lysprocession (Kyndelmisse)
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
11.00 Højmesse med efterfølgende fastelavnsfest i
menighedssalen
15.00 KÆK-møde i menighedssalen: sr. Anna fortæller om Bethaniasøstrene
19.00 Askeonsdag: pontifikalmesse ved biskop
Czeslaw Kozon.
16.30 Vesper med Electio. Modtagelse af konvertitter
og dåbskandidater
13
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Kalender – Sakramentskirken
December
Juleaften
Juledag
11:15
18:00
Januar 2012
Søn 1.
Ons 4.
Søn 8.
Tors 12.
Fred 13.
Ons 25.
Februar 2012
Ons 1.
Søn 5.
Tors 9.
Ons 15.
Søn 19.
Ons 22.
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16.00 Familiemesse
09:30 Messe på dansk
Fransk messe
Engelsk messe
09:30
11:15
18:00
19:30
09:30
20:00
18:00
19.30

Nytårsmesse på dansk
Fransk messe
Engelsk messe
Bibelgruppe med p. Ambrozius
Familiemesse med Hellig 3 konger krybbespil
Natkirke kl. 20 -23
Medarbejderfest
Bibelgruppe med p.Ambrozius

19.30
09:30
20:00
19.30
10:30
19.00

Bibelgruppe med p.Ambrozius
Familiemesse med Kyndelmisse
Natkirke kl. 20-23
Bibelgruppe med p.Ambrozius
Fastelavnsfest for danske og franske
Askeonsdagsmesse
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3) Et barn, en nat
uønsket og forhadt
af kongen dér,
der med sit sværd
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Afsender:
Sankt Ansgar Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkernes messetider
Sankt Ansgars Kirke
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.
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@ sanktansgar.dk
Sakramentskirkens messetider
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 – 30 54 21 18 – ne@sanktansgar.dk
Præst for engelsktalende: Carroll Parker – 44 94 76 78 – carroll.parker@mail.dk
Præst for fransktalende: Robert Culat – 26 70 46 76 – rob68.bellamin@wanadoo.fr
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