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Sankt Ansgars Kirke

Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!

For hans godhed mod os er stor,
Herrens troskab varer til evig tid.  
                                      Salme 117
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Tak – og på gensyn!
Kære menighed,
Om lidt bliver her stille – eller måske ikke helt så stille alligevel, 
fordi selvom jeg jo den 1. september formelt overtager ansvaret for 
menigheden i Hillerød, så ved jeg godt, at vi præster som regel bare 
er på "gennemfart" i en menighed.  Domkirken er jo om noget et sted, 
hvor mange af os præster har gjort tjeneste i de første år af vores tid som 
enten diakon eller præst, så derfor er I om nogen vant til at se præsterne 
herinde blive skiftet ud med jævne mellemrum – og nu er turen altså så 
kommet til, at jeg kan sige tak for denne gang.

Det kommer selvsagt ikke som den store overraskelse at min tid herinde 
nu er ved at rinde ud, men faktisk er det jo nok en meget god påmindelse 
til os præster om, at uanset hvor lang tid vi tjener i en menighed, så vil 
den heldigvis – på trods af udskiftninger – fortsætte med at bestå længe 
efter at vi er draget videre til næste stop på vores livs pilgrimsvandring.

Nu er det 2 år siden at jeg fik den store fornøjelse af at komme herind 
til Domkirken for at tjene som andenpræst, og jeg må indrømme at det 
på sin vis har været en lidt besynderlig tid pga. den efterhånden alt for 
kendte coronavirus som jo på mange måder har påvirket vores liv og 
vores fællesskab som menighed.

Selvom det så kun er blevet til 2 års tjeneste her i Domkirken, så har 
det alt andet lige været en utroligt berigende oplevelse, også på trods 
af at vi en del af tiden har været lukket ned eller på anden måde været 
begrænset i vores mulighed for at være sammen som menighed.  Jeg 
har dog i høj grad kunnet fornemme nærværet i bønnen og særligt også 
glæden ved at se jer komme til messe igen, når det end har været muligt.

I Salmernes bog hører vi i den smukke salme 116: "Hvordan kan jeg 
gengælde Herren alle hans velgerninger mod mig?".  På samme måde 
vil jeg, med salmisten som inspirationskilde, spørge "hvordan kan 

Præsten skriver
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jeg gengælde jer", for alt det I har givet mig som præst.  At være præst 
handler ikke kun om at tjene i en menighed en rum tid, men mindst lige 
så meget om også at lære noget af jer troende.  Vi præster har brug for at 
blive mindet om, at det er jer – som menighed – at vi er sat til at tjene, 
og at uden jer ville vores præstelige liv være meget tomt.

Jeg vil derfor sige tak for, at jeg kunne få lov til at tjene herinde i de 
forgangne 2 års tid, og tak for at I med jeres liv og jeres kald er med til at 
minde os præster om, hvorfor vi er sat til at tjene jer.  Heldigvis er dette 
nok ikke et endegyldigt farvel, men forhåbentlig blot et "på gensyn" 
– vi ses jo nok igen til oliemesser og andre glædelige begivenheder i 
fremtiden herinde i Domkirken!

p. Jan Hansen
Andenpræst (indtil 1. sep.)

Kære Sankt Ansgars menighed,

Efter den varme og solrige sommer skal vi nu begynde efteråret, men 
hvordan mon det bliver?  Mon vi får lov at åbne kirken helt - eller skal 
vi tværtimod lukke mere igen?  Hvem ved?  Covid 19 er ikke sådan at 
danse med.  Vi planlægger ud fra at alt bliver godt og håber det bedste.

I præstegården bliver der en del ud-og indflytninger: pastor Simon Peter 
flyttede til Ålborg i begyndelsen af august og samme dag flyttede Daniel 
Steiner Ebert ind.  I september bliver Daniel Ebert diakonviet og afløser 
således Filip Mikic, der bliver præsteviet og flytter til Nykøbing Falster.  
Vores andenpræst, Jan Hansen, flytter til Hillerød som sognepræst og 
han afløses af pastor Kamil Brogowicz, der har været hos os tidligere.

Vi har planlagt fire ”På opdagelse i Troen” lørdage og vi regner med at 
kunne begynde kirkekaffe igen fra 5. september.  KÆK begynder igen 
4. onsdag i måneden kl. 15.00. Nye ældre er meget velkomne. Første 
gang bliver den 22. september med kaffe/the og hygge i menighedssalen.  
Men fra oktober vil vi tilbyde messe for de ældre kl. 15,00 i kirken med 
efterfølgende kaffebord i salen.
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Undervisning:
Første kommunionsbørns forældre mødes til indskrivning og informations-
møde mandag den 6. september kl. 19.00 i menighedssalen, Bredgade 69 A.

Kommende firmander med forældre mødes til indskrivning og informa-
tion tirsdag den 7. september kl. 19.00 i Menighedssalen, Bredgade 69 A.

Ulla, menighedsrådsformand og sakristan

Kære alle i menigheden,
Flagene vajede uden for og bag kirken, himlen var postkortblå og i den 
hl. messe blev Kristi Legems- og Blods Fest den 6. juni højtideligholdt 
med den traditionsrige sekvens "Lauda Sion Salvatorem"; men mit egen-
tlige anliggende er, at takke jer alle for jeres overbærenhed med de un-
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dertiden mystiske orgeltoner fra pulpituret.  Tak for det flotte arrange-
ment efter messen i anledning af mine 75 år.  De smukke ord fra pastor 
Marcos og domsakristanen rørte mig meget og tak i det hele taget til 
den allestedsnærværende Ulla, til sognepræsten, den kommende præst, 
Filip og til alle dem, der har hjulpet med til at receptionen blev en over-
vældende oplevelse for mig. 

Fra menigheden fik jeg overrakt en næsten syndigt lækker kurv, hvis 
indhold jeg vil nyde med taknemmelige tanker til jer alle.

Glædeligt er det også, at forsamlingsrestriktionerne er blevet lempet, så 
vi måske kan se frem til, at forholdene bliver "som i gamle dage".

Mange varme hilsener og opløftende toner oppe fra orglet
Rolf
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KÆK-skovturen 2021
Årets kæk-skovtur fandt sted d. 9-6 og gik til Hornsherred, der ligger 
mellem Roskilde fjord og Isefjorden.  Med på turen var foruden Ulla, 
som havde arrangeret turen, pastor Marcos og diakon Filip.  Det blev en 
på alle måder vellykket udflugt.  Vejret var strålende hele dagen.

Vi kørte først til den middelalderlige Draaby kirke, hvor vi havde fået 
lov til at fejre messe.  Vi blev meget venligt modtaget af sognepræsten 
Bettina Niemann Krarup, der viste os rundt i kirken og fortalte om 
nogle centrale kalkmalerier.  I koret så vi f.eks. Adam og Eva i Paradiset.  
En sjov detalje, som præsten påpegede, er, at Adam og Eva ingen navle 
har, fordi de er skabt, ikke født.  På de to søjler, der danner indgangen 
til koret (triumfbuen), så vi på den venstre søjle Paulus med sværdet, 
som mændene havde udsigt til fra deres pladser på kirkens sydside.  På 
den anden søjle ses en kvindeskikkelse, som præsten mente, måtte være 
Den hellige Birgitta, fordi hendes attributter på søjlen er en bog og pen.  
Fra deres pladser på kirkens nordside kunne kvinderne se Den hellige 
Birgitta.  Et centralt kalkmaleri forestiller Den hellige Laurentius, der 
brændes på en rist, fordi han ikke ville afsværge sin kristne tro.  I sin 
prædiken tog pastor Marcos udgangspunkt i dette billede og talte om at 
brænde for sin tro.
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Det var meget spændende at se disse kalkmalerier fra Isefjordsværkste-
det.  Da vi for nogle år siden besøgte Keldby kirke på Møn, så vi kalk-
malerier fra Elmelundeværkstedet.  Der er ikke væsentlige stilforskelle 
i de forskellige egnes malerværksteder. Originalitet var dengang ikke et 
ideal for de forskellige lokale malerværksteder.  Isefjordsværkstedet var 
aktivt fra ca. 1460 til 1480.

Fra Draaby kirke kørte vi til Gerlev kro for at spise frokost.  En pragt-
fuld frokost, hvoraf skal fremhæves fiskefileten, som de af os, der ikke 
før havde været på Gerlev kro, næppe har smagt bedre noget sted.  Ger-
lev kro er da også kendt for sine fiskefileter.  Stemningen var rigtig god 
og blev yderligere forhøjet af den øl og snaps, der blev serveret til maden.

 
Til sidst besøgte vi Jægerspris slot, hvor Frederik d. 7 og grevinde Dan-
ner holdt af at opholde sig, på god afstand af hoffet i København.  Nogle 
kuriositeter skal nævnes: I kongens soveværelse ser man opstillet et 
stort pibebræt med 85 piber, så Frederik havde virkelig noget at vælge 
imellem.  I en montre ser man udstillet 3 gipsafstøbninger af henholds-
vis Frederik d.7 s hånd, grevinde Danners hånd og Carls Berlings hånd.  
Berling, daværende arving til Det Berlingske Hus, var danserinden 
Louise Rasmussens elsker, før hun blev gift med kongen og fik titel af 
grevinde Danner.  De fik et barn sammen, som blev bortadopteret, da 
Berling ikke ønskede at gifte sig med moderen.  Men de bevarede et 
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venskabeligt forhold hele livet, og Frederik d. 7 satte stor pris på Berling.
I den store og smukke park til Jægerspris slot fandt vi hurtigt frem til 
cafeen, hvor vi fik kaffe, te, sodavand og kage og hyggede os. Cafeen er 
et socialpædagogisk forehavende, hvilket uden tvivl er helt i grevinde 
Danners ånd.

I bussen hjem sang vi videre i det sanghæfte, som Ulla havde samlet til 
turen.  Vi sluttede med en Maria-hymne.  Det var en rigtig dejlig dag, 
der lover godt for næste års KÆK-skovtur.

Mange hjertelige og kække hilsener
Birte Krog-Møller

Como la nueva oveja miembro de la comunidad hispanohablante en 
Dinamarca fui seleccionada para compartir con todos ustedes sobre 
mis vivencias, a manera de testimonio, como miembro nuevo de esta 
pequeña comunidad mermada por la situación de salud actual.

A pesar de que he vivido muchos años en Dinamarca era ajena a 
la existencia de esta comunidad de hispanos y sus actividades en 
la Iglesia Católica, pero como nada sucede sin el consentimiento 
de nuestro Creador, fui enviada al p. Jacek justo en momentos muy 
tristes y desesperantes de mi vida terrenal y espiritual donde mi fe 
estaba catapultada por el ritmo, problemas y forma de vivir en Europa, 
especialmente aquí en Dinamarca.

En este ritmo fui arrinconando a Dios y robándole todo el tiempo que 
debía dedicarle a Él. Participaba de la Santa Misa en un idioma que no 
era el mío, todos estos años extrañé orar y alabar a Dios en mi idioma, 
y sumergida en este círculo de trabajo, problemas, comer y dormir 
llegué al punto de critico en que mi parte espiritual me pedía a gritos 
cambios en mi vida, me pedía el Sacramento de la Reconciliación, me 
pedía el regreso a casa del Padre.

Fra den spanske menighed:
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Puedo asegurarles que Nuestra Madre Santísima me fue guiando 
poco a poco para que todo se diera y yo aceptara el integrarme a 
la comunidad, desde el 2018 comencé a orar sola, Santa Misa por 
internet y prácticamente todo lo podía realizar muy satisfecha desde 
la comodidad de mi casa, excepto por un gran detalle – el Sacramento 
de la Reconciliación, de esta manera Nuestro Señor me hace ver que 
necesitaba buscar su rebaño y dejara de ser oveja solitaria. 

Por Voluntad Divina llegué al p. Jacek, luego poco a poco fui invitada 
a participar de las diferentes actividades de la comunidad. Yo no 
consideraba integrarme completamente, pero Nuestro Señor llegó 
a invitarme a través del p. Jacek quien en una Homilía decía que 
debíamos acercarnos a Dios por medio de la oración en comunidad, 
solos no podríamos lograrlo.  Esta vez decidí escuchar y obedecer 
a este llamamiento y no limitar las gracias obtenidas de Su infinita 
Misericordia, ahora disfruto mucho de la comunidad y espero con 
ansias cada semana poder reunirnos en el Nombre de Jesús y Nuestra 
Madre Santísima.

La Comunidad tiene diferentes actividades como el rezo del Santo 
Rosario no solo los domingos antes de la Homilía, sino también los 
primeros sábados de mes, grupo Bíblico cada martes, Adoración y 
Homilía los jueves, pequeños retiros para compartir en comunidad y 
la alegría de cada integrante con sus diferentes situaciones y motivos, 
pero con un objetivo común, la perseverancia y crecimiento en la fe 
católica en estos tiempos tan revueltos que vive la humanidad.

Quisiera poder atraer más ovejas solitarias es estos tabernáculos de 
oración, para hacer sonreír a Nuestra Madre, espero de corazón haber 
escrito la palabra clave para algunas almas que están en busca de la 
Vida Verdadera y que aún no se deciden por diferentes motivos. Doy 
gracias a Nuestra Madre Santísima por no dejarme caer en roca, ni 
espinos, sino por ser de esas otras: “y otras cayeron en buena tierra, y 
creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas treinta, 
otros a sesenta y otras a ciento por uno. Y Él decía: el que tiene oídos 
para oír, que oiga.” Mr. 4, 3-9. Y tú en qué parte has escogido caer?
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Muchas gracias por este espacio en el boletín parroquial que lleva 
mensajes de fe y esperanza, y mantienen al tanto de las diferentes 
actividades realizadas en la Iglesia Católica aquí en Dinamarca.  
Reciban la Bendición Completa de los Corazones Unidos
Maylen Fonseca J.

Som det nye får i det spansktalende samfund i Danmark, er jeg blevet 
valgt til at dele mine oplevelser med jer, ved hjælp af vidnesbyrd til 
dette lille samfund, der er blevet udtømt af den aktuelle situation. 
Selvom jeg har boet mange år her i Danmark, var jeg ubekendt med 
dette samfund af spansktalendes eksistens, og de aktiviteter som de 
foretager sig inden for den katolske kirke, men som intet sker uden 
vores Skabers samtykke, blev jeg sendt til fader Jacek lige i den hårde 
periode i mit liv, en periode fyldt med sorg for mit jordiske liv og hvor 
jeg følte min tro være slynget rundt over hele Europa, og specielt i 
Danmark.

Med denne rytme blev min tro trangt op i en krog, og jeg kunne 
slet ikke give Gud den fornødne tid som jeg burde dedikere til Ham.  
Jeg deltog i messe på et sprog der ikke var mit eget, og alle disse år 
savnede jeg at lovprise og bede på mit eget sprog.  Fanget i denne 
nedadgående cirkel med arbejde, problemer, spise og sove nåede jeg 
til det kritiske punkt i mit spirituelle liv, hvor det skreg efter ændring 
i mit liv.  Det bad mig efter forsoningens sakramente, det bad mig 
efter at vende tilbage til Faderens hus. 

Jeg kan garantere jer for, at vores Hellige Mor, ledte mig på rette spor 
med små skridt, så det hele kunne gå op og så jeg kunne acceptere og 
integrere mig som en del af dette samfund.  Siden 2018 begyndte jeg 
at bede selv, via internettet kunne jeg finde praktisk talt alt, hvad jeg 
havde brug for, for at lovprise vor Herre, med undtagelse af en meget 
vigtig del.  Forsoningens sakramente. På denne måde viste vor Herre 
mig, at jeg skulle vende tilbage til flokken, i stedet for at være et enligt 
får.
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Med Guds vilje endte jeg hos fader Jacek, og efterfølgende med små 
skridt blev jeg inviteret til at deltage i de forskellige aktiviteter som 
dette fællesskab lavede.  Jeg havde ikke forestillet mig at integrerer mig 
fuldstændigt i gruppen, men vor Herre inviterede mig gennem fader 
Jacek, hvem der gennem homilie sagde til mig, at vi skulle nærme 
os Herren, gennem bøn i dette fællesskab, at dette ikke kunne gøres 
alene.  Denne gang valgte jeg at høre efter, og følge denne anbefaling 
og ikke begrænse det jeg har fået fra Hans uendelige barmhjertighed.  
Nu nyder jeg fællesskabet, og venter spændt hver uge for at få lov til at 
mødes igen i Jesus og vore Hellige Moders navn. 

Dette fællesskab har forskellige aktiviteter, som at bede rosenkrans, 
og ikke kun hver søndag, inden homilie, men også hver første lørdag 
i måneden.  Også bibelgruppe hver tirsdag, tilbedelse og homilie hver 
torsdag.  Der er en lang række aktiviteter for at dele sine tanker, følelser 
og glæde hvad angår ens tro, og alt dette med et fælles mål.  At bevarer 
og vokse i den katolske tro i disse hårde tider som menneskeheden 
gennemgår lige nu. 

Jeg ønsker inderligt at kunne tiltrække flere af de enlige får, som jeg 
selv var, til vores bønnetelt, så vi alle kan smile til vores Moder.  Jeg 
håber af hele mit hjerte på, at jeg har skrevet noget der er godt nok til 
at nogle sjæle vælger at lede efter det sande liv.  Jeg takker vor Hellige 
Moder for ikke at lade mig falde på klippejord eller mellem tidsler, 
men at jeg var heldig at være en af dem der: ”Men noget faldt i god 
jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive 
og noget tres og noget hundrede fold”.  Og han sagde: »Den, der har 
ører at høre med, skal høre!” Mar. 4, 3-9. Hvad med dig?  Hvor har du 
valgt at falde?

Mange tak for denne plads i sognes opslag, som deler meddelelser om 
tro og håb, og giver mulighed for at realiserer alle de aktiviteter, der 
afholdes i den katolske kirke her i Danmark.

Modtag den Fulde Velsignelse af De Forenede Hjerter
Maylen Fonseca J. 



12 13

PÅ OPDAGELSE I TROEN – EFTERÅR 2021
Menighedssalen, Bredgade 69 A

Lørdag 4. september kl. 14.30: 
Ridderordenen af den Hellige Grav (Ordo Equestris 
Sancti Sepulcri Hierosolymitani) ved Statholder 
Jørgen Boesen

Lørdag 2. oktober kl. 14.30:  
Vi besøger Garnisonskirken på Sankt Annæ Plads, 
hvor sognepræst Jacob Ørsted vil fortælle os om 
kirken og vise os, hvor Sankt Joseph søstrenes orden 
begyndte deres virke i Danmark.  
Mødested: Garnisons Kirke

Lørdag 6. november kl. 14.30: 
Sr. Maria Lioba fra Liobasøstrene taler om Tidebøn.

Lørdag 4. december kl. 14.30: 
Sebastian Olden Jørgensen har anbefalet os sin 
kollega Mia Münster-Swendsen, der vil fortælle om 
biskop Eskild af Lund (1100-1182) som hun er ved 
at skrive en bog om.
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Kalender Sankt Ansgars Kirke 

SEPTEMBER:

Lørdag 4. 14:30 På Opdagelse i Troen: om ”Ordo Equestris Santi Sepulcri 
  Hierosolymitani”, i daglig tale ”Gravridderne” ved statholder   
  Jørgen Boesen. 

Søndag 5. 10:00 Domkirkens konsekrationsdag.  Latinsk højmesse. 

Mandag 6 19:00 Intromøde og indskrivning til første kommunion.
  Menighedssalen Bredgade 69A.

Tirsdag 7 19:00 Intromøde og indskrivning til firmelse. 
  Menighedssalen Bredgade 69A.

Lørdag 11. 15:00-20:00 Familiegruppe i Menighedssalen, Bredgade 69A. 

Tirsdag 14 19:00 Biblestudiekreds i Undervisningslokalet, Bredgade 64, 1.

Lørdag 18. 11:00 Sankt Knud Lavards Kirke, Lyngby: Diakon Filip Mikic 
  præstevies og Daniel Steiner Ebert og Livio Casale diakonvies. 

Søndag 19. 10:00 Primitsmesse: Filip Mikic fejer sin første messe.  
  Reception efter messen 

Onsdag 22 15:00 Katolsk Ældreklub (KÆK) møde i Menighedssalen, 
  Bredgade 69A. 

OKTOBER:

Lørdag.  2 14:30 På opdagelse i troen: Besøg i Garnisonskirken ved sognepræst 
  Jacob Ørsted.

Fredag 15. 18:00-23:00 Kulturnatten. 

Onsdag 27 15:00 KÆK messe i kirken, derpå kaffe m.m. i Menighedssalen.

Sakramental tilbedelse hver onsdag kl. 16.00-17.00. 
Skriftemål efter aftale med præsterne.
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Kirkens kontonummer

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

Ulla Elmquist - formand
John Rosing - næstformand.
Stine Rørbæk – sekretær, medlem af   
             Pastoralrådet 

Roch Rutondiye
Margarethe Stelsberg
Frandina Olivo
Pastor Marcos Romero Bernus
Pastor Kamil Brogowicz

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man 
har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, 
kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke 
kan tage telefonen.  Prøv derfor venligst at ringe igen senere da, hverken kirkens 
eller præsternes mobiltelefoner bruger telefonsvarer eller sms.  Ring derfor bare 
igen lidt senere.

NOVEMBER:

Lørdag 6 14:30 På Opdagelse i Troen: Sr. Maria Lioba taler om Tidebøn. 

Søndag 7. 10:00 Alle Helgens messe.  Kl. 16:00 Alle Sjæles andagt på 
  Vestre Kirkegård.

Søndag 14. 10:00 ”Pavens Dag”.  16:30 Festvesper med efterfølgende reception. 

Onsdag 17  Biskop Czeslaw Kozon 70 år.

Onsdag 24 15:00 KÆK messe i kirken, derpå kaffe m.m. i Menighedssalen.

Søndag 28 10:00 Første søndag i Advent.



   
Kirkens messetider

SANKT ANSGARS KIRKE 
Bredgade 64, 1260 K

 

 Hverdage (mandag-fredag)   kl. 08.00 

 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00

 Lørdage                   kl. 17.00 

 Søndage                    kl. 10.00

 2. og 4. søndag                    kl. 13.00 Ukrainsk messe  

 Hver søndag                    kl. 15.00 Spansk messe

 Torsdag   kl. 17.30 Spansk messe

 Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag    kl. 07.30

Skriftemål efter aftale med præsterne.
Sakramental tilbedelse: onsdag 16.00-17.00. 

 Sognepræst   
 Marcos Romero Bernus tlf. 28 85 25 17, marcos@katolsk.dk
 
 2. præst:
 Kamil Brogowicz, tlf. 50 10 92 82, kkb@katolsk.dk
 
 Præst for spansktalende:  
 Jacek Stanislawski CssR tlf. 50 28 91 48, ojacastan@gmail.com

   

Afsender: Sankt Ansgars Kirke, 
Bredgade 64, 
1260 København K

Kontakt 44 51 73 37

Næste sogneblad udkommer efter planen omkring d. 1. december 2021.


