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Sankt Ansgars Kirke

Bøn om fred i Ukraine.
Almægtige, evige Gud!  Du elsker fred og er selv fredens ophav.  Vi bønfalder dig om 
fred og frihed for Ukraine.  Lad et uretfærdige angreb ophøre, de fjendtlige tropper 
trække sig tilbage og landet både nu og i fremtiden bevare sin suverænitet.

Afvend den nød, som kampene allerede har medført.  Lad de sårede hurtige finde lin-
dring og andre nødlidende få den fornødne hjælp, de døde finde hvile og de sørgende 
trøst.  Giv at alle, som er på flugt, snart må kunne vende tilbage, men også så længe 
deres situation er usikker, blive vel modtaget dér, hvor de kommer hen.

Giv, at de stats ledere og politikere, som har magt og indflydelse i de enkelte lande og i 
verdenssamfundet, må handle besindigt og tolerant, respektere hver nations suveræni-
tet og uafhængighed og sætte stabiliteten i verden over egen interesser.

Lad alle sår og uoverensstemmelser, som gennem historien har skabt had og mistro 
mellem mennesker og derved risiko for krig og andre konflikter, blive helet og løst ved 
dialog, vilje til forsoning og være båret af gensidig tillid og respekt.

Giv, at vi som lever i fred og sikkerhed, fortsat må kunne glæde os over disse goder, 
vise dig vor taknemmelighed for dem og bidrage til, at alle må få del i dem.  Gør os 
gavmilde og gæstfrie over for dem, der i deres nød kommer til os.

Giv, at vi ikke blot i nødens stund, men altid må ære dig som den sande freds ophav, 
tillidsfuldt sætte vor lid til dig og leve vort liv til din ære og i kærlighed til vore med-
mennesker.

Det beder vi dig om ved din Søn. Jesus Kristus, fredsfyrsten og universets konge, som 
lever og råder med dig, Gud i al evighed.  Amen.  Maris, fredens dronning, bed for os.

(Den Katolske Kirke i Danmark)
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Sommerferie, lige om lidt!
En af de ting, der glæder mig i løbet af året, er tanken om sommerferie.  
Hvad skal jeg lave?  Hvor skal jeg tage hen til sommer?  Det er som om, 
at i løbet af året, når travlheden og udfordringerne melder sig, så giver 
tanken om en dejlig, varm, lys og afslappede sommer lidt lidring i vores 
hverdag.  Især i år, hvor vi får mulighed for at rejse igen.

Så nu er den endeligt kommet, nu kommer vi ind i sommertiden. 
Hvad skal vi så lave? Slappe af, ligge i solen, sove hele dagen igennem?  
Nej min kære ven, det skal vi ikke.  Sommertiden er ikke en tid til 
dvale!  Naturen er fuld af liv og lyset vækker hver eneste celle i vor krop.  
Sommeren er livets tid, der hvor vi ”oplader” vore batterier og går ud og 
oplever naturen eller går en lille tur i byen, eller ud at løbe, eller måske 
en sejltur, eller besøger et museum.  Det er perfekte måder at bruge vor 
energi på.  Du kan sikkert finde dig selv i nogle af disse aktiviteter.  

Men vi må ikke glemme, at vi ikke bare er en krop, men at vi også er sjæl 
og på den samme måde, som vi vil forkæle vor krop med god mad og dejlig 
sol og den nødvendige motion, må vi også tænke på at forkæle vor sjæl.  
Sommeren giver os mulighed for at gøre det som for mange er svært i løbet 
af året, nemlig at give sig lidt tid til det åndelige.  Læse lidt af bibelen, eller 
noget andet åndeligt.  Måske en af de mange helgenes biografier der findes, 
eller at tilbringe lidt tid i kirkerummet og nyde den friske atmosfære, der er 
derinde og tale med Vor Herre. Der findes mange muligheder.

Den 5. juni fejrede vi Pinse, hvor Helligånden kom og satte os i 
bevægelsen og tiden for at sidde stille er forbi; lad os gå ud og udnytte 
de mange muligheder, som sommeren giver os til at forkynde evangeliet 
og sprede den glæde og den kærlighed Gud skænker i vort liv. Lad os 
vise hele verden, at det ikke bare er solen og varmen, der bringer glæde 
i verden, men at det er Kristus, som skænker os selve livet.

Gud velsigne dig.
p. Marcos

Præsten skriver
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Nyt menighedsråd i Sankt Ansgars kirke

Kære menighed,
Den 31. januar om aftenen, da jeg lukkede kirken, kunne jeg omsider 
fjerne alle corona påbuds-, forbuds- og anbefalings- skilte fra døren. Og 
den 2. februar fandt jeg vievandskarrene frem og hældte vievand i dem, 
med venstre hånd, så jeg kunne tage billede med højre hånd. Det var så 
også næsten 2 år siden vi har haft vievand ved indgangsdøren. Afspær-
rings snore og kasser med mundbind er lagt i depot, så nu ligner kirken 
sig selv. Men her i begyndelsen af februar er smittetallene stadig rekord 
høje, så man forstår, at der kun er et beskedent fremmøde til messerne. 
Forhåbentlig letter smittetrykket, så vi til påske igen kan opleve at kirken 
er propfyldt. Lad os passe godt på hinanden og holde afstand indtil da.

God fastetid og godt forår!
Ulla

Ved menighedsrådsvalget i april blev der fredsvalg i Sankt Ansgar. Der 
var ganske enkelt ikke flere kandidater end der var pladser i rådet. Tre 
kandidater havde allerede siddet i det tidligere menighedsråd, og der var 
fem nye kandidater til de otte pladser. Ved det konstituerende møde den 
24. april blev det nye menighedsråd nedsat med Nik Bredholt som for-
mand, Petter Becker-Jostes som næstformand, og Estrid Maria Ryom 
som sekretær. Herunder har alle både nye og gamle kandidater skrevet et 
par linjer om hvem de er, og hvad de gerne vil i menighedsrådet:

Adam Schwarz
Jeg er konvertit og har siddet i menighedsråd før. Både i Sankt Ansgars 
kirke, men også tidligere i folkekirken hos Vor Frelsers Kirke. Tænker at 

Fra venstre øverste række: P. Marcus Romero Bernus, Petter Becker-Jostes, Diakon Daniel 
Steiner Ebert, Adam Schwarz, Roch Rutondiye
Fra venstre nederste række: Estrid Maria Ryom, Frandina Olivo, Parminder Singh, Nik 
Bredholt
Desværre kunne Nora Palacios og andenpræst Kamil K. Brogowicz ikke være med til 
mødet og kom derfor ikke på billedet.
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menighedsrådets fornemmeste opgave er at være med til skabe gode ram-
mer om kirkens liv og vækst.

Estrid Maria Ryom, sekretær i menighedsrådet
Estrid Maria Ryom. Jeg har tilhørt Sankt Ansgar kirkes sogn i godt 25 
år. I den periode har jeg været involveret i mange forskellige af de opga-
ver, der skal løses for at menigheden som fællesskab har mulighed for at 
trives. Det er også min bevæggrund for endnu en gang at stille min tid 
til rådighed for menigheden ved at engagere mig i menighedsrådet. For 
tiden er jeg også sognets Caritasrepræsentant.

Frandina Olivo
Som katolik er jeg knyttet til den traditionsrige fejring af messen, som det 
sker i Sankt Ansgar og i andre kirker dagligt. Her kan man i min optik 
i høj grad fordybe sig i troen gennem bøn, eller rosenkrans. Det giver 
tryghed og støtte. 
 Desværre kom covid-19 på tværs. Alligevel kunne jeg sammen med 
Præster og vores lille spanske gruppe medvirke til at bygge bro mellem 
danske katolikker og den spansktalende gruppe. Ud over dette, hjælper 
jeg i samarbejder med andre i menigheden med omkring økonomi, regn-
skab og kaffen samt lidt i forskellige andre aktiviteter i kirken og endelig 
som kateket. I dag er jeg i gang at blive færdig med en uddannelse som 
eventkoordinator, og jeg håber, at jeg også vil kunne bruge den til at fort-
sætte med at støtte samfundet. Jeg er gift og har et barn og er oprindelig 
fra Venezuela.

Nik Bredholt, formand for menighedsrådet
Jeg har været medlem af menigheden i en del år. Jeg er gift med Lotte og 
vi har to børn. Til daglig arbejder jeg som sekretariatsleder for et netværk 
kaldet Religion & Samfund. Jeg vil gerne arbejde for at styrke livet i vores 
kirke, og har det udgangspunkt, at der skal være plads til initiativer og 
udfoldelse. Man skal ikke forvente eller ønske, at menighedsrådet skal 
organisere det hele. Kirken er ikke de andre, som sidder på bænkene en 
søndag. Kirken er os alle sammen, og det er ved at slutte op om både mes-
sen og aktiviteterne at man oplever og får del i en levende kirke.
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Nora Palacios
Jeg er oprindeligt fra El Salvador. Mine forældre var meget involverede 
i menighedsarbejdet, og jeg lærte lidt mere om det, da jeg som ung blev 
medlem og bagefter kassér i en katolsk organisation. I Sankt Ansgar Kirke 
ønsker jeg at bruge mine færdigheder og tid til det, jeg bliver spurgt om af 
småt eller stort, så snart jeg tjener Herren med det. Jeg deltager i de kirkeli-
ge aktiviteter med den spanske gruppe i Sankt Ansgar.  Til dagligt arbejder 
jeg som ingeniør og lave geografiske analyser om København. Jeg glæder 
mig til at samarbejde med en mangfoldig, engageret gruppe af lægfolk. 

Roch Rutondiye
Jeg er 67 år gammel og har været medlem af vores menighed siden 2014.  
Jeg var medlem af det sidste menighedsråd og vil fortsat være med at 
styrke vores fællesskab gennem menighedsrådets arbejde. Der skal være 
liv og glæde i vores menighed og det vil jeg være med til.

Parminder Singh
Jeg er gift med Mette og vi har sammen 3 dejlige børn. Jeg arbejder til 
daglig i Tv-branchen. Jeg har været medlem af menigheden i 6 år og både 
mine børn og kone kommer fast i Sankt Ansgar.  Jeg er utrolig glad for at 
være en del af menighedsrådet. Jeg vil gerne arbejde med at skabe initia-
tiver der gør fællesskabet endnu bedre og skabe de rette betingelser for at 
vores børn og unge slår rødder i menigheden.    

Petter Becker-Jostes, næstformand i menighedsrådet
Jeg er 36 år gammel og i gang med en kandidat i data science. Jeg er gift, 
har tre børn og kommer som regel til messen søndag morgen.

Det er vores fælles håb som nyt menighedsråd, at vi efter næsten to års 
nedlukning med covid restriktioner kan få menigheden til at blomstre. 
Vi har et fantastisk sted i centrum af byen med gode præster, diakoner og 
mange ressourcer i menigheden, og det skal vi bruge. Vi vil meget gerne 
have input til arbejdet, så hermed en invitation til alle om at byde ind 
både med ideer, kritik og ros, hvis det er relevant.

Nik Bredholt
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En lille påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi alle står sammen og 
løfter den økonomiske opgave – så husk at betale kirkeskat.
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Det store grønne træ:

Den første sommer i min sakristan-tid dvs. for 34 år siden plantede jeg 
nogle små krydderurter i haven: salvie, rosmarin, timian og så en lille 
laurbær plante.  Den er nu blevet kæmpestor og den blomstrer nu her i 
forsommeren.  Når den er færdig med at drysse blomster af sig, skal jeg 
beskære den og derpå tørre bladene.  Og så vil der være laurbærblade til 
jer alle til efterårets supper og kødgryder.  Så køb ikke, men spørg mig.
Ulla
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Første kommunion i Sct. Ansgars Domkirke med p. Marcos den 26. maj 2022

De glade firmander i Marmorkirken fra Sct. Ansgars, Jesu Hjerte og Sakraments-
kirken lørdag d. 4. juni med Biskoppen og deres præster

For kommende førstekommunikanter er der informationsmøde og ind-
skrivning mandag d. 15. august kl. 19:00 i menighedssalen, Bredgade 
69A.  Kun for forældre, som bedes medbringe kuglepen og en kopi af 
barnets dåbsattest.
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Blandt firmanderne var Stefan Ryom, vores flit-
tige ministrant, der har virket fra han var tre år. 
Storebror Fabian havde klippet laurbær i præste-
gårdshaven og havde ladet lave en krans til Stefan, 
hvis navn jo betyder ̀ "den bekransede". Tillykke til 
Stefan - og alle firmanderne.

For kommende firmander og en forælder er der 
informationsmøde og indskrivning tirsdag d. 16. 
august kl. 19:00 i menighedssalen, Bredgade 69A.  Medbring venligst en 
kuglepen og en kopi af barnets dåbsattest.

Da Ruslands krig mod Ukraine begyndte, fik alle lov 
til at flage med Ukraines flag.  Vi havde faktisk allerede 
i november flaget med det en gang, nemlig da pastor 
Vasyls nye biskop var på besøg.  Men nu har vi så 2 
ukrainske flag og har en ansøgning på vej til Politiet 
for at få permanent tilladelse til at flagning under hen-
visning til, at den ukrainske menighed nu fejrer messe 
hver søndag i Sankt Ansgars Kirke.

Facaden med de 4 flag.
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Der har siden maj måned været og fortsat vil være Ukrainsk Messe 
hver søndag kl. 13:00

Ukrainsk Påskemesse

Ukrainerne fejrede påske samme dag som vi, den 17. april, men kl. 13. 
I slutningen af messen blev menighedens "madkurve" med levende lys i 
velsignet af pastor Vasyl. Det var meget festligt og med mange familier 
og børn, der havde kigget i madkurvene under hele liturgien.
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KÆK Skovtur

Den 8. juni var 35 af menighedens ældre på udflugt til Ledreborg, Ring-
sted og Haraldsted.  Det blev en dejlig dag i roligt tempo og godt humør.
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Endelig Oliemesse igen i Sct. Ansgars efter 2 år med Corona.  
Hvor er det dejligt!
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Kalender Sankt Ansgars Kirke 

JULI:

Fredag 1. 17:00 Tour de France Grand Départ i København er en enkeltstart 
Lørdag 2.   på 13 km fredag d. 1. juli, der vil påvirke trafikken og 
  parkeringsforholdene i og omkring København markant fra   
  mandag d. 27. juni kl. 20.00 til lørdag d. 2. juli kl. 16.00
  Kom til fods eller på cykel.
Søndage  Mulig Caritas-kirkekaffe i haven, når vejret tillader det.

AUGUST:

Lørdag  6. 15:00 Præstevielse Daniel Steiner Ebert.  På grund af bryllupper 
  tidligere på dagen er der først adgang til kirken kl. 14:00
Mandag 15. 19:00 Førstekommunions-intromøde i menighedssalen for forældre
Tirsdag 16. 19:00 Firmelses-intromøde i menighedssalen for kommende 
  firmander og en forælder.
Lørdag 20. 14:30 Familielørdag for sognets børnefamilier

SEPTEMBER:

Lørdag  3.  14:30 På opdagelse i Troen i menighedssalen.  Alle er velkomne!
Tirsdag 13. 19:00 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet.  
  Bibelstudiekreds ved Ulla begynder igen.
Lørdag 17. 14:30 Familielørdag for sognets børnefamilier.
Tirsdag 27. 19:00 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet.  
Onsdag 28. 15:00 KÆK-møde i Menighedssalen.  Program kommer senere.

OKTOBER:
Lørdag  1. 14:30 På opdagelse i Troen i menighedssalen.  Alle er velkomne!
Tirsdag 11. 19:00 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet.  
Fredag 14. 18:00 Kulturnatten i København, også her i Domkirken.
Lørdag 15. 14:30 Familielørdag for sognets børnefamilier.
Tirsdag 25. 19:00 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet.  
Onsdag 26. 15:00 KÆK-møde i Menighedssalen.  Program kommer senere.
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Kirkens kontonummer

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

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

Nik Bredholt – formand.
Petter Becker-Jostes - næstformand.
Estrid Maria Ryom – sekretær.
Roch Rutondiye
Frandina Olivo
Nora Palacios

Adam Schwarz
Parminder Singh
Pastor Marcos Romero Bernùs
Pastor Kamil Brogowicz
Diakon Daniel Steiner Ebert

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.



   
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 (ikke i juli)

 Lørdage                   kl. 17.00 

 Søndage                    kl. 10.00

 Hver 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
 
 Diakon:
 Daniel Steiner Ebert tlf. 25 58 29 51  dse@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. november 2022.


