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NYHEDSBREV FORÅR OG SOMMER 2022 
 
 
Kære alle i Sakramentskirkens menighed 
 
Foråret er over os og med fornyelsen, som både påsketiden og naturen viser os, er jeg også 
glad for at fortælle, at det nye menighedsråd er kommet godt i gang med arbejdet. Du kan 
se navnene på medlemmerne af menighedsrådet længere nede i dette nyhedsbrev. På mødet 
i menighedsrådet tirsdag d. 10. maj valgte vi Kate Toft Madsen som menighedens 
repræsentant i Pastoralrådet. Mange, mange tak til Stella Sørensen, som har repræsenteret 
os i mange år i dette vigtige råd, og tak til Kate, fordi hun vil tage opgaven på sig. 
Menighedsrådet er optaget af at være med til at rammerne for vores menighedsliv bliver så 
godt og relevant som muligt, og især har vi fokus på at vi på tværs af de mange grupper i 
menigheden oplever at være i et menighedsfællesskab med hinanden. 
Vi går en tid i møde, som traditionelt bærer mange fejringer i familier og blandt venner 
med sig. Vi glæder os til at fejre børnenes første kommunion, og de unge i menigheden, 
som modtager firmelsens sakramente. Hjerteligt tillykke til jer alle og til jeres familier.  
Rigtig god sommertid til alle - jeg håber at lyset og glæden bliver stærk hos os alle denne 
sommer. 
           Anette Macko 
 
Liturgisk kalender: Søndage og andre mærkedage 
 

Dansk messe: Alle søndage kl. 10 
Engelsk messe: Alle søndage kl. 17.30 
Fransk messe: Alle søndage kl. 11.30 Alle lørdage kl. 17 
 

Sommerperioden: 
Danske messer fortsætter søndage kl. 10. Engelsk messe fortsætter søndage kl. 17.30.  
No Mass in French from July 11 to August 19. 
 
Nyt Menighedsråd 
Vi havde fredsvalg ved vores valg af nyt menighedsråd den 3. april 2022. Rådet består af 
følgende 10 valgte medlemmer, der repræsenterer alle sproggrupper, dansk (D), engelsk 
(E) og fransk (F): Anette Macko (D) forkvinde, Sylvie Dauzat (F) næstforkvinde, 
William Nielsen (D) sekretær, Kate Toft Madsen (D), Signe Engelhardt (D), 
Bellen Quinto (E), Clarice Scott (E), Alexander Vergara (E), Paul Moinel (F),  
Herman Kouassi (F) 
 



 
Valfart til Åsebakken 
I år kan vi lykkeligvis genoptage traditionen med den årlige Maria-valfart til Åsebakken, 
som finder sted: Søndag den 29. maj. Der arrangeres transport med bus, som du kan købe 
billet til - i den dansktalende del af menigheden kan du købe billetter hos Kate Madsen. 
Hvis du selv tager hen til valfarten, er der som sædvanligt mulighed for at være med i 
processionen gennem Rude skov med afgang fra Poppel Alle i Holte kl. 9.15.  
Biskoppen har skrevet til alle præster og menigheder for at opfordre til at så mange som 
muligt deltager i årets valfart. Valfarten er en mulighed for at skabe endnu større enhed i 
troen og på vores vej til Guds rige. Den opfordring er nu givet videre! 
 
Firmelse og Første Kommunion 
Undervisningen for gruppen af unge, der skal modtage Firmelsens Sakramente og Første 
Kommunion er ved at slutte for i år. For de dansksprogede sker selve firmelsen i 
samarbejde med de øvrige københavnske sogne og vil finde sted i Marmorkirken lørdag 
inden pinse den 4. juni kl. 10. Første Kommunion for de dansksprogede finder sted ved 
søndagsmessen i SAK den 26. juni kl. 10. 
 
Den synodale vej 
Den synodale proces er godt i gang, og i Sakramentskirken har vi drøftet Kirkens fremtid 
i menighedens forskellige sproggrupper, og der er lavet referater, så vi bidrager 
konstruktivt til vores fælles trosvandring. Referaterne er sendt ind til bispedømmets 
arbejdsgruppe, og tages med i det videre arbejde, både i menigheden og i bispedømmet. I 
sidste ende afholdes en bispesynode i efteråret 2023 i Vatikanet. Pave Frans bad alle 
verdens katolikker om at forholde sig til tre temaer: Fællesskab, deltagelse og mission. På 
møderne i SAK kom mange refleksioner, erfaringer, ønsker og holdninger frem, og blandt 
andet var der ønsker om flere aktiviteter i menigheden - et ønske, som menighedsrådet vil 
arbejde videre med. 
 
Sant’ Egidio 
Sant’ Egidio Fællesskabet er fortsat med deres fredagsbøn og øvrige aktiviteter, som 
beriger vort sogneliv og sætter fokus på samfundets nødlidende og udsatte blandt andet 
ved en inspirerende korsvejsandagt i fastetiden. De fortsætter med deres fredagsbøn hver 
2. og 4. fredag i måneden kl. 18. 
 
Kristen Meditation 
Vores meditationsgruppe fortsætter med at mødes hver mandag kl. 17. I påsken har seks 
fra vores gruppe deltaget i WCCMs påskeretræte i Bonnevaux i Frankrig (se 
www.wccm.org). Retræten med international deltagelse har været en stor oplevelse for 
alle og tjener til opmuntring og inspiration for hele gruppen. 
  
Ombygning 
Ombygningen pågår fortsat og må forventes at vare en rum tid endnu. Det kræver 
tålmodighed og samarbejdsvilje. Bispedømmet, som ejer kirken, repræsenterer SAKs 
interesser og søger at finde en lempelig løsning på de udfordringer, der gør sig gældende, 
i samarbejde med skolen og entreprenøren. 

 


