
ST. ANSGAR NYTT
Nyhetsbrev 01/Februar AD2023

St. Ansgar romersk katolske menighet består av et kon-
glumerat av ulike nasjonaliteter og aktivitetsgrupper. 
For den enkelte kan det være vanskelig å få oversikt 
over hvilke muligheter som finnes, og gruppene har lite 
kjennskap til hverandre. 
Vi er fem personer som ser menigheten som et felleskap. 

Derfor ønsker vi å skape samhold på tvers av gruppene, 
og stimulere til et sosialt miljø der både voksne og barn får 
muligheten til å ta mer del i fellesskapet i menigheten. 
For å få dette til har vi laget et informasjonsark som hver 

måned vil utgis i kirken for å sette lys over ulike grupper 
og aktiviteter. Meningen er å formidle informasjon og 

kunnskap, samt 
skape mer kommuni-
kasjon mellom de ulike 
gruppene og aktivitetene 
som finnes i menigheten. 
Dette er første utgave. I 

denne utgaven vil vi gi en 
oversikt over ulike grupper i St. Ansgars 
menighet, med spesiell presentasjon av 
den filippinske gruppen, Saul og barnekor, samt intervju 
med pater Piotr Gasior. I tillegg har vi med en oversikt over 
Messetider og informasjon om aktiviteter og begivenheter.

Nytt menighetsblad i St. Ansgar

SAUL – Ungdomsklubben i St. Ansgar
 
4. januar 2023 traff jeg 5 
av 8 styremedlemmer i Saul 
som var ivrig opptatt med å 
organisere vårens aktiviteter. 
Lederne er Håkon Kristian-
sen (938 03 425) og Helen 
Maty (482 70 833).
Ungdomsklubben er for 

alle mellom 13 – 18 år og 
som ønsker å bli kjent med 
likesinnede og ha det litt 
gøy. Styret tar sikte på å ha et arrangement pr. måned, dette blir publisert 
på Facebook. På hvert arrangement kommer det ca. 15 ungdommer som 
gjennom aktivitetene knytter bånd til hverandre. Alle er hjertelig velkom-
men til å være med!!!
Planlagte aktiviterer: 10.02: MasterChef, 10.03: Quiz & Sosial kveld, 

15.04: grilling på Odderøya, 12.05: Spillekveld, 12.06: Årsmøte og som-
meravslutning.  /Av Sigrid Therese Kornbrekke

Søndager

Kl. 09.00 Messe på polsk hver uke

Kl. 11.00 Messe på norsk hver uke

Kl. 13. 00 Messe på vietnamesisk hver uke

Kl. 14.00 Messe i Lyngdal kirksenter 05.02.

Kl. 17.00 Messe på Stella Maris,Mandal 12.02.

Kl. 15.00 Messe på engelsk 26.02.

Kl. 14.00 Messe på kaldeisk 05.03.

Lørdager

Kl. 12.30 Rosenkransbønn hver uke

Kl. 13.00 Messe på norsk hver uke

Kl. 18.00 Messe på polsk hver uke

Kl. 14.00 Messe på spansk 18.02.

Kl. 14.00 Messe på tagalog 25.02.

Kl. 16.00 Messe på fransk 25.02.

Kl. 14.00 Messe i Lyngdal 25.02.

Kl. 17.00. Messe i Flekkefjord 25.02.

Tirsdager

Kl. 17.30 Vesper hver uke

Kl. 18.00 Messe på norsk,  
sakramentstilbedelse

hver uke

Onsdager

Kl. 18.00 Messe på norsk hver uke

Torsdager

Kl. 11.00 Messe på norsk,  
felles lunsj i Kiga

hver uke

Kl. 18.00 Messe på norsk hver uke

Fredager

Kl. 18.00 Messe på norsk hver uke

Messer og andakter St. Ansgar barnekor
Vi har begynt med et barnekor i St Ansgar. Vi, det er Bjørn Olav og Christina. 
Bjørn Olav er musiker, og Christina er i evangelieforklaringen og er glad i å 
synge sammen med barna. Vi var også ansvarlige for siste påske-og julespillet 
hvor vi kombinerte skuespill og sang.
Det er alltid vanskelig å bygge opp noe helt nytt og vi har utfordringen at 

det kommer veldig få barn. Vi øver onsdager i oddetallsukene fra kl. 17.45 i 
kjelleren og slutter når kveldsmessen er over ca. 18.30. Tanken var at foreld-
rene kunne benytte anledningen for å gå til messen mens barna er i koret så 
lenge. 
Vi synger fra sangboka Adoremus eller barnesalmeboka, vi klapper til noen 

sanger eller beveger oss. Etterhvert når vi er litt flere, er målet, at barna også 
fremfører i søndagsmessen kl. 11. Vi ønsker nye interesserte barn hjertelig vel-
kommen. Ta gjerne kontakt med Christina på 902 12 099 hvis du lurer på noe.
 /Av Christina Denz



Filippinsk feiring av Sgr.Sto.Nino
 
Tradisjonen tro feirer den filippinske gruppen i St. Ansgar sin helgen  
Sto.Nino den fjerde lørdagen i januar. Som vanlig er det P. Amando Bergan-
tino Alfaro som forretter messen på tagalog, det offisielle språket på Filip-
pinene.
P. Alfaro har sitt hovedsete i menigheten i Stavanger, men han besøker Agder 

med månedlige messer i Arendal og Lyngdal i tillegg til Kristiansand.
Januarmessen åpnes med proses-

jon, og som bildene viser, danses det 
sinulog etter messen. Og denne fes-
tlørdagen avsluttes med velsmakende 
filippinske retter i KIGA.
Hver eneste lille plass og bydel på 

Filippinene feirer Sto.Nino i januar, og 
det kombineres de fleste steder med 
en fiesta-feiring over en helg.
Den filippinske gruppen som er 

representert ved Jocelyn Augland i menighetsrådet er en viktig bidragsyter til 
ulike oppgaver i kirka, blant annet er flere av damene delaktig i kirkekaffen.
Navnet Filippinene kommer av Kong Filip som var spansk konge på 

1500-tallet, og nettopp Spania regjerte på Filippinene fra 1521 til 1898. Fram 
til 1946 var det USA som hadde styringen over dette asiatiske øyriket. Men fra 
1946 har Filippinene hatt sin selvstendighet som republikk styrt av sin presi-
dent med hovedsete i Manila. Og som faktisk eneste land i Asia er det kristen-
dommen, da hovedsaklig den katolske tro, som er religionen.
Og som bildene viser, vi hadde en fin ettermiddag i St. Ansgar denne lørda-

gen! Av Tore Heidenreich

Pater Piotr Gasior
...kom til Norge for 10 år siden; først til Ber-
gen deretter til Oslo og 1. august kom han til 
oss i St. Ansgar. 
Som 25 åring ble han ordinert i Tarnow 

i Polen. På seminaret var det omtrent 300 
prestestudenter og han ble presteviet  
sammen med 47 av dem i 2005. 
 Rundt en tredjedel av menigheten i St. 

Ansgar er fra Polen og pater Piotr er sje-
lesørger for dem og for de polske som hører 
til menigheten i Arendal. 
Utenom dette er han ansvarlig for høymes-

sen to søndager i måneden og noen kate-
kesemesser på fredager og lørdager.
Pater Piotr har et mildt og fromt vesen  
og legger et stort arbeid i å få søndags- 
prekenen til å gi gjenklang hos menighets-
medlemmene. Han er også sportsinteressert 
– spesielt i fotball; liker også å gå tur i Bane-
heia og Strandpromenaden og Odderøya.

Bli bedre kjent med …

Sigrid Therese Kornbrekke
Sigrid.therese@gmail.com 
481 01 612

Christina Denz 
chri-stina@hotmail.no 
902 12 099

Kai Müller
Kaiivarmuller@gmail. com  
472 37 153

Tore Heidenreich 
t-heiden@online.no  
902 96 115

Anja Katharina Wunsch
anjakwunsch@gmail.com  
997 11 834

Har du innspill eller tips? Ta kontakt

Kurs i Den Gode Hyrde 
katekesen
Fra 24. – 26. februar holdes den 
første kurshelgen på nivå 1 i 
Den Gode Hyrde Katekesen i St. 
Ansgar. Hele kurset består av fire 
kurshelg, to om våren og to om 
høsten.
Målet for denne katekesen er 

å hjelpe barn i alderen 3-6 år til 
selv å komme nærmere Gud og 
fordype troen deres på en best 
mulig måte.
Kateketer, hjelpekateketer ogw 

andre interesserte inviteres til kurset. 
Kursbrosjyrer med alle detaljer finnes i kirkens 

inngangsparti.  
Spørsmål og påmelding rettes til  
Mona Jacobsen Jardim Tlf. 958 56 044  
eller Monika Østensen  Tlf. 902 18 687.  
Påmelding innen 08.02.2023

Hva Når Hvor

Troskurs for 
konvertitter

Torsdager 16. februar  
og 02. mars kl. 18.45

Kiga

Barnekor Onsdager 15. februar  
og 01. mars kl. 17.45

Ungdomskjelleren

SAUL Fredag 10. februar kl. 18.00 Kiga 

Juniorklubb Fredag 24. februar kl.18.30 Menighetslokalet

Kurs for kateketer Fre 24. februar - søn 26. februar

Bibelgruppe Onsdag 01.mars  
etter kveldsmessen

2. etg. i kiga

Dette skjer i St. Ansgar


