Kontakt:
Ansgarkirken
Mågevej 33
2400 Kbh. NV
Web:
www.ansgarkirke.dk
Telefon:
Kirkekontor: 38 34 48 36
Mail:
Kirkekontor: ansgarkirkens.sogn@km.dk
Facebook:
www.facebook.com/ansgarkirken
Kirkens konto til indbetaling af
depositum:
4160-4777714996
Menighedsplejens konto til evt.
bidrag:
4160-3700078698

Menighedsplejen i Ansgarkirken er en
frivillig sammenslutning, der hjælper
resursesvage i sognet. Støt menighedsplejen, så vi får mulighed for at
hjælpe flere i Fuglekvarteret med fx
julehjælp.

Lån
Ansgarkirkens
lokaler
i forbindelse med dåb,
vielse og bisættelse/
begravelse

Dåb, vielse og begravelse
Afholder du dåb, vielse eller bisættelse/
begravelse i Ansgarkirken, kan du mod
et depositum låne et lokale i kirken til en
sammenkomst efter den kirkelige handling.

100 personer. Der er adgang til lokalet via
trappe og elevator.
Der er desuden mulighed for at få adgang
til køkkenet i cafeen, hvor der både er
ovn, komfur, mikroovn, kaffemaskine og
opvaskemaskine.

Vi opkræver ingen betaling, men bliver
dog altid glade for et bidrag til kirkens menighedspleje. Det kan ske enten i kirkebøssen i kirkerummet eller ved en kontooverførsel til menighedsplejen (se bagsiden),
mærket “Lån af lokale” samt dato for sammenkomsten.

Hvad er inkluderet?

Det er desvære ikke muligt for private at
låne kirkens lokaler til andre typer arrangementer.

Du kan henvende dig til kirkekontoret for
at høre om mulighederne for evt. at købe
forplejning i form af kaffe og kaffe mv. til
din sammenkomst.

Hvad kan du låne?
Du kan låne den lille sal i cafeen eller den
store sal på 1. etage.
Den lille sal har borde og stole til ca. 40
personer og ligger i stueetagen. I den store
sal kan der stilles borde og stole op til ca.

Når du låner kirkens køkken, kan du gratis
benytte køkkenudstyr, karklude, viskestykker, affaldssække, film, stanniol, bagepapir, poser og service til 50 kuverter.
Der er tilmed højstole, et køleskab og en
støvsuger til rådighed.

Sådan låner du
Ønsker du at låne et lokale, skal du først
kontakte kirkekontoret. Her kan du få at
vide, om der er et lokale ledigt den pågældende dag. Du vil få udleveret en låneaf-

tale, som skal underskrives, og du vil blive
bedt om at indbetale et depositum på
kirkens konto (se bagsiden). Der kan også
betales med mobile pay ved henvendelse
til kirketjeneren.

Køkkenet
Regler for udlån
Aftalen om lokalelånet er først gældende, når depositummet er indbetalt.
Når du har fået udleveret nøglen, må du
ikke overdrage den til andre. Du skal være
den første og sidste, der forlader det lånte
lokale.
Af hensyn til vores naboer skal døre og
vinduer mod det fri holdes lukkede.

Den store sal

Lokalet skal efterlades i rengjort stand.
Hvis I har spist, skal bordene vaskes af i
sulfovand, og gulvet støvsuges og vaskes.
Brugt service skal vaskes op i cafeen og
lægges på plads.
Har I ændret på bord- og stolopsætningen, skal bordene og stolene stilles på
plads igen. Overskydende stole stables.
Overskydende borde klappes sammen og
stilles på plads.
Hvis noget går i stykker, eller der sker
beskadigelse på lokalet eller inventaret,
skal det meddeles til kirken. Du skal som
låner selv betale for evt. udbedringer/generhvervelser.

Rygning er kun tilladt ved askebærerne
på terrassen uden for kirkens cafe.

I låneaftalen fastsættes et tidspunkt,
hvor du efter lånet mødes med en medarbejder fra kirken, der sikrer sig, at lokalet
står klart og rent til at blive brugt til en ny
aktivetet. Herefter bliver dit depositum
tilbagebetalt.

Alt affald skal samles i sække og anbringes i affaldscontaineren ved kirkens

Dit arrangement skal slutte senest kl.
23.

Varme- og ventilationsanlægget må
ikke reguleres.

Den lille sal

skur ved hjørnet på Mågevej og Rødkælkebo. Husk at containeren ikke må
overfyldes. Det er vigtigt, at låget kan lukkes helt i.
Har du medbragt flasker, skal du tage
dem med dig, når du forlader kirken.

