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50 års jubilæum som præst
Kære Alle, 
Kan du huske  hvor  du  var  for  50  år  siden? 
Mine 10 klassekammerater  og jeg var på en 
30  dages  retræte  som  forberedelse  til  vores 
ordination til præster i Pass Christian, Missis-
sippi.  Da  dagen  oprandt,  d.  10.  september 
1961,  truede  en  tyfon  hele  kysten  ved  den 
Mexikanske Golf, fra New Orleans, Louisiana til Biloxi, Mississippi. 
På dagen for ordinationen blev det en smuk dag med solskin, kun 2 
dage før tyfonen ramte land. For mig var det som en lang rejse der var 
slut. Lidet kunne jeg forestille mig, at det kun var en ny begyndelse.... 
at der stadig var meget der skulle gøres. Jeg havde afsluttet 5 år med 
filosofi  og  teologi,  med  kun  et  års  praktik  tilbage  før  jeg  kunne 
begynde at leve og arbejde som præst blandt mine oblatbrødre i vor 
hjemlige US provins. Jeg vidste heller ikke at de følgende 17 år ville 
blive en forberedelse til min afsked med mit hjemland og afrejse til et 
sted som hed Copenhagen, Denmark. Jeg vidste ikke engang hvor det 
var.

Når jeg ser tilbage, var de efterfølgende år fyldt med mange udfordrin-
ger og nye retnigslinier, med successer og skuffelser. Jeg havde altid 
ønsket at blive feltpræst og tjene soldater, hvorsomhelst vores befalin-
ger tog os. Det var da Vietnamkrigen var på sit højeste. Men sådan 
skulle det ikke være. Jeg fik lov til at indgå i hærens reserver, mens jeg 
samtidig gjorde tjeneste på andre områder af præstegerningen. Da jeg 
var den eneste katolske feltpræst i området faldt det i min lod at være 
der for hundreder af unge mænd og kvinder i reserven, men som var 
meget ængstelige for at blive indkaldt til aktiv tjeneste og på kort tid 
ende i Vietnam. Jeg var med dem under hele deres træningsforløb og 
det gjorde ingen forskel om de var katolikker, protestanter eller jøder. 
Jeg var deres fader, hyrde, rabbi, præst for dem alle. Jeg vidste at de 
havde behov for mig og det var min store glæde at være der sammen 
med dem. 
Fortsættes på sidste side

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
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Rejsebrev
Kære Alle,  Jeg havde en god tur til ”Guds eget land” 
og  ikke  uden  oplevelser.  Rejsen  gik  godt  til  New 
York, hvor jeg havde en ventetid på 4½ timer.  Da der 
kom nogen ved skranken, gik jeg derover over for at 
få bekræftet, at jeg kunne få den plads ved gangen jeg 
havde  bestilt,  da  jeg  kan  blive  lidt  spastisk  ved  at 
sidde for længe i den samme stilling. Svaret var: ”Vi 

er ikke sikre på, at du overhovedet kommer med dette fly,  da det er 
overtegnet”. Min familie var allerede var på vej til St. Louis for at hente 
mig! Heldigvis blev problemet løst og jeg endte med at have to sæder til 
mig selv..
I  St.  Louis  var ankomsthallen  som en spøgelses by.  Et  par  uger før 
havde  en  tornado  ramt  lufthavnen,  og  sprængt  alle  de  store  ruder  i 
stykker, nogle af dem 15 meter høje. Der, hvor der før var en masse 
mennesker og butikker, var der nu kun nogle håndværkere. Mærkeligt!

Mine syv søskende var som jeg ventede. Nogle en del mere besværet og 
ældre, men stadigvæk aktive og glade. Min bror Francis, som jeg boede 
hos,  er  81år  og  driver   stadig  sin  glarmester  forretning.  Familie- 
sammenkomsten var vellykket trods det, at vejrudsigten lovede  dårligt 
vejr. Vi fik godt vejr med sol og 40 graders varme.

På vejen tilbage havde jeg en særlig god oplevelse. Jeg sad ved siden af 
en kvinde, der sad og læste hele vejen. Da vi landede i N.Y. kiggede jeg 
over på hendes bog, mens hun så ud af vinduet. Det måtte være en god 
krimi for at holde hende så optaget. Og hvad var det? TEOLOGI! 

Hun havde ligesom jeg lang ventetid i NY – 8 timer. Hun var på vej til 
et  børnehjem i Ghana for at  hjælpe i  et  par  måneder  før hun skulle 
tilbage  til  sit  studie;  en  doktorgrad  i  mellem-østlig  bibelsk  exegese. 
Uden  at  prale,  fortalte  hun,  at  hun  kunne  begå  sig  på  græsk,  latin, 
hebræisk, aramæisk (Jesus talte dette) og så også nogle moderne sprog. 
Jeg var  lidt  dygtigere  end hende alligevel.  Hun kunne ikke  dansk – 
sådan!  Det førte til behagelige 6 timer, hvor jeg ellers forventede en 
kedelig tid i lufthavnen. Min flyver var tre timer forsinket i at lette, så 
det blev til hele 11 timer i NY terminal.   
P. Carroll hentede mig i CPH og jeg nåede her til Herlev 26 timer efter 
at jeg forlod  mit ”hjem” i Missouri. Ti og halv time af dem i luften. Nu 
er jeg tilbage i Danmark efter en dejlig rejse – tak til menigheden for 
turen. Leo Kertz
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Firmelse
11. juni modtog 12 firmander fra Vor Frue og Sankt Antoni menighed 
Firmelsens sakramente i Grundtvigskirken. 

Der var en del, der undrede sig over at, vor sognepræst ikke var ved 
alteret med de andre præster og biskoppen. Det er forståeligt, men hele 
forløbet var mærkeligt. Biskoppen havde planlagt arrangementet, som 
var fælles for Skt. Ansgar, Skt. Andreas og Skt. Therese og Vor Frue og 
Sankt Antoni menigheder, men der var kludder i kommunikationen, og 
Leo  Kertz  var  ikke  taget  med  i  planlægningen,  men  blevet  forkert 
underrettet  om tidspunket. Han havde aftalt  at læse messen i Karmel 
kloster  forinden og troede,  at  han  let  kunne nå  Grundtvigskirken  til 
tiden. Det var grunden til, at han kom sent til kirken, og fulgte messen 
fra  de  bageste  pladser.  Han  synes  iøvrigt,  at  det  ikke  er  godt,  at 
menighedens fester holdes et for os anonymt sted. Firmelsen har altid 
været  en  menighedsbegivenhed,  der  samlede  menigheden  selvom 
kirken var overfyldt.   Bedre ville det være, at  biskoppen udpeger en 
præst til at meddele Firmelsens sakramente i sognekirkerne, end at det 
skal ske i et fremmed  sted, hvor man ikke føler sig hjemme.

Vore  bedste  lykønskninger  til  vore  firmander,  må  Helligånden  virke 
stærkt i dem.

Hjælp søges
Da jeg kom til Danmark, og der blev sagt, at der var brug for hjælp 
omkring huset og i kirken i Herlev, var der en god flok yngre medlem-
mer, der meldte sig. Jeg selv var blandt de yngre, og kunne løbe side 
om side med de andre. Nu, når der bliver udmeldt, at der er arbejdsdag, 
tilmelder  der  sig  kun  fire  eller  fem hjælpere,  men  det  er  sjovt  nok 
næsten de samme folk, der gjorde det i ’64. Vi har fået enkelte fra den 
engelsktalende del af menigheden med, et par yngre og det er godt. Vi 
har i dag langt flere yngre mænd og kvinder i menigheden, men ser jer 
ikke, når vi har brug for en håndsrækning. Det praktiske er også en del 
af  menighedens  liv.  Er  der  nogen,  der  kan  komme  med  en  ide  til, 
hvordan vi kan forny dette samarbejde?

Jeg håber,  vi  kan komme godt  i  gang med det  ”nye  år”  og komme 
hinanden og Gud nærmere i den tid, der kommer.

Kærlig hilsen til alle.
Leo Kertz
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FASTE MESSETIDER:

VOR FRUE KIRKE

Messe Hver søndag: kl. 09.30 og 11.30 (engelsk)
Hver lørdag: kl. 17.00
Mandag: kl. 10.30 
Onsdag: kl. 19.00
Torsdag: kl. 09.30 (engelsk)
1. fredag: kl. 19.30 (engelsk)
3. fredag: kl. 19.30

Tilbedelse af Sakramentet: Onsdag -  efter messen kl. 19.00
Rosenkransbøn. 3. Fredag efter messen kl. 19.30.

SANKT ANTONI KIRKE

Messe Hver søndag: kl. 11.00 (dansk)
kl. 18.00 (polsk) 

Familie undervisning:
Nu  efter  sommerferien  begynder  undervisningen  for  børn:  Første 
undervisningsdag er søndag den 4. september Vi glæder til at se mange 
børn og unge deltage. Undervisningen foregår i Vor Frue Kirke – hver 
den 1. søndag i måneden, september til maj. 
Tid: Start  med  søndagsmessen  Kl.  9.30 og  efterfølgende  begynder 
undervisningen

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper:
Børnegruppe 4-8 år
1. kommunion 2. klasse
Mellemgrupper 9-15 år
Firmelse & efter firmelsesgruppe 8. klasse
Efter firmelsesgruppe 16 og opefter
Voksengruppe

 Pris: Kr. 100,- pr. person, inkluderer medlemsskab af DUK.

Børnene  er  vigtige  for  vor  kirke  og  vor  tro,  men  det  er 
forældrenes ansvar, at de kommer til undervisning 
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Kalender september, oktober og november 2011

VOR FRUE KIRKE
September  
Søndag 4 Dansk messe kl. 09.30 

Undervisningen for børn og unge starter
Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee

Søndag 11. Dansk messe kl. 09.30
Engelsk messe kl 11.30

Lørdag 17. Fælleskirkelig spirituel dag i Præstebro kirke kl. 09.00 – 
12.00

Søndag 18. Fejring af p. Carroll Parkers 50 års jubilæum
Kollekt for katolsk menighedspleje
Dansk messe kl. 09.30. 
Engelsk messe kl. 11.30.

Onsdag 21. Menighedsrådsmøde
Søndag 25. Dansk messe kl. 09.30

Engelsk messe kl. 11.30. 
Onsdag 28. Bedegruppen mødes i Vor Frue Kirke. Messe kl. 19.00
Torsdag 29. English Mass 9.30

p. Carroll Parker celebrates his 75 years Birthday

Oktober
Søndag 2. Dansk messe kl. 09.30 

Undervisning efter messen.
 samt orienteringsmøde for alle
Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 

Søndag 9. Messe kl. 09.30
Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 16. Dansk messe kl. 09.30.
Kirkekaffe efter messen 
Engelsk messe kl. 11.30.

Søndag 23. Dansk messe kl. 09.30
Engelsk messe kl. 11.30

Lørdag 29. Lektorkursus
Søndag 30. Sommertid ender

Kollekt for Verdensmissionen 
Dansk messe kl. 09.30
Engelsk messe kl. 11.30
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November
Onsdag 2. Menighedsrådsmøde
Lørdag 5. ETNISK AFTEN. Efter messen kl. 17.00

Se opslagstavlerne
Søndag 7. ALLE HELGEN

Dansk messe kl. 09.30  
Undervisning efter messen.
Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 
Kl. 15.00 Andagt på Gladsaxe kirkegård hvor vi mindes 
vore afdøde. 

Lørdag 12. Arbejdsdag
Søndag 13. Pavens dag – kollekt af Peterspenge

Messe kl. 09.30 
Engelsk messe kl. 11.30

Lørdag 19. Adventshygge kl. 15.00 – messe kl. 17.00
Søndag 20. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

Engelsk messe kl. 11.30
Lørdag 26. Menighedsretræte
Søndag 27. 1. søndag i advent

Messe kl. 09.30
Engelsk messe kl. 11.30

Onsdag 30. Menighedsrådsmøde

SANKT ANTONI KIRKE
September  
Søndag 4 Undervisningen for børn starter i Herlev 

Kollekt for Caritas - Dansk messe kl. 11.00 
Søndag 11. Familiemesse kl. 11.00 - Kirkekaffe efter messen – 

Orientering fra menighedsrådet
Søndag 18. Kollekt for katolsk menighedspleje

Dansk messe kl. 11.00
Søndag 25. Dansk messe kl. 11.00 

Oktober
Søndag 2. Dansk messe kl. 11.00

Undervisning for børn i Herlev. 
Søndag 9. Høstmesse kl. 11.00 – Medbring frugt og grønt, som vil 

blive bortauktioneret under kirkekaffen til fordel for 
CARITAS
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Søndag 16. Dansk messe kl. 11.00
Søndag 23. Dansk messe kl. 11.00
Lørdag 29. Havedag kl. 10.00 – 14.00.
Søndag 30. Sommertid ender

Kollekt for Verdensmissionen 
Dansk messe kl. 11.00

November
Lørdag 5. ETNISK AFTEN i Vor Frue Kirke. Efter messen kl. 17.00

Se opslagstavlerne
Søndag 6. ALLE HELGEN

Dansk messe kl. 11.00  
Andagt på Vestre kirkegård kl. 16.00

Søndag 13. Pavens dag – kollekt af Peterspenge
Familiemesse kl. 11.00 – kirkekaffe.

Fredag 18. Bankospil i Sankt Antoni kl. 19.30 Overskuddet går til 
pater Peter Tantholdt Hansens arbejde i Peru.

Lørdag 19. Adventshygge (i Vor Frue kirke) kl. 15.00 – 
messe kl. 17.00

Søndag 20. Dansk messe kl. 11.00 
Lørdag 26. Menighedsretræte (afholdes i Vor Frue kirke)
Søndag 27. 1. søndag i advent

Messe kl. 11.00

Næste nummer af sognebladet udkommer 26. november 2011
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 13. november
Send indlæg til Aage Vinter Christensen

ARBEJDSDAGE:  En stor del af vedligeholdelsen i kirkerne klares af 
menigheden selv,  desærre er mange af de ældre faldet  fra,  så det  er 
virkeligt nødvendigt at andre, nye melder sig frivilligt! 
Lørdag den 29. oktober.  I  Sankt Antoni  kirke havedag kl.  10.00 – 
14.00
Kom og giv en hånd med ved havedagen, vi  skal have gjort  bedene 
omkring kirken klar til  vinteren,  fjernet ukrudt m.m.  Det er et  stort 
arbejde, så mød talstærkt op. Vi sørger for kaffe og kage.  
 Lørdag den 12. november, i Vor Frue kirke. Vi starter kl 9.00 og vi 
skal  arbejde i haven med at rive blade sammen, pudse vinduer, rydde 
op i køkken og alle de ting vi ikke får klaret til daglig. Vi sørger for 
frokost -  Det vil være dejligt med nogle yngre hjælpere også.
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Nyt fra menighedsrådet......
Menighedsrådet er  blevet forstærket. Fra 11. maj 2011 har menigheds-
rådet fået to ekstra medlemmer: Jonna Madsen og Patrick Glynn, begge 
valgt  ind  som  suppleanter  ved  menighedsrådsvalget  i  marts  2010. 
Menighedsrådet følte, at repræsentationen af  Vor Frue kirke var util-
strækkelig, og blev enige om at forstærke rådet med Jonna Madsen og 
Patrick Glynn. De var heldigvis begge villige til at indtræde. 

Efter  et  begivenhedsrigt  første  halvår  er  vi  nu  tilbage  efter  en 
forhåbentlig  god  sommerferie.  Vi  starter  på  et  nyt  ”kirkeår”  særligt 
hvad angår undervisningen af vore børn og unge, men også hvad angår 
menigheden. Vi har alle fået nye kræfter, dem må vi udnytte til gavn for 
menigheden.

Sogneundersøgelsen er netop afsluttet og rapporten blev fremlagt på 
pastoralrådsmødet i juni. Vi deltog også i undersøgelsen, selvom vi ikke 
gik så  meget  i  dybden som det  kunne være ønskeligt,  væsentligt  på 
grund af en ”anden” undersøgelse som biskoppen først afsluttede meget 
sent. Den tog på kræfterne. Sogneundersøgelsen kan trods alt også være 
til inspiration for vor menighed. Læs k.o.nr. 12 samt www.katolsk.dk

Orientering af menigheden. Vi vil gerne delagtiggøre menigheden i 
vore planer; . i Sankt Antoni kirke sker det søndag den 11. september, 
ved kirkekaffen, og i Vor Frue kirke søndag d. 2. oktober efter messen. 
Denne  dag  er  der  også  undervisning  for  børn,  så  forældrene  har 
mulighed for at være med, men vi håber at alle vil deltage

Pater August Ziggelaar 50 års Prœstejubilœum  31 juli 2011
Vi  ønsker  Pater  Ziggelaar  et  hjertelig  tillykke  med  hans  50  års 
Prœstejubilœum fra Vor Frue og Sankt Antoni menighed.
Pater  Ziggelaar  fejrede  selv  festmessen  d.  31  juli  i  Sankt  Antoni,. 
Medcelebrant  var  vores  sogneprœst  p.Leo  Kertz.  Biskop  Czeslaw 
Kozon deltog også i messen, samt mange mennesker fra menigheden. 
Efter messen blev p.Ziggelaar fejret ved en festlig reception, hvorunder 
vi  takkede p.Ziggelaar,  fordi  han så trofast  er  kommet  og har  fejret 
messen sammen med os, selv under sygdom. Pater Ziggelaar har haft 
nœsten hele sit lange prœstevirke i Danmark, både som underviser og 
stået for adskellige retrœter, selvom han er født i Holland. Vi håber, at 
p.Ziggelaaar vil forsœtte sin prœstegerning mange år endnu.
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Messe for Lech Pytlak
Pastor Lech Pytlak døde den 20. juni under et ophold i Polen, og blev 
den 25.  juni  begravet  efter  eget  ønske fra  sin sognekirke  i  Popowo-
Koscielne.  En rekviemmesse blev fejret for ham torsdag den 7. juli i 
Sankt Antoni Kirke med deltagelse af Biskop Czeslaw Kozon.
Erik Guldager R.I.P.
Vor  menighed  har  mistet  et  af  sine  langvarige  og  meget  trofaste 
medlemmer, da vor kære Erik Guldager døde den 2. Juli 2011. Erik var 
en  mand  med  stor  forståelse  for  meningen  med  kaldelse  indenfor 
kirkens fællesskab, om det nu var ægteskab eller præsteskab, ordensliv 
eller et enkelt liv i Guds tjeneste indenfor kirkens apostolat. 

Selvfølgelig  var  ægteskab  meget  forekommende  i  hans  skrifter  om, 
hvordan man bedst tjener Gud her på jorden med henblik mod det evige 
liv. Dette var rimeligt nok, siden hans egen kaldelse var til ægteskab. 
Erik og han kone Veslemøy blev gift i Norge for mange år siden, og de 
blev forældre til fire børn -  Mikael, Andreas, Teresa, og Birgitta, der er 
priorinde for karmelitterne ved Glumsö i Sverige.

Menigheden skylder Erik stor tak for hans trofaste vidnesbyrd om den 
katolske tro og kirkens plads i dagens verden. Til fordel for alle, som er 
kaldet til ægteskab, har han udgivet en tekst fra en bog, han er meget 
glad for: ”Det er Guds vilje i ethvert ægteskab, at ægteparret skal elske 
hinanden   med  en  altomfattende,  åndelig,  følelsmæssig  og  legemlig 
kærlighed,  der  fortsætter  med  at  vokse  i  deres  fælles  liv”  Dette  var 
Eriks mål i livet,og så kan han nu anbefales i Guds kærlighed. Vi takker 
også Veslemøy for hendes trofaste delagtighed med Erik i hans plads i 
vor menighed og i vor kirke. Han hvile i fred.

Michael Bradley

p. Carroll Parker O.M.I. 50 års jubilæum søndag 18. sept.
Father Carroll blev præsteviet i U.S.A. 10.09.1961 og kom til Danmark 
1978  iført  cowboy  støvler.  Siden  1989  har  han  været  præst  for  de 
engelsktalende katolikker i Københavnsområdet.
p. Carroll’s 50 års jubilæum skal vi fejre  søndag d. 18. september i 
Vor Frue kirke, først med en koncelebreret messe kl. 09.30 på dansk 
efterfulgt af kirkekaffe. Derefter en messe på engelsk, hvorefter det er 
den engelske menigheds  tur til  at  fejre ham med en church coffee i 
menighedssalen
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Endnu mere at fejre
Torsdag  den  29.september  kan  p.  Carroll  Parker  fejre  sin  75  års 
fødselsdag. Engelsk messe kl. 9.30.

Menighedsretræte. 
For  ikke  så  mange  år  siden  holdt  Vor  Frue  menighed,  lige  inden 
adventstiden, retræte på Magleås. Disse retræter var populære, men år 
efter år blev opholdet på Magleås dyrere og dyrere; der kom ikke nye 
deltagere til og retræten i 2007 måtte aflyses.

Vi har drøftet  om der kunne findes  en anden form for retræte,  hvor 
økonomien ikke lægger hindringer i vejen, så i år tager vi ideen med en 
sogneretræte op igen.   Lørdag den 26. november har p. Paul Marx 
o.m.i. lovet at lede en retræte for Vor Frue og Sankt Antoni menighed. 

Stedet er Vor Frue kirke og retræten begynder om morgenen og slutter 
med  messen  kl.  17.00.  Nærmere  om  retrætens  tema  og  praktiske 
oplysninger vil fremkomme senere.

NÜTSCHAU
Mange i VOR FRUE menighed husker med glæde turene til Nütschau, 
Tyskland i 1987 og 1991, 1996 og senest i 2004 

Nu er muligheden der igen!

I Bededagsferien,  4. - 6. maj 2012 er der for Vor Frue og Sankt Antoni 
menighed, arrangeret et langt week-end ophold på Benediktinerklostret i 
Nütschau.  Det er et munkekloster, som ligger ca. 1/2 times kørsel fra 
Lübeck, i et meget smukt område og nærmeste by er Bad Oldesloe. Vi 
skal igen bo i klostrets kursuscenter, Haus Sankt Ansgar og vi vil følge 
klosterets rytme og deltage i munkenes messer og bønner. Derudover vil 
vi have vort eget program. 

Det vil være både retræte,  en udflugt og en lille ferie,  idet vi får fuld 
pension under opholdet. Turen tilrættelægges så både yngre og ældre og 
familier med børn kan deltage

I  begyndelsen  af  det  nye  år  vil  vi  fremkomme med  en  brochure  der 
fortæller mere om denne udflugt, herunder om priser og indhold. Men 
notér allerede nu tidspunktet.
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Fortsat fra forsiden
Selvom jeg vidste, at jeg ikke skulle være fuldtids feltpræst, fik jeg 
tildelt mange gode opgaver i disse år: underviser på en diocesan high 
school (for alm. unge fra sognene) og vores minor præsteseminarium, 
(for unge af samme alder) valfartsleder på et pilgrimssted, fund raising 
og ejendomsforvaltning  i  vor  provins,  lederassistent  og prædikant  i 
vores retrætehus, og i mange år gjort tjeneste som kapellan i Knights 
of Columbus (katolsk fællesskab for mænd) og Marriage Encounter 
(et program for ægteskabsforberedelse for unge). I disse tjenester har 
jeg mødt alle slags mennesker,  med mange forskellige kulturelle og 
etniske  bag-grunde og i alle aldre, unge og ældre. Jeg ser nu at dette 
var en forbe-redelse til at jeg blev bedt om at flytte til Danmark og 
påtage mig tjenesten som præst for de engelsktalende, med immigran-
ter, flygtninge, studerende, forretnings og ambassade folk, og mange 
andre hvoraf de fleste skulle være i Danmark i kun 1-3 år.  
Gud arbejder på mange forunderlige måder.
Efter at have været her i 2 år blev jeg bedt om at blive i Danmark og 
arbejde den danske Katolske Kirke, idet jeg blev sognepræst, først i 
Randers så i Viborg-Lemvig, midt i Jylland. I 1990 blev jeg bedt om at 
tage  tilbage  til  København  og  genoptage  min  gerning  iblandt  de 
engelsktalende.  Kirken  og  den  engelske  menighed  har  ændret  sig 
radikalt  fra  min  begyndelse  til  nu,  33 år  senere.  Udfordringerne  er 
mange, men jeg har glædet mig over hver eneste dag af de år jeg har 
haft med jer.
Må Gud velsigne, enhver og jer alle. Fr. Carroll Parker

Etnisk aften lørdag den 5. november
Igen i år er dette efterårs menighedsfest en etnisk aften. Vi starter  
med messen kl. 17.00 og så fortsætter vi oppe i menighedssalen.
Der kommer opslag med tilmeldingsliste når vi nærmer os.  

Festen holdes i Vor Frue kirke

Bankospil og messe Fredag den 18. november kl 19.30
Det årlige bankospil i Skt. Antoni starter med messe kl 19.00.
Efter messen er der kage og kaffe, imens kan man købe bankoplader. 
Overskuddet  fra  spillet  som  sædvanligt  til  pater  Peter  Tantholdt 
Hansens arbejde blandt indianerne i Peru. 

Adventshygge i Herlev
Vi står foran advent og i lighed med tidligere år samles vi 
Lørdag den 19. november kl. 15.00 i Vor Frue kirke.
Vi skal lave juledekorationer, adventskrans og andet.


