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Kære venner.  

Fasten er kommet meget tidligt i år. Vi har 
allerede fejret fastelavn og askeonsdag. 
Biskoppen har skrevet det årlige 
"Fastebestemmelses" - brev, hvori han blandt 
andet skriver: "Pave Frans fokuserer i sit 
budskab til fasten i år særligt på 

barmhjertighedsgerningerne og siger: 
'Fastetiden i dette jubelår er derfor en gunstig 
anledning for alle til at overvinde vor 
eksistentielle fremmedgørelse ved at lytte til 
Guds ord og udføre barmhjertighedens 
gerninger. I de legemlige barmhjertighedsgerninger berører vi Kristi 
kød gennem vore brødre og søstre, som mangler mad, tøj, husly og 
besøg. I de åndelige barmhjertighedsgerninger - vejledning, 
undervisning, tilgivelse, formaning og bøn - bliver vi mere direkte 
berørt af vore egen syndighed. De legemlige og åndelige 
barmhjertighedsgerninger må aldrig adskilles.'" 

Vi er begyndt på de 3 studieaftener om pavens dokument Laudato 
Si', om vores ansvar for at passe på vor planet. Dokumentet udkom 
i sommers i god tid til at kunne påvirke det stor internationale 
”klimaforandrings” - møde, som blev holdt i Paris fornylig. 

Pave Frans har skrevet meget i de få år, han har været pave. Han 
har skrevet Evangelii gaudium i 2013 om glæden ved evangeliet, 
hvor han beder folk om at tage evangeliet til sig og ikke at være 

bange for at blive forkyndere af samme budskab. Så er der Laudato 
Si' om vores fælles ansvar for vor planet. Så har vi flere 
dokumenter og arbejdspapirer om familier og deres kald til at være 
forkyndere af Det glade Budskab fra de to bispesynoder. Så er der 
et dokument vedrørende nogle ændringer i kirkerettens' behandling 
af ægteskabssager. (fortsættes side 3)  
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(sognepræstens indlæg fortsat fra forsiden) 
Jeg tolker alle disse dokumenter m.m. som pavens forsøg på at 
hjælpe os til at forstå, at Gud elsker os, har sendt os sin søn (Guds 
ord der blev kød), som er vokset op i en familie og har lært os at 
være barmhjertige gennem sine gerninger her på jorden. Der er nok 
læsestof at vælge imellem. Så læs et eller andet af de nævnte 
dokumenter, ikke som en bod, men som en åndelig øvelse i fasten. 

Med kærlige hilsener. 

P. Allen 

Fra menighedsrådets formand 

Kære alle. 

Så er vi godt inde i det nye år. Det har været en 
relativ hektisk 2015 med flere større og 
bekostelige projekter i sognet. Vi har endelig fået 
vores telefonomstillingsanlæg op at køre 
ordentligt. Vi har fået trådløst internet i 
kirkebygningen, og vi har fået sat gelænder op 
ved indgangen til kirken for svagtgående. Vi har 
desuden skullet lave nogle forbedringer i 
præsteboligen for at gøre den klar til p. Michael 
Bradley efter han var vendt til tilbage fra sit 
hospitalsophold. Derefter fik vi en større 
vandskade i kælderen i præsteboligen, som har medført en del 
arbejde for vores sognepræst med at koordinere, drøfte og overse 
genoprettelsesarbejdet. Dette arbejde er så småt ved at være 
færdigt, og kælderen har fået nyt gulv og maling på væggene.  

Det er mange ting, men praktiske ting og disse ting kommer til at 
fylde mere, end hvad godt er, i menighedsrådets arbejde. Det er 
svært at tænke på menighedens åndelige udvikling, når meget af 
tiden går med praktiske drøftelser af ditten eller datten. Bevares, 
det er også menighedsrådets arbejde at sikre sognets daglige drift. 
Vi har da også kunnet fejre p. Michaels 90 års fødselsdag, O.M.I.s 
200 års fejring, sige vemodigt farvel til f. Theva og glædeligt 
velkommen til f. Joy. Vi havde et spændende oplæg fra p. Finn Arvé 
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lørdag den 6. februar. Vi ser frem til at indbyde ham igen på et 
senere tidspunkt. Vi regner også med at få en aftale med p. Michael 
Hornbech – Madsen her i efteråret. Og i skrivende stund er p. Allen 
i gang med at afholde studiekreds om Pave Frans' Laudato Si'.  

Et levende sogn og en levende menighed skal gerne både fodres 
med åndelige opbyggelige aktiviteter, festlige fejringer og så den, 
måske mere kedelige del, daglige drift af kirken, herunder 
rengøringsdage, arbejds-/havedage m.m. 

Menighedsrådet har godkendt regnskab 2015 og budget 2016 ved 
sit møde den 10. februar 2016. Med hensyn til regnskabet kan vi, 
måske, glæde os over, at vores budgetterede underskud var lavere 
end forventet. Vi ender med et underskud på 40.807 kr. Vi havde 
budgetteret med et underskud på 88.700 kr. Vi kan dog se, at 
vores kirkebidrag på 523.784 kr. er faldet ca. 25.000 kr. i forhold 
til sidste år. Så selvom vores kollekter steg med ca. 7.000 kr. i 
2015 i forhold til 2014, er det en bekymrende tendens, hvis denne 
skulle fortsætte. Det betyder, at vi må igangsætte en 
kirkeskatskampagne i 2016.  

Vi har taget konsekvensen af regnskabet 2015 og nedjusteret vores 
forventning til indtægterne i 2016. Vi har desuden besluttet at 
igangsætte tiltrængt vedligeholdelsesarbejde i Vor Frue kirke – 
blandt andet skal vi have malet samtalerummet, købt nye gardiner 
til menighedssalen, malet rækværket, ordnet mere i præsteboligen, 
renoveret vores ungdomslokale m.m. Vi skal også have gjort noget 
ved lyden i kirkesalen i Vor Frue kirke samt opdateret vores 
sognekontor. Alle disse projekter koster penge – og vi ender derfor 
med et budgetteret underskud på 270.800 kr. i 2016. Tallet vil jeg 
lige lade stå lidt – knap 271.000 kr.! Ja, vi har da penge på 
kistebunden til at dække det – men, hvor er vi på vej hen med 

denne tilgang? Ender vi som bispedømmet, som er nødt til at bruge 
formuen op, fordi indtægterne hele tiden er mindre end udgifterne? 

På menighedsrådets vegne ønsker jeg alle en god Påske. 

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand  
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Regnskab og budget 

 

Budget 2015, Regnskab 2015 og Budget 2016 

  
Budget 

2015 

Regnskab 

2015 

Budget 

2016 

INDTÆGTER       

 

Kirkebidrag i alt 100% 600.000 523.784 560.000 

 

Kollekter til sognet, kirkebøsse, kirkelige 

handlinger 208.000 187.738 208.000 

 

Koll. andre formål end sognet 55.000 60.633 60.000 

 

Arv og gaver 500 1.627 3.400 

 

Salg kerter og bøger 30.000 28.188 30.000 

 

Husleje Brh. Udl.menighedslokaler m.m.  119.000 146.104 139.000 

  Indtægter i alt 1.012.500 948.074 1.000.400 

          

UDGIFTER       

 

Kirkebidrag til bispedømmet 334.000 302.734 341.000 

 

Koll. andre formål end sognet 55.000 60.633 60.000 

 

Husleje, varme, lys 250.200 227.870 257.200 

 

Skatter, afgifter, forsikringer 42.000 45.109 45.000 

 

Kultusudgifter 32.000 35.323 42.000 

 

Vedligeholdelse af bygn. og invent. 77.000 49.455 193.000 

 

Nyanskaffelser 55.000 51.896 45.000 

 

Lønninger 130.000 127.841 160.000 

 

Sogneblad 6.000 5.180 6.000 

 

Møde- og kontorudgifter 36.000 20.432 43.000 

 

Kørselsudgifter 41.000 29.875 41.000 

 

Diverse udgifter 43.000 32.534 38.000 

 

Henlæggelser   0   

 

        

  Udgifter i alt 1.101.200 988.881 1.271.200 

  Overskud/Underskud -88.700 -40.807 -270.800 
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 Menighedens kalender april 2016 - maj 2016  

Faste messetider 

 
Vor Frue Kirke  
 søndag kl. 09.30 
  kl. 11.30 (engelsk) 
 mandag kl. 10.30 

 onsdag kl. 19.00 (med tilbedelse bagefter) 
 torsdag kl. 09.30 (engelsk) 
 1. fredag kl. 19.00 (engelsk) 
 3. fredag kl. 19.00 (med rosenkrans bagefter) 
 lørdag kl. 17.00  

Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 

 
Andre begivenheder 
 

Marts 

tir. 1 

19.00 Møde i rosenkransgruppen Vor Frue 

ons. 2  
19.00  Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

søn. 6 4. SØNDAG I FASTEN 
14.00 Økumenisk kirkevandring i Herlev med start i Vor Frue 

ons. 9  
19.00  Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

tor. 10  
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 13 5. SØNDAG I FASTEN 
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 16  

19.00 Korsvejsandagt og bodsandagt ifm. messen Vor Frue 

lør. 19   

10.00 Rengøringsdag Skt. Antoni 

søn. 2 PALMESØNDAG 
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 23.   
19.00 Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

tor. 24  SKÆRTORSDAG 
16.00 Skærtorsdagsliturgi Skt. Antoni 

17.00 Skærtorsdagsliturgi Vor Frue  
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fre. 25  LANGFREDAG (Kollekt for Det Hellige Land) 

 (festen for Herrens Bebudelse er flyttet til d. 4. april) 

15.00 Langfredagsliturgi Skt. Antoni 

15.00 Langfredagsliturgi Vor Frue 

lør. 26 PÅSKELØRDAG 
21.00 Påskenatsliturgi efterfulgt af agapemåltid Vor Frue 
 

lør. 27 PÅSKEDAG (almindelige messetider for søndag) 

man. 28 2. PÅSKEDAG  
10.30 Messe Vor Frue 

April 

søn. 3 2. SØNDAG I PÅSKEN (GUDS BARMHJERTIGHEDS SØNDAG) 
09.30 1. kommunion under messen Vor Frue 

tir. 5   

19.00 Møde i rosenkransgruppen Vor Frue 

søn. 10 3. SØNDAG I PÅSKEN (kirketælling) 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe  Skt. Antoni 

ons. 13.   
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 17 4 SØNDAG I PÅSKEN (kollekt til bispedømmets teologistuderende) 
 International bededag for præste - og ordenskald  

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

fre. 22 STORE BEDEDAG 
10.30 Messe Vor Frue 

lør. 30  
09.00 Arbejdsdag Vor Frue 

Maj 

tir. 3   
19.00 Møde i rosenkransgruppen Vor Frue 

tor. 5 KRISTI HIMMELFARTSDAG (messetider som søndag) 

søn. 8   

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

lør. 14   
10.30 Firmelse og efterfølgende reception Vor Frue 

søn. 15 PINSEDAG 
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

tor. 19   
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 22 DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST 

søn. 29 KRISTI LEGEMS- OG BLODSFEST 

 VALFART TIL ÅSEBAKKEN (ingen danske messer i sognet)  
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Mere om kommende begivenheder 

 
Rosenkransfællesskab den første tirsdag i hver måned 
Vi følger en af kirkens lange traditioner med bøn og fællesskab 
kl.19.00 i Vor Frue kirke den første tirsdag i hver måned. Alle er 
velkomne til at være med til at synge Maria salmer, til at bede 
rosenkransen og dele troens fællesskab.  

Økumenisk kirkevandring i Herlev søndag dag den 6. marts 
I Herlev vil vi gerne genindføre den økumeniske kirkevandring. Og 
det bliver søndag d. 6. marts kl. 14 at vi vandrer fra Vor Frue til 
Lindehøj kirke. 

Rengøringsdag i Sankt Antoni den 19. marts 
Traditionen tro gør vi rent i kirken som forberedelse til 
påskefejringen. Der er derfor brug for masser af hænder til at 
hjælpe til. Der skal både fejes og vaskes gulv i kirken, pudses sølv- 
og messingtøj samt foretages anden rengøring. Vi starter kl. 10.00 
og slutter kl. 14.00. 

Agapemåltid påskelørdag den 26. marts 
Lørdag den 26. marts holdes som sædvanlig et agapemåltid i 
menighedssalen ved Vor Frue kirke efter påskevigiliemessen. Der 
bydes på lidt mad og drikke, så vi i fællesskab kan fejre påsken. 

OBS! Sommertid starter påskedag den 27. marts 
Ellers ville den uopmærksomme kirkegænger komme en time for 
sent til påskemessen. 

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke lørdag den 30. april 
Når vinteren er ovre, afslører lyset meget både inde i kirken og ude 
i haven. Derfor indkalder vi alle arbejdsduelige til arbejdsdag. 

Lørdag d. 30. april. Vi begynder kl. 09.00 og slutter kl. 14.00. Der 
skal ryddes op i haven, bedene ordnes, græsplænen rives for 
nedfaldne grene osv. Inde i kirken er der også behov for en 
forårsrengøring. Menigheden sørger for frokost, og man lærer nogle 
nye at kende og andre at kende bedre. 
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Fra undervisningsteamet 
 
Familieundervisning 
Vi er i fuld gang med forårets undervisning. De kommende 
undervisningsdatoer er: 

Søndag d. 6. marts 2016 
Søndag d. 3. april 2016 Modtagelse af den 1. Hellige kommunion 
Søndag d. 1. maj 2016 
Søndag d. 5. juni 2016 
Lørdag d. 14. maj 2016 Firmelsens sakramente v/Biskoppen i Vor 

  Frue kirke kl. 10.30. 

Førstekommunionsholdet mødes dog også d.5/3 + 2/4-2016. 

Stor grillfest for hele menigheden 
Sæsonens sidste undervisningsdag og sommerens komme fejrer vi 
med at invitere jer alle til en stor have-grillfest i præstegårdens 
baghave. Vi byder på grill og grønt, lege og små konkurrencer og 
masser af godt samvær. Mere præcise informationer kommer ud, 
når tiden nærmer sig, men sæt allerede nu et stort X i kalenderen 
denne dejlige søndag (Grundlovsdag d. 5/6-2016). 

HUSK også at tilmelde jeres børn til DUK's fantastiske 
sommerlejre. I kan se opslag i våbenhuset eller gå på deres 
hjemmeside www.DUK.dk. 

Vi i undervisningsteamet takker både børn og voksne endnu 
engang for jeres store opbakning til både undervisningen og 
menigheden.  

På vegne af undervisningsteamet 
Ann M. Vinter Fox Maule 

Caritas indsamlinger 
 
Kære menighed i Vor Frue og Sankt Antoni. 

Sikke mange briller, jeg kan hente i kurven! De gør gavn i den lille 
brilleklinik i Niger. Tak for dem og de frimærker, der bliver lagt til 
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mig. Caritas vil dog på sigt stoppe indsamlingen af frimærker, da 
det ikke længere indbringer så meget set i relation til arbejdet. Det 

vil der står nærmere om i et kommende nummer af Caritas Nyt. 

En stor tak for alle bidrag i forbindelse med juleindsamlingen, der 
jo gik til at hjælpe bondeforeninger i Uganda med at få råd til at 
bygge lagerhaller. Det blev et flot resultat for det samlede 
bispedømme: 330.000 kr.  

Også fasteindsamlingen fokuserer på bønder i Uganda. Denne gang 
for at hjælpe 9 bondeforeninger med en opkøbskapital, så de kan 
give bønderne et forskud og dermed sikre, at de kan få en fair pris 
for deres høst. Ved at forarbejde afgrøderne først og samle dem i 
større partier, kan bondeforeningerne nemlig sælge varerne til en 
højere pris end den enkelte bonde kan få, hvis han sælger alene. 
En del af midlerne går til Caritas’ katastrofefond og arbejde 
generelt. 

Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 
 

Den kristne spiritualitet foreslår en alternativ forståelse af begrebet 

livskvalitet og tilskynder til en profetisk og kontemplativ livsstil, der 

muliggør dybfølt glæde befriet for besættelsen af forbruget. Det er 

nødvendigt, at vi tilegner os en gammel lære, der findes i forskellige 

religiøse traditioner, også i Biblen. Det er overbevisningen om, at 

"mindre er mere." De til enhver tid utallige muligheder for at forbruge 

leder hjertet på afveje og forhindrer os i at værdsætte hver ting og 

hvert øjeblik. Hvis vi derimod føler os afklaret over for enhver realitet, 

uanset hvor lille den er, åbner der sig større muligheder for forståelse 

og personlig tilfredsstillelse. Kristen spiritualitet foreslår en vækst, der 

er kendetegnet ved mådehold og evnen til at glæde sig over lidt. Det er 

en tilbagevenden til den enkelhed, der gør det muligt for os at standse 

op og påskønne de små ting, at være taknemlige for de muligheder 

livet byder os uden at være knyttet til det, vi har, og uden at græmmes 

over det, vi ikke har. Dette indebærer, at vi aflægger 

herskermentaliteten og undgår blot at stræbe efter fornøjelser. 

 

Pave Frans, Laudato Si', 222 



 

 

Oversigt - hvor meget bør jeg betale i kirkeskat? 

Du kan bruge nedenstående tabel til at finde et vejledende kirkeskatsbeløb. 

Månedlig indtægt 

før skat 

Anbefalet månedlig 

kirkeskat: 1% af 

skattepligtig 
indtægt 

Anbefalet årlig 

kirkeskat: 1% 

af skattepligtig 
indtægt 

Jobtyper 

kr. 5.000 - 16.000 kr. 50 – 160 kr. 600 - 1.900 SU modtager (med job) 

Kontanthjælpsmodtager 
Dagpengemodtager 

Folkepensionist 

kr. 16.000 - 20.000 kr. 160 – 200 kr. 1.900 - 2.400 Pensionist 

Kassedame 

Klinikassistent 

SOSU-hjælper 

kr. 20.000 - 25.000 kr. 200 – 250 kr. 2.400 - 3.000 Arbejdsmand 

Buschauffør 

Cafemedarbejder 

Frisør 

Kok 

Salgsassistent 

SOSU-assistent 
Sundhedsassistent 

Tjener 

kr. 25.000 - 30.000 kr. 250 – 300 kr. 3.000 -3.600 Anlægsgartner 

Automekaniker 

Blikkenslager 

Butikschef 

Elektriker 

Jordmoder 

Pædagog 

Sygeplejerske 

Tømrer 

kr. 30.000 - 35.000 kr. 300 - 350 kr. 3.600 - 4.200 Brandmand 

Dagplejer 
Murer/brolægger 

Optiker 

Psykolog 

Sekretær 

Skolelærer 

Socialrådgiver 

kr. 35.000 - 40.000 kr. 350 - 400 kr. 4.200 -4.800 Arkitekt 

Dyrlæge 

Gymnasielærer 

Lokomotivfører 

kr. 40.000 - 45.000 kr. 400 - 450 kr. 4.800 - 5.400 Ejendomsmægler 

Finans/økonomi 
Ingeniør 

Salg/marketing/PR 

kr. 45.000 - 50.000 kr. 450 - 500 kr. 5.400 - 6.000 Ingeniør 

Læge (offentlig) 

Tandlæge 

kr. 50.000 - 55.000 kr. 500 - 550 kr. 6.000 - 6.600 Advokat 

Læge (privat) 

kr. 55.000 - 75.000 kr. 550 - 750 kr. 6.600 - 9.000  

 

 

  



 

 

 

Tilmelding til katolsk kirkeskat 

 

Navn  ________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________ 

Postnr. og by ______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Telefon ________________________________________________ 

CPR-nr. (krævet for skattefradrag) ____________________________ 

Bank reg. nr._________ Konto nr. ____________________________ 

 

Jeg vil betale kirkeskat til Vor Frue og Skt. Antoni sogn og den 

katolske kirke. 

Min kirkeskat skal være ___________________________ kr. pr. år. 

(Beløbet bliver reguleret hvert år af pastoralrådet.) 

Sådan vil jeg betale 

Min kirkeskat skal betales ved at overføre fra min bankkonto 

(sæt kryds ved én af følgende) 

 1/12 af beløbet hver måned (anbefales) 

 1/4 af beløbet hvert kvartal 

 1/2 af beløbet hvert halvår 

 hele beløbet én gang om året 

Såfremt jeg har en ét års kirkeskatteaftale i forvejen, skal den erstattes 

af denne aftale. 

 

______________       ______________________________________ 

      Dato                                 Underskrift 
 

Denne blanket sendes til: 
Den Katolske Kirke i Danmark 
Gl. Kongevej 15  
1610 København V. 


