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En hilsen fra Oblatfædrene 
 
Kære menighed 
” Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus”   
 (Filem 1:2) 
På baggrund af vor nylige fejring af 50 års jubilæet for Vor Frue Kirke, er der 
blevet givet en særlig hyldest til Oblatfædrene (The Oblates of Mary 
Immaculate) for deres initiativ til at grundlægge vor menighed, og for deres 
fortsatte tjeneste her gennem årene. Må vi, de Oblatfædre, som i øjeblikket er 
tilknyttet  Vor Frue Kirke, udtrykke vor oprigtige påskønnelse for denne hyldest 
og anerkendelse. Skønt vi ikke vil påberåbe os at være kilden til al 
menighedens godhed, venlighed og hellighed, som har hjulpet os og støttet os 
i vores tjeneste, kan vi i det mindste være lykkelige for den kærlighed og det 
menigheds-fællesskab, som vi også, håber vi, har været en vital del af. 

Mens vi afstår fra at nævne enkeltpersoner i vort sogn, som har været særligt 
engageret i vor menigheds liv, håber vi oprigtigt, at de tjenester, de har ydet, 
vil bære vidnesbyrd om, og give anerkendelse for deres gavmilde indsats for 
menighedslivet i  Vor Frue Kirke. 

Her vil vi gerne udtrykke vor solidaritet med alle præster i vort bispedømme, 
som gavmildt og kærligt tjener de troende i deres respektive sogne. Vi håber, 
at også de i deres lokale menigheder vil modtage anerkendelse og kærlighed 
fra deres menighed, som den, der så varmt er blevet skænket os Oblatfædre i        
Vor Frue Kirke i Herlev. Til slut vil vi viderebringe vore oprigtige og bedste 
ønsker for Guds mange velsignelser for fremtiden for vort sogn. 

Ad Multos Annos 
Fr. Leo Kertz, Fr. Carroll Parker, Fr. Paul Marx, Fr. Michael Bradley 
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Kære Alle, 

Siden jeg sidst skrev her til Sognebladet, er der sket en hel del i 
menigheden. Til vores store glæde er jeg blevet genindsat som 
sognepræst. Jeg takker alle for jeres opbakning i den vanskelige tid!  

Det skete, da vi på samme tid d. 30. januar i Vor Frue Kirke, fejrede 50-
års jubilæum for kirkens indvielse. Kirken var overfyldt, og der var en 
vidunderlig stemning, til messen såvel som ved den efterfølgende 
reception i menighedssalen og festmiddagen ovre i Medborgerhuset.  
Det vigtigste var samværet, men der var også nogle gode taler. Fra den 
engelsktalende del af vor menighed var der afrikansk ”gospelsang”, og 
så var der de tre søde piger, der opførte en lille showdans, som var 
meget underholdende. Lidt mere øvelse og de kan sikkert stille op til ”X 
factor”, sådan som de 2 andre søde damer har forsøgte sig. 

Nogle dage senere fejrede vi min 75 års fødselsdag. Det var også noget 
helt specielt. Menigheden foranstaltede en indsamling, som gør det 
muligt for mig at komme hjem til USA på ferie her til sommer. Jeg 
siger tusinde tak til alle for jeres gavmildhed. Indsamlingen kom vel 
over 10.000 kr. 

 Året 2010 har ikke været et let år for mig, eller for menigheden.  Fra 
begyndelsen af juni ’10 indtil slutning af januar i år var jeg ”fritstillet”. 
Måske det andet ord er bedre – ”suspenderet”, hængt eller hængt ud. 
Men jeg fik kun støtte fra menigheden, og jeg er taknemmelig for dem, 
der gjorde mere end bare støtte mig, men som prøvede at tale fornuft til 
den, der kunne ændre sagerne, dog uden held i første omgang. Jeg var 
glad for, hvad de forskellige prøvede og ønskede at gøre, især 
menighedsrådet. 

Pater Michael blev bedt om at være min ”erstatning” mens jeg var sat 
ud af spillet. Det var næsten ved at tage livet af ham, men takket være 
Gentofte hospital og mange søde og dygtige læger og sygeplejersker, er 
han kommet sig.  Han har det godt, selvom han savner den hygge og 
opmærksomhed han fik på hospitalet og fra de hjemmesygeplejersker, 
der kom her i den tid og sørgede for ham. ”Desværre” kommer de ikke 
mere, da han nu har det alt for godt. 
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Vores gamle Ford Escort fra ’99 kørte ganske godt, men var ved at 
smuldre væk på grund af rust. Vi ansøgte bispekontoret om hjælp, og 
med hjælp fra Tysklands katolikker og fra vore egne midler har vi fået 
en nyere model. Det er en Ford Fokus, diesel.  Selvom den er en 
stationcar og en hel del tungere end vore små biler, er den en hel del 
bedre – med flere kilometer per liter. Med oliepriserne, som de er, er det 
noget, jeg er glad for. 

2010 har heller ikke været et godt år vedrørende de medlemmer af 
menigheden Gud kaldte til sig. I Skt. Antoni døde Birgitte Heinemeier. 
På grund af hendes høje alder har hun ikke været så virksom i de 
seneste år, men før deltog hun altid i de opgaver, der trængte sig på.  

I Vor Frue kirke har vi mistet flere, som vi vil komme til at savne. 
Jørgen Holleufer, som for år tilbage var en stor hjælp i menighedens 
aktiviteter. 

Så blev Birgit Rask (Niels Christians kære kone) kaldt herfra.  I alle 
vore menigheds sammenkomster var hun altid parat til det arbejde, der 
skulle gøres.  

Efter hende var det Knud Haladyn, der altid mødte op til vore arbejds-
dage og oftest med mad og forfriskninger for ikke at tale om hans evigt 
gode humør. Opmærksomme Elly, der ikke kunne undvære ham, døde 
28 dage efter.  

Og så var der Michael Wolfe. Han var en trofast deltager i lørdags 
messerne, oftest som lektor. 

Vi kunne godt beklage os over at have mistet disse, men jeg mener vi 
skulle takke Gud, fordi vi fik lov til at glæde os over at have dem blandt 
os så længe.  

Mens vi har tankerne ved arbejdet, der bliver udført her i menigheden, 
må vi sende en tak til de  mange, der gør arbejdet, så kirkelivet og 
liturgien kan fuldføres som den gør.  

Jeg nævner ingen navne her, da jeg så vil forbigå nogle. Der er dem, der 
er sakristaner, vore ”blomsterpiger”, ministranter og deres forældre. 
Han, der sørger for, at ministranterne fungerer så godt, de, der 
arrangerer lektorer og kirkekaffelister. Den, som sørgede for, at vi fik 
ekstra knælepuder, og alle dem, der møder op til arbejdsdagene. 
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Vi har vore mange lektorer og kommunions uddelere, såvel som vore 
kateketer for børn og unge. Og de, der tager sig af forældrene, mens de 
unge undervises, og han, der underviser os andre på vore studieaftener.  
Og der er helt sikkert flere som jeg har glemt, men som dog ikke er det. 

Vi bevæger os væk fra det praktiske og ser på kirkeårets tider. Vi er lige 
begyndt på fastetiden med uddelingen af askekorset askeonsdag. Det er 
for at påminde os om, at vi må tage andet end vore materielle værdier i 
betragtning. Uanset hvem vi er, er vor tid her på jorden en begrænset tid 
– og hvad så?  Vi ved, at der hører meget mere til livet end det vi 
oplever her i tiden, men vi er så bombarderet med alt andet, at vi 
kommer til at glemme livets helhed. Fastetiden er kirkens tilbud til os 
om at vende vore tanker til - resten af livet – det, der virkelig tæller. Det 
er et kald til os om at klare vore hoveder til at kunne tænke klart. Det er 
ikke en tid for os at være bedrøvede, men til at se op og glæde os over 
alt det vi har og hvad vi kan gøre godt med. Men først må vi være 
parate til at give afkald.  Ikke det afkald, der knuser os, men det der 
opløfter os til noget nyt. Vi er desværre så vant til at klage, at vi ikke 
ved, hvad vi har. Fastetiden er den tid, hvor vi lærer at sige Gud ”tak” 
for det vi har fået og en tid til at tænke os om; hvordan vi burde bruge 
Guds gaver med hensyn til andre. For at kunne gøre dette må vi lære at 
glemme os selv og se os om med Guds øjne. Jeg håber, at hver af os vil 
finde vore egen måde at klare det på bedste måde. 

Når vi er kaldede til at ofre noget af os og vort, må vi se hen til Påskens 
historie, da Vor Herre Jesus Kristus gik hele vejen for vores skyld. Vi er 
til gengæld kaldede til at gå et godt stykke med ham. Han viser os det vi 
dårligt nok tror på mere – at vi har et evigt liv - som Han vandt for os. 

Husk at bede for vore børn, der skal modtage deres Første Hellige 
Kommunion 1. maj, og vore unge, der skal Firmes i Grundtvigskirken 
11. juni, sammen med unge fra Sakramentskirken og Skt. Ansgar Kirke. 
Måtte modtagelsen af disse sakramenter give hver af dem en oplevelse, 
som følger dem gennem hele deres liv! 

Tak endnu en gang. Jeg glæder mig til at bruge nogle af de indsamlede 
penge til at tage hjem til mine syv søskende og deres familier fra d. 19. 
juni og en måned frem. 

Jeg ønsker jer alle en god og velsignet Påske. 

Kærlig hilsen Leo 
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Fra menighedsrådet ..... 

Vor Frue kirkes 50 års jubilæum er vel overstået. Det var en begivenhed 
vi havde set hen til med store forventninger, men som tidspunktet 
nærmede sig, også med en vis ængstelse. P. Leo Kertz havde været 
fritaget for tjeneste siden juni, og vi vidste ikke hvornår det hele var 
overstået. Vi forstod, at problemet lå i, at den begivenhed han var 
anklaget for, lå mere end 40 år tilbage, og det var ikke muligt at bevise, 
at han var skyldig i noget, ligesom der heller ikke kunne findes beviser 
for, at han var uskyldig. For politet var sagen forældet, men kirken 
havde sværere ved at afslutte den. For os i menigheden var der helt klart 
ikke noget, at beskylde vor sognepræst for, vi kender ham jo, men det 
kunne ikke bevises.  Men at sagen skulle tage så lang tid, er ikke 
rimeligt og helt umenneskeligt. 

Stor var lettelsen, da Leo deltog i præsternes proccession ved fest-
messen og biskoppen bekendtgjorde, at vor sognepræst var genindsat. 
Det blev en meget flot højtidelighed. Lige så flot blev festen bagefter, 
såvel receptionen i menighedssalen, som spisningen i Medborgerhuset. 

Det festskrift der blev lavet i anledningen, vil være et dejligt minde om 
dagen. Vi glædede os også over, at P. Urban Figge, menighedens første 
præst, deltog. Hvis I ikke har festskriftet, så spørg efter det. 

Ved menighedsrådets møde i februar blev regnskabet gennemgået og vi 
fastlagde budgettet for det kommende år. Det er med betænkelighed at 
vi måtte konstatere at kirkebidraget er gået tilbage. Det er jo den 
væsentligste indtægt vi har. Forhåbentlig vil mange følge opfordringen 
om at gøre noget ved det. 

Den kommende tid 

Vi nærmer os hastigt Påsken, kirkeårets største begivenhed og dermed 
også foråret. Snart skal børnene modtage deres Første Hellige 
Kommunion og Pinselørdag skal de unge firmes. Som noget helt 
usædvanligt har Grundtvigskirken stillet sig til rådighed for de katolske 
menigheder.  

Se den efterfølgende kalender for alle de arrangementer der sker i den 
kommende tid. 

Nogle af arrangementerne kræver noget arbejde, kom og vær med. 

 Aage Vinter Christensen 
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Budget 2010, Regnskab 2010 og Budget 2011 

  
Budget 
2010 

Regnskab 
2010 

Budget 
2011 

INDTÆGTER       

1 Kirkebidrag i alt 100% 525.000 511.221 525.000 

2 Kollekter, kirkelige handlinger 250.000 216.963 232.000 

3 Koll. andre formål end sognet 78.000 67.636 68.000 

4 Gaver, diverse indtægter  39.000 37.069 35.000 

5 Salg af kerter og bøger 37.200 32.020 30.000 

6 
Udlejn.menighedslokaler 
m.m. og husleje brh.  154.000 162.600 159.000 

  Indtægter i alt 1.083.200 1.027.509 1.049.000 

          

UDGIFTER       

7 Kirkebidrag til bispedømmet 260.000 260.527 270.000 

8 Koll. andre formål end sognet 90.000 67.636 70.000 

9 Husleje, varme, lys 243.000 222.153 220.200 

10 Skatter, afgifter, forsikringer 45.000 47.986 58.000 

11 Kultusudgifter 43.500 22.625 46.000 

12 
Vedligeholdelse af bygn. og 
invent. 120.000 39.150 93.000 

13 Nyanskaffelser 50.000 35.503 65.000 

14 Lønninger 112.000 107.111 112.000 

15 Sogneblad 0     

16 Møde- og kontorudgifter 47.000 36.484 45.500 

17 Kørselsudgifter 50.500 31.253 48.000 

18 Diverse udgifter 18.000 46.756 17.000 

19 Henlæggelser 0 60.000   

20         

  Udgifter i alt 1.079.000 977.184 1.044.700 

  Overskud/Underskud 4.200 50.325 4.300 

 

Regnskab for 2010  

Regnskab og budget er medtaget i dette sogneblad. Regnskabet blev 
fremlagt på menighedsrådsmødet den 23. februar.  

Indtægter:  Kirkeskat og kollekter var noget lavere end budgetteret og 
også lavere end sidste år. En nedgang på kr. 80.000!  
Udgifter:  Vedligeholdelse af bygninger og inventar. Der er udført de 
nødvendige arbejder, men nogle er udskudt til det kommende år. 
Nyanskaffelser. Den planlagte opsætning af bænke i Vor Frue kirke, 
nåede ikke at blive udført i 2010, men er udført i begyndelsen af dette 
år og er indregnet under henlæggelser.  
Årets resultatet er et overskud på kr. 50.325. 
En stor tak til Anna Glynn, som trådte til som regnskabsfører, da Stefan 
Jensen gik af. Regnskabet er revideret af Henning Fink-Jensen.  
 
Budget for 2011 
Vi håber på fremgang for indtægterne fra kirkeskat og kollekter, men 
har været forsigtige i budgetteringen. Men for at få regnskabet til at 
balancere er det nødvendigt at kirkebidraget stiger. 

Den megen tale om at bispedømmet forsøger at få kirkeskatten betalt 
over skatten har måske været medvirkende til at nogle har været af-
ventende. Som det ser ud lige nu er det ikke nært forestående og vi 
appellerer derfor til at hver enkelt overvejer om Han/hun yder det 
bidrag til kirken de bør. Har I brug for hjælp til at vurdere dette er 
menighedsrådet til rådighed. 

p.s. Menighedens eget bidrag tilsognepræstens bil er medtaget under 
henlæggelser i regnskabet og nyanskaffelser under budgettet. 

. Aage Vinter Christensen 

Maria lyspenge. 

I 2010 indkom der kr. 28.920 i kirkebøssen ved Maria-alteret.  Disse 
midler har vi gennem mange år videregivet til formål vi mener er i 
Jomfru Marias ånd.  

I år går pengene til: 

Skt. Josef Søstre i Tjekkiet: (Sr.Gisela),   15.000 kr. 
Gamle på Haiti (gennem Skt. Vincent grupperne):   13.920 kr 
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FASTE MESSETIDER: 

VOR FRUE KIRKE           

Messe Hver søndag: kl. 09.30  og 11.30 (engelsk) 
 Hver lørdag: kl. 17.00 ( dog ikke i juli) 
 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: 
Praktisk info omkring familie undervisning: 
Sted:  Vor Frue kirke i Herlev 
Dag: Den første søndag i måneden, september til maj.  
Tid: Kl. 9.30. Start med søndagsmessen og efterfølgende 

begynder undervisningen 
Pris: Kr. 100,- pr. familie pr. sæson 
 
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 

 

HUSK også at tilmelde jeres børn til DUKs 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.  
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Kalender april  -  juli 
 

April (hvor intet er nævnt, er arr. i Vor Frue kirke) 

Søndag 3. Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen  
 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Onsdag 6. Korsvejsandagt kl. 19.00 
Søndag 10. Dansk messe kl. 09.30   
  Engelsk messe kl. 11.30.  
 Familiemesse kl. 11.00 (Sankt Antoni) m. kirkekaffe 
Fredag 15. Bodsandagt kl. 19.00 
Lørdag 16. Rengøringsdag i Sankt Antoni kl. 10.00 – 14.00 
 Kom og hjælp med at gøre kirken fin inden Påsken 

Søndag 17. Palmesøndag Dansk messe kl. 09.30 
 Engelsk messe kl. 11.30. 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 

 PÅSKEHØJTIDEN 

Torsdag 21. Skærtorsdag Skærtorsdagsliturgien kl. 17.00 
 Dansk messe kl. 16.00 (Sankt Antoni)  
Fredag 22.  Langfredag   Langfredagsliturgien kl. 15.00 
 Dansk messe kl. 15.00 (Sankt Antoni) 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 23. Påskelørdag Påskenatsliturgi og messe kl. 21.00  
 Efter messen: Agape måltid i menighedssalen 
Søndag 24. Påskedag Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Mandag 25. 2. Påskedag Dansk messe kl. 10.30 

 Please note: No masses in English on Maundy Thursday,  
Good Friday and Holy Saturday in Herlev.  
These are celebrated each day in English at Sacraments’ 
Church, 6 p.m. 

Lørdag 30. Arbejdsdag i VorFrue kirke. Kl. 09.00 

Maj  
Søndag 1. 1. Hellige kommunion kl. 09.30 (VorFrue) 
 Undervisning efter messen 
 Engelsk messe kl. 11.30 (Church coffee) 

Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni)  
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Søndag 8. Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30 
 Familiemesse kl. 11.00 (Sankt Antoni) m. kirkekaffe 
Onsdag 11. Menighedsrådsmøde 
Søndag 15. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 
 Engelsk messe kl. 11.30  
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
 Kollekt for bispedømmets teologistuderende 

Søndag 22. Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Søndag 29. Valfart til Åsebakken Se opslag 
 Ingen dansk messe i Herlev og Brønshøj 

 Engelsk messe kl. 11.30.(Vor Frue) 
Tirsdag 31. Forberedende Sommermarkedsmøde i Skt Antoni kl. 19.00  
 (i menighedssalen) Alle, der vil hjælpe til, er velkomne.  
Juni 
Torsdag 1.  Kr. Himmelfartsdag Dansk messe kl. 09.30 
 Engelsk messe kl. 11.30 
Søndag 5. X Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen 
 Det er sidste undervisningsdag inden sommerferien, så  
 derfor afslutter vi med stor frokost i haven for alle. 
 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Onsdag  8. Bedegruppen mødes efter messen kl. 19.00 
Torsdag 9. Økumenisk kirkevandring i Brønshøj kl.19.00. Se opslag 
Lørdag 11. Firmelse af vore konfirmander i Grundtvigskirken 
Søndag 12. Pinsedag Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30 
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Mandag 13, 2. Pinsedag Dansk messe kl 09.30 
Onsdag 15. Menighedsrådsmøde 
Søndag 19 Dansk messe kl 09.30  
 Engelsk messe kl 11.30 
 Familiemesse i Sankt Antoni kl. 11.00. Sankt Antoni Fest  
 med fællesspisning efter messen. (se notits) 
Torsdag 23 Sankt Hans fest i Præstebro kirke (se notits) 
Søndag 26 Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30.  

 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
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Juli OBS ingen messe om lørdagen 
          ingen kirkekaffe 
 øvrige messetider er som nævnt under faste messetider. 

Søndag 31. Pater Ziggelar fejrer sit 50 års præstejubilæum. 
 Festmessen finder sted i Sankt Antoni kl. 11.00 

August 
Søndag 7. Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee  
 Dansk messe kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Søndag 14. Dansk messe kl. 09.30  
 Engelsk messe kl. 11.30. 
 Familiemesse kl. 11.00 (Sankt Antoni) 
Søndag 21 Kirkekaffe efter messen kl 09.30 
 Engelsk messe kl 11.30 
 Dansk messe kl. 11. (Sankt Antoni) 
Søndag 28. Sankt Antonis SOMMERMARKED – kl. 10.00-15.00 
 Kl. 9.00 Friluftsmesse (Sankt Antoni) 
 Dansk messe kl. 09.30 (Vor Frue) 
 Engelsk messe kl. 11.30 
  
 
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 kalerenden denne dejlige søndag d. 5. juni. ☺ 
Arrangementet er for alle i begge menigheder. 

 
Næste nummer af sognebladet udkommer 20. august 2011 
 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 7. august 2011. 
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  Valfart til Vor Frue af Åsebakken 

  søndag d. 29.maj 2011 

 
 
Så er der snart mulighed for, at alle fra Vor Frue og Sankt Antoni 
menighed sammen kan vandre den smukke tur gennem Rude Skov op 
til Vor Frue kloster i Høsterkøb til årets Åsebakkevalfart. 
 
Vi mødes ved Rudersdalsvej i Holte, overfor Poppelvej, og starter 
derfra valfarten kl. 9.15 med at gå gennem skoven. Turen er en helt 
specielt oplevelse med rosenkransbøn og salmesang. Og fællesskabet 
med de andre menigheder fra hel Sjælland, der også deltager. 

Man kan også tage direkte til Vor Frue Kloster, hvis man ikke føler, at 
man kan gå så langt, og møde os deroppe. 

Program: 
Kl. 11.30 Bispemesse  
Kl. 13.00 Pause for spisning (picnic), leg og samvær 
Kl. 15.00 Andagt 
Se hele programmet i Katolsk Orientering 

 
Husk: Denne dag er der ingen danske messer i Vor Frue kirke og Sankt 
Antoni Kirke! 

 
 

Økomenisk kirkevandring i Brønshøj. 
Torsdag d. 9. maj, kl 19.00  
Vi starter med andagt i Sankt.Antoni kirke. Derfra vandrer vi til 
Brønshøj kirke, og derfra videre til Bellahøj kirke. Efter den afsluttende 
andagt, har vi mulighed for, ved det hyggelige kaffebord, at tale med 
vores protestantiske naboer.  
Alle fra Vor Frue og Sankt.Antoni menighed indbydes til at deltage i 
denne årlige tradition. 
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BAGSIDEN 

Det sker i juni:  
 

 

 

 

. 
 
 
 
Sankt Hans aften i Præstebro kirke 
Torsdag den 23. juni kl. 20.00.  Igen i år er der Sankt Hans aften 
i Præstebro kirke arrangeret af Herlev Fælleskirkelige udvalg. 
Programmet byder som sædvanligt på god underholdning,  
bål med båltale og afslutning i kirken.  
Afsluttes kl. ca. 22.50. 
 

GOD SOMMERFERIE ønskes alle 
 

Efter ferien: 
Skt. Antonis sommermarked søndag den 28. august 

Fra kl. 10:00  -  15:00. 
Kl.   9.00 starter vi med  friluftmesse 
Kl. 10.00 åbner Sommermarkedet med loppetorv,børneloppetorv bogsalg,stor  
tombola, lotteri og ikke mindst café  
KL.15.00 Sommermarkedet lukker 
Kom og få en hyggelig dag,og gør et godt køb 
Bus 5A og 350S lige til døren Frederikssundsvej 225 
Har I nogle effekter til sommermarkedet (ikke møbler) er I meget velkommene 
til at aflevere dem ved Sankt Antoni kirke i forbindelse med søndagsmessen. 
Vi har hårdt brug for hjœlpere til opsœtning og nedtagning af sommer-
markedet,og vil derfor opfordre til, at så mange som mulig "gir en hånd" 
 hilsen Sommermarkedskomiteen 

 
Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 
Tlf. 4494 7694 – 4494 7678 

Sankt Antoni fest med fællesspisning 
Efter familiemessen med vores sognepræst fejrer vi vor kirkes 
navnehelgen med fællesspisning i menighedssalen  
Alle opfordres til at medbringe en varm el. kold ret eller kage, så 
sørger vi for drikkevarer og kaffe. 
Alle er velkomne til denne festlige dag:  

Søndag den 19. juni kl. 11.00 


