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Kære alle, 
 

Med adventstiden er vi kommet ind i det nye kirkeår. Det giver mig 

altid en særlig stemning af glæde og forventning, når vi når denne tid. 

Det kommer sikkert fra barndommen af, hvor vi som børn næsten 

konkurrerede med hinanden om at være bedst til at overholde advents 

bestemmelserne om intet sødt. Jeg har vist tidligere fortalt om jule 

krybben i kirken, som havde tre forskellige kæder af lys i mange 

farver, der tændtes på skift. Kedede barnet sig under prædikenen, 

kunne det altid sidde og gætte, hvilken der vil tænde som den næste. 

Jeg husker vor tur til kirken. Vi tre drenge, på ladet af vor gamle 

lastbil, og mor og far foran i ”varmen” med mine, dengang fire søstre. 

(Den femte kom senere) I min erindring var det altid koldt og snevejr. 

Sikkert ikke helt rigtigt, men sådan er minderne. 

 Fortsættes side 3 
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Fortsat fra forsiden 

 

Siden vort sidste sogneblad har vi mistet en af vore 

meget trofaste medlemmer, Erna Møller, der var tæt på 

at fylde de 97 år, før hun gled over til det evige liv. Erna 

har ikke haft det let i de sidste 10 år, men hun mistede 

ikke mod eller humør. Erna gik fra sin lejlighed den 

lange vej over Frederikssundsvej op til kirken et par gange om ugen.  

Med hendes 6% syn og en hørelse, der var ikke meget bedre, havde 

hendes skytsengel vist meget travlt. Men til sidst fik hun lov til at tage 

sin sidste rejse, som hun også længtes efter.  

Da Erna døde, var jeg ovre i USA for at begrave min bror Bill. Bill 

var 80 år og en meget begavet mand. Fra min barndom husker jeg 

ham som altid i gang med noget.  

Jeg husker ham, da han var 13 år: han stod for udskiftning af motoren 

i vores ’31 Chevy bil. Far var ikke så mekanisk, så Bill stod for det 

hele. Det foregik under en stor egetræ, nede ved laden.  Han kunne alt 

og jeg mener alt. Men han var mest kendt for, altid at træde frem, for 

at bruge sine evner til at bistå andre. Det blev understreget da der kom 

ca. 400 til hans begravelse. 

Da han for to år siden fik en hjerneblødning og altid måtte støtte sig 

til noget og hjælpes, var han ikke mere sig selv og ikke lykkelig. 

Derfor var det ikke sørgeligt, at han fik lov til at gå bort. Det skete 

med et hjerteslag. Han var gift i over 50 år og efterlader en sød kone 

og seks børn.  Vi anbefaler nu Erna og Bill til Guds kærlighed. 

Tilbage til vort menighedsliv. Som sagt, forbereder vi os til jul, vi er 

nu i advent. Hvad betyder det? Som så mange andre ting i kirkeåret 

kan advent let miste sin mening. I ”den gamle tid” var advent en tid 

med faste og abstinens. En tid, hvor vi forberedte os i sjæl og sind til 

at fejre Jesu fødselsfest. En tid, hvor vi indrømmede, at vi ikke var 

det, vi skulle være for at gå Jesus i møde, og så et lille ekstra skub for 

at rette os op til at fejre Guds Søns komme.  

Et godt spørgsmål er, hvad advent betyder for mig i dag. Følger jeg 

med tidens ånd og gør jul til en næsten udelukkende materiel fest, 

hvor Jesu fødsel bare er en kulisse for at kunne fejre gavegiveriet med 

familien og venner?   
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I dag har vi ikke nogen, der prikker os i siden og minder os om, at der 

kommer noget stort. Det er befriende at Kirken ved 2.-vatikankoncil 

viste os tillid til, at vi selv kan finde ud af, hvad er det bedst for 

”mig”. I tidens travlhed er det lidt for let at trækkes med ind i 

stemningen om, at julen drejer sig om gaver og spisning. Vi som 

ansvarlige skulle vælge noget, der kan bevidstgøre os om tidens ånd – 

noget der kan lede os ud af det normale ”juleræs” og lidt mere ind i 

den ægte JULESTEMNING. 

Hver af os burde spørge sig selv: – ”Hvad kan jeg gøre for at sætte 

Jesus tilbage i min – og i familiens - jul?”  

Vi kunne måske love os selv en smule mere tid til stille bøn eller bede 

en rosenkrans hver dag. (Det tager kun ca. 20 minutter.) Måske kunne 

vi finde en bog med særligt indhold. (Bibelen for eks. eller en anden, 

som kan give lidt fred og indhold). Vi kunne tage imod Bodsandagten 

(d. 16. december) for at gøre lidt rent i vort indre. Det giver fred i 

sindet. Vi burde alle læse for os selv og familien: - Lukas Evangeliet, 

de første 2 kapitler og/eller Matthæus Evangeliet, de  første 2 kapitler, 

såvel som Johannes Evangeliet 1. kapitel. Disse vil give os lidt andet 

at tænke på end det, at vi skal købe gaver, eller hvad der skal laves til 

julemad. 

Maria tog op til Elisabeth for at begynde sin advent. Vi skulle gøre 

mere end bare sidde og blive draget ind i en alt for kedelig jule-

stemning fra samfundet. 

Jeg håber, at hver af os kan finde den forberedelse, der giver en indre 

fred og noget indhold ud over det sædvanlige.  

Jeg ønsker alle og enhver en god og glædelig Jul og et nyt år, der er 

helt specielt. 

 

Med kærlig hilsen 

Leo Kertz, Sognepræst 

 

Bemærk, at vi i år forsøgsvis har rykket messen juleaften frem 
til kl. 15.00 
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Lektorkursus 29. oktober 

Der var stor deltagelse i menighedens lektorkursus ledet af pastor 

Michael Hornbech-Madsen. Hans instruktion var både inspirerende 

og levende og til tider også munter. Helt sikkert har lektortjenesten 

fået et løft. 

Erik og Birte Elnebo stod for arrangementet. 

 

 

 

Kære lektorer. 

Jeg vil gerne sige jer alle sammen tak for en morsom og lærerig dag i 

kirken, særlig tak til Michael for inspirerende og dygtig undervisning. 

 

Hjertelig hilsen 

Erik  
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Fra menighedsrådet….. 

Der har været afholdt menighedsmøder i både Sankt Antoni og Vor 

Frue Kirke. Selvom der ikke deltog så mange i møderne, så fremgik 

det af deltagerne, at de gerne ville deltage i aktiviteter i sognet. Det 

viser, at der er et behov for at forbedre den måde, vi kommunikerer 

på. Vi har en hjemmeside, men den er ikke så flexibel, som vi kunne 

ønske, og derfor har der været arbejdet på at forbedre den. Se artiklen 

senere i sognebladet. 

Arbejdsdagen. Det var en glædelig overraskelse, at der mødte så 

mange frem til arbejdsdagen i Vor Frue kirke. Mere end 20 deltog, vi 

fik fjernet alle bladene fra haven, pudset vinduer, fjernet spindelvæv 

og støv og meget andet. Der blev dog også tid til at nyde frokosten, 

før vi igen gik ud og fik det sidste med. Tak til alle, der mødte op. 

Retræten. Det var efterhånden længe siden, at vi har haft en 

sogneretræte. Derfor var det glædeligt, at så mange deltog i retræten 

lørdag d. 26. november. Tak til p. Paul Marx for en god dag. 

NÜTSCHAU 

Når vi nu snart går ind i det nye år, er der en begivenhed, vi kan se 

frem til: 

I Bededagsferien, 4. - 6. maj 2012, er der for Vor Frue og Sankt 

Antoni menighed arrangeret et 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 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 tilrettelægges så både yngre, 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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FASTE MESSETIDER: 

VOR FRUE KIRKE 

Messe Hver søndag: kl. 09.30 og 11.30 (engelsk) 

 Mandag: kl. 10.30  

 Onsdag: kl. 19.00 

 Torsdag: kl. 09.30 (engelsk) 

 1. fredag: kl. 19.30 (engelsk) 

 3. fredag: kl. 19.30 

 Hver lørdag: kl. 17.00 

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)  

Se også:  

Menighedens hjemmeside: www.vorfrueogsktantoni.dk 

 

Familie undervisning: 

Startes med søndagsmessen kl. 9.30 og efterfølges af 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 

Undervisningsdagene er normalt 1. søndag i måneden, men af 

forskellige grunde er dette ændret i 2012. Kig i kalenderen på de 

efterfølgende sider og skriv datoerne ind i jeres egen kalender. 
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Kalender december, januar og februar 

 

VOR FRUE KIRKE 

 

December  

Søndag 4. 2. søndag i advent  Undervisning efter messen  kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.00 Church coffee 

Torsdag 8. Marias uplettede undfangelse engelsk messe kl. 09.30 

Søndag 11. 3. søndag i advent dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Koncert med Glostrup Sangforenings Mandskor 

 kl. 19.30 – 20.30 

 

************ JULESTJERNER Til Julekrybben ************** 
Vil du bidrage til udsmykningen af kirkerne til jul, må du meget 

gerne medbringe en julestjerne enten den 11/12 eller 18/12. 

Ønsket omfatter både Vor Frue kirke og Sankt Antoni kirke. 

 

Fredag 16. Bodsandagt kl. 19.00 (Vor Frue) 

Søndag 18. 4. søndag i advent 

 Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 
 

Lørdag 24. Juleaften Dansk julemesse kl. 15.00. NB tidspunktet!  

 Engelsk julemesse kl. 18.00 (Sakramentskirken) 

Søndag 25. Juledag Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

 Engelsk messe kl. 18.00 (Sakramentskirken) 

Mandag 26. Stefan den første martyr Dansk messe kl. 09.30  

   

Lørdag 31. Nytårsaften Takkegudstjeneste kl. 15.00 

 

Præsterne og Menighedsrådet ønsker alle en Glædelig Jul 

og et Godt Nytår 
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Januar 2012 

Søndag 1. Nytårsdag Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Søndag 8. Herrens åbenbarelse (Hellig trekongersfest) 

 Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Onsdag 11. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 

Torsdag 12. Evangelisk Alliance. Økomenisk gudstjeneste kl. 19.00 

 Måløv kirke 

Søndag 15. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 (Vor Frue) 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 22. Dansk messe  kl.09.30  

Onsdag 25. Messe for de syge kl. 19.00 

Søndag 29. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Februar 
Søndag 5. Dansk m. kl. 09.30 Undervisning efter messen  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Søndag 12. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 19. Fastelavn Tøndeslagning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Onsdag 22. Askeonsdag Messe kl. 19.00  

 Menighedsrådsmøde 

Søndag 26. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Marts 

Søndag 4. Undervisning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 7. Korsvejsandagt kl. 19.00  

Søndag 11. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

Onsdag 15. Korsvejsandagt kl. 19.00 

Søndag 18. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag21. Korsvejsandagt 

 Menighedsrådsmøde 
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Søndag 25. Sommertid begynder 

 Dansk messe  kl.09.30  

Onsdag 28 Korsvejsandagt kl. 19.00 

SANKT ANTONI KIRKE 

December 

Søndag 11. Familiemesse med efterfølgende Nicolausfest. Slikposer 

til børnene. Opstilling af julekrybbe. Blomster til 

julekrybben kan tages med denne søndag eller d. 18. 

Lørdag 24.  Ingen messe i Sankt Antoni. Julevigiliemesse i Vor Frue 

Søndag 25 Julemesse kl. 11.00 

Mandag 26.  2. Juledag. Messe kl. 11.00 

 

Januar 

Søndag 1. Nytårsdag. Nytårsdagsmesse kl.11.00 

Søndag 8. Herrens åbenbarelse. Hellig trekongersfest. 

Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Fredag 27 Pakkefest med messe kl. 19.00  

 

Februar 

Søndag 5. Herrens fremstilling i templet (Kyndelmisse)      

 Messe kl. 11.00 Lysprocession. Velsignelse af lys, 

Blasiusvelsignelse efter messen 

Søndag 15. Familiemesse kl. 11.00 uden kirkekaffe 

Søndag 19. Messe kl. 11.00. Fastelavn med tøndeslagning. 

Onsdag 22 Askeonsdag. Messe i Vor Frue kirke kl. 19.00 

 

Næste nummer af sognebladet udkommer 25. marts 2012 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 11. marts 
 
 

Pakkefest fredag den 27. januar 
Den årlige pakkefest i Skt. Antoni starter med messe kl. 19.00. 
Derefter går vi i menighedssalen. Alle bedes medbringe en eller flere 
pakker, der bortauktioneres. 
Hele det beløb, der indkommer, går til pater Peter Thandtholt 
Hansens arbejde blandt indianerne i Peru. Kom og vær med til en 
hyggelig aften. Vi serverer kaffe og kage. 
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Erna Møller R.I.P. 

Det var stille og meget roligt på 19. etage på Herlev Hospital, da jeg 

ankom omkring kl 03.00 om morgenen den 29. oktober. Jeg kom som 

følge af den oplysning, jeg havde fået tidligere på natten om, at en 

god ven af vor menighed og et altid trofast medlem af vor orden 

måske var tæt på at dø. Da jeg nærmede mig stue 24, var døren 

lukket, og der var ikke nogen bevægelse omkring – kun 

hemmeligheden om, at den halvt forgangne nat gik mod morgengry. 

Jeg formodede allerede da, før jeg stille åbnede døren, hvad der 

ventede mig indenfor. Jeg havde ofte, i den forgangne tid besøgt vores 

altid trofaste ven, Erna Møller, i hendes solbeskinnede lejlighed på 

Gåseholmvej for at modtage den varmeste velkomst. Nu derimod, i en 

blødere nattebelysning, som indhyllede livets mere alvorlige 

mysterier, nærmede jeg mig stille der hen, hvor Ernas legeme lå stille 

– i en fredfyldt død og skjult for mit blik af sengelagenet som den 

påpasselige sygeplejerske nænsomt havde dækket hendes jordiske 

rester med. Hendes sædvanlige velkomst, ”Åh, jeg er så glad for at se 

dig!” var for mig nu kun et tavst og fjernt ekko fra Erna’s velkendte 

hilsen, når jeg ville besøge hende i hendes hjem. Men der var ikke 

desto mindre en forvisning om en tavs velkomst, der dvælede der i 

nattetidens skygger, der afventede den ny dag. 

Jeg havde været ved Erna’s seng nogle timer tidligere for at give 

hende kirkens sakramente, de syges salvelse, og for på hendes vegne 

at bede en rosenkrans, fordi hun selv på det tidspunkt havde mistet 

evnen til et jordisk sprog hvormed hun så andægtigt havde tilbedt Gud 

gennem et langt liv på mere end 96 år i levende tro. Erna var  

urokkelig i troen, som hun havde bragt med sig til København fra sit 

barndomshjem i Fredricia, og som nu havde ført hende ind i 

evigheden. 

Erna efterlader sig mange moderlige minder i vort menighedsliv 

foruden den inspiration og det utrættelige gode eksempel, hun har 

givet. Hendes langmodige trofasthed mod alt, hvad hun troede så 

stærkt, og hendes faste praktisering af hendes religion, vidner om 

livskraften i hendes katolske tro. Da vor menighed blev grundlagt for 

godt 50 år, siden var Erna en af de første til at modtage de nyankomne 

oblatfædre fra USA. Så meget var hun involveret i arbejdet i  
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menigheden i Herlev at hun blev tildelt den særlige udmærkelse at 

blive udnævnt æresmedlem af Oblates of  Mary Immaculate. Dette 

var et særligt højdepunkt for Erna i hendes kirkelige tilhørsforhold, og 

hun var den stolte bærer af Oblat-korset, som bekræftede hendes 

identitet inden for OMI fællesskabet. 

Vor Frue Kirke på Herlevgårdsvej var som et andet hjem for Erna, 

ikke blot spillede hun på orglet til de hellige liturgier eller deltog i 

religiøse ceremonier, men hun viste også en særlig bevågenhed for 

vedligeholdelsen af ejendommen inklusive præstegården. Denne 

omsorg strakte sig også til sognets præster, som hun udviste den 

største kærlighed og respekt for. Hun kunne påminde os om Oblat-

fødselsdage og andre begivenheder, som vi forlængst havde glemt, så 

meget var hun på bølgelængde med Oblathistorien. 

Skulle vi nu sørge med langvarig bedrøvelse over Erna’s forsvinden 

fra vor midte, eller er der en mere meningsfuld måde at påskønne 

hendes minde? Helt sikkert er hendes glæde ved livet ikke død med 

hendes jordiske krop, men skal bevare evig glæde i Guds herlighed i 

himlen. Jesu beroligende ord til sine disciple var bestemt relevante for 

hendes jordiske liv. ”Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer” 

sagde Herren, ”og når jeg er gået bort og gjort en plads rede for jer, 

kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg 

er.” (Joh.14:2-3). For hvis herren tog sig så god tid til forberede et 

sted for Erna – 96 år og mere – så vil vi ønske at genforenes med 

hende i al den glans og pragt i hendes nye og evige bolig hos Gud, 

langt fra det begrænsede lys i Gåseholmvej 19, i Herlev 

At følge de mange forskellige begivenheder i hendes nærmeste 

familie – Jørgen, Kirsten, Paul og deres børn og børnebørn var for 

Erna helt sikkert en meget hellig og kærlig udøvelse af en moders 

hengivne kærlighed berørt af mildheden fra hendes himmelske 

vejleder, Maria Jesu moder. Selv om nogle af familiemedlemmerne 

boede fjernt fra Gåseholmvej, var de ikke destomindre hjemme der, i 

en moders hjerte, en bedstemor, en oldemor som dagligt forsamlede 

dem trofast i hendes moderlige bønner. Galleriet af familiebilleder i 

hendes dagligstue forkyndte hendes vedvarende deltagelse i 

familielivet. Siden hendes mand, Heinriks død for omtrent 26 år 

siden, har hun bevaret hjemmet som en adresse for alle. 
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Menigheden i Vor Frue Kirke vil gene sammen med Oblatfædrene 

udtrykke deres taknemmelighed over for Ernas familie for hendes 

utrættelige vidnesbyrd om troen, som hun omfavnede så helhjertet. 

Især skal alle vi, som kendte Erna godt, takke Gud for hendes lange 

liv iblandt os, som et meget trofast medlem af vort sogn og for det 

blivende forbillede, hun nu efterlader os, og som skal inspirere os i 

fremtiden. Og nu anbefaler vi vor kære Erna til den elskede Gud. som 

hun utrætteligt troede på hele sit jordiske liv.  

I denne særlige anledning af hendes nylige hjemkomst, til hendes 

velforberedte sted i himlen, beder vi som menighed –  

Hun hvile i fred. AMEN 
 

Michael Bradley OMI – på vegne af Oblatfædrene i Danmark 

 

 

 

Menighedens hjemmeside har fået en 

ansigtsløftning! 

Nogle af jer har måske allerede hørt, at menighedsrådet har arbejdet 

med at en ny udgave af sognets hjemmeside. Baggrunden for dette 

handlede i høj grad om at gøre det muligt og smidigere for flere at 

lave ændringer på hjemmesiden. Desuden giver den nye hjemmeside 

mulighed for at abonnere på ændringer/nyheder på hjemmesiden, dvs.  

at man får en e-mail, når der kommer nyt indhold. 

På samme måde som den tidligere hjemmeside kan den nye udgave 

åbnes i Internet Explorer (eller en anden webbrowser). Adressen 

vorfrueogsktantoni.dk er også uændret.*  

Man kan stadig finde de samme faste oplysninger på hjemmesiden. 

Men udover et nyt udseende vil man lægge mest mærke til en 

fokusering på nyheder på startsiden. For at gøre det nemmere at følge 

med i opdateringer på denne nyhedsside er det nu muligt at abonnere 

på nye indlæg via e-mail. Dette gøres ved at skrive sin e-mail adresse 

i feltet under ”Email abonnement” yderst til højre på hjemmesiden og 

derefter trykke på ”Abonner”. (Se billedet på næste side). 
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.  

Man vil efterfølgende modtage en e-mail, hvor der står yderligere 

instrukser. Vi beder alle om at bruge et par minutter på at kigge på 

den nye hjemmeside. 

For mere information eller kommentarer/ønsker om den nye hjemme-

side kan du kontakte Patrick Glynn e- mail: 

patrickglynndk@yahoo.com, eller Franz Igwebuike, e-mail: 

Franz@privat.dk. 

Tak til alle dem fra menigheden, der har været med til at prøve den 

nye hjemmeside af og bidrage med forslag til forbedringer. 

______________________________________________ 

*Hvis den adresse stadig viser den tidligere udgave, er det fordi en 

gammel kopi af siden er blevet gemt på din computer. Du kan fixe det 

ved at trykke på F5 knappen i den øverste række af dit tastatur. Det 

indlæser den nyeste udgave af siden. 
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Messe for de syge 

Traditionen tro fejrer vi igen messe for vore syge i menigheden, hvor 

pater Paul Marx igen har lovet og glæder sig til at forestå ceremonien. 

Denne messe vil finde sted onsdag den 25. januar 2012 kl. 19.00 i Vor 

Frue Kirke på Herlevgårdsvej. De syges salvelse meddeles til alle, der 

mærker behov for det.  

Den bibelske baggrund for ”De syges salvelse” finder vi i Jacobs brev 

i Det nye Testamente (kap. 5 vers 14-16), hvor der findes en klar 

anvisning på, hvordan vi skal forholde os over for sygdom. Jacob 

skriver: ”Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste 

til sig, og de skal bede over ham, efter at de i Herrens navn har salvet 

ham med olie. Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse 

ham fra sygelejet, og har han begået synder, skal det tilgives ham”. 

Disse ord danner grundlaget for det sakramente, som vi kalder De 

syges salvelse. Den er et tegn på, at Gud ikke har forladt os, når vi er 

syge og nedtrykte. De syges salvelse gør lidelsen lettere at udholde og 

formindsker vores angst. Den skal ikke erstatte den medicinske 

behandling, men den giver lægernes og sygeplejerskernes indsats en 

anden dimension. Det er klart, at hverken den lægelige behandling 

eller sakramentet altid ender med helbredelse. Vort liv her på jorden 

varer ikke evigt, og det eneste i tilværelsen, vi kan være helt sikre på, 

er, at vi en dag skal dø, men som kristne ”har vi sat vort håb til den 

levende Gud”, som Paulus siger (1. Timotheus, kap.4. vers 10) 

Er De syges salvelse så det sidste sakramente, vi kan modtage? Nej, 

det er det ikke. Umiddelbart inden vi dør, kan vi modtage den hellige 

Kommunion, som da bliver kaldt for ”vandringsbrød”, der er et 

gammelt ord for rejseproviant, og det er den sidste åndelige føde, 

Kirken udstyrer os med, inden vi går fra denne verden til Guds rige. 

Vi tror, at messen for vore syge vil blive til trøst for mange, og vi 

opfordre alle i menigheden, også dem, der ikke er syge til at komme 

og være med. At takke for sundhed og et godt helbred, kan netop ved 

en sådan messe være til god eftertanke! 

Herved en hjertelig hilsen fra Bedegruppen og fra pater Paul Marx  

Erik Elnebo 

- 15 - 



Sogneblad december 2011 – marts 2012 
 

Caritas 

Allerførst tak for de mange bidrag til den seneste kollekt til fordel for 

ofrene for sultkatastrofen på Afrikas Horn. Det samlede beløb kom op 

på godt 240.000 kr. Et flot resultat! 

Det indenlandske udviklingsarbejde er nu sat i gang, idet Caritas 

støtter udviklingen af et netværk for fillipinske au pair-piger samt et 

værested ved St. Annæ Kirke på Amager. 

Et andet projekt er et samarbejde med Frelsens Hær om uddeling af 

julehjælp. Her er der behov for nogle til at hjælpe med til:  

- at stå sammen med Frelsens hærs orkester og samle penge ind          

mellem d.7.december og den 19.december. 

- at hjælpe med pakningen af madvarer den 16. december kl. 08 - 14 

Kontakt mig snarest, hvis du har mulighed for at hjælpe. Endelig vil 

jeg opfordre jer alle til at støtte juleindsamlingen, hvis bidrag i år vil 

gå til katastrofefonden. 

         Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant Tlf. 38 28 61 58 

 

 

KATOLSK LOMMEBOG 2012 
Så er den her - Den uundværlige ”KATOLSK LOMMEBOG. 
Som sædvanlig indeholder lommebogen både vejviser og 
liturgsk kalender. Lommebogen koster, pr. stk kr. 100,- 
Vi har købt nogle stykker til salg i kirken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

Tlf. 4494 7694 – 4494 7678 

Julekoncert i Vor Frue Kirke 
I lighed med tidligere år giver Glostrup Sangforening koncert i 
Vor Frue Kirke 
Der venter os som sædvanlig en dejlig oplevelse. Koncerten 
er gratis. 

Søndag d. 11. december kl. 19.30 
 

Koret er et mandskor og fik tildelt Glostrup kommunes kulturpris for 2011 


