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Kære alle. 

Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen 

tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af 

den moderne Katolske kirke i Danmarks historie gået 

til graven.  
 

Biskop Hans gik i gang med at virkeliggøre ånden i Andet Vatikaner-

koncil i den katolske kirke i Danmark. Det var en vanskelig tid, da 

Kirken i så mange år ikke har kendt til fornyelse. Det var ikke let, men 

det fleste af os må indrømme, at han gjorde det godt. Vi vil savne ham 

med hans venlighed og store smil. Her i menigheden kender vi ham fra 

de mange gange, han har været her for at meddele Firmelsens 

Sakramente til vore unge. Med taknemmlighed kan vi vende os til Gud 

og takke for de mange år, han har været biskop for vort bispedømme. 
 

Vi kan samtidig takke Sankt Joseph søstrene for den kærlige pleje, de 

gav ham i den sidste tid. Sankt Joseph søstrene har også blandt deres 

egne mistet utroligt mange. Vi kan ikke sige, at det var i utide, da de 

fleste af dem var højt oppe i 80erne, ellers var de i 90erne. Søstrene har 

i de sidste 100 år har gjort utroligt meget for Kirken. De kom med pleje 

for de syge, da der ikke var offentlig dækning for de syge. Det var 

almindeligt, at de måtte arbejde på sygehusene og skoler 16 timer om 

dagen. Da staten overtog skolevæsnet og hospitalerne, var det ligesom 

interessen i søsterkald faldt, da det ikke længere var kald til ”heroisk” 

indsats. Den umulige arbejdsgang synes at være det, der bevirkede 

ordenskald for dem. De kom, da der ikke var noget andet end kærlig-

hedens ånd, der drev værket. Nu da staten har lempet kravene, har de 

ikke mange kald. Selvom de fleste nu er uarbejdsdygtige, vil deres 100 

år i Kirkens historie i Danmark aldrig blive glemt. Der er endnu mange, 

i hjem og på gade, der skylder dem en stor tak for, hvordan de har det, 

og hvem de er. Den sidste søster, der døde, var lige efter biskop Hans’ 

død. Den ældre Sr. Andrea, der for mig var en stor hjælp og glæde, da 

jeg kom til Aalborg i ’86. Jeg beder med taknemmelighed for alt, hvad 

de søstre, levende og døde gjorde for os her i Danmarks Kirke. 
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Fastetid og Påske 

 

I Stilleugen, begynder vi, som alle ved, med Jesu indtog i Jerusalem på 

hvad vi nu kender som Palmesøndag. Messen begynder med fest og 

stemning og derefter går vi ind til ugens alvor. Vi lytter til Markus’ 

beretning om Jesu lidelse og død 

Skærtorsdag fejrer vi Jesu sidste nadver med disciplene. Den fejres kl. 

17.00. Det er en meget stemningsfuld messe. Efter Messen bliver Det 

Hellige Sakramente fjernet fra kirkerummet og opbevaret i vor 

midlertidige ”Getsemane have”, hvor vi i ånden kan følge med Jesus, da 

han bad til Faderen:” Ikke min vilje, men din ske”, mens han i angst for 

det, der skulle komme, svedte blod. Langfredag er der ikke messe, men 

efter højtidelig læsning af Jesu Lidelseshistorie, kirkens højtidelige 

forbønner og hyldning af korset, er der kommunion. Vi forlader kirken i 

stilhed.  

Langfredag er en faste- og abstinensdag, dvs. at vi afholder os totalt fra 

kød og bare spiser det, vi har brug for, selvom det måske gør lidt ondt. 

Vi skulle måske gå fra midnat til midnat uden noget at spise, for at 

forene os med de millioner børn, der er nødt til at gøre det, hvis de ikke 

kan finde noget spiseligt i skraldespandene. Kollekten denne dag går til 

støtte for Det Hellige Land. Langfredagsliturgien begynder kl. 15.00. 

Lørdag aften, 21.00 fejrer vi Kristi Opstandelse. Vi begynder med 

påskelysets indvielse og tænding uden for kirken. Hele stemningen er 

født af den glæde, vi har over, at Jesus er opstanden, og at vi nu har ret 

til det evige liv, som Han har vundet for os. Påskelyset er det vigtigste 

symbol, da det er lyset, der leder os gennem livets mørke tider, og 

kaster sit skær over glædens stunder. Det er til den opstandne Kristus! 

Efter påskefejringen går vi op i menighedssalen og tilbringer en lille 

stund sammen i vor AGAPE (kærlighedsmåltid). 

Niels Christian Rask har stået for dette i alle de år jeg har været her 

siden 1999. Jeg skylder ham en stor tak. 

Under hele den stille uge, står der en kasse til Caritas indsamling – til 

fordel for de fattige i Uganda. Formålet er at købe nogle majsmøller til 

de fattige landsbyer, så de kan lave mel af deres korn og derved kunne 

sælge det. De får betydeligt mere, hvis kornet er malet. Så når du spiser 

dit brød, husk også Caritas, så andre kan også få deres livsfornødenhe-

der og glæde sig. 
 

Ellers ønsker jeg jer alle en god påske og en efterfølgende skøn 

sommerferie. 

Kærlig hilsen, Leo Kertz 
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Budget 2011, Regnskab 2011 og Budget 2012 

  
Budget 
2011 

Regnskab 
2011 

Budget 
2012 

INDTÆGTER       

1 Kirkebidrag i alt 100% 525.000 484.558 500.000 

2 Kollekter, kirkelige handlinger 232.000 210.325 218.000 

3 Koll. andre formål end sognet 68.000 74.921 65.000 

4 Gaver, diverse indtægter  35.000 30.895 35.000 

5 Salg af kerter og bøger 30.000 29.715 30.000 

6 
Udlejn.menighedslokaler 
m.m. og husleje Brh.  159.000 169.780 164.000 

  Indtægter i alt 1.049.000 1.000.194 1.012.000 

          

UDGIFTER       

7 Kirkebidrag til bispedømmet 270.000 245.151 250.000 

8 Koll. andre formål end sognet 70.000 74.922 70.000 

9 Husleje, varme, lys 220.200 251.722 255.200 

10 Skatter, afgifter, forsikringer 58.000 44.813 45.000 

11 Kultusudgifter 46.000 39.872 45.000 

12 
Vedligeholdelse af bygn. og 
inventar. 93.000 17.479 57.000 

13 Nyanskaffelser 65.000 24.940 65.000 

14 Lønninger 112.000 109.956 115.000 

15 Sogneblad 0 890   1.000 

16 Møde- og kontorudgifter 45.500 27.471 39.000 

17 Kørselsudgifter 48.000 38.077 48.000 

18 Diverse udgifter 17.000 34.903 17.000 

19 Henlæggelser  50.000   

20         

  Udgifter i alt 1.044.700 960.196 1.007.200 

  Overskud/Underskud 4.300 39.998 4.800 

 



 

Økonomi 

Regnskab for 2011 

Regnskab og budget er medtaget i dette sogneblad. Regnskabet blev 

fremlagt på menighedsrådsmødet den 23. februar.  

Indtægter: Kirkeskat og kollekter fortsætter med at falde! En nedgang 

på 10 % på 2 år!  

Udgifter: Vedligeholdelse af bygninger og inventar. Der er kun udført 

få ting, andre arbejder, er udskudt til det kommende år. 

Årsresultatet er et overskud på kr. 39.998. Dette resultat skyldes kun, at 

der ikke har været påtrængende vedligeholdelsesarbejder, og vi forsøger 

at klare os med det, vi har. 

En stor tak til Anna Glynn, som er vor regnskabsfører. Regnskabet er 

revideret af Henning Fink-Jensen.  

 

Budget for 2012 

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. 

Menighedsrådet appellerer derfor til, at hver enkelt overvejer om han/ 

hun yder det bidrag til kirken, de bør. Sammenligner vi os med de andre 

sogne, ligger vi lavt med hensyn til kirkebidrag. Bispedømmet som 

helhed er trængt, så der er behov for, at alle katolikker er med til at yde.  

Vi har nedsat en gruppe, som skal arbejde for, at mange flere deltager i 

kirkeskatteordningen. Har nogen ideer, er de meget velkomne. 

Har I brug for hjælp til at vurdere, om I skal yde mere, er menig-

hedsrådet til rådighed. 

 Aage Vinter Christensen 

Maria lyspenge. 

I 2011 indkom der kr. 25.721 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: (gennem Skt. Vincent grupperne) Søstre i 

Vietnam, som driver ”Center for handikappede” i Nguyet Bieu  
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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: Normalt 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 

 

Har I husket 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 - august 
 

 

VOR FRUE KIRKE 

 

April  

Søndag 1. Palmesøndag Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30. 

 PÅSKEHØJTIDEN   
 Please note: No masses in English on Monday, Thursday,  

Good Friday and Holy Saturday in Herlev.  
These are celebrated each day in English at Sacraments’ 
Church, 6 p.m. 

Torsdag 5. Skærtorsdag Skærtorsdagsliturgien kl. 17.00  

Fredag 6.  Langfredag Langfredagsliturgien kl. 15.00 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 7. Påskelørdag Påskenatsliturgi og messe kl. 21.00  

 Efter messen: Agape måltid i menighedssalen 

Søndag 8. Påskedag Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 9. 2. Påskedag Dansk messe kl. 10.30 

Søndag 15. 1. Hellige Kommunion kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 - 1.Holy Communion. 

Onsdag 18.  Menighedsrådsmøde 

Søndag 22. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Lørdag 28. Arbejdsdag i VorFrue kirke. Kl. 09.00 

Søndag 29. Dansk messe kl. 09.30. Undervisning efter messen 
 Kollekt for Bispedømmets teologistuderende 
 

Maj  
Fredag  4.  St. Bededag Engelsk messe kl. 19.30  

Søndag 6. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30. Church coffee 

Søndag 13.  Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Torsdag 17.  Kr. Himmelfartsdag Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 
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Søndag 20.. Valfart til Åsebakken Se opslag 
 Ingen dansk messe i Herlev og Brønshøj 

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Lørdag 26. Firmelse i Grundtvigskirken kl. 10.00 

Søndag 27. Pinsedag Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 28, 2. Pinsedag Dansk messe kl 10.30 

.  

Juni 

Søndag 3.  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.  

Søndag 10. Dansk messe kl 09.30  

 Engelsk messe kl 11.30 

Søndag 17.  Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 20. Menighedsrådsmøde 

Lørdag 23 Sankt Hans fest i Præstebro kirke (se notits) 

Søndag 24. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30.  

 

Juli OBS ingen messe om lørdagen 

          ingen kirkekaffe 
 øvrige messetider er som nævnt under faste messetider. 

August 

Søndag 5. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee  

Søndag 12. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Søndag 19. Kirkekaffe efter messen kl 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

Søndag 26. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Sankt Antonis SOMMERMARKED – kl. 10.00-15.00 

 Kl. 9.00 Friluftsmesse (Sankt Antoni) 
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SANKT ANTONI KIRKE 

 

April  

Søndag 1. Palmesøndag med procession messe kl. 11.00 

Torsdag 5. Skærtorsdag Skærtorsdagsmesse kl. 16.00  

Fredag 6.  Langfredags-liturgi med kommunionsuddeling kl. 15.00 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 7. Påskelørdag Påskenatsliturgi i Vor Frue kl. 21.00  

Søndag 8. Påskesøndag. Familiemesse kl. 11.00  

 Reception i anledning af Lucas’s 1. kommunion 

Mandag 9. Messe kl. 11.00 

Søndag 15. Messe kl. 11.00 

Søndag 22. Messe kl. 11.00 

Søndag 29. Undervisning i Vor Frue 

 Messe kl. 11.00 
 Kollekt for Bispedømmets teologistuderende 

Maj 

Søndag 6. Messe kl. 11.00 

Søndag 13. Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Torsdag 17. Kr. Himmelfartsdag. Messe kl. 11.00 

Søndag 20.. Valfart til Åsebakken Se opslag 
 Ingen dansk messe i Herlev og Brønshøj 

Torsdag 24. Økumenisk kirkevandring kl. 19.30 fra Sankt Antoni kirke 

Søndag 27.  Pinsesøndag Messe kl. 11.00 

Juni 

Søndag 3. Sidste undervisningsdag i Herlev inden sommerferien. 

Søndag 10. Familiemesse kl. 11.00. Antoniusfest med fællesspisning. 

 Ingen kirkekaffe. Se notits om det 

Søndag 17.  Messe kl. 11.00 

Søndag 24.  Messe kl. 11.00 

 

Juli ingen kirkekaffe 

 

August 

Søndag 12. Messe kl. 11.00. ingen familiemesse eller kirkekaffe 

Fredag 24. Opstilling til sommermarked kl. 16.00 

Lørdag 25.  Opstilling til sommermarked kl. 09.00 

Søndag 26. Sankt Antonis SOMMERMARKED – kl. 10.00-15.00 

 Kl. 9.00 Friluftsmesse  
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Fra menighedsrådet ..... 

Der er sket ændringer i menighedsrådet sammensætning: 

Ida Vøge Michelsen har ønsket at fratræde som sognesekretær og 

Jonna Madsen overtager dette hverv. Vi skylder Ida stor tak for det 

store arbejde. Ikke mindst sognepræsten er meget taknemlig.  

Jonna Madsen har derfor ønsket at udtræde af menighedsrådet. Vi har 

derfor indkaldt endnu en suppleant: Malee Larsen  

Menighedsrådet byder Malee og Jonna velkommen. 

Aage Vinter Christensen 

 

Næste nummer af sognebladet udkommer 26. august 2012 
 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 15. august 2012. 
______________________________________________________________________________ 

Valfart til Vor Frue af Åsebakken 

søndag d. 20.maj 2012 
Nu er der 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 

speciel oplevelse med rosenkransbøn, salmesang og fællesskab med de 

andre menigheder fra hele 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! 
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Økomenisk kirkevandring i Brønshøj. 
Torsdag d. 24. 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. 
 
 
 

Firmelse i Grundtvigskirken 

Lørdag d. 26. maj kl 10.00 modtager vore konfirmander firmelsens 

sakramente i Grundtvigskirken 

 

 

 

Det sker i juni  

Stor grillfest for hele menigheden 

Vi gentager successen fra sidste år. 

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. 3. juni.  

Arrangementet er for alle i begge menigheder. 
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Sankt Hans aften i Præstebro kirke 
Lørdag 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. 22.30. 
 
 

GOD SOMMERFERIE ønskes alle 
 

 

Efter ferien: 

 

Skt. Antonis sommermarked søndag den 26. 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 velkomne 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 muligt "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 eller kold ret eller dessert 

til 4 personer eller kage, så sørger vi for drikkevarer og kaffe. 

Alle er velkomne til denne festlige dag:  

Søndag den 10. juni kl. 11.00 


