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Kære Alle, 

 

Nu er ferien slut, og vi må igen begynde at tænke på 

den tid, der kommer her i Kirkens regi. 

Min sommer har ikke været, som jeg havde tænkt mig. 

Jeg blev bedt om at tage til Færøerne fra slutningen af 

juli indtil begyndelsen af august. Jeg fløj fra 

København ved 12 tiden og skulle være på Færøerne 

kl. 14:30. Efter at de sidste forberedelser til indflyvningen var gjort, 

forventede vi snart at komme ned, men i den næste halvanden time fløj 

vi over og omkring Færøerne uden at kunne se dem. Til sidst måtte vi 

opgive og flyve til Stavanger i Norge, hvor vi overnattede. Næste 

morgen kl.8.00 var vi klar til at tage af sted, men vi manglede en 

passager, og efter en halv time valgte de at flyve uden ham. Men den 

næste halve time gik med at finde hans bagage, og så kom vi af sted. Vi 

landede, lige inden en nye tåge indhyllede lufthavnen, og der gik fire 

dage, inden et ny fly kunne lande. Så jeg var alligevel heldig. 

Jeg opholdt mig i præstegården, et lille hundrede meter fra kirken, med 

udsigt over vandet og havnen i Tórshavn. Mine opgaver var at læse en 

enkelt messe på hverdage for de fem meget søde fransiskanersøstre og 

tre søndagsmesser. Søstrene er en meget velfungerende gruppe på trods 

af, at alderen går fra 90 år til 40 år, og at de kommer fra Belgien, Irland, 

Skotland, Malta og Korea. Jeg spiste hver dag mit hovedmåltid hos dem 

og sørgede ellers selv for de andre. Da jeg ingen bil havde, var der ikke 

mange muligheder at se mig om, undtagen i byen. Men jeg fik tre ture 

ud og fik alligevel noget at se. 

Der var nogle dage, der var stille med sol, men mest med småregn, en 

masse vind og tåge. Temperaturen lå omkring de 10 grader. Folk 

deroppe er vant til det, og der var ikke nogle sure miner på grund af det. 
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Fortsat fra forsiden 

Det er noget mange af os kunne tage til hjertet. Gud giver os så meget 

og alt, hvad vi behøver, men vi har tendensen til at klage, og en hel del 

af det er over vejret. For køligt, for vådt, for dit og for dat.  

Hvor jeg voksede op, er det helt noget andet. Der er det den største 

tørke i hundrede år. De marker, der blev sået, er ikke andet end tørre 

stokke eller udtørrede blade. Jorden har slået store revner, 

dagstemperaturerne ligger omkring de 40 grader. Efter seks måneder 

uden regn skrev min søster Tillie, at de endelig fik nogen, men med en 

voldsom elektrisk storm, der ødelage deres telefoner, TV og klima-

anlæg. Med 40 grader dagligt er det en nødvendighed. Så, hvad vil du 

helst have? 40 grader eller 15 grader? Rigelig regn eller et halv år uden 

nogen som helst? Overskyet eller solfri dage eller dage uden skygge. 

Inden vi er for kvikke til at klage, skulle vi være hurtigere til at takke. 

Som de siger: ”Der findes ikke dårligt vejr, bare dårlig påklædning.” 

Vi behøver ikke kun at holde os til vejret. Vi har det, vi har brug for og 

oftest i overflod. Men vi kan ødelægge vort liv ved at altid forvente det 

perfekte i stedet for at være glade for, at vi har det nødvendige.  

Hver gang vi føler trang til klage, vil det være bedst først at betragte 

det, vi har, og sige Gud inderlig tak for det og derefter overveje, om vi 

har grund til klage. 

Som de fleste nu er klar over, har vi fået en ny præst. Han er her for at 

overtage pater Carrolls arbejde med de engelsktalende. Han er tamil, fra 

Jaffna, Sri Lanka, lidt over 45 år og har været præst i 18 år. Hans navn 

er Anton Thevaraj Fredric. (I Sri Lanka får børn ofte deres fars fornavn 

som efternavn). Han foretrækker at blive kaldt ”Theva” eller 

”Thervaraj”, idet ”Th” er som et blødt D. Fra min side kan jeg bare 

sige, at jeg oplever ham som en meget flittig præst og yderst behagelig 

at have blandt os. En stor velkomst til Theva.   

Carroll er ved at nedtrappe sit arbejde. Jeg kan kun sige, at han har slidt 

sig op med sit arbejde i de mange år, han har betjent vore engelsk-

talende her og i Sakramentskirken. Tusind tak til ham for det. 

Jeg slutter her og ønsker alle en god nye sæson. 

Kærlig hilsen til alle. Leo 
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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)  

Familieundervisning: 

Nu efter sommerferien begynder undervisningen for børn: Første 

undervisningsdag er søndag den 2. 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 2012 
 

VOR FRUE KIRKE 

September  
Søndag 2 Dansk messe kl. 09.30  

 Undervisningen for børn og unge starter  

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 

Søndag 9. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

Søndag 16. Dansk messe kl. 09.30.  

 Kirkekaffe efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Onsdag 19. Menighedsrådsmøde 

Søndag 23. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30.  

 Kollekt for katolsk menighedspleje 

Søndag 30 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30.  

 

Oktober 

Søndag 7. Dansk messe kl. 09.30  

 Undervisning efter messen. 

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee  

Søndag 14. Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Søndag 21. Dansk messe kl. 09.30. 

 Kirkekaffe efter messen  

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Søndag 28. Sommertid ender 

 Kollekt for Verdensmissionen  

 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 31 Menighedsrådsmøde 

 

November 

Lørdag 3. ETNISK AFTEN. Efter messen kl. 17.00 

 Se opslagstavlerne 
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Søndag 4. 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. 

Søndag 11. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Lørdag 17. Arbejdsdag 

Søndag 18. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Lørdag 24.  Menighedsretræte  

Søndag 25. Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 30. Menighedsrådsmøde 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

September  
Søndag 2 Undervisningen for børn starter i Herlev  

 Messe kl. 11.00  

Søndag 9. Familiemesse kl. 11.00 - Kirkekaffe efter messen –  

Søndag 16. Messe kl. 11.00 

Søndag 23. Messe kl. 11.00  

 Kollekt for katolsk menighedspleje 

Søndag 30. Messe kl.11.00 

 

Oktober 
Søndag 7. Messe kl. 11.00 

 Undervisning for børn i Herlev.  

Søndag 14. Høstmesse (Familiemesse) kl. 11.00 – Medbring frugt og 

grønt, som bliver bortauktioneret under kirkekaffen til 

fordel for CARITAS 

Søndag 21. Messe kl. 11.00 

Fredag 26. Bankospil i Sankt Antoni kl. 19.30. Messe kl. 19.00 

Overskuddet går til Pater Peter Tantholdt Hansens arbejde 

i Peru. 

Lørdag 27. Havedag i Sankt Antoni kl. 10.00 – 14.00. Vi har altid 

brug for hjælp, så kom gerne og giv en hånd med. 
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Søndag 28. Messe kl. 11.00. Sommertid ender – husk at stille urene  

 1 time tilbage 

 Kollekt for Verdensmissionen  
  

November 

Lørdag 3. ETNISK AFTEN i Vor Frue Kirke. Efter messen kl. 17.00 

 Se opslagstavlerne 

Søndag 4. ALLE HELGEN 

 Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00   

 Andagt på Vestre kirkegård kl. 16.00 

Søndag 11. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Familiemesse kl. 11.00 – kirkekaffe. 

Søndag 18. Messe kl. 11.00  

Søndag 25. Messe kl. 11.00 

 

 
 

ARBEJDSDAGE: En stor del af vedligeholdelsen i kirkerne klares af 

menigheden selv, så det er virkelig nødvendigt, at nogle (du) melder sig 

frivilligt!  

Har I lagt mærke til, at der igennem sommeren har været nogle, der har 

klippet hækkene, luget bedene og plantet blomster. Tak til dem, der har 

gjort dette arbejde. 

Lørdag den 27. 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 17. 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 køkkenet og alle de ting, vi ikke får klaret til daglig. Vi sørger for 

frokost - Det vil være dejligt med nogle yngre hjælpere også. 

 

 

Næste nummer af sognebladet udkommer 24. november 2012 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 11. november 
Send indlæg til Aage Vinter Christensen 
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Bankospil og messe, fredag den 26. oktober 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.  

 

Etnisk aften, lørdag den 3. 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 

August Ziggelaar SJ 

Med tungt hjerte har vi måttet sige farvel til pater August Ziggelaar SJ.  

Som en konsekvens af, at jesuitterne forlod Jesu Hjerte Kirke, måtte 

han flytte tilbage til Holland. Pater Ziggelaar har været den mest 

trofaste præst i Skt. Antoni, siden Lech Pytlak fratrådte som sognepræst 

på grund af dårligt syn. Pater Ziggelaar har været her i Danmark siden 

1964, som lærer på nogle af Danmarks universiteter og katolske skoler, 

og som præst i forskellige kirker. Vi kommer til at savne ham, hans 

væremåde såvel som hans velforberedte prædikerner. 

Vi fra Skt. Antoni ønsker ham alt godt i hans nye otium. 

 

Reinhold Sahner 

Mange har spurgt mig angående pastor Reinhold Sahner den gang fra 

Sakramentskirken. Mange var bange for, at han holdt op som præst 

efter den yderst mærkelige behandling, han fik i fjor. Men jeg er glad 

for at kunne sige at han fungerer i bedste velgående. Efter et sabbatår er 

han nu klar til at tage et meget krævende og udfordrende arbejde i de 

arabiske områder som præst for de fremmede arbejdere dernede. Han 

bliver sendt dertil af den tyske bispeforening for mission. Da det ikke er 

tilladt at holde katolske messer, bevæger Reinhold sig rundt som en 

almindelig arbejder og fejrer messen, hovedsageligt i indhegnede 

kompounds, på tysk og på engelsk. Jeg ved, at de bliver glade for ham 

og hans omsorg.  lk  

 

Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 
Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

 


