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Kære alle 

 

Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. 

Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg 

den 1. april, 2. påskedag, 50 års jubilæum for min præ-

stevielse sammen med menigheden ved en dejlig fest. Det var en 

varm oplevelse for mig, og jeg takker alle, der var med til at forberede 

festen, og alle, som deltog i den. Jeg takker også alle, der var med til 

at bidrage til den fælles gave! Som nogle ved, bliver den brugt til, at 

jeg kan få et tandimplantat. Det er ikke altid let at være en smule æl-

dre. 

Jeg fejrer også jubilæet hos min familie og barndoms menighed i be-

gyndelsen af september. 

Siden sidste sogneblad, har jeg taget en beslutning, der kommer til at 

mærkes i menigheden – sikkert for det bedre. Jeg har besluttet at 

trække mig tilbage fra Herlev-Brønshøj til august, når biskoppen laver 

de forskellige præsteændringer. Jeg gør det ikke, fordi jeg er ikke glad 

for at være her, tværtimod, men fordi jeg synes, det er tiden til at få 

nye kræfter og fantasier i vort sogneliv. Jeg ved ikke, hvad fremtiden 

byder på, men at det kommer til at gå til sidst, er jeg sikker på. Mine 

sidste 14 år her i menigheden, har for mig været en glad oplevelse, og 

jeg skylder min glæde til de forskellige medhjælpere, som har med-

virket til at få alt til at køre godt. De er lidt for mange til, at jeg kan 

nævne dem her. Tak til alle, der har været med til at gøre mit ophold 

her til en berigende oplevelse! I det sidste år har jeg været plaget af 

muskelsmerter, som tvinger mig til at stå op mange gange om natten 

og gå omkring. Dette har tappet mig for energi og overblik.  
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Menighedsrådets medlemmer 
 

Lægfolk 
 

Aage Vinter Christensen (formand) 
Pæremosevej 59, 2750 Ballerup 
Tlf. 44 97 43 35 
E-mail: vinter@christensen.mail.dk 
 
Roshanie Andersen  
43 44 00 50 
 
Ann Marie Vinter Fox Maule 
Tlf. 60 66 17 53  
  
Julieta Nielsen  
Tlf. 44 47 66 32 
 

Yvonne Heinemeier (næstformand) 
Tlf. 38 60 36 50 / 26 91 88 99 
 
 
 
Franz C.Igwebuike (sekretær) 
Tlf. 26 15 00 13 
 
Jette Svane Hansen 
Tlf. 38 28 61 58 
 
Kingsley S.C. Peiris 
Tlf. 26 85 39 75 

Præster 
Sognepræst: 
p. Leo Kertz O.M.I. 
Tlf. 94 44 76 94 
E-mail: kertz@mail.dk 
 
Hjælpepræst:  
p. Michael Bradley O.M.I  
 
 
 

Engelsk: 
p. Anton Thevaraj Frederick  
Tlf. 44 94 76 98 
E-mail: fthevaraj@yahoo.com 
 

 

 

Præstegård:  Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev – Tlf 44 94 76 94 

Regnskabsfører 
Anna Glynn, Tlf. 44 48 64 12 E-mail: anna.glynn@yahoo.dk 

Menighedens bankkonto: 

Nordea - Reg nr. 2229 Kontonr. 0716655849 

Sognesekretær 
Jonna Madsen Tlf. 44 65 88 87, E-mail: vorfruekirke@tdcadsl.dk 

Katolsk Bispekontor,  
Gl. Kongevej 15, 1610 København V, tlf. 33556080 

Menighedens hjemmeside: www.vorfrueogsanktantoni.dk 
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Fortsat fra forsiden 

Når vi taler om medarbejdere, kan jeg ikke undgå at nævne Niels 

Christian Rask, der har været en dynamo i menighedens aktiviteter, 

siden jeg kom her i ´99. Selvom der er mange ting, som kan fremhæ-

ves, er en af de vigtigste af dem; at han har gjort vore liturgier rigere 

ved at sørge for, at vi altid har haft et hold af veloplagte ministranter 

til at berige og pryde vore fejringer. Blandt de mange ting, er det det, 

jeg er mest taknemlig for. Niels Christian døde d. 11. marts efter en 

kamp mod kræft. Han blev bisat her, fra en overfyldt kirke – en tilken-

degivelse af hans betydning for mange i og uden for menigheden. 

I begyndelsen af januar, blev jeg bedt om at holde en messe nede i 

Ringsted. Efter et par forviklinger og lidt ulovlig kørsel (det er ikke så 

let, når man er begrænset af tiden og kører forbi en afkørsel, hvor den 

næste er ca. 20 km længere fremme) kom jeg til en fyldt Ringsted kir-

ke. Efter messen blev jeg indbudt til aftensmad af pater Stephen Holm 

i hans lille kommunitet i Sorø. Inden vi spiste, sang vi Vesper i deres 

lille kapel. Det var virkelig en inspirerende oplevelse. Dette kommuni-

tet er en forlængelse af Montfortanerordnen, som tjente mange år i 

Danmark. 

Søndag den 7. april glædede vi os over vore unge, der modtog deres 

Første Hellige Kommunion. Vi takker Gud for den kærlighed Han 

viser os alle, når vi kan invitere Ham som vor gæst. Vi håber, at de 

små vil få et godt eksempel fra familien, så de også kan vokse i deres 

glæde over, at Jesus kommer til os som vor gæst. 

2. Pinsedag, mandag den 20. maj, kommer biskoppen her til menighe-

den og meddeler Firmelsens Sakramente til vore unge, der har forbe-

redt sig til det store sakramente. Det, der indgyder os mod og styrke til 

at leve vor tro i den moderne verden. Vi beder om Guds nåde over 

hver af dem og ønsker dem Til Lykke! 

Søndag d. 26. maj mødes Danmarks katolikker øst for Storebælt på 

Aasebakken oppe ved Høsterkøb, for at være sammen og fejre messen 

med biskoppen og mange af præsterne fra Sjælland. Det er en vidun-

derlig oplevelse (Er vejret os venligt stemt?), som ingen af os bør gå 

glip af Se på programmet senere på vor hjemmeside. Der bliver ikke 

læst dansk messe i Vor Frue og Sankt Antoni kirker denne dag.  
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Det er sikkert sidste gang jeg skriver her i sognebladet. Jeg takker alle, 

fordi I har gjort de sidste 14 år til en god og varm oplevelse. Jeg ved, 

at de kommende år vil blive endnu bedre for menigheden. 

 

Med kærlig hilsen 

Jeres sognepræst Leo 

 
 

Pastor Leo Kertz 50-års præstejubilæum. 

Menigheden fyldte menighedssalen i anledningen af 50-års jubilæet 

for vor sognepræst, pater Leo’s præstevielse. En højtidelig liturgi i 

kirken, celebreret sammen med hans oblatmedbrødre indledte en 

pragtfuld fejring, som fremkaldte en overflod af lykønskninger til vor 

sognepræst fra utallige venner i sognet. Mange minder fyldte denne 

glædelige begivenhed - glade minder om messefejringer, barnedåb, 

bryllupper osv., som havde beriget livet for vor sognepræst og sogne-

børn gennem årene. Leo’s glæde blev også forøget ved tilstedeværel-

sen og deltagelsen af den yngre generation. Hans særlige kærlighed 

for børn og ministranter var en tydelig del af en meget dejlig dag i 

sognet historie. Oblatfædrene deler taknemligheden med hele menig-

heden ved at takke pater Leo for hans konstante hengivenhed til den 

pastorale tjeneste i vort sogn. Hans præstegerning afspejler den dybe 

trostradition i hans familie, som altid har været hans inspiration. Plad-

sen her tillader ikke til fulde at gengive alle pater Leo’s gavmilde tje-

nester for Kirken i Bispedømmet København, men disse tjenester må 

ikke blive glemt eller overset nu i lyset af de 50 års imponerende tro-

faste indvielse til livet i den Katolske Kirke i Danmark....Ad Multos Annos 

 

 Michael Bradley O.M.I. 
 

 

I festen for Leo Kertz deltog over 90! Men der var plads til alle. Ma-

den var bestilt udefra - fra vor nabo ”Ricky’s køkken” - Der var taler, 

musikalsk indslag og mange fulgte opfordringen til at fortælle, hvor-

ledes hver især var kommet i kontakt med Leo. 
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Budget 2012, Regnskab 2012 og Budget 2013 

  
Budget 
2012 

Regnskab 
2012 

Budget 
2013 

INDTÆGTER       

1 Kirkebidrag i alt 100% 500.000 533.565 600.000 

2 Kollekter, kirkelige handlinger 218.000 203.576 218.000 

3 Koll. andre formål end sognet 65.000 60.252 65.000 

4 Gaver, diverse indtægter  35.000 21.536 23.500 

5 Salg af kerter og bøger 30.000 28.095 30.000 

6 
Udlejn.menighedslokaler 
m.m. og husleje brh.  164.000 162.650 164.000 

  Indtægter i alt 1.012.000 1.009.674 1.070.000 

UDGIFTER       

7 Kirkebidrag til bispedømmet 250.000 258.638 299.000 

8 Koll. andre formål end sognet 70.000 62.363 50.000 

9 Husleje, varme, lys 255.200 231.577 250.200 

10 Skatter, afgifter, forsikringer 45.000 45.529 37.000 

11 Kultusudgifter 45.000 27.809 35.000 

12 
Vedligeholdelse af bygn. og 
invent. 65.000 26.400 120.000 

13 Nyanskaffelser 65.000 23.426 50.000 

14 Lønninger 115.000 120.967 125.000 

15 Sogneblad 1.000 155   1.000 

16 Møde- og kontorudgifter 39.000 32.792 39.000 

17 Kørselsudgifter 48.000 42.571 53.000 

18 Diverse udgifter 17.000 34.948 17.000 

19 Henlæggelser  50.000   

20         

  Udgifter i alt 1.007.200 957.175 1.076.200 

  Overskud/Underskud 4.800 52.499 -5.700 
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Økonomi 

Regnskab for 2012 

Regnskab og budget er medtaget i dette sogneblad. Regnskabet blev 

fremlagt på menighedsrådsmødet den 27. februar. 

Indtægter: Kirkeskat og kollekter Det er glædeligt, at kirkeskat dette 

år er steget ca. 10%, men kollekterne er gået en ubetydelighed ned. 

Udgifter: Vedligeholdelse af bygninger og inventar. Der er også i år 

kun udført få ting. 

Årets resultat er et overskud på kr. 52.499. 

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

revideret af Henning Fink-Jensen.  

Budget for 2013 

Efter sommerferien vil vi begynde en kampagne for at forøge indtæg-

terne fra kirkeskat. Bispedømmet har behov for en væsentlig forhøjel-

se af indtægterne. Det er ikke nok, at vor menighed klarer sig, vi må 

fremover bidrage mere til bispedømmets drift. Vi forventer en stig-

ning allerede i dette år.  

Bispedømmet har startet Den katolske Kirkes kirkeskatteforum. For-

målet med dette er at samle en række ressourcer til brug for kirke-

skatteudvalgene i kirken og samtidig facilitere et netværk mellem 

sognene i Danmark. Kirkeskatteudvalget i vor menighed arbejder for, 

at mange flere deltager i kirkeskatteordningen. Har du nogen ideer, er 

de meget velkomne. Aage Vinter Christensen 

Maria lyspenge 

I 2012 indkom der kr. 26.045 i kirkebøssen ved Maria-alteret  I år går 

pengene til: (gennem Skt. Vincent grupperne)  

ST. FRANCIS NKOKONJERU HOSPITAL. UGANDA 

Et projekt til uddannelse af landsbykvinder som ernæringsvejledere 

for børn indtil 5. Hjælp til transport, mad og materialer 

Arv 

Menigheden har netop modtaget et stort beløb på kr. 1.555.000,- ar-

ven efter  Valdemar Nord.  Menighedsrådet har slet ikke taget stil-

ling til hvad pengene skal anvendes til. 
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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 kig på 

kalenderen på de efterfølgende sider og skriv datoerne ind i jeres egen 

kalender. Efter sommerferien begynder vi 1. september. 
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Kalender april – august 2013 

 

VOR FRUE KIRKE 
 

April 

Søndag 7. 1. Hellige Kommunion kl. 09.30 

 Engelsk messe kl.11.30 – 1. Holy kommunion  

Søndag 14. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 21. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 28.  Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Maj 

Onsdag 1.  Menighedsrådsmøde 

Lørdag 4. Arbejdsdag i Vor Frue Kirke kl 09.00 

Søndag 5. Dansk messe kl. 09.30. Undervisning efter messen 

Engelsk messe kl. 11.30 

Torsdag 9. Kristi Himmelfart Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 12. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 19. Pinsedag Dansk messe kl. 09.30  

Kirkekaffe efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 20. 2. Pinsedag    FIRMELSE Kl. 12.00 

Søndag 26. Valfart til Åsebakken. Se opslag 

 Ingen dansk messe i Herlev og Brønshøj 

 Engelsk messe kl.11.30  

Juni 

Søndag 2.  Kristi Legems og Blodsfest. Dansk messe kl. 09.30  

Det er sidste undervisningsdag inden sommerferien, så 

derfor slutter vi med en stor frokost i haven for alle. 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 9. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 12. Menighedsrådsmøde 
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Søndag 16. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 23. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Sankt Hansaften i Præstebro Kirke, se opslag 

Søndag 30. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 

Juli OBS ingen messe 3. fredag og lørdage, Ingen kirkekaffe 

 Øvrige messetider er som nævnt under faste Messetider 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

April 

Søndag 7. Messe kl. 11.00 med barnedåb 

 1. Hellige Kommunion i Vor Frue Kirke 

Søndag 14. Familie messe kl. 11.00, med efterfølgende reception i 

anledning af p. Leo Kertz’s 50-års præstejubilæum. 

Torsdag 18. Filmaften i Vor Frue Kirke kl. 19.00 ”Gud og Mænd” 

Søndag 21. Messe kl. 11.00 

Søndag 28.  Messe kl. 11.00 

  

Maj 

Onsdag 1.  Menighedsrådsmøde i Vor Frue Kirke 

Søndag 5. Messe kl. 09.30 i Vor Frue Kirke, undervisning efter 

messen 

 Messe kl. 11.00 

 TIVOLI-tur for Skt. Antonis børn efter messen kl. 18.30 

Torsdag 9. Kristi Himmelfart Messe kl. 11.00 

Søndag 12. Familiemesse kl. 11.00 - kirkekaffe 

Torsdag 16. Økumenisk kirkevandring i Brønshøj kl. 19.00 fra Skt. 

Antoni. Se notits andetsteds i bladet 

Søndag 19. Pinsedag Messe kl.11.00 

Mandag 20. FIRMELSE i Vor Frue Kirke Kl. 12.00 

Søndag 26. Valfart til Åsebakken.  Se annonce i Katolsk Orientering 

 Ingen dansk messe i Herlev og Brønshøj 
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Juni 

Søndag 2.  Kristi Legems og Blodsfest. Dansk messe kl. 11.00 

 OBS Vor Frue Kirke, messe 09.30  

Det er sidste undervisningsdag inden sommerferien, så 

derfor slutter vi med en stor frokost i haven for alle. 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 9. Familiemesse kl. 11.00, Antoniusfest med fælles spis-

ning. Ingen kirkekaffe. Se notits andetsteds i bladet 

Onsdag 12. Menighedsrådsmøde 

Søndag 16. Messe kl. 11.00 

Søndag 23. Johannes Døberen messe kl. 11.00 

Søndag 30. Messe kl. 11.00 

 

 

Juli 

Søndag 7. Messe kl. 11.00 

Søndag 14. Messe kl. 11.00 ingen familiemesse eller kirkekaffe i juli 

Søndag 21. Messe kl. 11.00 

Søndag 28. Messe kl. 11.00 

 

 

August 

Søndag 4. Messe kl. 11.00 

Søndag 11. Messe kl. 11.00 ingen familiemesse / kirkekaffe i aug. 

Søndag 18. Messe kl. 11.00 

Fredag 23. Opstilling til Sommermarked kl. 16.00 

Lørdag 24. Opstilling til Sommermarked kl. 09.00 

Søndag 25.  Sommermarked kl. 10.00 – 15.00, Friluftmesse kl. 09.00 

 

 
 
 
 
 
Næste nummer af sognebladet udkommer 17. August 2013 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 4. august 
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  CARITAS 

Kære menighed! 

I skrivende stund er resultatet af fasteindsamlingen naturligvis ikke 

gjort op endnu; men jeg vil gerne sige jer tak for den velvilje, som I 

året igennem viser, når jeg appellerer til jer om at støtte Caritas' ar-

bejde for de fattigste og mest udsatte. Tak for de mange frimærker 

samt briller, jeg modtager. Se nærmere på www.caritas.dk om, hvad 

der sker med disse. I er velkomne til at tage et bønskort eller et ek-

semplar. af Caritas Nyt! Og giv gerne et blad til en, I kender, hvis I 

allerede får det selv  

 Jette Svane Hansen,Caritas 

 Sognerepræsentant 
 

 

Tivolitur for Skt. Antonis børn og unge den 5. maj 2013 

Skt. Antoni afholder en tivolitur for børn og unge i kirken den 5. maj 

efter søndagsmessen. Vi er hjemme igen ved kirken ca. kl. 18:30. 

Prisen er 100 kr. pr. barn/unge. Betalingen dækker transport, entre og 

turpas til Tivoli samt en måltid i Tivoli. Sognet yder tilskud.  Foræl-

dre er også velkomne, men skal betale for sig selv. 

Tilmelding nødvendig til Franz i forbindelse med messen eller på 

Franz@privat.dk (husk at skrive navn og alder på børn/unge) senest 

den 28. april 2013. 

 

Økumenisk kirkevandring 

Torsdag den 16. maj kan du tage med på en økumenisk kirke-

vandring i samarbejde med to protestantiske kirker i lokalområdet. Vi 

begynder kl. 19.00 med en andagt i Skt. Antoni kirke. Herefter van-

drer vi til Brønshøj kirke og holder andagt kl. 19.45, og vi slutter af 

med en andagt i Bellahøj kirke kl.20.30. Herefter er der kaffe og kage 

(20 kr.). 
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Skt. Antoni Fest  

Søndag den 9. juni er der familiemesse, og vi fejrer Skt. Antoni ved 

i stedet for kirkekaffe at holde fælles spisning efter messen. 

Alle medbringer en ret mad til det fælles bord. 

Vi sørger for tallerkner, men vær rar at medbringe eget bestik. 

Vi sørger også for drikkevarer. 

 

Sommermarked i Skt. Antoni  

Vi vover igen at satse på at kunne afholde et stort og flot sommer-

marked. 

Datoen for denne begivenhed bliver søndag d. 25. august 2013. 

Vi modtager derfor meget gerne ting og sager  (ikke store møbler).  

Vi vil også meget gerne have hjælp til forberedelserne fredagen inden 

/ fra kl.16  Her har vi brug for nogle stærke unge mennesker til at bæ-

re borde og kasser op fra kælderen – og lørdag formiddag til at ordne 

boder m.v. 

Kan man blot afsætte et par timer den ene eller den anden dag, vil det 

være en stor hjælp, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke 

Vinteren er ovre og lyset afslører meget både inde i kirken og ude i 

haven. Derfor indkalder vi alle arbejdsduelige til arbejdsdag. 

Lørdag d. 4. maj 2013. Vi begynder kl. 09.00 og slutter kl. 14.00. 

Vi sørger for frokost, for uden mad går det ikke. Der skal ryddes op i 

haven, bedene ordnes, vinduer pudses, græsplænen rives for nedfald-

ne grene osv. Inde i kirken er der spindelvæv, støv m.m., og afhængig 

af hvem, der kommer, skal der ryddes op i køkken og kælder 

 

 

Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

Tlf. 4494 7694 – 4494 7678 


