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Farvel til Pater Leo Kertz 
Ferien er slut og snart går sommeren på hæld. 

Vi har vidst det længe, men nu forlader Leo 

Kertz os. 24 år blev det ialt til i Herlev, heraf 

20 år som sognepræst. 

Menigheden vil komme til at savne Leo Kertz. 

Vi har hver især vore erindringer om, hvad 

Leo har betydet for os selv og vor familie.  

Kære Leo, Du har selv bestemt, at nu er det tid 

til at slutte som sognepræst og begynde en ny 

tilværelse. Vi takker dig for, hvad du har betydet for os, og ønsker dig 

et godt otium i Jylland, hvor du også har mange venner. Vi er sikre på, 

at du vil være til velsignelse, hvor du kommer, og ønsker dig alt godt i 

fremtiden. 

En anden gruppe mennesker, der også vil savne Leo Kertz, er medlem-

merne af de andre kirker i det fælleskirkelige samarbejde i Herlev. Her 

har Leo været den katolske kirkes ansigt og er derved blevet meget 

afholdt og respekteret. 

Vi siger rigtigt farvel til p. Leo søndag den 18. august ved kirkekaffen i 

Vor Frue kirke. Aage Vinter Christensen 

Velkommen til Pater Allen Courteau 

Pater Allen Courteau er vor nye sognepræst fra 

1. august. Han indsættes af Biskop Czeslaw 

ved messen i Vor Frue Kirke søndag d. 11. 

august kl. 09.30. 

p. Allen er oblatpræst og allerede kendt af 

mange i menigheden. Han kom til Danmark i 

1984, og var i Herlev den første tid for at lære 

dansk. Senere kom han til Jylland, blev 

sognepræst i Aalborg, og derefter i Lyngby. 

Vi byder dig velkommen i menigheden. 

________________________________________ 

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 



Menighedsrådets medlemmer 
 

Lægfolk 

 
Aage Vinter Christensen (formand) 
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Ann Marie Vinter Fox Maule 
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Julietta Nielsen  
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Yvonne Heinemeier (næstformand) 
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Franz C. Igwebuike (sekretær) 
Tlf. 26 15 00 13 
 
Jette Svane Hansen 
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Kingsley S.C. Peiris 
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Patrick Glynn 
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Sognepræst: 
p. Allen Courteau O.M.I.  
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E-mail: agcomi@mail.dk  
 
Hjælpepræst: 
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p. Anton Thervaraj Frederick O.M.I. 
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Regnskabsfører 
Anna Glynn, Tlf. 44 48 64 12, E-mail: anna.glynn@yahoo.dk 

Menighedens bankkonto: 
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Kære Alle i Vor Frue og Skt. Antoni menighed, 

Så er dette min sidste skrift til jer, nu da jeg har den ene fod på vej ud af 

Herlev og på vej til noget andet. Jeg bruger denne lejlighed til at sige 

tak til jer alle. Jeg kommer nok ikke tilbage til Herlev, som jeg har tjent 

i tre omgange. Ja, jeg kommer naturligvis på besøg. De sidste 14 år hos 

jer har været en gave for mig.  

Da jeg kom hertil, var det som hjælper for pastor Urban Figge. Han 

havde en flok af folk omkring sig, som virkelig så op til ham (selv om 

han ikke er særlig høj) og han kunne, i sin stille fremgangsmåde få 

mange i gang. Han var en mild sognepræst, og kunne, på sin egen 

måde, få alle til at arbejde sammen. Der er en fare ved at folk arbejder 

godt sammen og får det hele til at virke. Det er, at der ofte ikke kommer 

nye ind i gruppen, da der "ikke er brug for dem".  Nu er næsten alle gået 

bort, og vi har hårdt brug for nye kræfter.  Jeg håber, at p. Allen, med 

sine mange evner til at finde på nye veje, kan aktivere flere af de 

”yngre” i menighedens opgaver. 

At jeg sagde op her i menigheden, havde intet at gøre med min glæde 

for alle.  Jeg må sige, at jeg ikke har oplevet nogen ubehageligheder 

blandt nogen her i menigheden, selvom vi nogen gange har haft vore 

uenigheder. Jeg oplever sammenholdet som en levende kraft blandt os, 

som også er udtrykt af dem, der kommer udefra til os. 

Pater Allen er en yderst venlig og aktiv person, der vil få mange til at 

føle sig hjemme i menigheden. Så med p. Allen, Michael og Theva som 

kerne i præstegården, kan vi kun vente os noget godt og oplevelsesrigt. 

D. 2. september tager jeg til min familie ”over there” og på programmet 

er, at vi skal fejre mit 50 års jubilæum. Men som så meget andet, har 

tiderne forandret sig. Det er 60 år siden jeg har boet i den menighed, 

hvor vi fejrer dagen. Det er mere de mennesker, min familie har haft 

kontakt med, end med mig. 

Når jeg kommer tilbage, er det mit håb at flytte over til Midtjylland, 

hvor jeg har arbejdet i så mange år, og hvor jeg nu håber på at kunne 

bistå menigheder i en radius af 100 km ved at vikariere, når de har brug 

for hjælp på grund af sygdom, møder, rejser eller hvad der må komme i 

vejen. På denne måde kan jeg også være til gavn i de kommende år. 

 

- 3 – 



 

Jeg slutter med en stor tak til alle. Til p. Michael, Carroll, Paul, Theva 

og Allen (der overtager pladsen i mit sted) kan det bare være en stor 

tak.  Jeg kan kun sige Tak mange gange til alle i menigheden, for den 

venlighed og åbenhed jeg har mødt. Jeg ved, at fremtiden vil være lys, 

når Allen overtager menighedens opgaver. Til Aage og menighedsrådet 

kan jeg bare takke. Aage har haft fingeren på alt, og med rådets opbak-

ning var der ikke mange opgaver overladt mig, andet end det jeg skulle 

stå for: - det pastorale. Vore kateketer og dem, der har taget sig af 

voksenundervisningen, har været uundværlige. 

I mine sluttanker, går mine bønner og taknemmelighed til de mange, 

der er gået fra dette liv, over til det, som Jesus har vundet for os. Mindet 

om dem er en stor skat for mig. 

Med dette slutter jeg og ønsker jer alt godt. I fortjener det. 

Med de kærligste følelser og ønsker om Guds velsignelse til enhver. 

  Leo Kertz 

Kære alle, 

Der er nogle af os, som kan huske den gang jeg ankom til Vor Frue, i 

august 1984 og gik på Studieskolen næsten hver dag, indtil sommeren 

1985. Jeg var med på ungdomslejr og øvede mit dansk på jer under 

messen og også ved den månedlige danseaften m.m. 

Så begynder vi alle et nyt kapital i vores liv, hvor jeg igen træder ind i 

menigheden, men denne gang som en rigtig sognepræst og ikke som 

den praktiske afløser i 1985, og heller ikke som den tid, jeg var 

konstitueret sognepræst, mens jeg var sognepræst i Aalborg. Og vi 

kender ellers hinanden godt, fra alle de sogne- og OMI fester vi har 

fejret sammen. 

Den allerførste ting jeg vil gøre, er at takke p. Leo for de mange år, han 

har været sognepræst, og den måde han har altid sat jer som en højere 

prioritet end sig selv. Han er ikke kun en god præst, han er også en god 

ven. 

Jeg har ikke nogen stor vision for menigheden lige nu og heller ikke en 

5-års plan. Men der er menighedsrådsvalg i april i 2014, så der skal nok 

komme nogle emner på banen i efteråret.  Så lige nu glæder jeg mig til 

at lære jer bedre at kende. 

Med kærlig hilsen. P. Allen 
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Fra menighedsrådet.... 

Menighedsrådet har også holdt sommerferie, men vender nu tilbage til 

arbejdet. Der ligger mange opgaver foran os. Vi siger med vemod farvel 

til p. Leo Kertz, og ser nu frem til at arbejde sammen med p. Allen 

Courteau. 

Som Leo skrev i det foranstående, er der stort brug for nye kræfter, det 

er helt tydeligt ment som en opfordring til alle i menigheden. Der er 

brug for jer, så kom frem og vent ikke på, at I bliver spurgt. 

Disse kommende projekter kræver dog hjælp fra håndværkere: 

Vor Frue Kirke: 

• Maling af kirkerummet. De hvide vægge har fået deres ”patina” 

sod fra kerter, støv m.m. Skal udføres i efteråret 

• Istandsættelse af køkkenet. Nye underskabe og bordplade, nyt 

komfur 

• Nyindramning af korsvejen 

• Istandsættelse af klub/undervisningslokalet 

Sikring af vinduerne i menighedssalen. Nu har vi 3 gange været udsat 

for hærværk 

 

KIRKESKAT 

På pastoralrådsmødet inden ferien blev bispedømmets regnskab lagt 

frem. Det ser ikke godt ud. Hvis ikke der snart sker en forbedring må 

der skæres ned på aktiviteter og lukkes kirker. Dette er ikke længere en 

tom trussel; i nær fremtid lukkes kirkerne i Birkerød og Hørsholm. 

Hvad skal der til for at undgå dette? Der er kun én mulighed: kirkens 

indtægter skal forøges ganske betydeligt. Vi i Danmark betaler ikke 

nok i kirkeskat til den Katolske Kirke, og for mange betaler slet ikke. 

Og Kirkerne i udlandet kan ikke længere betale for os. Vi skal selv. 

Her i efteråret indleder vi en kampagne for at råde bod på dette. 

Bispekontoret har udarbejdet en folder, der forklarer om situationen, og 

menigheden vil supplere med andet skriftligt materiale. I denne 

kampagne vil vi henvende os til jer personligt og beder jer vise 

forståelse for, at dette er et virkeligt stort problem for VORES KIRKE. 
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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 1. 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 juni.  

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  

 

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 august, september, og oktober 2013 
 

 

VOR FRUE KIRKE 

August 

Søndag 11. Dansk messe kl. 09.30 Pater Allen Courteau indsættes som 

sognepræst af Biskop Czeslaw Kozon. 

Onsdag 14. Menighedsrådsmøde 

Søndag 18. Dansk messe kl. 09.30. Ved kirkekaffen siger vi farvel til 

p. Leo Kertz 

 Engelsk messe kl 11.30 

Søndag 25. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

 Sommermarked i Skt. Antoni kirke kl. 10.00 – 15.00,  

 

September  
Søndag 1. Dansk messe kl. 09.30  

 Undervisningen for børn og unge starter  

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee 

Onsdag 4.  Bedgruppen mødes kl. 19.00 

Søndag 8. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

Søndag 15. Dansk messe kl. 09.30.  

 Kirkekaffe efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Onsdag 18. Menighedsrådsmøde 

Søndag 22. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30.  

 Kollekt for katolsk menighedspleje 

Søndag 29 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30.  

 

Oktober 

Søndag 6. Dansk messe kl. 09.30  

 Undervisning efter messen. 

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee  

Søndag 13. Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  
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Søndag 20. Dansk messe kl. 09.30. 

 Kirkekaffe efter messen  

 Kollekt for verdensmissionen 

 Engelsk messe kl. 11.30. 

Søndag 27. Sommertid ender – HUSK at stille urene 1 time tilbage 

 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 30 Menighedsrådsmøde 

 

November 

Lørdag 2. ETNISK FEST AFTEN. Efter messen kl. 17.00 

 Se opslagstavlerne 

Søndag 3. 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 10. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Lørdag 16. Arbejdsdag – Kom og giv en hånd med 

Søndag 17. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Lørdag 23.  Menighedsretræte  

Søndag 24. Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 27. Menighedsrådsmøde 

Lørdag 30. Stort Adventsarrangement kl. 15.00 til søndag 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

 

August 

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 
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September 

Søndag 1. Undervisningen for børn starter i Herlev kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00  

Søndag 8. Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00   

Søndag 15. Messe kl. 11.00 

Søndag 22. Messe kl. 11.00  

 Kollekt for katolsk menighedspleje 

Søndag 29. Messe kl.11.00 

 

Oktober 
Søndag 6. Messe kl. 11.00 

 Undervisning for børn i Herlev.  

Søndag 13. Høstmesse (Familiemesse) kl. 11.00 – Medbring frugt og 

grønt, som bliver bortauktioneret under kirkekaffen til 

fordel for CARITAS 

Søndag 20. Messe kl. 11.00   

 Kollekt for verdensmissionen 

Fredag 25. Bankospil i Sankt Antoni kl. 19.30. Messe kl. 19.00 

Overskuddet går til Pater Peter Tantholdt Hansens arbejde 

i Peru. 

Lørdag 26. Havedag i Sankt Antoni kl. 10.00 – 14.00. Vi har altid 

brug for hjælp, så kom gerne og giv en hånd med. 

Søndag 27. Messe kl. 11.00. Sommertid ender – husk at stille urene  

 1 time tilbage  
  

November 

Lørdag 2. ETNISK AFTEN i Vor Frue Kirke. Efter messen kl. 17.00 

 Se opslagstavlerne 

Søndag 3. ALLE HELGEN 

 Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00   

 Andagt på Vestre kirkegård kl. 16.00 

Søndag 10. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Familiemesse kl. 11.00 – kirkekaffe. 

Søndag 17. Messe kl. 11.00  

Søndag 24. Messe kl. 11.00 

Lørdag 30. Stort Adventsarrangement i Herlev kl. 15.00 til søndag 
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ARBEJDSDAGE: En stor del af vedligeholdelsen i kirkerne må klares 

af menigheden selv, så det er virkelig nødvendigt, at vi alle i 

menigheden giver en hånd med disse to gange om året.   

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

klippet hækkene, luget bedene og plantet blomster. Mange tak til dem, 

der har gjort dette arbejde. 

Lørdag den 26. oktober. Havedag i Sankt Antoni kirke 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 16. november, i Vor Frue kirke. Vi starter kl 9.00, og vi 

skal arbejde i haven med bl.a. at rive blade sammen, pudse vinduer, 

hovedrengøre kirken, 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 23. november 2013 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 10. november 
Send indlæg til Aage Vinter Christensen 
 
 
 
 

Bankospil og messe, fredag den 25. 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 festaften, lørdag den 2. 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 
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Værløse flyttes fra Herlev til Lyngby 
 

Man kan læse i punkt 11, af referatet fra pastoralrådets juni møde, om 

bispekontorets plan for en omfattende restrukturering af sognene i 

Nordsjælland, som følge af lukningen af kirkerne i Birkerød og 

Hørsholm. Planen definerer de omlagte sogne efter postdistrikter. 

Postdistrikter fra de nedlagte sogne overføres til Lyngby, Hillerød og 

Helsingør sogne. Men en detalje i planens dokumenter er ikke nævnt i 

referatet fra pastoralrådet, nemlig at postdistrikt Værløse flyttes fra 

Herlev/Brønshøj sogn til Lyngby sogn. 

Et af principperne i bispekontorets plan er, at forskellige postdistrikter i 

den samme kommune helst skulle tilhøre det samme sogn. Da 

postdistrikt Farum (hidtil i Birkerød sogn) og postdistrikt Værløse 

(hidtil i Herlev/Brønshøj sogn) nu tilhører den nye Furesø kommune, 

skulle de placeres i det samme sogn. 

Planens valg af Lyngby sogn frem for Herlev/Brønshøj kan ikke være 

baseret på afstand til sognekirken, fordi afstanden til begge sognekirker 

er stort set den samme. Den afgørende faktor synes at være, at 

tilføjelsen af Farums katolikker ville bringe Herlev/Brønshøj sogn op på 

2.628 medlemmer, mens tilføjelsen af katolikkerne fra Farum og 

Værløse ville kunne øge størrelsen af Lyngby sogn til 2.291 

medlemmer.  

At Herlev /Brønshøj sogn har 2 kirker nævnes ikke i planens 

dokumenter. 

Den nye sogneinddeling skal træde i kraft cirka 6 måneder inden det 

kommende valg til menighedsråd, som er sat til april 2014. 

Bispekontorets plan gør opmærksom på, at katolikker, der er berørt af 

den nye sogneinddeling, kan benytte sig enkeltvis af bispedømmets 

regler om sognebåndsløsning. 

Aage Vinter Christensen, formand for menighedsrådet, som ikke blev 

inddraget i bispekontorets overvejelser, vil nu opponere mod planen på 

menighedens vegne. 

Patrick Glynn 
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Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 
 

 


