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Sognepræsten sender menigheden sin hilsen i an-
ledningen af den forestående julehøjtid 
 

Kære alle! 

Tak for den gode afskedsfest for p. Leo. Han 
er nu ved at etablere sig i sit ”lille hus” i Jyl-
land nærmere betegnet Sinding ved Silke-
borg. 

Tak også for den dejlige velkomstreception 
for mig. Jeg følte virkelig, at jeg var kommet 
hjem. Når I får dette sogneblad og synes, at 
min artikel er lidt for kort med hensyn til alt, 
hvad der foregår i sognet, er det, fordi jeg er 
på ferie hos mine to søstre i Minnesota. 

Jeg regner med at være tilbage til afslutningen af Troens År og be-
gyndelsen af advent. Vi har meget at være glade for i sognet, og jeg 
vil gerne takke alle, der sørger for at tingene kører så godt. Lad os 
fortsætte med at bede for hinanden og hjælpe hinanden så meget, 
som vi kan. 

Med blikket rettet mod Herrens komme ved julen, ønsker jeg jer alle-
sammen en god advent og velsignet jul. 

p. Allen  
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Fra menighedsrådet... 

Det blev ved skrækken. Vore medlemmer i Værløse blev ikke flyttet til 

Lyngby. Biskoppen var lydhør overfor vor indsigelse og ændrede be-

slutningen. I forbindelse med lukningen af kirkerne i Birkerød og Hørs-

holm ser det ud til, at nogle har ønsket at løse sognebånd til Vor Frue og 

Sankt Antoni menighed. Vi byder disse nye medlemmer velkommen. 

Vi håber, at I vil falde til i menigheden, og beder alle være opmærk-

somme på, at vi har fået nye sognebørn. 

Vi er nu ved slutningen af kalenderåret, og mørket trænger sig ind på 

os, men vi ved, at der er lysere tider forude. Men vi er også ved begyn-

delsen af kirkeåret. Det begynder med adventstiden, hvor vi forbereder 

os på Jesu komme. Denne tid må vi værne om, ikke lade ”juletravlhe-

den” få overtaget. Vi har indledt den med en retræte for menigheden, og 

selvom der ikke var så mange, som tog sig tid til at deltage, har det be-

tydning for mange flere end dem, som deltog.  

Retræten markerer også afslutningen på Troens År. Det begyndte med 

Åbykorset, der har været på besøg i samtlige sogne i bispedømmet, og 

blev afsluttet med, at dette kors ved afslutningsmessen i domkirken blev 

overdraget til en filippinsk gruppe fra Sct. Annæ Kirke på Amager, med 

opfordring til at fortsætte intentionerne bag Troens År om at gå ud at 

forkynde Evangeliet. Herefter vil korset vandre rundt hos de familier, 

som måtte ønske at få besøg af korset. 

Her i menigheden forbereder vi børnene på adventstiden ved at hygge 

os med at lave juledekorationer lørdag d. 30. november; dagen efter, 

som er 1. søndag i advent, er der undervisning.  

Søndag d.15.12. er der om aftenen i Vor Frue kirke Julekoncert med 

Glostrup Sangforenings Mandskor. Det er ved at blive en tradition 

for dem at komme til Herlev. For os er det en stor glæde, for det er et 

virkeligt godt kor. 

Husk også, at der onsdag d.18. er Bodsandagt kl. 19.00. 

Kristian Andersen har igen i år påtaget sig at stille julekrybben op i Vor 

Frue kirke. Vi plejer at komme med julestjerner til at pynte den med. 

Husk det også i år. 

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig og velsignet jul og et godt nyt-

år. 

Og til næste år skal der vælges nyt menighedsråd.  

Aage Vinter Christensen 
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Tak til pater Leo Kertz omi 
 

Oblatfædrene i bispedømmet vil gerne rette en særlig tak til pater 

Leo Kertz, for hans lange og dedikerede virke som præst i Danmark og 

Grønland gennem 50 år. Et tilbageblik kan belyse kilden til hans kald 

og styrken i hans trofaste tjeneste for Kirken. 

Mange i Vor Frue og Sankt Antoni menighed siger nu farvel til deres 

mangeårige sognepræst, i anerkendelse af den trofaste tjeneste, han har 

ydet blandt sine mange venner dér. Som mangeårigt medlem af Oblat-

fædrene har pater Leo generøst tjent Kirken i Skandinavien siden 1963. 

Som præst medbragte han ikke blot en stærk tro fra sit katolske barn-

domshjem, men også en medfødt evne til, at leve sig ind i forholdene 

hos dem, han virkede for i bispedømmet København – den form for 

indlevelsesevne, pave Frans fremhæver, når han understreger nødven-

digheden af at bringe Jesu kærlighed til folk, som forskud på den nød-

vendige teologiske og moralske undervisning og videre trosoplæring. 

Sognet i Herlev har gennem mange år under pater Leos ledelse nydt 

godt af dette i pastoral henseende, og nu giver han den arv af hengiven 

tjeneste videre i menigheden. For os, som har elsket og respekteret ham, 

står spørgsmålet tilbage: Kan vi også afspejle denne omsorgsfulde be-

kymring for folk omkring os? Billedet af den gode sameritaner udsprin-

ger af Leos generøsitet, som rakte langt ud over den katolske menighed. 

Hans økumeniske omgang med lokale ikke-katolske kirker gav ham 

mulighed for at udvide sin optagethed af troens udbredelse blandt alle 

trossamfund inden for Guds familie. 

Lad vor bønner ledsage Leo fremover, nu hvor han har endt sin præ-

stegerning i Vor Frue og Sankt Antoni menighed. Med taknem-

melighed overgiver vi ham til Gud og Jomfru Maria, den ubesmittede 

kærlighed i hans fremtidige tjeneste for Jesu Evangelium. 

Michael Bradley omi 
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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. 19.00 (engelsk) 

 3. fredag: kl. 19.00 

Tilbedelse af Sakramentet: Onsdag - efter messen kl. 19.00 

Rosenkransbøn. 3. fredag efter messen kl. 19.00. 
 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

Messe Hver søndag:  kl. 11.00 (dansk) 

  kl. 18.00 (polsk)  

 

 

Familieundervisning:  
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 gruppe: 8. klasse  

  

Undervisningsdagene er normalt 1. søndag i måneden, dog mødes firmel-

sesgruppen d. 1., 3. og 4. søndag i måneden. 

 

Pris: Kr. 100,- pr. person, inkluderer medlemsskab af DUK. 

 

Børnene er vigtige for vor kirke og vor tro, men det er foræl-

drenes ansvar, at de kommer til undervisning  
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Kalender december - marts 

 

VOR FRUE KIRKE 

Lø. 30.11. Adventshygge kl. 15.00.  

 Dansk messe kl. 17.00 

December  
Søndag 1. 1. søndag i advent. Undervisning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 Church coffee 

Tirsdag 3. Menighedsrådsmøde kl. 19.30 

 Rosenkransmøde kl. 19.00 

Lørdag 7. Dansk messe kl. 17.00 

Søndag 8. 2. søndag i advent. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 9. Marias uplettede undfangelse. Messe kl. 10.30 

Lørdag 14. Dansk messe kl. 17.00 

Søndag 15. 3. Søndag i advent. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Julekoncert med Glostrup Sangforenings Mandskor 

 kl. 19.30 – 20.30 

Onsdag 18. Bodsandagt kl. 19.00 

Søndag 22. 4. søndag i advent. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Medbring ”Julestjerner” til krybben 
 

Tirsdag 24. Juleaften. Dansk julemesse kl. 15.00 

 Engelsk julemesse kl. 18.00 i Sakramentskirken 

Onsdag 25. Juledag. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

 Engelsk messe kl. 18.00 i Sakramentskirken 

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

Søndag 29. Den Hellige Familie. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30   

Tirsdag 31. Nytårsaften. Takkegudstjeneste kl. 15.00 

Januar 

Tirsdag 1. Nytårsdag. Dansk messe kl. 11.00 

 Engelsk messe kl. 18.00 (Sakramentskirken) 

Søndag 6. Herrens Åbenbarelse. (Helligtrekongersfest). 

 Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30  
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Tirsdag 7. Rosenkransmøde kl. 19.00 

Onsdag 8.  Dansk messe kl 19.00 

 Menighedsrådsmøde 

Torsdag 9. Evangelisk Alliance. Fælleskirkelig gudstjeneste  

 i Måløv kirke kl. 19.30 

Søndag 12. Herrens Dåb. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 15. Messe for de syge kl. 19.00 

Søndag 19. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 26. Ansgar. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Februar 

Søndag 2. Herrens Fremstilling. Undervisning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 Church coffee 

Mandag 3. Dansk messe kl. 10.30. Blasiusvelsignelse 

Tirsdag 4. Rosenkransmøde kl. 19.00 

Søndag 9. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 16. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 19.  Dansk messe kl. 1.00 

 Menighedsrådsmøde 

Søndag 23. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Marts 

Søndag 2. Fastelavn. Tøndeslagning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 Church coffee 

Tirsdag 4. Rosenkransmøde kl. 19.00 

Onsdag 5. Askeonsdag. Messe kl. 19.00 

Søndag 9. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 16. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 19. Menighedsrådsmøde 

Søndag 23. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 30. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Sommertid begynder Urene stilles 1 time frem. 
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SANKT ANTONI KIRKE 

December 

Søndag 1. Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

Søndag 8. Familiemesse med efterfølgende Nicolausfest. Slikposer til 

børnene.  

 Blomster til julekrybben kan tages med denne dag 

Søndag 15.  Messe kl. 11.00  

Søndag 22. Messe kl. 11.00 

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

kl. 15.00 

Onsdag 25. Julemesse kl. 11.00 

Torsdag 26.  2. juledag Messe kl. 11.00 

Søndag 29. Messe kl. 11.00 

Tirsdag 31. Nytårsaften. Ingen messe i Sankt Antoni 

 Takkegudstjeneste i Vor Frue kl. 15.00 

Januar 

Onsdag 1. Nytårsdag. Nytårsdagsmesse i Vor Frue kl. 11.00 

Søndag 5. Herrens Åbenbarelse. Helligtrekongersfest. 

 Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Søndag 12. Herrens Dåb. Messe kl. 11.00 

Søndag 19. 2. alm. søndag i året. Messe kl. 11.00 

Lørdag 25. PAKKEFEST med messe kl. 19.00 

Søndag 26. Ansgar. Messe kl. 11.00 

Februar 

Søndag 2. Herrens Fremstilling (Kyndelmisse) 

 Messe kl. 11.00 med lysprocession 

 Velsignelse af lys. Blasiusvelsignelse efter messen 

Søndag 9. Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Søndag 16. Messe kl. 11.00 

Søndag 23. Messe kl. 11.00 

Marts 

Søndag 2. Fastelavn med tøndeslagning 

Messe kl. 11.00 

Onsdag 5. Askeonsdag. Messe i Vor Frue Kirke kl, 19.00 

 Ingen messe i Skt Antoni 

Søndag 9. Messe kl. 11.00 

Søndag 16. Messe kl. 11.00 

Søndag 23. Messe kl. 11.00 

Søndag 30. Messe kl. 11.00     Sommertid begynder 
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Adventshygge for hele menigheden 
Lørdag d. 30. november kl. 15-17 

 

Traditionen tro vil vi gerne invitere til en hyggelig eftermiddag, hvor vi 

laver vores adventskranse og andre dejlige juledekorationer. 

Eftermiddagen er for alle, uanset om man har børn eller ej. 

Medbring jeres egen dekorationspynt. 

Vi har gran, ler, lidt lys og paptallerkener. 

Og så selvfølgelig æbleskiver, saft og gløgg. 

Kl. 17.00 er der festlig adventsmesse, hvor vi tænder adventskransen. 

 

HUSK at der også er undervisning 
Søndag d. 1. december kl. 9.30 i Vor Frue kirke 

 

 
Pakkefest fredag den 25. 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.  

 

Menighedsfest 
Den programsatte ”etniske” fest i november blev aflyst, da den faldt 

sammen med den fælleskirkelige sammenkomst i Præstebro Kirke. 

Men – den er ikke glemt, den afholdes i januar, så hold øje med opslag. 

 

 

Næste nummer af sognebladet udkommer 22. marts 2014 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag d. 9. marts 

  

 

REDAKTØR SØGES! 
 
Hvem vil overtage jobbet med at udgive sognebladet? 

Henvendelse til Aage Vinter Christensen 
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Menighedsrådsvalg 2014 

Pastoralrådet har i henhold til vedtægter for menighedsråd udskrevet 

valg til menighedsrådene d. 6. april 2014, og umiddelbart derefter skal 

der ske udpegning til pastoralrådet. 

I den forbindelse påhviler det de afgående menighedsråd, at fastsætte 

medlemstallet for de nye lokale menighedsråd og at nedsætte den lokale 

valgstyrelse, som skal sikre valgets gennemførelse. 

Det nuværende (afgående) menighedsråd består af 8 medlemmer, og de 

skal på det næste menighedsrådsmøde 3. december tage stilling til de 

nævnte punkter, som indleder proceduren for det kommende valg. 

 

 

 

Der er brug for, at du betaler kirkeskat – nu! 
 

Spring ikke dette indlæg over, for det har stor betydning for 
kirken. 

I begyndelsen af oktober indledte menighedsrådet en kampagne 
for ikke blot at få større indtægter til kirken, men for at få mange 
flere med i kirkeskatteordningen. Det kan ikke være rigtigt, at kun 
1 ud af 5 bidrager til kirken gennem kirkeskatten! Vi skal alle bi-
drage. Helst på samme måde som medlemmerne af folkekirken 
gør, nemlig en pålignet skat, hvor alle betaler, og en skat bereg-
net efter indkomst. Her er der ingen, der kan undslå sig. 

Men den ordning findes ikke endnu. Det er derfor, vi appellerer til 
jer om at være solidariske. Vi har fremlagt og uddelt en brochure 
med ovenstående titel og en folder for vor menighed, som forkla-
rer, hvorfor du skal betale kikeskat. Inde i folderen sidder en til-
meldingsblanket, som blot skal udfyldes og afleveres. Læg den i 
postkassen i præstegården - Og fordi du oplyser dit CPR-
nummer bliver beløbet oplyst til ”SKAT”, og du slipper billigere i 
skat. Husk, at vi er i slutningen af året, så det får indflydelse alle-
rede på dette år. 

Aage Vinter Christensen 
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Hvorfor er der ikke flere, der betaler kirkeskat? Det har 
vi forsøgt at få svar på: 

Meningsmåling om kirkeskat 
På Vor Frue og Skt. Antoni menigheds hjemmeside kunne man læse 

resultatet af 65 sognemedlemmers besvarelse af, hvorfor de mente, at 

folk ikke betalte kirkeskat. Jeg synes, det er positivt, at disse 65 perso-

ner har svaret, for så kan vi jo forklare og gøre noget ved problemet. 

Langt de fleste (20) havde blot ikke taget sig sammen til at tilmelde sig. 

Nu er det jo altid sådan, at det er langt nemmere at komme af med pen-

ge end at få penge. Man skal blot tale med sognepræsten eller et med-

lem af menighedsrådet eller tage en blanket i kirken, så er den klaret – 

kom nu i gang! 

Så er der 13, der nøjes med at lægge i søndagskollekten. Jeg ved da 

godt, at mange lægger en ”hund” eller mere, men det er jo ikke noget, 

som man på den lange bane kan budgettere med – i øvrigt betragtes 

søndagskollekten som en liturgisk offergave, der ofte gives til velgø-

rende formål. Altså ikke kirkeskat. 

9 katolikker mener ikke, de bruger kirken nok til, at de skulle betale. 

Jamen, vi har til gengæld brug for hver eneste af jer; vi har jo troen til 

fælles. Ingen af jer ved jo ej heller, om I en skønne dag får brug for kir-

ken. 

6 katolikker venter på, at kirkeskatten bliver en del af statens ind-

komstbeskatning. Hør nu lige her! Lige nu får du i kirkebidragsordnin-

gen cirka 1/3 retur i skattegodtgørelse. Når staten tager over, så er det 

slut med det fradrag! I øvrigt ved ingen, hvornår staten tager over, og 

om det sker i vor tid. 

Så er der 3, der ikke har råd! Det er fair nok. Men hvad med blot at yde 

et kirkebidrag på for eksempel 100 kr. Så er du med, så er du solidarisk. 

Hvis de 100 kr. virkelig gør ondt, så giver du egentlig mere end den, der 

giver rigtigt mange penge, så giver du dig selv. Det kan man læse i bib-

len om: ”Enkens skærv” (Lukasevangeliet kapital 21, vers 1-4). 

Endelig er der 6, som mener, at kirken ikke har behov for støtte, eller 

som er utilfredse med administrationen. Sognets og bispedømmets 

regnskaber er offentligt tilgængelige, så enhver kan sikre sig, at her er 

der ikke er tale om ”flyrejser på 1. klasse” eller anden uhørt luksus. De 

regnskaber er bare pæne og ordentlige. 

Jamen, det var altså bare det, jeg ville sige! 

 

Hjertelig hilsen Erik Elnebo 
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Messe for de syge 15. januar kl. 19.00 

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 15. januar 2014 kl. 19.00 i Vor 

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

mærker behov for det.  

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

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

være med. Vi har en drøm om, at kirken må blive fyldt til sidste plads, 

således at vi, unge og gamle, raske og syge, sammen kan takke og lov-

prise Gud. 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 og 

Erik Elnebo  

 
 
 
 

Der er brug for at du... 
 

  Betaler kirkeskat – nu. 
 
 

HAR DU GIVET NOK TIL DIN KIRKE? 
 
 
Har du fået disse 2 brochurer? Og har du gjort noget ved det? 
 
 
 
 
 
 

Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

Tlf. 4494 7694 – 4494 7678 
 




