
Vor Frue og Sankt Antoni 
 

SOGNEBLAD Nr. 19 April – Maj 2014 
________________________________________________ 

 
  Kære alle 

 

Fasten er begyndt, samtidig som foråret er 

ved at vise sig med nye skud og knopper på 

planter og blomster. Nattefrost og sne be-

kymrer os ikke så meget mere, og vi lægger 

mærke til, hvor lyst det er, når vi står op om 

morgenen. Vi har klaret vinterens kulde og 

mørke sider, og ser nu frem til varme og lys i 

form af masser af solskin. 

Fasten er en forsonings og fornyelsens tid. Vi vil gerne forsone os 

med Vor Herre, og med hinanden. Vi vil gerne rette op på de ting, der 

er gået skævt i vores hverdag. Der er mange ting, vi vil gerne lave om 

på i os selv, men der er også mange gode ting i os, som vi kan bruge 

til at hjælpe os i dagligdagens kamp mod fristelser og dårlige vaner. 

Bøn er en af de ting vi kan bruge, hvor som helst og når som helst. 

Herren har altid et øre vendt imod os, til at høre, hvad vi har at sige, 

om det er en takkebøn eller en klage eller en undskyldning. Og mange 

gange det er nemmere at sige de ting til Vor Herre end til én, vi ved 

trænger til et opmuntrende ord eller en undskyldning. Fasten er den 

tid, hvor vi også kan forsone os med os selv. Vi er ikke dårlige men-

nesker. Men nogle gange har vi brug for ikke at være for hårde imod 

os selv. Gud elsker os og prøver at hjælpe os til at elske os selv og 

have respekt for os selv, uanset hvor svært vi somme tider, synes det 

er. 

Fasten ender med Jesu korsfæstelse og død. Vi  har lige tid til at tage 

en dyb indånding, og så sejrer Jesus over døden og opstår fra de døde 

til det store Halleluja! 

 

En forsoningsfyldt faste til jer alle sammen. Og en god Påske. 

P. Allen 

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 



 

Menighedsrådets medlemmer 
 

Lægfolk (til 6. april 2014) 
Aage Vinter Christensen (formand) 
Pæremosevej 59, 2750 Ballerup 
Tlf. 44 97 43 35 
E-mail: vinter@christensen.mail.dk 
 
Ann Marie Vinter Fox Maule 
Tlf. 60 66 17 53  
  
Julietta Nielsen  
Tlf. 44 47 66 32 
 
Roshanie Andersen 
43 44 00 50 
 
Malee Larsen 
Tlf. 47 10 77 29 

Yvonne Heinemeier (næstformand) 
Tlf. 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 
 
Patrick Glynn 
Tlf. 44 48 64 12 

 

Præster 
Sognepræst: 
p. Allen Courteau O.M.I.  
Tlf 44 94 76 94 
E-mail: agcomi@mail.dk  
 
Hjælpepræst: 
p. Michael Bradley O.M.I. 
 

Engelsk: 
p. Anton Thervaraj Frederick O.M.I. 

Tlf. 44 94 76 78 
E-mail: fthevaraj@yahoo.com 
 
Hjælpepræst: 
p. Carroll Parker O.M.I. 
Tlf. 44 94 76 94 
E-mail: carroll.parker@mail.dk 

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. 071665849 

Sognesekretær 
Jonna Madsen, Tlf. 44 65 88 67, E-mail: vorfruekirke@tdcadsl.dk 

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

Menighedens hjemmeside:    www.vorfrueogsktantoni.dk 
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Valg til menighedsråd 

6. april 2014 er der valg til menighedsråd. 

Det afgående menighedsråd har fastsat, at det kommende menighedsråd 

skal bestå af 10 personer. Sognepræsten og præsten for den engelsk-

talende menighed er altid medlemmer.  

 

Ved udløbet af fristen var der til menighedsrådsvalget opstillet følgende: 

(i alfabetisk orden) 
 

Roshanie Frances Andersen 

Helle Bjerre 

Patrick John Glynn 

Jette Svane Hansen 

Yvonne Therese Heinemeier 

Franz Chinekezi Igwebuike 

Zdravko Katic 

Malee Larsen 

Ann Marie Vinter Fox Maule 

Julietta Nielsen 

 

Fredsvalg: Idet der ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges, 

betragtes de opstillede som valgte og valghandlingen  er bortfaldet.  

Derfor er der intet valg i Vor Frue og Sankt Antoni menighed 

denne gang. 

Konstituering: straks efter valgdatoen 6. april kan det nye menighedsråd 

træde sammen for at konstituere sig med en formand, en næstformand og 

en sekretær. 

Pastoralrådet: Det nye menighedsråd udpeger også repræsentanter 

(lægfolk) til Pastoralrådet. Vort sogn skal udpege et medlem  samt en 

suppleant. 

Pastoralrådets medlemstal og sammensætning: Antallet af udpegede 

medlemmer i pastoralrådet er 42, der fordeler sig med 26 lægfolk, 4 

gejstlige, 4 søstre, 2 lægfolk for henholdsvis Færøerne og Grønland samt 

6 repræsentanter for de seks større fremmedsprogede grupper. 

Kingsley S.C. Peiris og Aage Vinter Christensen har ikke ønsket at 

stille op til en ny periode.  

Aage har været formand i sammenlagt 24 år. 
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Budget 2013, Regnskab 2013 og Budget 2014 

  Budget 2013 Regnskab 2013 Budget 2014 

INDTÆGTER       

1 Kirkebidrag i alt 100% 600.000 508.885 600.000 

2 

Kollekter til sognet, kirkebøsse,kirkelige 

handlinger 218.000 187.792 218.000 

3 Koll. andre formål end sognet 65.000 55.795 55.000 

4 Arv og gaver 23.500 1.563.560 11.000 

5 Salg kerter og bøger 30.000 36.035 30.000 

6 Husleje Brh. Udl.menighedslokaler m.m.  134.000 127.450 119.000 

  Indtægter i alt 1.070.500 2.479.517 1.033.000 

          

UDGIFTER       

7 Kirkebidrag til bispedømmet 299.000 268.172 311.000 

8 Koll. andre formål end sognet 50.000 55.795 55.000 

9 Husleje, varme, lys 250.200 240.995 250.200 

10 Skatter, afgifter, forsikringer 37.000 41.222 42.000 

11 Kultusudgifter 35.000 30.004 35.000 

12 Vedligeholdelse af bygn. og invent. 120.000 129.923 92.000 

13 Nyanskaffelser 50.000 3.720 50.000 

14 Lønninger 125.000 127.003 130.000 

15 Sogneblad 1.000 45 100 

16 Møde- og kontorudgifter 39.000 26.721 38.700 

17 Kørselsudgifter 53.000 28.337 50.000 

18 Diverse udgifter 17.000 51.762 21.000 

19 Henlæggelser   0   

20         

  Udgifter i alt 1.076.200 1.003.699 1.075.000 

  Overskud/Underskud -5.700 1.475.818 -42.000 



Økonomi 

Regnskab for 2013 

Regnskabet blev fremlagt på menighedsrådsmødet den 19. februar. 

Indtægter: Kirkeskat og kollekter Sidste år glædede vi os over, at kir-

keskatten var steget ca. 10%. Desværre er beløbet i år faldet med 5% 

og kollekter er faldet med 7%. Det er ikke godt. 

I efteråret indledte vi en kampagne for at motivere vores store med-

lemskare på 2190 personer til at tage medansvar for vores allesam-

mens kirke og dennes drift. Derfor er det lidt trist at se, at kun 10 % af 

jer betaler. 

Alligevel viser regnskabet et overskud på kr. 1.475.818,00. 

Det er fordi vi har modtaget en arv på kr. 1.556.000,00.    

Uden den ville vi have haft et underskud på ca. 80.000 kr. 

Udgifter: Vedligeholdelse af bygninger og inventar. Her fulgte vi 

budgettet bedre. Vi fik udført indvendigt malerarbejde i Vor Frue kir-

ke og efterset orglet i Sankt Antoni kirke. Udskiftningen af køkkenet i 

Vor Frue kirke blev udskudt til indeværende år.  

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

revideret af Henning Fink-Jensen.  
 

Budget for 2014: Som nævnt har vi indledt vor kampagne for at for-

øge indtægterne fra kirkeskat. Bispedømmet har behov for en væsent-

lig forhøjelse af indtægterne, og vi må fremover bidrage mere til bi-

spedømmets drift. Vi forventer en stigning i dette år. 

Menighedsrådet tror, at de medlemmer, der kommer i kirken, er klar 

over situationen, men der skal gøres en indsats for, at alle katolikker 

er med til at støtte og bevare den katolske kirke i Danmark.  

 Aage Vinter Christensen 

Maria lyspenge 

I 2013 indkom der kr. 29.910 i kirkebøssen ved Maria-alteret. Disse 

midler har vi gennem mange år videregivet til formål, som vi mener 

er i Jomfru Marias ånd. Også i år gives pengene gennen Skt. Vin-

cent grupperne. Til projektet i Sydafrika (Ikhwezi Lokusa Rehabiltation). 
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Fra menighedsrådet – et tilbageblik... 
Det menighedsråd, der blev valgt i foråret 2010, har nu fuldført sin 4 

årige valgperiode. Da antallet af kandidater svarer til det antal, der 

skal være i det nye menighedsråd, skal der ikke afholdes valg i år; vi 

fik det, der kaldes ”fredsvalg”. Det er glædeligt, at de fleste i det nye 

menighedsråd har været med i det gamle, og således sikrer kontinuite-

ten. 

Når jeg ser tilbage på denne periode, er der sket meget. Kort inde i 

perioden modtog vi fra biskop Czeslaw Kozon meddelelsen om, at 

vor sognepræst Leo Kertz var blevet fritaget for tjeneste. Grunden var 

en anmeldelse til biskoppen om en  påstået begivenhed, som går mere 

end 40 år tilbage i tiden. Vi forventede, at denne sag hurtigt ville blive 

afklaret, men det trak ud, da der var flere lignende sager. Der skulle 

gå mere end halvt år før vor sognepræst blev genindsat. 

P. Leo Kertz fritagelse kastede en skygge over forberedelserne til fej-

ringen af Vor Frue kirkes 50-års jubilæum. I fortrøstning om, at alt 

ville falde til ro, fik vi samlet materiale sammen til et festskrift, som 

under Erik Elnebos ledelse blev til et smukt hæfte. Festdagen oprandt, 

30. januar 2011. Det blev en festlig dag med en festmesse, hvor bi-

skoppen genindsatte Leo Kertz, og bagefter var der fest i Med-

borgerhuset. Nogle dage senere fejrede Leo Kertz sin 75 års fødsels-

dag. Andre fejringer var Carroll Parkers 50-års præstejubilæum og 

kort derefter hans 75 års fødselsdag. 

I St.Bededagsferien i 2012 genoptog vi menighedsudflugt/retræterne 

til Kloster Nütschau ved Lübeck.  

I februar 2013 meddelte Leo kertz os, at han ønskede at fratræde som 

sognepræst. Leo var første gang vor sognepræst fra 1976 til 1982 og i 

denne omgang fra 1999. Vi accepterede Leo’s ønske om at fratræde 

og håber, at han genfinder sine rødder i Jylland og vi ønsker ham alt 

godt. Vi er meget taknemmelige for, at Oblatfædrene har påtaget sig 

at finde en løsning, der gav os en sognepræst, vi allerede kendte godt, 

som erstatning for Leo. 

P. Allen Courteau havde været her i sognet ad flere gange og var 

kendt af mange, så vi så med stor glæde, at det blev ham, der skulle 

være vor nye sognepræst. 

- 6 - 



Også udenfor sognet skete der store ændringer.  På baggrund af bispe-

dømmets økonomiske situation måtte der ske nedlægninger af nogle 

menigheder i Nordsjælland. Hørsholm og Birkerød menigheder  blev 

nedlagt i august 2013, og medlemmerne overført til nabosognene. 

På denne baggrund iværksatte vi vor kampagne for at få flere med i 

kirkeskattordningen. Den vil kører videre med det kommende menig-

hedsråd. Jeg ønsker dem alt mulig lykke med deres arbejde i den næ-

ste 4 års periode. 

Aage Vinter Christensen 

 

 

REFLEKTIONER I FASTETIDEN 
(Studiekreds) 

 

Menigheden indbydes til at deltage i en række reflektioner baseret på 

temaer fra 2. Vatikankoncil. Programmet er begyndt med en gennem-

gang af koncilets dokumenter om kirken.  

1. Emnet er koncilets konstitution om Kirken: "Lumen Gentium" 

(på dansk "Folkenes Lys"). Dette møde, den 20. marts blev 

professionelt ledet af Erik Elnebo og kastede lys over den 

kristne tro, som den leves i verden af i dag. 

 

Møderne holdes i menighedssalen i Vor Frue kirke og fortsætter den 

27. marts, 3. april og 10. april med følgende emner: 

 

2. Guds åbenbaring v/Helle Bjerre;  

3. Lægfolkets apostolat v/Aage Vinter Christensen 

4. Den hellige liturgi. 

 

Møderne begynder kl.19.00. Det er ikke påkrævet at læse noget i for-

vejen. Men hvis du har lyst til at læse det, kan dokumentet findes på 

www.katolsk.dk/1364/ 

Alle i menigheden indbydes til at deltage. 

 

Michael Bradley o.m.i. 
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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. 19.00 (engelsk) 

 3. fredag: kl. 19.00 

 Hver lørdag: kl. 17.00 

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)  

Se også:  

Menighedens hjemmeside: www.vorfrueogsktantoni.dk 

 

Familie undervisning: 

Indledes med søndagsmessen kl. 9.30 og efterfølges af under-

visningen 

 

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.  
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Kalender april – maj 2014 

 

VOR FRUE KIRKE 
 

April 

Onsdag 2. Bodsandagt kl. 19.00 

Søndag 6. -Valg til menighedsråd udgår, da vi har fredsvalg 

 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Onsdag 9. Korsvejsandagt kl. 19.00 

Søndag 13. Palmesøndag. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 16. Dansk messe kl. 19.00 

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

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

Torsdag 17. Skærtorsdag. Skærtorsdagsliturgien kl. 17.00  

Fredag  18.  Langfredag.  Langfredagsliturgien kl. 15.00 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 19. Påskelørdag. Påskenatsliturgi og messe kl. 21.00  

 Efter messen: Agapemåltid i menighedssalen 

Søndag 20. Påskedag. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Søndag 27. 1. hellige kommunion. kl. 09.30 

 Engelsk messe kl.11.30 – 1. Holy kommunion  

Maj 
Lørdag 3. Arbejdsdag 

Søndag 4. Dansk messe kl. 09.30. Undervisning efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 4. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 18. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 25.  Valfart til Åasebakken 

 Ingen dansk messe kl. 09.30! 

 Engelsk messe kl.11.30 
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Torsdag 29. Kr. Himmelfart  

 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 21. 2. Påskedag Dansk messe kl. 10.30 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

April 

Søndag 6. Messe kl. 11.00  

 -Valg til menighedsråd udgår, da vi har fredsvalg   

Lørdag 12.  Rengøringsdag i Sankt Antoni kl. 11.00 – 14.00 

Søndag 13. Palmesøndag. Familiemesse kl. 11.00 med  

 Palmeprocession. Kirkekaffe. 

Torsdag 17. Skærtorsdagsmesse kl. 16.00  

Fredag  18.  Langfredagsliturgi kl. 15.00 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 19. Påskelørdag. Påskenatsliturgi i Vor Frue Kirke 

 Efter messen: Agapemåltid i menighedssalen 

Søndag 20. Påskedag. Messe kl. 11.00 

Mandag 21. 2. Påskedag Messe kl. 11.00 

Søndag 27. Messe kl. 11.00 

 

Maj 
Søndag 4. Messe kl.11.00.  

 Undervisning i Vor Frue kirke kl. 09.30 

Søndag 18. Messe kl. 11.00 

Søndag 25.  Valfart til Åasebakken 

 Ingen dansk messe i Vor Frue og Sankt Antoni 

Torsdag 29. Kr. Himmelfart Messe kl. 11.00 

 

 
Næste nummer af sognebladet udkommer 29. maj 2014 
Sidste frist for artikler m.v. er tirsdag den 20. maj 

 

 

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

Henvendelse til Aage Vinter Christensen 
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Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen: 
 

Rengøringsdag i Sankt Antoni lørdag d. 12. april kl. 11.00 – 14.00 

Traditionen tro har vi rengøringsdag som forberedelse til påskens fej-

ringer. Der skal vaskes gulv, pudses sølvtøj o. lign. Kom og giv en 

hånd med. Vi serverer kaffe og kage. 

 

 

Arbejdsdag i Vor Frue kirke lørdag d. 3. maj kl. 09.00 – 13.00 

Se opslag i våbenhuset 

 

 

Valfart til Åsebakken søndag d.  25. maj 

Se Katolsk Orientering og opslag i våbenhuset 

 

 

Økumenisk kirkevandring fra Skt. Antoni torsdag d.  5. juni fra 

kl. 19:00 

Torsdag den 5. juni kan du tage med på en økumenisk kirkevandring i 

samarbejde med to protestantiske kirker i lokalområdet. Vi begynder kl. 

19.00 med en andagt i Skt. Antoni kirke. Herefter vandrer vi til Brøns-

høj 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.). 

 

 

Skt. Antoni Fest søndag d.  8. juni. 

Søndag den 8. juni er der familiemesse, og vi fejrer Skt. Antoni ved i 

stedet for kirkekaffe at holde fælles spisning efter messen. Alle med-

bringer en ret mad til ca. 3 - 4 personer til det fælles bord. Det kan 

både være noget koldt, varmt eller dessert. Vi sørger for tallerkner, 

men vær rar at medbringe eget bestik. Vi sørger også for drikkevarer. 

 

 

FIRMELSE 

I Vor Frue kirke  2.Pinsedag mandag d.  9. juni kl. 09.30 
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Kirkeskatten og søndagskollekten 
 

I efteråret var der på menighedens hjemmeside en meningsmåling om, 

hvorfor så få katolikker betaler kirkeskat. Et af de hyppigste svar var, 

at folk mener, at det er nok at betale til søndagskollekten. 

Men der er flere grunde til at regelmæssigt bidrag til søndagskollekten 

ikke er en god grund til at undlade at betale kirkeskat. Alle burde vi-

de, at det koster mere at bidrage til kirken via kollekten end via kirke-

skat. Når man bidrager via kirkeskatten, får man et skattefradrag for 

hele beløbet (op til 15.000 kroner). Så sparer man cirka 35% af sit 

bidrag.  

Bortset fra det skattefradrag kirkeskatten giver, er det usandsynligt, at 

man kan nå at støtte kirken med den nødvendige 1% af sin skatte-

pligtige indkomst, hvis man kun bidrager via kollekten. For det første 

er der sikkert nogle søndage om året, hvor man ikke kommer i (vores 

sogns) kirker. For det andet er der mindst 6 søndage om året, hvor 

kollekten går til særlige formål:  Caritas, Det hellige Land, menig-

hedsplejen osv. Disse er gode formål, som bør støttes. Men man støt-

ter ikke sognets og bispedømmets økonomi via kollekten disse sønda-

ge. 

Endeligt må de fleste erkende, at de ikke altid har de rigtige kontanter 

i pungen, når de kommer i kirke om søndagen, og derfor ikke kommer 

op på et bidrag svarende til 1% af deres indkomst. 

Så bliv ved med at give til søndagskollekten. Det er en form for del-

tagelse i liturgien, og det støtter gode formål. Men brug kirkeskatten 

som primær måde at bidrage til sognets og bispedømmets økonomi. 

 
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 


