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Kære venner! 

 

Jeg håber, at I alle har haft en god Påske!  

Jeg var glad for at se så mange i kirken, både 

til Påskens højtider og til børnenes 1. 

kommu-nion, og jeg er sikkert på, at der vil 

være mange igen, når vi fejrer Firmelsens 

Sakramente med de 5 unge mennesker  

2. pinsedag, mandag d. 9. juni kl. 10.30. 
 

Siden sidst har vi fået et nyt menighedsråd, hvor mange har siddet i 

det gamle menighedsråd. Jeg vil gerne takke alle fra det gamle 

menighedsråd for deres indsats over de sidste 4 år, både i Vor Frue 

Kirke og i Skt. Antoni. Selvom man stiller op for den ene eller den 

anden kirke, har I arbejdet for hele sognet ved at støtte og bakke op 

om, hvad der var at gøre eller deltage i begge steder. Jeg vil især 

takke Aage Vinter Christensen som, med stor forståelse og efter 24 

års tjeneste i menighedsrådet, har valgt at overgive tøjlerne til andre. 

Jeg er også tryg ved det nye menighedsråd, og er sikker på, at vi vil 

få mange gode oplevelser sammen. Jeg er også lige så sikker på, at I 

menighedsmedlemmer også vil fortsætte med at være lige så 

velvillige til at hjælpe til som I har gjort, og måske kan I lokke nogle 

nye folk til at være med. Og skulle der være nogen derude, som er 

interesseret i at hjælpe til, så spørg mig eller en af menighedsrådets 

medlemmer. Vi gamle har ikke noget imod at lære noget nyt, og 

heller ikke noget imod at lære fra os om vores mange års erfaringer. 

 

Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer.  

 

P. Allen, Sognepræst 

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 



Menighedsrådets medlemmer 
 

Lægfolk  
 

Franz C. Igwebuike  
(formand) 
E-mail franz@privat.dk 
Tlf. 26 15 00 13 
  
Roshanie Andersen 
Tlf. 43 44 00 50 
 
Patrick Glynn 
Tlf. 44 48 64 12 
 
Yvonne Heinemeier  
Tlf. 26 91 88 99 
 
Malee Larsen 
Tlf. 47 10 77 29 
 

Ann Marie Vinter Fox Maule 
(næstformand) 
E-mail amfm@dkma.dk 
Tlf. 60 66 17 53  
 
Julietta Nielsen  
Tlf. 44 47 66 32 
 
Jette Svane Hansen 
Tlf. 38 28 61 58 
 
Helle Bjerre 
Tlf. 32 20 08 07 
 
Zdravko Katic 
Tlf. 88 71 49 37 
 

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. 0716655849 

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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Det nye menighedsråd: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aage Vinter Christensen 

Afgået formand  

Ny formand Franz Igwebuike 

 

Det er snart sommer, og vi kan så småt begynde at glæde os til ferie.  

Her i sognet har foråret bragt nye vinde i form af et nyt menighedsråd.  

I den forbindelse, som I alle ved, stopper vores formand gennem 

mange, mange år, Aage Vinter Christensen. På menighedens vegne 

siger jeg en stor tak til Aage for hans utrættelige arbejde for sognet og 

menigheden.  

At overtage fra Aage, sættes overliggeren meget højt. Og at skulle 

skrive dette indlæg til sognebladet i kraft af min position som ny 

menighedsrådsformand, føler jeg mig pludselig meget voksen.  

For dem af jer, der ikke kender mig, og især i Vor Frue kirke vil det 

måske være nogle stykker, så hedder jeg Franz Igwebuike, og er af 

Nigeriansk/Dansk afstamning. Jeg er født i Nigeria og flyttede til 

Danmark som ung mand. De sidste par årtier har jeg været aktiv i Skt. 

Antoni kirke og siddet i det forrige menighedsråd. 

Menighedsrådet har nu holdt vores første møde, og referatet kan du 

læse på hjemmesiden. Det er noget nyt, at man kan det. Vi vil også 

fremover komme med mindre indlæg på hjemmesiden med en kort 

orientering fra møderne.  

I menighedsrådet stiller vi os selv spørgsmålet: Hvor er vi henne i dag 

som kirke, og hvor vil vi gerne hen som kirke? Som kirke og sogn er 

vi fælles om troen, som vi udøver sammen til messerne og ved andre 

aktiviteter i sognet. Kirken er ikke kun mursten, det er os medlemmer 

af menigheden, der skaber og er kirken. Det er det vi er sammen om, 

det er det vi skal være sammen om.  

Fortsættes → 
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Udover messerne er der andre situationer, hvor vi udøver vores tro. 

Ved undervisningen af vores børn og unge videregiver vi troen til  

de næste generationer. I bedegrupperne mødes vi og sender sammen 

vores bønner til Gud. I deltagelse i læsegrupper øger vi vores viden 

om vores kirke og tro. 

I menighedsrådet har vi en vision, en drøm, en forhåbning, at til 

stadighed at skabe rammerne og en levende kirke med aktive og 

engagerede mennesker. Som en, der har været aktiv i mange år  

ved jeg, hvor mange gange jeg er stået op om morgenen for at tage  

til en havedag eller rengøringsdag og tænkt, ”Hvorfor gider jeg dog 

dette?!”. Sjovt nok, så forsvinder den tanke lige så snart jeg er 

sammen med jer andre, som også er kommet til en sådan dag.  

Jeg forestiller mig, at der er mange, der tænker, ”Jeg vil gerne gøre 

mere i kirken. Men jeg har en travl hverdag og tør ikke binde mig til 

store og tidskrævende ting”. Det er helt forståeligt! Man vil gerne 

gøre noget som en del af en aktiv udøvelse af sin tro, men ved ikke 

hvad/hvordan. I menighedsrådet tænker vi, at en løsning på dette  

kan være klare, afgrænsede opgaver. Man kan f.eks. sige ”Ved I  

hvad, jeg vil gerne slå græsset i denne uge”. Eller man kan tage  

én ministrantdragt hjem og vaske denne. Vi er i gang med at 

udarbejde en opgaveliste og arbejdsgrupper med kontaktpersoner. 

Tanken er, at man, hvis man gerne vil gøre noget for kirken, kan 

henvende sig til en kontaktperson og høre om der er en konkret, 

afgrænset opgave man kan udføre for kirken. 

Afslutningsvis, en levende kirke er betinget af vores medlemmer.  

Så kom og være med, der er plads til dig og plads til mig uanset,  

hvor meget vi kan give af os selv til kirken på et givet tidspunkt.  

En levende kirke har også brug for, at murstenen består, at der er 

varmt vand i hanerne og lys i loftet, så lige på falderebet, husk, ved  

at betale kirkeskat hjælper du, ikke kun dit sogn, men den Katolske 

kirke i Danmark.  

 

Franz Igwebuike, ny menighedsrådsformand 
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En sommerhilsen fra Undervisningsteamet 
Vi vil gerne sige tak til alle jer børn og unge og ikke mindst jeres 

forældre, som har deltaget i vores undervisning. 

Vi håber, at vi har kunne bidrage til at gøre jeres tro mere forståelig 

og stærk, og give jer alle et bedre tilhørsforhold til vores fælles 

menighed her i Herlev/Brønshøj sogn. 

Men vi vil gerne blive endnu bedre, så har I forslag til, hvad der kan 

gøre kirken mere spændende for jer, så kom endelig til os med 

forslag. 

Undervisningen starter op igen efter sommerferien med nye 

spændende ting og aktiviteter. Der vil komme mere information ud 

efter sommerferien. 

 

Her er de faste datoer indtil jul 2014: 

Søndag d. 7. september 

Søndag d. 5. oktober  

Søndag d. 2. november 

Søndag d. 7. december 

 

 

Familieundervisning: 

Indledes med søndagsmessen kl. 9.30 og efterfølges af under-

visningen hver den første søndag i måneden. 

HUSK at skrive datoerne ind i jeres egen kalender. 

 

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 

På gensyn 

Karlheinz, Miriam, Elisabeth og Ann 
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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 

 

Kalender juni – august 2014 

 

VOR FRUE KIRKE 
 

Juni 

Søndag 1.  Dansk messe kl. 09.30  

 Det er sidste undervisningsdag inden sommerferien 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Lørdag 7. Pinsevigilie Dansk messe kl. 17.00 

Søndag 8.  Pinsedag Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 9. 2. Pinsedag    FIRMELSE Kl. 10.30 

Søndag 15. Den Hellige Treenigheds Fest. Kirkekaffe efter messen 

kl. 09.30 Kollekt for Bonifatius Werk 

 Engelsk messe kl. 11.30   

Torsdag 19.  kl. 18:30  Kristi Legems og Blods fest i Sct. Therese 

Kirke, Bernstorffsvej 54 i Hellerup. 

Søndag 22. Kristi Legems og Bods Fest. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 23. Sankt Hansaften i Præstebro Kirke, se opslag 
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Søndag 29. 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 

August 

Søndag 3. Dansk messe kl 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 10. Dansk messe kl 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 17. Kirkekaffe efter messen kl 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Jomfru Marias Optagelse i Himlen 

Søndag 24.  Dansk messe kl 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 31. Dansk messe kl 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Kollekt for Caritas Danmark 

 

 

SANKT ANTONI KIRKE 

Juni 

Søndag 1. Messe kl. 11:00 

Torrsdag 5. Økumenisk kirkevandring i Brønshøj kl. 19.00 fra Skt.  

 Antoni. Se notits andetsteds i bladet  

LørdaG 7. Pinsevigilie - Ingen messe i Skt. Antoni 

Søndag 8. Pinsedag: Familiemesse kl. 11:00 med efterfølgende fejring af 

 Skt. Antoni. Fællesspisning. Medbring en ret til 3 - 4 personer.  

 Se notits andetsteds i bladet. 

 2. pinsedag. Ingen messe i Skt. Antoni kirke 

 Firmelse i Vor Frue kirke kl. 10:30. 

Søndag 15. Den hellige treenigheds fest: Messe kl. 11:00 

Søndag 22. Kristi legems og blods fest: Messe kl. 11:00 

 Peter og Paulus fest: Messe kl. 11:00 
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Juli  

Ingen familiemesse eller kirkekaffe i juli. 

Søndag 6. Messe kl. 11:00 

Søndag 13. Messe kl. 11:00 

Søndag 20. Messe kl. 11:00 

Søndag 27.  Messe kl. 11:00 

August 

Søndag 3. Messe kl. 11:00.  

Søndag 10. Jomfru Marias optagelse i himlen: Messe kl. 11:00 

Søndag 17. Messe kl. 11:00 

Søndag 24. Messe kl. 11.00 

Fredag 29. Opstilling til Sommermarked kl. 16.00 

Lørdag 30. Opstilling til Sommermarked kl. 09.00  

Søndag 31. Friluftmesse kl. 09.00 

 Sommermarked kl. 10.00 – 15.00.  

 Loppetorv, Stor Tombola  m.m. 

Bemærk, kollekt for Caritas flyttes til 7. september 2014. 

 
 
 
 
Næste nummer af sognebladet udkommer 30. august 2014 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 20. august 
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Fra menighedsrådet.... 
 

Orientering fra menighedsrådsmøde nr. 1: 12. maj 2014 

 

 

Det nye menighedsråd har lige holdt deres første møde. Udover at 

være et spændende møde med gode og givtige drøftelser, har menig-

hedsrådet besluttet at arbejde videre med følgende: 

Fremover vil referaterne fra møderne komme på hjemmesiden. I vil 

kunne se et link til det på menuen. 

Vi vil gerne oprette forskellige arbejdsgrupper med ansvar for bl.a. 

kirkebygninger og grunde, kommunikation (hjemmeside, sogneblad, 

informationsmaterialer o.l.), liturgi. Dette bliver en ny måde for os at 

arbejde på, så det glæder vi os til. Nogle af disse grupper vil også 

involvere medlemmer af menigheden, så tænker man ”det kunne jeg 

godt tænke at være med til”, så vil vi meget gerne høre fra jer! 

Caritas har afholdt et workshop om diakoni i sognene lørdag den 10. 

maj. Her i Vor Frue kirke og Skt. Antoni menighed er vi i gang med 

at undersøge mulighederne for en besøgstjeneste for ældre i menig-

heden. Her har vi brug for medlemmer af menigheden, som kunne 

tænke sig at indgå i en sådan besøgstjeneste. Jette Svane og Yvonne 

Heinemeier er tovholdere for projektet. I må gerne kontakte dem, hvis 

I har yderligere spørgsmål eller er interesseret at være med i denne 

tjeneste. 

Menighedsrådet har desuden besluttet sig, at der fremover vil blive 

indhentet børneattester for alle frivillige og ansatte, som arbejder med 

børn og unge hver 3. år startende i år. Dette er ikke for at mistænke-

liggøre nogle. Det er efterhånden almindeligt at mange organisationer, 

f.eks. Danmarks Unge Katolikker, at det er fast rutine at opdatere 

børneattester med jævne mellemrum og det agter vi også at gøre. Vi 

håber på jeres forståelse af nødvendigheden af denne praksis. 

Franz Iqwebuike 

formand for menighedsrådet  
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Studiekredsen i fastetiden om det 2. Vatikankoncil 
 
De fire møder, afholdt i studiekredsen i løbet af fastetiden om 

Vatikankoncilet, var meget velbesøgte. 

Selvom det den 7. december til næste år er hele 50 år siden koncilet 

afsluttedes, så oplevede undertegnede, der var oplægsholder til ét af 

møderne, at koncilteksterne er forunderligt moderne og forståelige for 

mennesker i dag. 

Koncilfædrene (alle verdens biskopper sammen med paven) drøftede 

og vedtog i alt 16 koncildokumenter, som viste det sig, for altid skulle 

komme til at forandre vores kirke. Vi få katolikker, der er så gamle, at 

vi som voksne har levet før koncilet, oplever især at se forandringen i 

kirkens liv i dag. 

Der er ingen tvivl om, at pave Johannes den 23. var profetisk og 

inspireret af Gud, da han til forundring og overraskelse for mange, 

besluttede at indkalde til et økumenisk koncil (økumenisk = 

omfattende alverden) kun tre måneder efter sit valg til pave den 15. 

oktober 1958. 

Vi skylder fader Michael Bradley stor tak for sit ihærdige initiativ til 

at gennemføre denne studiekreds. Allerede nu har han nævnt 

muligheden for til den kommende adventstid, at tage fat på endnu 4 af 

koncilteksterne. Det syntes undertegnede vil være en rigtig god ide, 

som forhåbentlig kan gennemføres med mindst lige så stor tilslutning. 

 

Hjertelig hilsen 

Erik Elnebo  
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Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen: 
 

Økumenisk kirkevandring fra Skt. Antoni torsdag den 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 

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. 

(Deltagerpris 20 kr.). 

 

 

FIRMELSE i Vor Frue kirke  2. Pinsedag d.  9. juni kl. 10.30 
 

 

Skt. Antoni Fest søndag den 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 

medbringer en ret mad til ca. 3 – 4 personer til det fælles bord. Det 

kan både være noget koldt, varmt eller dessert.  

Vi sørger for tallerkener, men vær rare at medbringe eget bestik.  

Vi sørger også for drikkevarer. 

 

 

Sommermarked i Skt. Antoni søndag den 31. august 

Traditionen tro afholder vi vores store og flotte sommermarked den 

31. august. Vi modtager derfor meget gerne ting og sager (ikke store 

møbler). Disse kan afleveres i Skt. Antoni kirke eller Vor Frue kirke i 

forbindelse med messerne. Vi modtager også gerne vinflasker og fine 

ubrugte ting til den store tombola.  

Vi vil også meget gerne have hjælp til forberedelserne fredagen den 

29. august fra kl.16. Her har vi brug for nogle stærke folk til at bære 

tunge kasser op fra kælderen, men også til at hjælpe med at sortere og 

stille ting op på borde samt om lørdagen den 30. august fra kl. 9:00 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. 
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Kristi Legems og Blods fest 
 

I efterhånden mange år har vi hvert år fejret Kristi Legems og Blods fest 

med messe og procession i Sct. Therese Kirke og Rygaards skoles park. 

Det er sket på selve dagen, anden torsdag efter Pinse, selv om festen i 

vort bispedømme ellers er henlagt til om søndagen.  

Denne begivenhed var fra begyndelsen tænkt som en storkøbenhavnsk 

markering af festen. I de senere år har deltagelsen fra andre menigheder 

end Skt. Andreas og Skt. Therese været sparsom. Derfor vil jeg gerne 

appellere om, at man fra andre menigheder igen slutter op om denne 

fejring, også selv om man om søndagen i egen menighed måtte markere 

festen. Da Den hellige Families kirke på Nordvanggaard nu er nedlagt, 

vil den traditionelle Kristi Legems og Blods fejring dér ikke længere 

blive afholdt, så jeg indbyder også alle, som tidligere deltog i den, om at 

slutte op om fejringen i Skt. Therese kirke.  

Alle menigheder samt deres præster anmodes således om at deltage i 

fejringen af Kristi Legems og Blods fest torsdag den 19. juni kl. 18.30  

i Sct. Therese Kirke, Bernstorffsvej 54 i Hellerup 

De venligste hilsener Biskop CZESLAW KOZON 

 
 

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

Henvendelse til Franz Igwebuike eller Aage Vinter Christensen 

 
 

Hjælp, vi lever i en urskov! 

Nej, måske ikke en urskov, men græsset vokser!  

Vi har brug for en til at hjælpe os med at slå græsset i Vor Frue kirke. 

Vi forestiller 2-3 gange om måneden. Vi har en græsslåmaskine til 

opgaven. 

Er du personen, der kan passe den opgave? Eller bare gøre det en 

enkelt gang?  

Hvis du er, og vi håber du er! Så kontakt p. Allen, Aage Vinter 

Christensen eller Franz Igwebuike. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

Tlf. 4494 7694 – 4494 7678  


