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Kære venner! 

Velkommen tilbage efter en dejlig varm 

sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode 

feriedage med familie og venner og nu er 

parate til at starte en ny sæson af aktiviteter 

i sognet så vel som i bispedømmet og det 

økumeniske.  Der er nok at tage fat på. 

Spørgsmålet er... om man vil være med og 

hvor meget man kan eller vil engagere sig. 

Jeg vil gerne takke alle som har hjulpet til i kirken sommeren over, 

med at sørge for blomster og musik og rengøring og at hækken blev 

klippet, og lektorer og kommunionsuddelerer, ministranter og 

sakristaner, og som almindelige bedende kirkegænger. Der er ikke 

så mange nye aktiviteter, men vi håber på, at få flere folk, som 

måske ikke har været med før, til at deltage i sognets liv, både på det 

åndelige og på det praktiske niveau.  Vi har vores "Tordenskjold-

soldater" som ved, hvordan vi "plejer" at gøre tingene, men vi er 

altid på udkig efter nye folk og nye tanker. Så kan vi lære fra 

hinanden.  

Lad os huske at bede for hinanden og for alle vore brødre og søstre 

over hele verden, som lider og er i nød. Må det, Herren har sået i os i 

foråret bære megen frugt her i efteråret.  

Herren velsigner jer.  

P. Allen, Sognepræst 
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Skal dine børn til 1. kommunion i 2015? 
 

Kære forældre, venner og familie til kommende 1. kommunikanter. 
 

De børn, der går i 2. eller 3. klasse og 

er 8 eller 9 år gamle, er som regel klar 

til at kunne modtage Jesus i kommu-

nionen.  Den dag man modtager 1. 

kommunion er en stor dag i det 

katolske tros barneliv. Børnene skal 

derfor være forberedt inden de går til 

1. kommunion, da det er et sakra-

mente – en af kirkens nådegaver, som 

børnene skal modtage. 

Her i menigheden forbereder og 

underviser jeg børnene den 1. søndag i 

måneden efter familiemessen i Vor 

Frue i Herlev samt på udvalgte undervisningslørdage. (Jeg har været 

kateket og indskolingslærer i mere end 10 år.) 
 

Hovedbudskabet i undervisningen er, at vi som katolikker tror, at 

Jesus virkelig er tilstede i brødet og vinen, og hovedindholdet for 

undervisningen er, at få børnene at forstå dele af messens indhold. 

Derfor er det vigtigt, at børnene ofte kommer til messe, og at man på 

undervisningssøndage sidder så langt fremme i kirken som muligt – 

evt. på en af de forreste bænke sammen med mig. Børnene er også 

meget velkomne til at hjælpe præsten under messen ved at ministrere. 
 

I det års tid, hvor de forbereder sig, er det derfor en god idé at undgå 

sportsstævner og at invitere til fødselsdagsfester den 1. søndag i 

måneden. 
 

Efter nogle af undervisningsgangene vil der være ting, som I skal lave 

hjemme med jeres børn, for at forberede dem. Det er derfor en god idé 

at lære børnene hjemme at gøre korstegn og at bede bønnerne 

”Fadervor”, ”Hil dig Maria” samt bede bønner og bordbønner med 

børnene jævnligt.  

Børnene vil få en mappe med opgaver, som vi laver i løbet af året. 

Mappen skal med frem og tilbage til hver eneste undervisningsgang. 

Desuden får de et lamineret ark med messens svar. 
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Vi holder informationsmøde d. 7. september, hvor I bl.a. får datoer og 

tispunkter og får lejlighed til at stille spørgsmål og høre nærmere. Jeg 

vil desuden bede jer om at medbringe en kopi af barnets dåbsattest 

denne søndag.  
 

Jeg glæder mig meget til at møde jer og jeres børn. 
 

Med venlig hilsen  

Miriam Garde 

 

 

Et par tanker om min firmelsesundervisning 
 

Jeg har nu efterhånden undervist i mange år, og dermed har der udfor-

met sig en vis struktur i det forløb, som jeg prøver at gennemføre hver 

gang.  Dog har jeg varieret og tilpasset forløbet hele tiden til det hold 

af unge mennesker, jeg nu har at gøre med.  Jeg har som lærer aldrig 

kunne lide bare at gentage mig selv, og jeg når desværre aldrig 

igennem alt det materiale, jeg kunne tænke mig. 

Ved sidste firmelse mente pater Allen i sin prædiken, at jeg også 

havde undervist i Gammel Testamente, hvilket jeg desværre ikke 

nåede.  Det vil jeg prøve i år. Og jeg vil knytte hele forløbet til en 

række bibelske og historiske skikkelser, både fra det gamle og det ny 

testamente - og helst også fra nyere tid. Helst fra Abraham over 

Moses og David ... og til Maria, Johannes Døber, personer i Jesu 

lignelser, Paulus og frem til Pave Johannes den 23.  

Det er en stor mundfuld, og firmanderne skal hjælpe med til det. Mit 

problem er den forholdsvis knappe tid. Den enkelte undervisningstime 

kan dårligt blive længere. Derfor vil jeg gerne også inddrage den 

lejlighedsvise 5. søndag i måneden således, at kun 2. søndag springes 

over, fordi jeg dér er engageret i familiemessen i Sankt Antoni. 

 

Den første undervisningsdag er søndag d. 7. september 2014 i Vor 

Frue kirke efter familiemessen, hvor vi starter med forældremøde. 

 

Karlheinz Löhrer, Brønshøj 
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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 

 

Familieundervisning: 

Indledes med søndagsmessen kl. 9.30 og efterfølges af under-

visningen hver den 1. 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  

 

Mange hilsner Karlheinz, Miriam, Elisabeth og Ann 

 

Her er de faste datoer indtil jul 2014: 

Søndag d. 7. september 

Søndag d. 5 oktober 

Søndag d. 2 november 

Søndag d. 7. december 
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Kalender september – november 2014 

 

VOR FRUE KIRKE 
 

September 

Tirsdag 2. Rosenkrans gruppen mødes kl. 19.00 

Søndag 7.  Dansk messe kl. 09.30  

 Familieundevisning starter 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 14.  Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 17. Menighedsrådsmøde 

Søndag 21. Kollekt for Katolsk menighedspleje  

 Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 28. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 
 

Oktober 

Søndag 5.  Dansk messe kl. 09.30  

 Familieundevisning 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Tirsdag 7. Rosenkrans gruppen mødes kl. 19.00 

Søndag 12. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 19. Kirkekaffe efter messen kl. 9.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Torsdag 23 Menighedsrådsmøde 

Søndag 26. Sommertid ender – HUSK at stille urene 1 time tilbage 

Kollekt for Verdensmissionen 

 Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 
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November 

Lørdag 1.  Menighedsretræte kl. 10.00 – 18.00 

 Stor Alle Helgens fest for alle børn & unge i Vor Frue 

Søndag 2. ALLE HELGEN   (se opslag) 

 Dansk messe kl. 09.30 

 Familieundervisning efter messen. 

 Engelsk messe kl. 11.30. Church Coffee  

 Kl. 15.00 Andagt på Gladsaxe kirkegård, hvor vi mindes 

vore afdøde. 

Tirsdag 4. Rosenkrans gruppen mødes kl. 19.00 

Lørdag 8. Fælleskirkelig fællesspisning (se omtale) 

Søndag 9. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Lørdag 15. Arbejdsdag – Kom og giv en hånd med 

Søndag 16. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 20.  Menighedsrådsmøde 

Søndag 23. Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Lørdag 29. Adventshygge for hele sognet i Vor Frue (se opslag) 

Søndag 30. 1. søndag i advent Messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

 

 

Rosenkransgruppe 
 

Vi mødes 1. tirsdag i måneden kl. 19.00 i menighedssalen i 

Vor Frue kirke.  

 

En kendt præst har sagt til os ” Familier, der beder sammen, 

forbliver sammen” 

 
 
Næste nummer af sognebladet udkommer 23. november 2014 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 9. november. 

 

 

- 7 - 



SANKT ANTONI KIRKE  
September 

Søndag 7. Familieundervisningen starter i Herlev kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00  Kollekt for Caritas 

Søndag 14. Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00   

Søndag 15. Messe kl. 11.00 

Søndag 21. Messe kl. 11.00  

 Kollekt for katolsk menighedspleje 

Søndag 28. Messe kl.11.00 

 

Oktober 
Søndag 5. Messe kl. 11.00 

 Familieundervisning i Vor Frue Kirke kl. 09.30.  

Søndag 12. Høstmesse (Familiemesse) kl. 11.00 – Medbring frugt og 

 grønt, som bliver bortauktioneret under kirkekaffen til  

 fordel for CARITAS 

Søndag 19. Messe kl. 11.00   

 Kollekt for verdensmissionen 

Fredag 24. Bankospil i Sankt Antoni kl. 19.30. Messe kl. 19.00 Overskud- 

 det går til Pater Peter Tantholdt Hansens arbejde i Peru. 

Søndag 26. Sommertid ender – HUSK at stille urene 1 time tilbage  

 Kollekt for Verdensmissionen 

 Messe kl. 11.00.  
  

November 
Lørdag 1.  Havedag i Sankt Antoni kl. 10.00 – 14.00. Vi har altid brug 

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

 Menighedsretræte i Herlev 

Søndag 2. ALLE HELGEN 

 Familieundervisning i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00   

 Andagt på Vestre kirkegård kl. 16.00 

Søndag 9. Pavens dag – kollekt af Peterspenge 

 Familiemesse kl. 11.00 – kirkekaffe. 

Søndag 16. Messe kl. 11.00  

Søndag 23. Messe kl. 11.00 

Søndag 30. 1. søndag i advent Messe kl. 11:00 
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Fra menighedsrådet..... 

 

Kære alle, 

Velkommen tilbage fra sommerferien. Jeg håber alle har nydt det 

gode vejr og er vendt tilbage til hverdagen med fornyet styrke. 

Menighedsrådet er også vendt tilbage til arbejdet og har holdt vores 

første møde efter sommeren.  

Der er forskellige projekter, der sættes i gang i de kommende 

måneder. Oblatfædrene og jeg har været i gang med drøftelser om at 

få et nyt tlf omstillingsanlæg til præsteboligen i Vor Frue kirke. Når 

dette er klart, vil det være muligt at ringe til hovednummeret og vælge 

den præst, man gerne vil snakke med. Det glæder vi os til. Ved 

samme lejlighed vil vi også gerne oprette trådløst internet i 

kirkebygningen/menighedssalen samt fremtidssikre kirkebygningen 

med internetstik o.l. 

Vi skal også i gang med kirkeskatskampagnen igen. Vi kan se fra 

indbetalingerne for 1. og 2. kvartal, at kampagnen fra sidste år synes 

at have båret frugt - disse indbetalinger har været højere end samme 

perioder de sidste 4 år. Mange tak til alle for det! Det betyder 

selvfølgelige ikke, at vi så skal slappe af. Vi må blive ved og forsøge 

at nå endnu flere. Vi skal desuden også se, hvordan det ser ud for 

resten af 2014 for at kunne melde om der er tale om en stigning. 

Tale om kirkeskat og de varslede ændringer af det katolske landkort, 

som vores nye generalvikar skriver om i Katolsk Orientering nr. 10, 

2014 giver mig anledning til at stille spørgsmålet, hvad ønsker vi 

egentlig af vores kirke? Jeg vil slutte med et lille tankeeksperiment, 

som jeg vil bede jer tænke lidt over: Hvordan ser din drømmekirke i 

Danmark ud? Her tænker jeg både i engagement, fysiske forhold, 

præster, menigheder? 

Personligt, så er jeg fortaler for de større enheder generalvikar 

Engelbrecht taler om. Ikke så meget fordi vi skal kunne mere med 

samme ressourcer, men fordi det giver muligheder! Jeg har en drøm, 

for at låne lidt fra Martin Luther King, jeg har en drøm om en katolsk 

kirke i Danmark, hvor vi er mange om at udleve troen i fællesskab. 

Hvor begrebet ”tordenskjoldssoldater” faktisk betyder de mange 

mennesker, der kommer og deltager aktivt i kirken og ikke kun et 

fåtal af personer, som løser mange praktiske opgaver i kirken.  

 

Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand 



 

Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen: 
 

MENIGHEDSRETRÆTEDAG 
 

EMANUEL Gud er med os 
 

Menigheden i Vor Frue og Sankt Antoni indbydes til at deltage i en 

dag med særlig henblik på bøn og reflektion i forventning om den 

forestående julefest, festen for Jesus fødsel. 

Menighedsretræten finder sted i Vor Frue Kirke lørdag d. 1 november 

fra kl. 10.00 til kl. 18.00.  p. Paul Marx O.M.I., som har stor erfaring i 

at lede retræter, vil lede dette vigtige sogneprogram. 

 

Retræten vil fokusere på en større åndelig opmærksomhed for hver 

enkelt og vil også tilbyde et evangeliserende miljø af fællesskab 

blandt deltagerne. Derfor anbefales hele menigheden at deltage i 

retrætedagen. 

 

Andet Vatikaner Koncil taler om lægfolkets uundværlige rolle i 

Kirken, og fortsætter med at sige at: ”Lægfolket, som har fået del i 

Kristi præstelige, profetiske og kongelige embede, opfylder i Kirken 

og i verden deres egen del af hele Guds folks sendelse.  Lægfolket 

udøver et virkeligt apostolat ved at stræbe efter at udbrede evangeliet, 

at helliggøre menneskene og at gennemtrænge og fuldende verden 

med evangeliets ånd” 

Derfor skal alle, der er interesserede sætte et kryds i kalenderen og 

reservere 1. november – Allehelgens dag til at deltage i samværet ved 

menighedsretræten. 

 

Der bliver opsat en tilmeldingsliste i kirken og deltagelse er gratis. Vi 

sørger for frokost. 

 

Michael Bradley O.M.I. 
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Fællesspisning og fest! 

Lørdag d. 8. november kl. 18.00 – 21.30 I Birkholm sognehus 

Det er blevet en dejlig tradition, at Herlev Fællekirkelige Udvalg 

arranger en fest i løbet af efteråret. Vi inviterer til sammenskudsgilde 

og festlig underholdning. 

Medbring en ret til buffeten – drikkevarer kan købes. 

 

 

Studiekreds i adventstiden  
 

I fortsættelse af den studiekreds, der fandt sted i  

Fasten, tilbydes en ny studiekreds i adventstiden 
 

4 torsdage før Jul, kl. 19.00 i Vor Frue Kirke 

 

Emnet er:  
 

Adventsreflektioner – Forventninger til Kristi komme  
 
 

Ledelse: Studiekredsen ledes af p. Michael Bradley, men de 

enkelte aftener indledes af medlemmer af menigheden, som har 

forberedt de nedennævnte emner om Jesu menneskebliven: 
 

Torsdag d. 27. november Det gamle testamentes forventninger 

Torsdag d. 4. december Jesu fødsel – Lukas, kapitel 1-2 

Torsdag d. 11. december Gud med os – Jesu gerning 

Torsdag d. 18. december Jesu tilstedværelse i Johannesevangeliet 
 

Ved møderne er der mulighed for samtale og diskussion. 
 

 

 

Michael Bradley O.M.I. 
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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 1. november. 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 15. 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 kælderen og alle de ting, vi ikke får 

klaret til daglig.  

Vi sørger for frokost – Denne dag er slet ikke kedelig, I lærer nogle at 

kende og nogle at kende bedre. Det vil også være dejligt med nogle 

yngre hjælpere. 

 

 

 

 

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 


	Skal dine børn til 1. kommunion i 2015?
	Se også: Menighedens hjemmeside: www.vorfrueogsktantoni.dk
	Kalender september – november 2014
	Lørdag den 1. november. 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 ka...

