
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 

Sogneblad nr. 22         December 2014 - Februar 2015 

Kære venner!  

Så er vi godt i gang med efterårets 

mørke side med regn og blæst og 

faldende aftentemperatur. Vi længes 

efter solen og de lange lyse aftener. Og 

det er denne længsel, vi bærer i os, 

mens vi går ind i advent. Så, selvom 

dagene bliver kortere, og vi skal spise 

flere vitaminer for at hjælpe os igennem 

mørket og kulden, ser vi frem til den tid, 

hvor lyset bryder frem igen. Vi tænder 

lys i advententstiden både for at se, hvor mange dage af 

mørket, der er endnu inden jul, og hvor mange af de mørke 

dage, der er gået. Advent er den tid, hvor vi er fristet til at give 

os ind til mørkets magt i alle dets former. Men advent er også 

den tid, hvor hver gnist af lys fremkalder et håb om et 

vedvarende stærkere lys. Vi jubler over at Verdens Lys, Jesus 

Kristus, snart er hos os igen og mørkets magt bliver brudt, og 

vi kan ånde frit i lysets fortrøstningsfulde varme. Så er det jul 

igen. 

Lad os også være et lys for hinanden i denne advent ved at 

vise hinanden næstekærlighed, tålmodighed, overbærenhed, 

omsorg og tilgivelse. Jeg ønsker jer alle en stille advent og en 

velsignet jul. 

P. Allen, 
 Sognepræst 
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Kirker 

Vor Frue Kirke 

Herlevgårdsvej 14 
2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke 
Frederikssundsvej 225  
2700 Brønshøj 

Præster 

Sognepræst 
p. Allen Courteau OMI 

tlf:44 94 76 94 
email: agcomi@mail.dk 

Præst for den engelske menighed 
p. Anton Thervaraj Fredrick OMI 

tlf: 44 94 76 78 
email: fthevaraj@yahoo.com 
 

Hjælpepræst 
p. Carroll Parker OMI 

tlf: 44 94 76 94 
email:carroll.parker@mail.dk 

Hjælpepræst 
p. Michael Bradley OMI 

 

Menighedsråd 

Formand 
Franz C. Igwebuike 

email: franz@privat.dk 
tlf: 26 15 00 13 

Næstformand 
Ann Marie Vinter Fox Maule 

email: amfm@dkma.dk 
tlf: 60 66 17 53 
 

Roshanie Andersen (43 44 00 50) Julietta Nielsen (44 47 66 32) 
 

Patrick Glynn (2624 6412) Jette Svane Hansen (38 28 61 58) 

 

Yvonne Heinemeier (26 91 88 99) Helle Bjerre (32 20 08 07) 
 

Malee Larsen (47 10 77 29) Zdravko Katic (88 71 49 37) 
 

Andre kontakter 

Præstegård 

Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 
tlf: 44 94 76 94 

Menighedens email 

vorfruekirke@tdcadsl.dk 
 

Menighedens bankkonto 

Nordea 
Reg.Nr. 2229 Kontonr 0716655849 

Sognesekretær: Jonna Madsen 

tlf: 44 65 88 67  
email: vorfruekirke@tdcadsl.dk 

Sogneblad: Jette Svane Hansen 
tlf: 38 28 61 58 
email: jette.svane@gmail.com 

Regnskabsfører: Anna Glynn 
tlf: 44 48 64 12  
email: anna.glynn@yahoo.dk 

Hjemmeside: Patrick Glynn 
www.vorfrueogsktantoni.dk 

tlf: 26 24 64 12 
email: patrickglynndk@yahoo.com 

Katolsk Bispekontor 
Gl. Kongevej 15 

1610 København V  
tlf: 33 55 60 80 
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Hjælp søges til kirkekaffe i Herlev 

I Herlev er der kirkekaffe den 3. søndag i hver måned efter 

den danske messe, undtagen i juli. 

Men vi mangler nogle til at hjælpe med at lave det. Der var 

nogle af deltagerne, der meldte fra i år, og der er flere, der har 

meldt fra til næste år. Bliver vi ikke flere, så må vi nok aflyse 

kirkekaffe nogle søndage. 

Der skal være 3 personer hver gang til at sætte borde og stole 

op, dække bord, lave kaffe og te, lave saft til børnene, lave 

eller købe kage og så rydde op bagefter. Man skal selv købe 

ind, men udgifterne dækkes af de penge, som deltagerne i 

kirkekaffen lægger. 

Vil du/I give en hånd med en gang om året, så kontakt mig. 

Det er mig, der laver kirkekaffelisten. Når listen er lavet, får 

alle deltagerne en kopi (helst på mail) og man aftaler så selv 

indbyrdes, hvem der gør hvad den enkelte dag. 

Jonna Madsen 

tlf: 2461 2517 

email: howarth@madsen.mail.dk 

Pakkefest i Brønshøj fredag den 23. januar, kl. 19:00 

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 Tantholdt 

Hansens arbejde blandt indianerne i Peru. Kom og vær med 

til en hyggelig aften. Vi serverer kaffe og kage.  
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Faste messetider 

Vor Frue Kirke 

 Søndag kl. 09.30 
  kl. 11.30 (engelsk) 
 Mandag kl. 10.30 
 Onsdag kl. 19.00 (med tilbedelse bagefter) 
 Torsdag kl. 09.30 (engelsk) 
 1. fredag kl. 19.00 (engelsk) 
 3. fredag kl. 19.00 (med rosenkrans bagefter) 

 Lørdag kl. 17.00 
Sankt Antoni Kirke 

 Søndag kl. 11.00 
kl. 18.00 (polsk) 

   

Kalender december 2014 - februar 2015 

December 

tir. 2. 19:00 Møde i rosenkransgruppe, Herlev 

tor. 4. 19:00 Studiekreds, Herlev 

søn. 7. 2. SØNDAG I ADVENT 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning, Herlev 

12:30 Church coffee after mass in English, Herlev  

tor. 11. 19:00 Studiekreds, Herlev 

søn. 14. 3. SØNDAG I ADVENT 
11:00 Familiemesse med fejring af Skt. Nikolaus efterfulgt af 

kirkekaffe, Brønshøj 

ons. 17.  19.00 Messe med bodsandagt, Herlev 

tor. 18. 19:00 Studiekreds, Herlev 

søn. 21. 4. SØNDAG I ADVENT 

10:30 Kirkekaffe efter messen, Herlev 

ons. 24. JULEAFTEN 
15:00 Familiemesse, Herlev 

tor. 25. JULEDAG 
09:30 Familiemesse, Herlev 
11:00 Messe, Brønshøj 
11:30 Mass in English, Herlev 
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fre. 26. 2. JULEDAG/STEFAN, DEN FØRSTE MARTYR 

9:30 Messe, Herlev  
11:00 Messe, Brønshøj 

søn. 28. DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF 

ons. 31. NYTÅRSAFTEN 
15:00 Takkegudstjeneste, Herlev 

Januar 

tor. 1. NYTÅRSDAG, FESTEN FOR MARIA, GUDS MODER (KOLLEKT 
FOR DET DANSKE BIBELSELSKAB) 
9:30 Messe, Herlev 

11:30 Mass in English, Herlev 

11:00 Messe, Brønshøj 

søn. 4. HERRENS ÅBENBARELSE 
09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning, Herlev 

12:30 Church coffee after mass in English, Herlev 

tir. 6. 19:00 Møde i rosenkransgruppe, Herlev 

søn. 11. HERRENS DÅB 
11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe, Brønshøj 

søn. 18. 2. ALM. SØNDAG 

10:30 Kirkekaffe efter messen, Herlev 

fre. 23. 19:00 Messe og Pakkefest i Brønshøj til fordel for p. 
Tantholdt-Hansens  arbejde i Peru 

søn. 25. ANSGAR (KIRKETÆLLING) 

Februar 

søn. 1. HERRENS FREMSTILLING (BLASIUSVELSIGNELSE) 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning, Herlev 
12:30 Church coffee after mass in English, Herlev 

søn. 8. 5. ALM. SØNDAG 
11:00 Messe uden kirkekaffe, Brønshøj 

søn. 15. 6. ALM. SØNDAG, FASTELAVN / SIDSTE FRIST FOR ARTIKLER 
TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
10:30 Kirkekaffe efter messen, Herlev 

11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe, Brønshøj 
ons. 18. ASKEONSDAG 

søn. 22. 1. SØNDAG I FASTEN 

ons. 25  19:00 Korsvejsandagt i forbindelse med messen, Herlev 

søn. 28 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
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Fra menighedsrådets formand 

Kære alle, 

2014 går på hæld og i forberedelsen til 

advent og jul og for den sags skyld 

nytåret er det normalt, man gør status 

på det år, der er gået.  

I mit første indlæg som formand stillede 

jeg spørgsmålet ”Hvor vil vi hen som 

kirke?”. Og dette spørgsmål, synes jeg, 

trænger sig på igen. Hvor vil vi hen som 

kirke? Hvor vil du hen som kirke? Snart fejrer vi julen og 

mindes Kristi fødsel, og som med alle fødsler kan man ikke 

lade være med at tænke, hvordan bliver fremtiden for barnet? 

Vokser det op og er rask? Kommer det til at leve op til sit 

fulde potentiale? Hvad kan vi som forældre gøre for at give 

barnet de bedste forudsætninger for at leve et fuldt og godt 

liv? Hvad nu hvis kirken var dit barn? Ville du ikke også stille 

de samme spørgsmål?  

Vi nærmer os desuden afslutningen på regnskabsåret 2014. 

Det giver også grund til at vende tilbage til vores 

kirkeskatskampagne fra sidste år. Vi har oplevet en fremgang 

i år! Og det er godt. Dog, er det tilstrækkeligt? Vi har 

budgetteret med 600.000 kr. i kirkeskatsbidrag. Vi regner 

med at komme ud af året med omkring 560.000 kr. Vi har 

desuden et budgetteret underskud på knap 86.000 kr. Det 

endelige underskud kan kun blive højere. Det må siges, at det 

ikke er holdbart at drive kirkeøkonomien på denne måde. 

I 2013 var der ca. 230 personer, der betalte kirkeskat. Vi er 

lidt over 2000 sognemedlemmer inkl. børn. Vi er ca. 200 



- 7 - 
 

mennesker i kirke til en gennemsnitssøndag til sammen i de 3 

messer i sognet. Vi har budgetteret med 210.000 kr. i kollekt 

(udover diverse særlige kollekter). Et lille hjemmeregnskab 

over kirkeskatbetalere: ca.(80 %) kommer i Vor Frue kirkes 

danske messer og resten mere eller mindre ligelig fordelt 

mellem Vor Frue kirkes engelske messe og Skt. Antoni. Denne 

fordeling giver et eller andet sted anledning til eftertanke. En 

eftertanke jeg vil lade stå. 

Ja, den sang har vi alle hørt mange gange - betal betal betal. 

Og det er ikke den sang, jeg vil synge. Jeg vil synge en anden 

sang. F.eks. Herre, gør mig til et redskab….  

Hvilken sang vil du gerne synge? 

Franz Igwebuike 

Menighedsrådsformand 

Ny dato for menighedsretræten 

Menighedens retrætedag som var planlagt for (men ikke 

afholdt) den 1. november 2014, bliver i stedet holdt lørdag 

den 31. januar 2015. Retrætelederen, p. Paul Marx O.M.I., 

har oplyst at retræten skal have det samme tema som 

oprindeligt planlagt: Glæden ved den katolske tro. Udover 

undervisning om retrætens tema indeholder dagens program, 

bl. a., introduktion til stille bøn, lectio divina over søndagens 

tekster, tilbedelse og fejring af eukaristien. 

Der kommer en tilmeldingsliste i Vor Frue Kirkes våbenhus. 

Men du kan også tilmelde dig via direkte kontakt til Patrick 

Glynn (tlf: 26 24 64 12, email: patrickglynndk@yahoo.com). 

Deltagelse er gratis, og frokost er inkluderet. 
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Studiekreds i adventstiden 

Som annonceret i sidste nummer af sognebladet tilbydes en 
studiekreds de 4 torsdage før jul, kl. 19.00 i Vor Frue Kirke. 
Temaet for studiekredsen er "Forventninger til Kristi komme." 
 
Studiekredsen er blevet planlagt af p. Michael Bradley. Men 
hvis hans hofteskade forhindrer ham i at deltage, vil p. Allen 
Courteau overtage den praktiske ledelse. 
 
De enkelte aftener indledes af menighedsmedlemmer, som har 
forberedt oplæg om de nedennævnte emner om Jesu 
menneskevordelse: 
 
1. Torsdag d. 27. november: Det gamle testamentes 

forventninger 
2. Torsdag d. 4. december: Jesu fødsel – Lukas, kapitel 1-2 
3. Torsdag d. 11. december: Gud med os – Jesu gerning 
4. Torsdag d. 18. december: Jesu tilstedeværelse i 

Johannesevangeliet 
 

I forbindelse med hvert oplæg er der mulighed for samtale og 
diskussion. 

Familieundervisning 

Programmet indledes med søndagsmessen kl. 9.30 i Herlev og 

efterfølges af undervisning den første søndag i hver måned. 

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 år og opefter 

 


