
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 

Sogneblad nr. 23          Marts 2015 - Maj 2015 

Kære venner!  

Først og fremmest vil jeg sige “godt nytår” til 
jer alle sammen og tak for året, der er gået.  

Vort sogn er velsignet med mange 
mennesker, der holder sognet kørende både 
på den åndelige og den praktiske side. Fr. 
Michael sørger for at engagere folk i nogle 
emner, som han mener, kunne være 
relevante for folk i dag. Han kunne ikke selv 
deltage i adventsprogrammet, men han er i 
gang med at få noget op at køre her i fasten. 
For jer, som ikke vidste det, havde Fr. 
Michael brækket venstre hofte her i september og er først kommet 
hjem igen juleaftensdag efter ophold på hospitalet og på 
genoptræningscenteret hos Sct. Joseph søstrene i Hellerup. Han 
ligner sig selv, dog nu går han med en albuestok. Forresten fylder 
Fr. Michael 90 år til oktober.  

Menighedsrådet, og især formanden Franz, har også været flittig 
med at se på de forskellige “vedligeholdelses”-projekter her i Vor 
Frue og Skt. Antoni. Og jeg ved, at der er mange af jer, som er 
meget trofaste med at gøre mange “små” ting, men jeg må sige, at 
det har en STOR betydning for mig og de andre i menigheden. Så, 
Tak og Bliv ved! Og vi beder om, at Herren vil forsætte med at 
velsigne jer med et godt helbred og kraft til at udføre disse 
gerninger.  

En af de store hovedpiner for præsterne og menighedsrådet har 
været opsætning af et nyt telefonsystem for præsterne. Langt om 
længe er systemet ved at fungere som ønsket! Nu skulle det være 
muligt for jer at ringe 4494 7694 (som før) og derefter kun trykke 

på et tal og få direkte forbindelse med den (fortsættes side 3) 
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(sognepræstens indlæg fortsat fra forsiden) 
præst (hvis han er på pinden), I vil snakke med, eller indtale en 
besked, som kun kan aflyttes af den præst. 

Jeg vil også takke jer for jeres kirkeskattebidrag. Jeg ved, at der 
kun er få som, i forhold til sognets størrelse, betaler deres 
kirkeskat ved at have 10-års eller 1-års kontrakt til bispekontoret. 
Jeg vil også takke alle, som bidrager med, hvad de kan i 
kollektkurven. Jeg ved, at man ikke gider høre om penge og 
kirkeskat, og hvorfor skal jeg give mere, når der er så mange, der 
ikke giver noget som helst. Vi vil blot bede om, at I alle kigger en 

gang til i jeres pengepung og ser, om I kan bidrage med lidt mere. 

Jeg ønsker jer en fredelig faste og en velsignet påske. 

P. Allen  
Sognepræst 

Rengøringsdag i Skt. Antoni den 28. marts 

Traditionen tro gør vi rent i kirken som forberedelse til 
påskefejringen. Der er derfor brug for masser af hænder til at 
hjælpe til. Der skal både fejes og vaskes gulv i kirken, pudses sølv- 
og messingtøj samt foretages anden rengøring. Vi starter kl. 10.00 
og slutter kl. 14.00. 

Kom frisk alle! 

Økumenisk kirkevandring fra Skt. Antoni den 21. maj 

Torsdag den 21. maj 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 (20 kr.).  
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Regnskab og budget 

  
Budget 

2014 

Regnskab 

2014 

Budget 

2015 

INDTÆGTER       

  Kirkebidrag i alt 100% 600.000 556.053 600.000 

  

Kollekter til sognet, 

kirkebøsse,kirkelige handlinger 208.000 180.122 208.000 

  Koll. andre formål end sognet 55.000 58.944 55.000 

  Arv og gaver 7.000 3.611 500 

  Salg kerter og bøger 30.000 30.704 30.000 

  

Husleje Brh. 

Udl.menighedslokaler m.m.  119.000 133.325 119.000 

  Indtægter i alt 1.019.000 962.758 1.012.500 

          

UDGIFTER           

  Kirkebidrag til bispedømmet 311.000 294.086 334.000 

  Koll. andre formål end sognet 55.000 58.944 55.000 

  Husleje, varme, lys 250.200 232.074 250.200 

  Skatter, afgifter, forsikringer 42.000 41.188 42.000 

  Kultusudgifter 35.000 22.683 32.000 

  

Vedligeholdelse af bygn. og 

invent. 92.000 92.072 77.000 

  Nyanskaffelser 50.000 101.091 55.000 

  Lønninger 130.000 120.656 130.000 

  Sogneblad 100 0 6.000 

  Møde- og kontorudgifter 38.700 24.605 36.000 

  Kørselsudgifter 50.000 31.232 41.000 

  Diverse udgifter 51.000 37.221 43.000 

  Henlæggelser   0   

          

  Udgifter i alt 1.105.000 1.055.851 1.101.200 

  Overskud/Underskud -86.000 -93.093 -88.700 
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Fra menighedsrådets formand 

Kære alle 

Ja, det er jo snart længe siden, men godt 
nytår! Det nye år bringer gerne nye ting 
med sig og nogle ting fra det gamle år.  

I dette blad præsenteres regnskabet for 
2014 og budgettet for 2015. Som jeg skrev 

i det sidste blad, så forventede vi et større 
underskud end budgetteret. Dette 
underskud blev heldigvis ikke så meget 
større, men et underskud på godt kr. 
93.000 giver anledning til en vis 
refleksion. I 2015 skal vi i gang med 
endnu flere projekter - vi regner med 
endeligt at få ordnet vores vinduer i menighedssalen i Vor Frue 
kirke. Vi er også i gang med nogle vedligeholdelsesprojekter i 
præsteboligen og udenfor kirken, så p. Michael Bradley kan have 
de mest optimale betingelser for at komme rundt i boligen og i 
kirken. Vi er meget glade for at have ham hjemme igen i vante 
omgivelser. 

I budgettet for 2015 påregner vi et større underskud end i 2014 på 
grund af de forskellige projekter og øget bidrag til præsternes løn. 
Det betyder, at vi igen, igen må gøre en indsats for at få flere 
kirkeskattebetalere i sognet. I løbet af året vil vi sende breve ud til 
menighedens medlemmer med endnu en opfordring om at betale 
kirkeskat. Vi håber, I vil tage imod opfordringen. 

I har måske læst om strukturreformen, hvor Skt. Antoni kirke igen 
er i farezonen for at blive lukket. Menighedsrådet er i gang med at 
formulere et høringssvar til bispedømmet. Vi har fuld forståelse for 
den situation den Katolske kirke i Danmark er i. Vi synes dog, at 
de foreslåede ændringer i virkeligheden ikke løser noget, og vi 

appellerer derfor til bispedømmet (fortsættes på side 8)  
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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 marts 2015 - maj 2015 

Marts 

søn. 1 2. SØNDAG I FASTEN 
 

09.30  Familiemesse efterfulgt af undervisning Herlev 
12.30  Church coffee after mass in English Herlev 

tir. 3 
 

19.00 Møde i rosenkransgruppen Herlev 

ons. 4 
 

19.00  Korsvejsandagt ifm. messen Herlev 

søn. 8 3. SØNDAG I FASTEN 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Brønshøj 

man. 9 
 

19.30 Foredrag i Medborgerhuset: ”Livet er et mirakel” Herlev 

ons. 11 
 

19.00  Korsvejsandagt ifm. messen Herlev 

søn. 15 4. SØNDAG I FASTEN 
 

10.30 Kirkekaffe efter messen m. besøg af Caritas Brobyggerne Herlev 

ons. 18 
 

19.00 Korsvejsandagt ifm. messen Herlev 

tors. 19 
 

19.30 Foredrag om ”Evangeliets glæde” Herlev  
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fre. 20 
 

19.00 Korsvejsandagt ifm. messen Herlev 

ons. 25 
 

19.00 Bodsandagt ifm. messen Herlev 

lør. 28 
 

10.00 Rengøringsdag i Skt. Antoni Brønshøj 

søn. 29 PALMESØNDAG  
 Sommertid begynder  
 Almindelige messetider for søndag 

April 

tor. 2 SKÆRTORSDAG 
 

16.00 Skærtorsdagliturgi Brønshøj 
17.00 Skærtorsdagliturgi Herlev 

fre. 3 LANGFREDAG 

 Kollekt for Det Hellige Land 
 

15.00  Langfredagsliturgi Brønshøj 
15.00  Langfredagsliturgi Herlev 

lør. 4 PÅSKELØRDAG 
 

21.00  Påskenatsliturgi efterfølgt af agapemåltid Herlev 

søn. 5 PÅSKEDAG 

 Almindelige messetider for søndag 

man. 6 2. PÅSKEDAG 
 

09.30 Messe Herlev 
11.00  Messe Brønshøj 

tir. 7 
 

19.00 Møde i rosenkransgruppen Herlev 

søn. 12 2. SØNDAG I PÅSKEN 
 Guds Barmhjertigheds søndag 
 

09.30 Første kommunion ifb. messe Herlev 

11.00 Første kommunion ifb. familiemesse, derefter kirkekaffe Brønshøj 
11.30 First Holy Communion during English Mass Herlev 

tor. 16 
 

19.30 Menighedsrådsmøde nr. 9 Herlev 
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søn. 19 3. SØNDAG I PÅSKEN 
 Kirketælling 
 

10.30 Kirkekaffe efter messen Herlev 

søn. 26 4. SØNDAG I PÅSKEN 
 International bededag for præste- og ordenskald 
 Kollekt til bispedømmets teologistuderende 

Maj 

søn. 3 5. SØNDAG I PÅSKEN 
 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Herlev 
12.30 Church coffee after mass in English Herlev' 

tir. 5 
 

19.00 Møde i rosenkransgruppen Herlev 

søn. 10 6. SØNDAG I PÅSKEN 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Brønshøj 

tor. 14 KRISTI HIMMELFART 
 

09.30 Messe Herlev 

11.00 Messe Brønshøj 
11.30 Mass in English Herlev 

fre. 15 
 

11.00 Firmelse Herlev 

søn. 17 7. SØNDAG I PÅSKEN 
 

10.30 Kirkekaffe efter messen Herlev 

tor. 21 
 

19.00 Kirkevandring Brønshøj 

søn. 24 PINSEDAG 

 Almindelige messetider for søndag 

søn. 31 DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST  
 Valfart til Åsebakken - ingen danske messer 

(menighedsrådsformands indlæg fortsat fra side 5)  
og biskoppen om at gentænke de forslåede ændringer med henblik 
på visionære løsninger, som samler kirken og ikke skaber splid, 
tristhed og bitterhed hos de sogne, som foreslås lukket. 

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand  
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Sognestruktur 

Bispedømmets længe ventede plan for den Katolske Kirkes nye 
Danmarkskort blev offentliggjort i Katolsk Orientering den 16. 
januar. Ifølge planen ville de nuværende 47 sogne blive reduceret 
til 28 "pastorale enheder". 

Formålet med planen er at tilpasse Kirken i Danmark til de 
nuværende omstændigheder, hvor der er langt flere katolikker men 
langt færre præster end for 50 år siden, og hvor en skrantende 

økonomi kræver både besparelser og nye indtægtskilder. Alene af 
økonomiske årsager var det en del af bispedømmets 
budgetplanlægning for 2015 at frasælge kirkebygninger og 
menighedslokaler for mindst 15 mio. kr. Håbet er, at investering af 
dette beløb vil føre til en fremtidig finansiel merindtægt på 500.000 
kr. per år. 

Selv med kirkelukningerne vil flere af de nye pastorale enheder 
have mere end 1 kirke. Men det er lidt uklart, hvad fremtiden bliver 
for vores sogn. Herlev-Brønshøj er, som den eneste af de 28 
pastorale enheder, tiltænkt "1 eller 2" kirker i planen. (NB. Det er 
en kendt fejl, at der står "2" kirker i Katolsk Orienterings tabel over 
pastorale enheder. Den officielle plan som blev sendt til 
menighederne, angiver "1 eller 2" kirker for vores enhed.) Uformelt 
har vi erfaret, at bispedømmet ønsker at sælge Skt. Antoni Kirke, 
men ikke kan gøre det p.t. på grund af bygningens ejerforhold. 

Udover Skt. Antoni nævner bispedømmets plan lukning af kirkerne 
i Tønder, Haderslev, Grenå, Thisted, Assens, Nyborg, Kalundborg 
og Vordingborg. 

Strukturplanen er nu sendt ud til høring i menighederne. Med 
menighedernes input skal planen igen drøftes ved et 
ekstraordinært pastoralrådsmøde den 28. marts og et 
ekstraordinært præsterådsmøde den 10. april. Den endelige plan 
forventes offentliggjort i maj. Gradvis implementering af planen 
skulle begynde i august.  
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Foredrag i fastetiden 

Evangeliets glæde 

Menighederne i Vor Frue, Skt. Antoni og Skt. Therese sogne 
indbydes herved til et foredrag om pave Frans ”apostolske 
skrivelse” om forkyndelsen af Evangeliet. Den er udkommet på 
Ansgarstiftelsens Forlag med titlen ”Evangeliets Glæde.” Bogen, der 
har baggrund i drøftelserne på den 13. bispesynode i oktober 2012, 
er oversat af Hanne Gregersen og Erling Tiedemann. Vi har fået 

Hanne Gregersen til at komme og fortælle om denne helt 
anderledes bog, som man normalt ikke ser komme fra en pave. Nu 
har vi en enestående mulighed for at høre, spørge og diskutere med 
Hanne om alt det nye og spændende i bogen. 

Foredraget finder sted torsdag den 19. marts kl. 19.30 i 
menighedssalen ved Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 
Herlev. Der serveres kaffe/the og småkager, og deltagelse koster kr. 
10.00, som vil blive opkrævet på mødet. 

Få ekstra meget ud af foredraget ved at læse bogen i forvejen. 
Bogen kan købes efter søndagsmesserne i Vor Frue Kirke eller på 
Pastoralcentret, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V, telefon 33 55 60 50, 
e-mail: pastoral@pastoral.dk. Bogen koster kr. 119.00. 

Livet er et mirakel 

Herlev Fælleskirkelige Udvalg indbyder i samarbejde med FOF til 
en aften med sognepræst ved Holmens Kirke Anna Mejlhede og 
astrofysiker Anja C. Andersen mandag 9. marts 2015 i Herlev 
Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, Herlev, kl. 19.30. 

Med udgangspunkt i deres bog “Livet er et mirakel” lægges der op 
til en diskussion af skabelsesberetningen, meningen med livet, at 
nysgerrighed og kærlighed er afgørende urkræfter, og hvorfor 
præsten har valgt at have tillid til videnskabens forklaring på 
universets begyndelse og astrofysikeren valgte at blive døbt i Guds 
navn. Prisen er 75 kr. pr. billet, som kan købes ved indgangen.  
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Caritas indsamlinger 

Kære menighed 

I skal have en stor tak for de mange briller, som I lægger i kurvene. 

Jeg tror, jeg efterhånden har afleveret mere end 200 par briller på 

sekretariatet til Susanne, der tager dem med til den lille brilleklinik 

i Niger. Jeg finder også jævnligt frimærker, som jeg kan aflevere. 

Der er en frivillig på sekretariatet, der sorterer dem, og siden bliver 

de solgt videre  

Og sikke et flot resultat juleindsamlingen har givet: 3855,50 kr. 

blev det til i indsamlingsbøsserne – og seks cykler, kunne det blive 

til. Og mange har sikkert bidraget via bankoverførelser/giro. Tak 

til alle for jeres bidrag! I alt er der kommet 431.000 ind til 

juleindsamlingen! 

Med fasten følger også bispedømmets fasteindsamling til 

Caritas. I år samles der ind til at hjælpe socialt udsatte kvinder i 

Niger. Caritas Niger driver et center for socialt udsatte kvinder i 

Nigers hovedstad Niamey. Kvinderne eller pigerne, helt ned til 10-

12 års alderen, er af forskellige årsager kommet i uføre. De har 

måske fået et barn udenfor ægteskabet og er derfor ofte blevet 

udstødt af deres familie. De har ingen uddannelse og ingen anden 

mulighed for at forsørge sig end ved prostitution. Centeret arbejder 

for at hjælpe kvinderne med at få en uddannelse som f.eks. 

barneplejerske eller skrædder og tilbyder dem desuden 

undervisning i hygiejne, ernæring og juridisk bistand i 

faderskabssager. Desuden forsøger centeret at genetablere 

kontakten mellem kvinderne og deres familie. Traditionen tro vil en 

del af de indsamlede midler gå til katastrofefonden. 

Jette Svane Hansen 

 Caritas sognerepræsentant  



- 12 - 

Besøg af en Brobygger søndag den 15. marts i Herlev 

I forbindelse med kirkekaffen i marts vil vi få besøg af Christa 

Kranich, studentermedhjælper i Caritas. 

For at gå nye veje i forhold til at oplyse om sit udviklingsarbejde 

sendte Caritas med pilotprojektet ”Unge Brobyggere” i oktober 

måned to unge, Christa Kranich og Peter Andreas Munk-Nielsen, til 

Zimbabwe, for at de kunne få indsigt i landets situation og opnå et 

solidt kendskab til det arbejde Caritas udfører i landet. De skulle 

besøge forskellige projekter om bæredygtig landbrugsudvikling, om 

organisering af småbønder og fortalervirksomhed, det vil sige 

arbejdet med at søge indflydelse på beslutninger, der vedrører 

lokalbefolkningen. 

Brobyggerne besøgte også projektet ”Young Farmers Club”, som er 

fokus for de katolske skolers indsamling over de næste to år. Det 

består af 400 unge forældreløse eller HIV-smittede unge under 18 

år og er et af Caritas’ udviklingsinitiativer i bispedømmet Bulawayo 

i den sydvestlige del af Zimbabwe.  

Brobyggerne har allerede besøgt flere sogne og katolske skoler. 

Gennem oplæg med levende billeder, videoer og cases har de to 

Brobyggere fortalt om deres oplevelser og om udvikling og er 

således med til at bygge bro mellem Danmark og Zimbabwe og 

unges virkelighed i de to lande. 

Der kan blive lagt op til drøftelse af generelle udviklings-

problematikker, Caritas’ arbejde i Zimbabwe og hvorfor det nytter 

at hjælpe – at vise næstekærlighed i praksis. 

Kom og hør, hvad Christa fortæller. 


