
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 

Sogneblad nr. 24          Juni 2015 - August 2015 

Kære venner,  

Jeg kan lige nå at skrive denne artikel til 
sognebladet, inden jeg tager på ferie d. 28. 
maj. Jeg rejser først efter vi har fejret Kristi 
Himmelfart (d.14.), firmelse af nogle af 
sognets unge (d. 15.), økumenisk kirke-
vandring i Brønshøj (d. 21.) og pinse (d. 24.) 
sammen. Jeg skal til mine søstre i Minnesota 
i USA, og hvis alt går godt, er jeg tilbage igen 
d. 19. juni, så jeg kan være med til Skt. Hans 
aften ved Præstebro kirke d. 23. juni. Mens 
jeg er på ferie vil p. Paul Marx, OMI. afløse 
mig. 

Jeg kan også mærke, at alle ser frem til sommer, så man kan gå på 
“sommerferie”, om den er hjemme eller andetsteds. Vi har alle haft 
et langt arbejdsår og trænger til at slappe af. Jeg vil gerne takke 
igen, alle der bruger deres kostbare tid og økonomiske ressourcer 
til at hjælpe i sognet, om det er ved at hjælpe og besøge andre i 
menigheden eller ved de forskellige tjenester i kirken eller på 
sognekontoret eller på rengørings -/ havedage eller til at forkæle 
præsterne.  

Nogen kunne måske finde på at sige, at “det er en gammel 
menighed! ” Jeg vil sige, at det er en gammel og erfaren menighed, 
som har holdt sammen over mange år, i tykt og tyndt, som man 
også siger. Når man hører folk fortælle historier om “den gang”, 

kan man høre en vis stolthed ved, at man var med til noget, der var 
nyt eller spændende eller anderledes. Hvor man ikke havde så 
mange penge, men alligevel kunne have det sjovt og holde venskab 
med hinanden i mange år. Og nu, hvor der kommer flere nye 
medlemmer til vor gamle menighed, mærker man, at tingene få lov 

til, som det altid har været, at stå sin prøve. (fortsættes side 3)  
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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. 2228 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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 (sognepræstens indlæg fortsat fra forsiden) 
Der er plads til alle og alles mening. Lad os fortsætte med det gode 
samarbejde og gøre som Jesus sagde i Evangeliet for den 6. søndag 
i Påsken: “Dette er mit bud, at I elsker hinanden, som jeg har 
elsket jer!” 

Hav en rigtig god sommer alle sammen. 

P. Allen  
Sognepræst 

 

Med fasten fulgte bispedømmets fasteindsamling til Caritas 

I år blev der samlet 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. 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. Derudover forsøger centeret at genetablere 
kontakten mellem kvinderne og deres familie.  

Traditionen tro vil en del af de indsamlede midler gå til 
katastrofefonden. 

Der skal lyde en stor tak til alle bidragydere både til de af jer, der 
har indbetalt via netbank og til de, der har givet bidrag til 
indsamlingen i kirkerne.  

Det samlede resultat for hele landet foreligger ikke endnu; men 

indsamlingen i vores kirker gav et meget flot resultat.  

I alt blev det til 4.266,50 kr. 

Jette Svane Hansen 
 Caritas sognerepræsentant  
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Fra menighedsrådets formand 

Kære alle 

Så nærmer vi os sommeren og i disse dage 
nyder de mange helligdage, som kendetegner 
foråret. Vi har fejret kirkens største højtid - 
påsken og i skrivende stund pinsen om en 
uge. 

Påsken og pinsen giver mig anledning til at 
tænke på to ting:  

 vor kristne tro, at Gud elsker os og lod sin 
søn, Jesus Kristus, dø for vore synder og 
opstå, så at også vi skal få del i 
opstandelsen.  

 pinsens budskab og at denne dag for snart 2000 år siden blev 
kirken født. 

Det er den kirke vi i dag er en del af. Det er den kirke, vi alle 
bidrager til hver dag fysisk, åndeligt og økonomisk, så den kan leve 
videre. 

Jeg vil takke alle, der har deltaget i arbejds- og rengøringsdage i 
begge kirker. I er med til at skabe og vedligeholde de fysiske 
rammer for vores menighed. 

Som I forhåbentlig har bemærket, så har vi nu fået udskiftet 
ruderne i menighedssalen i Vor Frue kirke samt fået nye pænere 
borde. Der er også kommet et nyt køleskab. 

I præstegården er der lavet nogle forbedringer, så at p. Michael 
lettere kan komme rundt i huset. Og telefonomstillingsanlægget er 
nu på plads. 

Alle disse ting koster penge. Det kommer nok ikke som en 
overraskelse, at vi gentagne gange minder om kirkeskat. Kirken 
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har, ud over bønner og mennesker til diverse fejringer, brug for 
kolde kontanter.  

Vi vil starte en ny kirkeskatkampagne i efteråret. Vi vil sende breve 
ud til udvalgte grupper og holde små fremstød i forbindelse med 
kirkekaffen. Vi går også i gang med at undersøge muligheden for at 
bruge Mobilepay til eksempelvis kollekten. Vi må jo følge med 
tiden. Vi har også et par andre tiltag, som vil blive præsenteret, når 
vi har disse på plads. 

Jeg ønsker jer alle en god sommer, når I når så langt. 

Franz Igwebuike  
Menighedsrådsformand 

Sankt Vincent Grupperne har brug for medlemmer 

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i over 50 år ydet humanitært 
hjælpearbejde primært i udviklingslande. Vi fokuserer på hjælp til 
mindre projekter – projekter, som oftest ’glemmes’ af de større 
organisationer. SVG støtter uanset race, tro, køn eller nationalitet.  

For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag 
for gaver til SVG, skal vi på forlangende af SKAT have 300 
kontingentbetalende medlemmer.  

Derfor vil vi opfordre dig om at blive medlem. Medlemskontingentet 
er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales på vores girokonto 3047-
1097164 sammen med et eventuelt bidrag. (mærk indbetalingen 
med ’kontingent + bidrag’).  

Der er mere information om SVG’s arbejde på vores hjemmeside 
www.vincentgrupperne.dk  

Vi håber, at du vil blive medlem og dermed sikre fortsættelsen af 
vores arbejde.  

Poul Skallerup  
Formand for Sankt Vincent Grupperne  
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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 (dog ikke i juli) 
Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 
 

Kalender juni 2015 - august 2015 

Juni 

tir. 2 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

ons. 3 
 

19:30 Menighedsrådsmøde nr. 10 Vor Frue 

fre. 5 Grundlovsdag 
 

søn. 7 Sommerafslutning undervisning 
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
12:30 Church coffee after mass in English Vor Frue 

ons. 10 KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 
 

søn. 14 
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af Skt. Antonuis fest med Skt. Antoni 
 fællesspisning 

søn. 21 Kollekt for Bonifatiuswerk 
 

10:30 Kirkekaffe efter messen Vor Frue 

tir. 23 Sankt Hans aften  
 

19:00 Bål, fællessang, båltale, kaffebod ved Præstebro Kirke 

søn. 28 PETER OG PAULUS, APOSTLE 
 

man. 29 Skolesommerferie start  
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Juli 

lør. 4 Ingen lørdagsmesse 
 

søn. 5  
 

12:30 Church coffee after mass in English Vor Frue 

tir. 7 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

lør. 11 Ingen lørdagsmesse 
 

lør. 18 Ingen lørdagsmesse 
 

lør. 25 Ingen lørdagsmesse 
 

August 

søn. 
 

12:30 Church coffee after mass in English Vor Frue 

tir. 4 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

lør. 15 
 

10:00 Menighedsretræte Vor Frue 

søn. 16 JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (kirketælling)  
 Sidste frist for artikler til næste sogneblad 
 

10:30 Kirkekaffe efter messen Vor Frue 

ons. 19 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

tor. 27 
 

16:00 Forberedelser Sommermarked  Skt. Antoni 

fre. 28 
 

16:00 Forberedelser Sommermarked  Skt. Antoni 

lør. 29 
 

09:00 Forberedelser Sommermarked  Skt. Antoni 

søn. 30 Kollekt for Caritas Danmark 

 Næste nummer af sogneblad udkommer 
 

10:00 Sommermarked  Skt. Antoni 
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Mere om kommende begivenheder 

Havefest i Vor Frue kirke søndag den 7. juni 

Efter messen i Vor Frue kirke vil der være undervisning for sidste 
gang i denne sæson. Imens hjælpes vi ad med forberedelserne til 
havefesten, som vil løbe af stablen efter den engelske messe. 
Arrangementet slutter ved 15-tiden.  

Nærmere oplysninger: se invitationen i våbenhuset. 

Skt. Antoni fest søndag den 14. juni       

Familiemesse i Skt. Antoni kirke, hvor vi fejrer Skt. Antonius ved i 
stedet for kirkekaffe at afholde fælles spisning efter messen. Alle 
medbringer en ret mad til ca. 3-4 personer til det fælles bord. Det 
kan være både noget koldt, varmt eller dessert. Vi sørger for 
drikkevarer og tallerkener; men vær rar at medbringe eget bestik! 

Skt. Hans aften ved Præstebro kirke den 23. juni 

Herlev Fælleskirkelige Udvalg (folkekirkerne, baptister og 
katolikker) inviterer som sædvanlig til Skt. Hans aften tirsdag den 
23. juni kl. 19 i amfiteatret ved Præstebro kirke. Det bliver et 
arrangement med bål, båltale, fællessang, musik, kaffebod m.v. 

Der er brug for, at der kommer et par kager fra vores kirke til salg i 
kaffeboden. Giv gerne besked til Helle Bjerre, tlf. 2033 1177, hvis 
du vil bage. 

Retrætedag den 15. august 

Den næste retrætedag holdes i Vor Frue og Skt. Antoni menighed 

lørdag den 15. august - festen for Marias optagelsen i Himmelen. 

Vi ønsker velkommen til pater Leo Kertz, OMI, som bliver vores 
åndelige vejleder denne dag. Velkommen også til medlemmer af Vor 
Frue og Skt. Antoni menighed.  

Vi begynder retræten kl. 10:00 og afslutter med messe kl. 17:00. 
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Aftenåbning i Herlev Kirke den 28. august 

Herlev Fælleskirkelige Udvalg inviterer til aftenåben kirke i Herlev 
Kirke fredag 28. august kl. 19.00 – 22.15 i forbindelse med Herlev 

Festuge. 

Der vil være mulighed for at deltage i stillegudstjeneste, nyde en 
rolig stund, dejlig musik, læsning, at skrive en bøn eller få en 
samtale med de tilstedeværende præster. Der sluttes med bøn og 
velsignelse. Fra Vor Frue Kirke deltager p. Allen. 

Forberedelse af sommermarkedet fredag den 28. august 

Fredag den 28. august kan du hjælpe med forberedelserne til 
sommermarkedet i Skt. Antoni kirke 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. 
Dette arbejde fortsættes lørdag fra kl. 9. 
Kan du bidrage med et par timer den ene eller den anden dag, vil 
det være en stor hjælp. 

Sommermarked i Skt. Antoni kirke den 30. august 

Det årlige sommermarked i Skt. Antoni kirke holdes søndag den 
30. august fra kl.10 – kl.15. 
Der vil være et stort loppemarked, tombola, bogantikvariat, lotteri 
og en café, hvor man kan stille den værste sult og tørst til en 
overkommelig pris. Desuden vil der være noget for børnene, bl.a. et 
børneloppemarked.  

Halvdelen af overskuddet vil gå til støtte for videreførelse af det 
arbejde, som den katolske nu afdøde jesuiterpræst, jurist og 
menneskerettighedsforkæmper Peter Tantholdt Hansen udførte 

blandt indianere i det peruvianske højland. Menigheden støtter 
især skolegang og ikke mindst bespisning af 100 skolebørn. 
Den anden halvdel af overskuddet vil gå til Caritas. 
Vil du bidrage med ting (ikke møbler) til sommermarkedet, kan de 
afleveres i forbindelse med messerne i Vor Frue kirke/ i Skt. Antoni 
kirke. Der vil blive sørget for at fragte sager fra Herlev til Brønshøj. 
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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 kunnet 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.  

Undervisningen starter op igen efter sommerferien. Her er de faste 
datoer indtil jul 2015:  

 Søndag d. 6. september  

 Søndag d. 4. oktober  

 Søndag d. 1. november  

 Søndag d. 6. december  

Familieundervisning indledes med søndagsmessen kl. 9.30 og 
efterfølges af undervisningen 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  

 Mellemgruppe 9-15 år  

 Firmelse gruppe 8. klasse  

På gensyn  

Nye borde i menighedsalen 

Vi har fået nye borde i Herlevs menighedssal. Det er meningen at 
både bordene og stolene skal stå fremme i salen det meste af tiden. 
Det letter arbejdet ifm. kirkekaffe og fremmer uformelle møder og 
samtaler før og efter messerne.  Bordene kan dog stadig klappes 
sammen og tages af vejen, når der er behov for mere gulvplads i 
salen.



 
Oversigt - hvor meget bør jeg betale i kirkeskat? 

Du kan bruge nedenstående tabel til at finde et vejledende kirkeskatsbeløb. 

Månedlig indtægt 

før skat 

Anbefalet månedlig 

kirkeskat: 1% af 

skattepligtig 
indtægt 

Anbefalet årlig 

kirkeskat: 1% 

af skattepligtig 
indtægt 

Jobtyper 

kr. 5.000 - 16.000 kr. 50 – 160 kr. 600 - 1.900 SU modtager (med job) 

Kontanthjælpsmodtager 
Dagpengemodtager 

Folkepensionist 

kr. 16.000 - 20.000 kr. 160 – 200 kr. 1.900 - 2.400 Pensionist 

Kassedame 

Klinikassistent 

SOSU-hjælper 

kr. 20.000 - 25.000 kr. 200 – 250 kr. 2.400 - 3.000 Arbejdsmand 

Buschauffør 

Cafemedarbejder 

Frisør 

Kok 

Salgsassistent 

SOSU-assistent 
Sundhedsassistent 

Tjener 

kr. 25.000 - 30.000 kr. 250 – 300 kr. 3.000 -3.600 Anlægsgartner 

Automekaniker 

Blikkenslager 

Butikschef 

Elektriker 

Jordmoder 

Pædagog 

Sygeplejerske 

Tømrer 

kr. 30.000 - 35.000 kr. 300 - 350 kr. 3.600 - 4.200 Brandmand 

Dagplejer 
Murer/brolægger 

Optiker 

Psykolog 

Sekretær 

Skolelærer 

Socialrådgiver 

kr. 35.000 - 40.000 kr. 350 - 400 kr. 4.200 -4.800 Arkitekt 

Dyrlæge 

Gymnasielærer 

Lokomotivfører 

kr. 40.000 - 45.000 kr. 400 - 450 kr. 4.800 - 5.400 Ejendomsmægler 

Finans/økonomi 
Ingeniør 

Salg/marketing/PR 

kr. 45.000 - 50.000 kr. 450 - 500 kr. 5.400 - 6.000 Ingeniør 

Læge (offentlig) 

Tandlæge 

kr. 50.000 - 55.000 kr. 500 - 550 kr. 6.000 - 6.600 Advokat 

Læge (privat) 

kr. 55.000 - 75.000 kr. 550 - 750 kr. 6.600 - 9.000  

  



 

 

Tilmelding til katolsk kirkeskat 

 

Navn  ________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________ 

Postnr. og by ______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Telefon ________________________________________________ 

CPR-nr. (krævet for skattefradrag) ____________________________ 

Bank reg. nr._________ Konto nr. ____________________________ 

 

Jeg vil betale kirkeskat til Vor Frue og Skt. Antoni sogn og den 

katolske kirke. 

Min kirkeskat skal være ___________________________ kr. per år. 

(Beløbet bliver reguleret hvert år af pastoralrådet med udgangspunkt i 

nettoprisindekset.) 

Sådan vil jeg betale 

Min kirkeskat skal betales ved at overføre fra min bankkonto 

(sæt kryds ved én af følgende) 

 1/12 af beløbet hver måned (anbefales) 

 1/4 af beløbet hvert kvartal 

 1/2 af beløbet hvert halvår 

 hele beløbet én gang om året 

Såfremt jeg har en ét års kirkeskatteaftale i forvejen, skal den erstattes 

af denne aftale. 

 

______________       ______________________________________ 

      Dato                                 Underskrift 
 
Denne blanket sendes til: 
Den Katolske Kirke i Danmark 
Gl. Kongevej 15  
1610 København V. 

 


