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Kære venner 
 

Velkommen til en ny og frisk sæson i 
menigheden. Rammerne skal nok være det 
samme, men hvad, vi kan finde på at lave 
inden for rammerne, har mulighed for at blive 
meget spændende. Vores fantasi mangler 
intet. Spørg bare fr. Michael. Han har altid 
kunnet finde på noget, der kunne involvere 
folk i at samles for at tale sammen om et eller 
andet. Men jeg synes, ikke for at komme fr. 
Michael i forkøbet, at vi skal tage emnet om 
familie op nogle aftener, eftersom der skal 
være et stort møde i Rom om familien. Bispesynoden i Rom har 
udgivet et dokument Lineamenta, som nu er oversat til dansk, om 
“Familiens kald og sendelse i Kirken og i Verden af i dag”. Der er 
også udkommet et andet dokument om vores fælles ansvar for vor 
verden “Laudato Si”.  
 

Begge disse dokumenter er rettet mod os, ja, os! Vi her i Vor Frue 
og Skt. Antoni. Vi kan bruge disse dokumenter til at støtte og 
inspirere hinanden. Vi kan vælge at lade disse dokumenter gøre en 
forskel i vor dagligdag og derved gøre os til kristne mennesker, der 
vil tage vores ansvar for hinanden i familien og i menigheden 
seriøst og ligeså vores fælles ansvar for denne verden, der har givet 
os så meget, eller vælge at lad tingene køre som de plejer. Så! Det 
kan godt være at nogle af familiemesserne kunne få lidt mere kød 
på i forskellige former i den kommende sæson. Vær med! Kom med 

idéer og spørgsmål. Vi kan diskutere dokumenterne hver for sig og 
så se, hvordan vi kan flette dem sammen. (Ja, så mange familier 
kan møde op til vor efterårs have- og rengøringsdage!!!!)  
 

Med kærlige hilsener, 
 

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. 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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Vitaminer til parforholdet 

Sankt Ansgar Kirke og Caritas holder PREP-kursus for par med 
konkrete redskaber til at få en fælles hverdag med færre konflikter 
og mere glæde. 
 
Uanset om man er nye sammen eller har været gift i 30 år er det 
vigtigt at investere tid i hinanden og det fælles samliv – både for at 
løse problemer, men ikke mindst for at forebygge, at de opstår i 
fremtiden. PREP-kurset er forebyggende og derfor målrettet alle par 
og ikke kun par i krise. Det er et undervisningstilbud, ikke 

parterapi. 
 
Konkret består kurset af oplæg og private parsamtaler, så ingen 
par skal fortælle om deres forhold til andre! PREP bygger på over 
30 års forskning i det gode samliv, og effekten af kurset er 
veldokumenteret. Grib denne mulighed for at give jeres parforhold 
en vitaminindsprøjtning. Det vil også være en gave til eventuelle 
børn. 
 
Hvor: Bredgade 64, København K. 
Hvornår: Fem mandage aftener kl.18.30-21.30, den 28/9, 5/10, 
19/10, 2/11 og 9/11 2015 
Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning (mulighed for halv pris 
mod forespørgsel) 
Tilmelding: Senest den 13/9 2015 til mailto:prep@caritas.dk 
Læs mere på www.caritas.dk. 
 

Man tror, man bliver glad og tilfreds, hvis man bare kan få en ny bil eller et 

sommerhus, hvis man bare får mere tid til sine hobbies. Til trods for, at man 

om og om igen erfarer, at ingen af disse ting kan tilfredsstille ens hjerte, 

fortsætter man med at søge videre efter nye ting. Hele tiden vækkes nye 

forhåbninger, som kun fører til skuffelser. 

Menneskets fejltagelse er, at man tror, at lykken er uden for en, mens den i 

virkeligheden er i ens eget indre. "Guds rige er inden i jer", siger Jesus (Luk 

17,21). Tingene kan ikke gøre os lykkelige. Tværtimod hindrer de os ofte i at 

opdage himmeriget inden i os.               Wilfred Stinissen, I dag er Guds dag.  

mailto:prep@caritas.dk
file:///C:/Users/User/Downloads/www.caritas.dk
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Undervisnings sæson 2015-16 

I år er der ændringer i undervisningen for børn og unge, der gerne 
vil modtage den Første Hellige Kommunion og Firmelsens Hellige 
Sakramente: 
 
Førstekommunion:  
Vi afholder informationsmøde søndag d. 30. august 2015 efter den 
danske messe i Vor Frue kirke.  
 
I efteråret vil undervisningen foregå hver den 1. søndag i måneden, 

sammen med børnegruppen og mellemgruppen. Dette skyldes, at 
underviser Miriam Garde først kan begynde til jul, hvorfor vi har 
valgt at tænke alternativt i undervisningen og arbejde på tværs. Vi 
regner også med at lave en oplevelsestur ind til Domkirken. Et 
mere detaljeret program vil blive oplyst snarest.  
 
Efter jul deles undervisningen op igen, og børn til 
Førstekommunions-forberedelse vil derudover også skulle deltage i 
et par heldagsundervisningsforløb samt den fælles 
Førstekommunions-weekend arrangeret af Danmarks Unge 
Katolikker. Børnenes modtagelse af den Første Hellige Kommunion 
vil blive søndag d. 10. april 2016.  
 
Firmelsens Hellige Sakramente:  
Vi afholder informationsmøde søndag d. 13. september 2015 efter 
den danske messe i Vor Frue kirke. Nikolaj Noval overtager denne 
undervisning i år efter Karlheinz Löhrer.  
 
Undervisningen vil foregå i heldagsblokke. Datoer indtil jul er som 
følger: 

 Søndag d. 25. oktober 2015 

 Søndag d. 15. november 2015 

 Søndag d. 6. december 2015 
 
Nærmere information gives til informationsmødet. Datoen for 
firmelsen fastsættes først senere.   
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Børnegruppen og Mellemgruppen: 
Undervisningen starter op søndag d. 6. september 2015 og vil i 
efteråret køre på tværs af aldersgrupper. Undervisningen foregår 
hver den 1. søndag i måneden efter den danske messe i Vor Frue 
Kirke. 
 

O.M.I nyheder 
 
Jubilæum og fødselsdag for p. Paul Marx 
P. Paul Marx fejrer i år et stort jubilæum - 50 år som præst og 
tillige sin 75 års fødselsdag. I løbet af årene har pater Paul tjent 
bispedømmet København i mange områder – i Danmark, i 
Grønland og på Færøerne. Søndag den 16. august under den 
latinske messe i Jesu Hjerte Kirke fejrede Paul Marx sit jubilæum. 
Mange af hans gode venner deltog i højtideligheden. Blandt de 
mange var også Biskop Czeslaw med. Pater Paul er kendt i 
bispedømmet som åndelig vejleder, for skriftemål, for messen hos 
mange søstre etc. P. Paul Marx er sognepræst for menigheden på 
Færøerne. 
 
P. Michael Bradley 
 
P. Thevaraj fllytter tilbage til Sri Lanka 
P. Fredrick Anton Thevaraj (Theva), præst for de engelsktalende 
grupper ved Vor Frue kirke og Sakramentskirken, forlader 
Danmark til december, når hans treårs periode udløber. P. Theva  
flytter tilbage til sit hjemland, Sri Lanka. Planen er, at den 
srilankanske O.M.I. provins sender en anden præst til at overtage 
p. Thevas opgaver i Danmark. 
 
Altid energisk og innovativ, p. Theva vil blive husket for sin 
anvendelse af informationsteknologi i sit præstevirke. Han har ikke 
bare oprettet og drevet en hjemmeside og en blog for de 
engelsktalende grupper. Han har også sørget for, at læsningerne og 
salmerne for den engelske messe bliver projiceret på væggen i 
kirken, så menigheden ikke behøver at kigge ned i messe- og 
salmebøgerne. Menigheden takker p. Theva for sit arbejde i 
Danmark og ønsker ham alt det bedste fremover.   
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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 september 2015 - november 2015 

September 

tir. 1 
 

19:00     Møde i rosenkransgruppen Vor Frue  

søn. 6 ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION 
 Kollekt for Caritas Danmark i Skt. Antoni 
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisningsstart Vor Frue 

søn. 13 
 

11 :00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  

søn. 20 Kollekt for Katolsk Menighedspleje 
 

10:30 Kirkekaffe efter messen Vor Frue 

tor. 24 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 26 
 

17:00 Menighedsfest efter messe Vor Frue 

Oktober 

søn. 4 
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

tir. 6 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppen Vor Frue  
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søn. 11 
 

11:00 Høstmesse efterfulgt af kirkekaffe med auktion Skt. Antoni 

søn. 18 
 

10:30 Kirkekaffe efter messen Vor Frue 

fre. 23 
 

19:00 Messe efterfulgt af banko Skt. Antoni  

søn. 25 Kollekt for verdensmissionen 

 Sommertid slutter 

ons. 28 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

November 

søn. 1 ALLE HELGEN (kirketælling) 
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
15:00 Andagt på Gladsaxe kirkegård 
16:00 Andagt på Vestre kirkegård 

tir. 3 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppen Vor Frue 

lør. 7 
 

10:00 Havedag Skt. Antoni 
18:00 Herlev fælleskirkelige udvalg: fællesspisning og fest 

søn. 8 
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

lør. 14 
 

09:00 Arbejdsdag Vor Frue  

søn. 15 LATERANKIRKENS INDVIELSE (Pavens dag) (Kollekt af Peterspenge) 
 Tidsfrist for artikler til næste sogneblad 
 

10:30 Kirkekaffe efter messen Vor Frue 

søn. 22 JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE 

tor. 26 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 28 
 

15:00 Adventshygge Vor Frue 

søn. 29 1. SØNDAG I ADVENT 

 Næste sogneblad udgives 
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Mere om kommende begivenheder 

Rosenkransgruppen mødes den 1. tirsdag i måneden kl.19.00 
Menighedslokalet i Vor Frue Kirke danner rammen om 
rosenkransgruppen. Fællesskab i bøn til Jomfru Maria giver 
inspiration til at udvikle den åndelige dimension i vores jordiske 
liv. Kom og erfar denne inspiration i sang og bøn og fællesskab. 
Alle er velkomne! 
 
Helbredelsesmesse i Vor Frue Kirke onsdag d. 16.sep. kl. 19.00 
Helbredelsesmessen forestås af p. Paul Marx. Der vil være 

tilbedelse, de syges salvelse, stille bøn etc. Alle er velkomne! Om 
man er syg eller ej, kan man deltage i helbredelsesmessen. Alle har 
brug for Guds styrke i det jordiske liv. 
 
Menighedsfest lørdag d. 26. sep. 
Festen med fejring af p. Michael Bradleys 90-års fødselsdag holdes 
i Vor Frue kirkes menighedssal efter messen kl. 17.00.  
 
Høstmesse i Skt. Antoni Kirke søndag d. 11. okt. 
Medbring offergaver af efterårets høst af frugt og grønt til 
familiemessen. Efter messen er der kirkekaffe. Herunder vil 
gaverne blive bortauktioneret til fordel for Caritas. 
 
Banko i Skt. Antoni fredag d. 23. okt. kl.19.30 
Vi indleder aftenen med messe kl. 19.00. Herefter mødes vi i 
menighedssalen til banko. Der vil være kaffe og kage. Overskuddet 
går til videreførsel af Pater Peter Tantholdt Hansens arbejde i Peru. 
Det er især bespisningen af 100 skolebørn, vi støtter. 
 
Allehelgens andagt d. 1. nov. 
Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores afdøde med en lille 
andagt i kirkegården. Menighedsmedlemmer fra Vor Frue mødes 
kl. 15.00 i den katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Og 
menighedsmedlemmer fra Skt. Antoni mødes kl. 16.00 på Vestre 
kirkegård. 
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Havedag i Sankt Antoni lørdag d. 7. nov. 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. Menigheden sørger for kaffe og kage. 
 
Fælleskirkeligt udvalg lørdag d. 7. nov. kl. 18.00 – 21.00 
Herlev fælleskirkelige udvalg indbyder til fællesspisning og hygge i 
Birkholm sognehus, Hjortespringvej 130, 2730 Herlev (ved 
Birkholm kapel og kirkegård). Medbring en ret til 3 personer. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Der kommer opslag i 
våbenhuset i Vor Frue kirke med tilmelding. 
 
Arbejdsdag i Vor Frue lørdag d. 14. nov. kl.9.00 – 14.00 
Vi skal arbejde i haven med bl.a. at rive blade sammen, pudse 
vinduer, hovedrengøre kirken, rydde op i kælderen og gøre de ting, 
vi ikke får klaret til daglig. Menigheden sørger for frokost. Det er en 
god oplevelse. Vi lærer nogle nye at kende og andre at kende bedre. 
 

Hvad læser du? 

Hvilken bøger læser du? Her mener vi ikke den seneste bestseller, 
du købte eller lånte fra biblioteket, men de bøger der er så vigtige 
for dig, at du genlæser dem efter års mellemrum? Vi kunne godt 
tænke os, at sognebladets læsere deler titlerne af nogle af deres 
yndlingsbøger af denne type. De kunne være romaner, 
digtsamlinger, biografier, teologibøger osv. Send dit forslag (evt. 
med en kort beskrivelse af bogen) til sognebladets kontaktperson, 
Jette Svane Hansen, jette.svane@gmail.com. 
 

Online tilmelding til kirkeskat 

Bispedømmet har en ny procedure for online tilmelding til 

kirkeskat. Se www.katolsk.dk/kirkeskat/. I stedet for det gamle 

systems krav for udsendelse af girokort kan det nye online 

tilmeldingssystem (lige som blanketten på bagsiden af dette 

sogneblad) bruges til oprettelse af en periodisk bankoverførsel, så 

snart tilmeldingen er modtaget. Prøv det selv.  

file:///C:/Users/User/Downloads/www.katolsk.dk/kirkeskat/
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Søndag den 4. oktober CARITAS DAG i Skt. Annæ Kirke  

Kære menighed!  
 
Kom og deltag i CARITAS-DAGEN, der afholdes af Caritas og Sankt 
Annæ menighed på Amager. Dagen starter med messe ved Biskop 
Czeslaw kl.10.00.  Derefter vil der være fælles frokost. 
 
KL.13- 13.10 Velkomst og kort oplæg om Caritas. Ved 
generalsekretær Jann Sjursen. 
 

Kl.13.10- 14.00 Nepal. Rundt om en katastrofe. Ved teamleder for 
nødhjælp Bettina Gollander-Jensen og 
kommunikationskoordinator Naja Mammen. 
 
Kl.14.00-15.00 En fattig kirke for de fattige: Paneldiskussion om 
den katolske kirke i Danmarks ansvar for samfundets udsatte. 
 
Kl. 15.00 Afslutning, børnekor, kaffe og kage. 
 
For børn vil der være foredrag om Caritas ved Andreas Riis og 
børnekor ved Josefine Soshacka-Ebbesen m.fl. 
 
Alle er meget velkomne, og det koster ikke noget at deltage i 
arrangementet. 
 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 
 
 

Evangeliets grundlæggende tema, »at give sit liv for de andre«, er dybt 

indristet i selve naturen. Den ene skabning ofrer sig for at give den anden liv. 
Det kan ikke være anderledes, eftersom tilværelsens inderste væsen, Gud selv 
er en stadig ofren i kærlighed »for de andre«. Det er korset, som mest tydeligt 
viser, hvem Gud er. Og mennesket finder sin sande identitet i den grad, det 

efterligner Gud og giver sig selv for at give liv til andre. 
                                                           Wilfred Stinessen, I dag er Guds dag 

 



 
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. pr. 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. 


