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Kære venner! 
 
Jeg vil begynde med at sige, at Oblatfædrene- 
og brødrene (OMI’er) den 25. januar 2016 
fejrer, at det er 200 år siden vores 
grundlægger Charles Eugene de Mazenod 
stiftede vores fællesskab i Aix en Provence, 
Frankrig. Vi vil fejre højtiden med en messe 
og en menighedsaften torsdag d. 14. januar. 
Alle er hjertelig velkommen. 

Jeg synes, at vi har haft et rigtigt godt efterår. 
Alle har haft, som sædvanlig, travlt med alt muligt under himlen. 
Man kunne finde på 117 forskellige grunde til at vælge kirken fra 
om søndagen; men rigtig mange vil næppe gå glip af at møde op på 
en søndag. Ja, hvad svarer du, når nogen spørger dig “Hvorfor går 
du i kirke? ” Svarene kan være meget varierede, fordi vi alle har et 
enestående forhold til Vor Herre. Han inviterer os, uanset hvem vi 
er, eller hvor mange problemer eller undskyldninger vi har, og vi 
kommer.  

Og vi er en broget menighed. Når jeg indleder messen med “Herren 
være med jer! ”, ser jeg gamle og unge, syge og raske, enker og 
enkemænd, ægtefæller og skilte, ensomme og dem med mange 
venner, sure og glade, dem, der er glade for at være til messen og 
dem, som helst ville have sovet længere, og jeg ser ansigter af 
mange, der meget gerne ville have været med; men pga. dårligt 

helbred eller noget andet ikke kunne være til stede. Vi bor mange 
forskellige steder, og omkring os har vi forskellige vennekredse, 
som ikke altid er dem fra menigheden, og det er ok. Men vi samles 
til messen og overgiver os selv til Gud i takkebøn og med forbøn, 
fordi Hans nærvær og kærlighed er så stærk. (fortsættes side 3)  
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(sognepræstens indlæg fortsat fra forsiden) 
Snart begynder adventstiden, hvor vi med stor spænding forbereder 
os til Herrens fødsel, ham, Immanuel – Gud med os. Han vil så 
gerne være sammen med os, og vi vil så gerne have ham med os. 
En god advent og jul til jer alle sammen. 

Ogggggggggg en STOR TAK til alle, der tog tid (før eller på selve 
dagen) til at komme og hjælpe med vor have - og rengøringsdage 
både i Skt. Antoni og i Vor Frue. Mange, mange tak. 

Med kærlige hilsener, 
 

P. Allen 
Sognepræst 
 

Kom og se den grønlandske julekrybbe til jul 

Det er nu over ti år siden, at den grønlandske julekrybbe var 
opstillet i kirken til jul. Mange har spurgt efter den, og mange børn 
og unge familier har aldrig set den, så nu har Christian Andersen 
og jeg aftalt med menighedsrådet at opstille den igen. 

Sidste gang boede den Hellige Familie i en iglo ved den store isbræ 
ved Ilulissat (Jacobshavn). I år er familien flyttet til hovedstaden 
Nuuk med et kæmpe bjerg i horisonten. Familien får besøg af de 
hellige tre konger i hundeslæde iført bjørneskind og sælskind. 
Maria er selvfølgelig i den grønlandske festdragt med 
perlehalskæde. 

Jeg kan ikke selv være i kirken juleaften; men hvis I kommer til 
søndagsmessen den 27. december, vil jeg stå ved julekrybben efter 
messen og fortælle om julekrybben og om Jesu fødsel. 

Jeg ved, at det er svært ikke at røre ved figurerne, for de er så 
smukke, men jeg beder om, at I ikke gør det, for de er sarte. Af 
hensyn til brandfare kan vi ikke have levende lys ved julekrybben. 

Hjertelig hilsen 
Erik Elnebo 
 



- 4 - 

Fra menighedsrådets formand 

I skrivende stund har vi lige fejret 
Laterankirkens indvielse og Pave Frans' dag.  
 
Præstens prædiken minder os om templets 
fald i Jerusalem og Jesu ord "Riv dette tempel 
ned, og jeg vil genoprejse det på tre dage". 
Kirken er mere end de fysiske bygninger, 
kirken er os. De første kristne havde ikke fine, 
stor kirker, hvor de fejrede ihukommelsen af 

Nadveren. De samledes der hvor de kunne i 
troen på Jesu ord, "Hvor to eller tre er samlet i 
mit navn, der er jeg også." 
 
Med tiden kom kirkerne, kirkerne, hvor vi som kristne gjorde vores 
for at ofre vores ypperste i arkitektonisk flotte bygninger og 
udsmykninger til Guds ære.  
 
I den katolske kirke i Danmark kan man også efterhånden føle og 
synes, at de fysiske rammer er ved at fylde for meget i snakken. 
Der går ikke en dag, uden man bliver mindet om kirkeskat eller 
truende kirkelukninger og/eller sammenlægninger. Hvor er det 
åndelige, kunne man så spørge? 
 
Men så kommer jeg i tanker om "Riv dette tempel ned...." eller 
Paulus om vores krop er vores tempel. VI er templet, vi er hver især 
Guds tempel her på jorden. Og sammen skaber vi og er den Kirke, 
vi gerne vil have. 
 
Vi har haft et år med diverse projekter om de fysiske rammer - 

vinduer, telefoner, brosten. Vi har også sammen fejret bl.a. p. 
Michaels 90 års fødselsdag og kan desværre se frem til et vemodigt 
farvel til Fr. Theva, som vi takker for flere års tjeneste her i sognet 
og i den engelske menighed i Sakramentskirken. Og i 2016 kan se 
frem til flere store milepæle hos vores præster - fødselsdage, 
jubilæer m.m. samt tage imod Fr. Joy, som overtager den engelske 
menighed. 
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Vi ER Kirken. Med alt hvad det indebærer af det åndelige og 
fysiske. Vores kirke kræver vores bønner og forbønner, vores 
fysiske tilstedeværelse og aktive deltagelse i sognets aktiviteter og 
ligesom den fattige enke, at vi giver, hvad vi har. 
 
Franz Igwebuike  
Menighedsrådets formand 
 

P. Michael siger tak 

I anledning af min 90 års fødselsdag har Vor Frue menighed vist 

mig en stor ære med en særlig højtidelig markering af denne dag i 
mit liv. Det var ikke kun en glæde for mig selv; men jeg tror, at 
festen har givet udtryk for menighedens glade fællesskab. Det var 
dejligt at tage imod så mange glade medlemmer af menigheden - 
først til messen og bagefter til festen.  

Jeg vil takke især alle de, som var med til at forberede det hele. Det 
var en inspiration til os alle sammen som med glæde kan dele 
vores tro. Jeg takker også for de mange gaver, jeg har fået og for 
den særlige gave til p. Eduardo Figueroa, OMI og de fattige børn i 
Recife, Brasilien. 

En gang til - Mange tak for alt. 

p. Michael, OMI 

   Kirken peger i adventstiden på to skikkelser, som hver på sin måde 

lærer dig, hvorledes du skal vente. * * * 

   Den ene er stor og stærk, en mand klædt i kamelhår. Men til trods 

for sin størrelse ønsker denne mand ikke at være noget andet end en 

røst, som råber i ørkenen: Ban Herrens vej. 

   Den anden er en værgeløs kvinde, som venter et barn. Hun råber 

ikke, hun er tavs og har hele sin opmærksomhed rettet mod det, som 

sker i hende. Det eneste, hun stille hvisker, er: Jeg er Herrens 

tjenerinde. 

   De ved begge, hvem de venter på. De venter ikke på bedre tider, 

ikke på behagelige og stemningsfulde oplevelser. De venter på Gud, og 

de ved, at intet kan forhindre hans ankomst, hvis de er åbne for at tage 

imod ham.                                 Wilfird Stinissen, I dag er Guds dag  
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Opslagspolitik for våbenhuset 

Alt for ofte er opslagstavlen i våbenhuset fyldt med opslag, som er 
for gamle eller sat oven i andet, så her følger nogle retningslinjer for 
brug af opslagstavlen, så den bliver mere overskuelig for alle: 

1. Som udgangspunkt bør alle opslag hænges på opslagstavlen 
og ikke på døre eller bar væg.  

2. Opslag skal forsynes med dato for, hvornår det er opsat. 
3. Den ansvarlige for opsætning af et opslag skal notere sit 

navn i hjørnet for neden eller på bagsiden.  

4. Faste begivenheder såsom messetider eller kirkeskat bliver 
på opslagstavlen på ubestemt tid. 

5. Optræder der en dato i teksten på opslaget, skal opslaget 
fjernes, når denne er overskredet. 

6. Andre opslag tages ned 30 dage efter opslagsdatoen. 
7. Ingen opslag må dække over hinanden. 

 

Menighedsrådets informationsudvalg  
(J. Svane Hansen, M. Larsen, P. Glynn) 
 

Samkørsel til søndagsmessen 

Vi har et stort sogn. Det strækker fra Brønshøj til Stenløse. Og 
menighedsrådet ønsker at gøre det nemmere at komme til 
søndagsmessen. Derfor forsøger vi at hjælpe menighedsmedlemmer 
til at organisere nogle grupper, der kører sammen til messen. 

Hovedformålet er at give kørelejlighed til de menighedsmedlemmer, 
der ikke har egen bil. Men ordningen kan også have andre positive 
virkninger, når to bilistfamilier slår sig sammen: vi deler 

kørselsudgifter, reducerer forureningen og udnytter 
parkeringspladsen bedre på de store festdage. 

Den første fase i projektet er tilmelding af interesserede deltagere 
med angivelse af adresser og ledige pladser i bilen. Tilmelding sker 

via email eller ved at udfylde en seddel og (fortsættes på næste side)   
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aflevere den i våbenhuset. Derefter laver vi en sortering af 
interesserede deltagere efter hjemmeadresser og de forventede 
ruter til kirken. Og så informerer vi de tilmeldte deltagere, hvem de 
har bedst chance for at danne en samkørselsgruppe med.  

Det er op til de enkelte deltagere at kontakte de andre medlemmer 
på deres hold og aftale detaljer som følgende: 

 hvem kører hvilken søndage 

 tid og sted for opsamling af passagerer og hvor længe man 
venter for en forsinket passager 

 eventuel betaling fra passagerer 

Hver gruppe burde udpege en kontakt person og lave en telefonliste 
for brug når køreplanen skal ændres. 

I begyndelsen vil vi begrænse samkørselsprojektet til den danske 
søndagsmesse i Herlev. Hvis erfaringer er gode, kan vi udvide 
projektet til de andre søndagsmesser i sognet. 

Tilmelding for samkørsel til søndagsmessen i Herlev 
 
(Udfyld og aflever i Vor Frue kirkes våbenhus eller send disse 
oplysninger til patrickglynndk@yahoo.com) 

Navn(e): _________________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________ 

Post nummer og by: _____________________________________________ 

E-mail adresse: _________________________________________________ 

Telefon nummer (helst mobil): ___________________________________ 

Jeg/vi er (vælg én): 
 _____ kun passager(er) 

 _____ bilejer(e) med _____ (antal) ledige pladser i bilen 
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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 2015 - februar 2016 
 

December 

tir. 1 

19:00 Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

tor. 3 
19:00  Studiekreds i adventstiden  Vor Frue 

søn. 6 2. SØNDAG I ADVENT 
09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

tor. 10 

19:00 Studiekreds i adventstiden  Vor Frue 

søn. 13 3. SØNDAG I ADVENT 
11:00 Familiemesse & Nikolausfest/kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 16 
17:00  Bodsandagt ifm. messen  Vor Frue 

tor. 17 
19:00 Studiekreds i adventstiden  Vor Frue 

søn. 20 4. SØNDAG I ADVENT 
10:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

tor. 24 JULEAFTEN 

15:00 Messe   Vor Frue 

fre. 25 JULEDAG 
09:30 Messe   Vor Frue 

11:00 Messe   Skt. Antoni 
11:30 Mass in English  Vor Frue 

tor. 31 NYTÅRSAFTEN 

15:00 Takkegudstjeneste  Vor Frue 
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Januar 

fre. 1 NYTÅRSDAG, FESTEN FOR MARIA, GUDSMODER 
09:30 Messe   Vor Frue 
11:00 Messe   Skt. Antoni 

søn. 3 HERRENS ÅBENBARELSE 
09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

tir. 5 
19:00 Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

søn. 10  HERRENS DÅB 
11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

tor. 14 OMI, 200 årsdag 
17:00 Pontifikal messe efterfulgt af reception Vor Frue 

søn. 17  2. ALM. SØNDAG 
10:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 20 
19:00 Helbredelsesmesse  Vor Frue 

tor 21 
19:30 Menighedsrådsmøde  Vor Frue 

fre. 22 

19:00 Messe og pakkefest  Skt. Antoni 

lør. 30 
10:00 Menighedsretræte  Vor Frue  

Februar 

tir. 2 

19:00 Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

lør. 6 
15:00 Foredrag ved p. Finn Arvé  Vor Frue 

søn. 7 HERRENS FREMSTILLING, BLASIUSVELSIGNELSE, FASTELAVN 
09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

ons. 10 ASKEONSDAG 
19:30 Menighedsrådsmøde  Vor Frue 

tor. 11 

19:00  Studiekreds i fastetiden  Vor Frue 

søn. 14 1. SØNDAG I FASTEN 

11:00 Familiemesse uden kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 17 
19:00 Korsvejsandagt ifm. messen  Vor Frue 

tor. 18 
19:00  Studiekreds i fastetiden  Vor Frue 

søn. 21 2. SØNDAG I FASTEN 
10:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
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ons. 24 
19:00 Korsvejsandagt ifm. messen  Vor Frue 

tor. 25 
19:00  Studiekreds i fastetiden  Vor Frue 

 
 

Mere om kommende begivenheder 
 
Rosenkrans fællesskab hver den første tirsdag i måneden 
Vi følger en af kirkens lange traditioner med bøn og fællesskab 
kl.19.00 i Vor Frue kirke den første tirsdag i hver måned. Alle er 
velkomne til at være med til at synge Maria salmer, til at bede 

rosenkransen og dele troens fællesskab.  

Studiekreds i adventstiden d. 3., 10. og 17. december kl.19 
Temaet for studiekredsen i adventstiden er familien. Temaet er 
taget fra: 1. Lineamenta, et dokument fra sidste års bispesynoden i 
Rom, 2. Familiens kald og sendelse i Kirken og i verden i dag, et 
arbejdsdokument, der blev brugt under bispesynoden i år og 3. Et 
dokument, der forhåbentlig kommer til tiden, og som er et 
slutdokument fra bispesynoden i år (som er ikke udkommet endnu 
og derfor intet navn har endnu).  P. Allen vil står for oplæg mm. 

Helbredelsesmesse d. 20. januar kl. 19.00 
Onsdagsmessen den 20. i Vor Frue Kirke er en helbredelsesmesse 
ved Paul Marx, OMI. Alle er velkomne til at deltage i Den hellige 
Messe, de syges salvelse, tilbedelse og stille bøn. 

Pakkefest i Skt. Antoni d. 22. januar kl. 19.00 
Den årlige pakkefest 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 p. Peter 

Tantholdt Hansens arbejde blandt indianerne i Peru. 

Foredrag ved Finn Arvé lørdag d. 6. februar kl. 15 
Vi får besøg af p. Finn Arvé, der vil komme med følgende oplæg: 
Hvad har H. C. Andersen, Pave Benedikt XVI og Da Vinci Mysteriet 
med hinanden at gøre? Efterfølgende vil der være diskussion, hvor 
vi som et underordnet tema kan inddrage vores skiftende måder at 
forstå verden på, som Finn Arvé udtrykker det. Vi afslutter 
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eftermiddagens samvær senest kl.16.45. Så er der mulighed for, at 
man kan nå at deltage i messen kl. 17. 

Studiekreds i fastetiden d. 11., 18. og 25. februar 2016 kl. 19 
I fastetidens studiekreds er temaet Pave Frans’ Hyrdebrev Laudato 
Si om miljøet. Heri opfordrer paven verdenssamfundet til at indgå 
bindende aftaler, som sætter bæredygtighed, fordeling og 
retfærdighed i centrum. 

 

211. Men denne indlæring, der sigter mod at skabe en "økologisk 

medborgerskab", er til tider begrænset til at give oplysninger, og 

undlader at indgyde gode vaner. Eksistensen af love og regler er 

utilstrækkelig i det lange løb til at dæmme op for dårlig adfærd, selv 

når effektive midler til håndhævelse er til stede. Hvis lovene skal skabe 

betydelige, langvarige virkninger, skal flertallet  af samfundets 

medlemmer være tilstrækkeligt motiveret til at acceptere dem og 

personligt forvandlet til at reagere. Kun ved at dyrke sunde dyder vil 

folk være i stand til et uselvisk økologisk engagement. En person, der 

har råd til at forbruge mere, men regelmæssigt bruger mindre varme 

og bærer varmere tøj, viser den slags overbevisninger og holdninger, 

som er med til at beskytte miljøet. Der er en ædelhed i pligten til at 

drage omsorg for skabelse gennem små daglige handlinger, og det er 

vidunderligt, hvordan læring kan medføre reelle ændringer i livsstil. 

Indlæring i miljømæssig ansvarlighed kan fremme handlemåder, som 

direkte og væsentligt påvirker verden omkring os, såsom at undgå brug 

af plast og papir, hvilket reducerer vandforbruget, at sortere affald, at 

lave kun den mad, der med rimelighed kan indtages, at vise omsorg for 

andre levende væsener, at bruge offentlig transport eller samkørsel, at 

plante træer, at slukke unødvendigt lys, eller en række andre metoder. 

Alle disse afspejler en generøs og værdig kreativitet, der bringer det 

bedste frem i mennesker. Genbrug af noget i stedet for straks at 

kassere det, når det gøres af de rigtige årsager, kan være en handling 

af kærlighed, som udtrykker vores egen værdighed. 

Pave Frans, Laudato Si' 
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OMI kongregation fejrer 200 årsdagen for dens stiftelse 

Den 25.januar 1816 blev Oblatfædrenes og brødrenes kongregation 
stiftet i Aix-en-Provence (sydøst Frankrig).  Kongregationen fejrer 
altså sit 200 års jubilæum.  I Vor Frue/Skt. Antoni menighed gøres 
det ved at holde en menighedsaften torsdag den 14. januar, som 
indledes med fejringen af en pontifikal messe ved biskop Kozon 
kl.17 efterfulgt af en reception og en række foredrag over OMI 
kongregationen, dens stifter, spiritualitet m.m. 

Overskriftens bogstaver er en forkortelse på engelsk for Oblates of 
Mary Immaculate. Navnet lyder flot på engelsk, men kan desværre 
ikke oversættes til ordentligt dansk. Vi måtte nøjes med 
Oblatfærdrenes- og brødrenes ordenssamfund, et navn, som 
skurrede i Peter Schindlers følsomme danske ører; men selv kunne 
han ikke finde en bedre oversættelse. Det engelske Oblate kommer 
fra det latinske ”oblatus”, som betyder ”offergave”. Immaculate eller 
”immaculatus” på latin betyder ”den uplettede undfange”. 
Oblatpræster- og brødre er derfor Den uplettede undfange Marias 
offergave til Gud.  Deri fornemmer man allerede ordenssamfundets 
spiritualitet og karisma. 

En ordens spiritualitet og karisma grundes i den Helligåndens 
inspiration, dens stifter blev besjælet med. Eugenius de Mazenod 
blev født 1782 i Aix-en-Provence i den sydøstlige del af Frankrig, 
søn af en adelsmand og en borgerlig mor. Efter sin landflygtighed 
som barn på grund af den franske revolution, vendte han tilbage til 
Aix som ung mand i 1802 med kun én tanke i sit hoved, at leve 
livet til det fuldeste som adelsmand. Men drømmen bristede, og i 
stedet voksede der i hans bevidsthed en klarhed over den sociale og 
moralske ødelæggelse forårsaget af revolutionen. 

Han oplevede en dyb omvendelse langfredag 1807 i Skt. Madeleine 
kirken i Aix, og besluttede sig kort tid efter for at blive præst. Det 
blev han den 21. december 1811 i Paris. Hans drøm var at være de 
fattiges tjener og præst. Derfor, da han kom tilbage til Aix, sagde 
han nej til et embede. I stedet for engagerede han sig straks i den 
forarmede ungdom, de indsatte i Aix' umenneskelige fængsel, 

landearbejdere, tjenestepiger og de syge. (fortsættes næste side)  
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Mennesker, som den etablerede Kirke ikke tog sig af. Han gjorde 
det med sin egen præstelige stil, som brød med alle de pæne 
konventioner, f.eks. prædikede han på provencalsk (og ikke 
rigsfransk), som de fattige kunne forstå. Overvældet af den nød, 
der mødte ham, og de krav og muligheder tjenesten iblandt de 
fattige præsenterede, blev han hurtigt klar over, at han havde 
behov for ligesindede og nidkære præster.  

Det skete ved en ”impuls udefra”, at Eugenius sammen med 6 
andre præster i et gammelt og faldefærdigt karmeliterkloster i Aix 
bandt sig til hinanden den 25. januar 1816 i et fromt fællesskab, 
der kom til at hedde Missionærer af Provence. De skulle bo sammen 

som brødre og efterligne Jesus Kristus, frem for alt ved at forkynde 
Guds Ord til de fattige. Deres hjerter skulle omfavne hele verden. 
10 år senere godkendte pave Leo XII formelt denne lille 
kongregation under navnet: Oblates of Mary Immaculate. 

Den ånd og de værdier, Eugenius de Mazenod selv byggede sit liv 
på og gav videre til sine sønner, og som beskriver OMI'ernes ånd og 
spiritualitet og karisma, udtrykkes bedst i forordet til reglen, han 
skrev for kongregationen i 1818. Han skrev: ”De er overbeviste om, 
at hvis præster kunne dannes brændende med nidkærhed for 
menneskenes frelse, præster, som ikke er optaget af deres egne 
interesser, fast forankret i dyd - enkelt sagt, apostoliske mænd, som 
er total bevidste om behovet for deres egen omvendelse, ville de 
arbejde med alle resurser til deres rådighed med at omvende 
andre.” 

Eugenius de Mazenod blev biskop af Marseille i 1837, men forblev 
leder af sin lille, dog voksende kongregation, indtil sin død den 
21.maj 1861. Hans sidste ord til sine medbrødre var: ”Iblandt jer 
kærlighed, kærlighed, kærlighed og uden for nidkærhed for sjælenes 
frelse”.  

Allerede ved hans død havde hans lille kongregation på 416 
medlemmer spredt sig ud til ti lande inklusive Canada, USA, Sri 
Lanka og Sydafrika. I dag er der ca. 4000 OMI'er i over 60 lande på 
alle verdens kontinenter, engagerede i alle mulige pastorale 
opgaver.  
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OMIernes logo Ikon malet af Olof Åsblom, OMI 

Pave Pius XI var så imponeret over OMI'ernes mod, at han omtalte 
dem som "specialister i Kirkens vanskeligste missioner". I 
virkeligheden er OMI'erne specialister i kun at imødekomme 
Kirkens trængende behov. 

OMI'erne søger med dristighed efter at bringe Jesu Kristi 
evangelium ud overalt, hvor der er behov for det. De bringer Guds 
kærlighed.  Det er denne kærlighed, som ligger til grund for 
OMI'ernes tjeneste af Guds folk, og samtidig understreger den 
OMI'ernes faste overbevisning om at: ”vor (OMI) mission beder os 
om at være mænd, der selv har erfaret Guds kærlighed i vort eget 
liv.  At være mænd, der drives af denne kærlighed til at risikere 
vort liv for evangeliets skyld. ” 

Paul Marx, OMI 

 

 

 



 

 

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.) 

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. 


