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Kære venner. 
 

Maj måned er i kirken tilegnet Jomfru Maria 
og fejres ved valfarter til Åsebakken og Øm. I 
sognene holders der også andre andagter 
med litanier, rosenkransbøn og sang. I 
Johannes Evangeliet kapitel 19 vs. 26-27 
læser vi, at Jesus så på sin mor, Maria, og 
den discipel, han elskede, Johannes, og 

sagde: “Kvinde, der er din søn og til disciplen, 
der er din mor.” Siden har vi betragtet Maria 
som vores fælles mor.  
 

Om det havde noget med Jomfru Maria at 
gøre ved jeg ikke, men nogen i USA, tror jeg nok, ville indføre én 
dag i kalenderen i maj måned som “mors dag” (Mother’s Day). Og 
nu er det spredt ud til mange andre lande også her i Danmark. Så 
var der igen nogen, der mente, at hvis der var en “mors dag”, 
hvorfor skulle vi så ikke også have en “fars dag!” (Father’s Day) Så 
blev den lagt ind i juni måned. Nu mangler vi bare en “familiens 
dag”! Men det lyder som at pave Frans kunne tænke sig, at hver 
dag var en familiens dag med moderen, faderen og børnene. 
 

Mange har det let ved at takke deres forældre, de levende såvel som 
de afdøde, andre ikke, med god grund... men alligevel! Det er ikke 
svært at takke forældre som er kærlige, gode og opmuntrende over 
for os. Men det kan være svært at takke forældre, som ikke har vist 
kærlighed eller ikke var opmuntrende. Her må man prøve at 
forsone sig med hinanden, så godt man kan. Så om ikke andet, må 
vi alle bede for, at alle mødre og fædre i verden, at de vil være villige 

til at tage imod Guds velsignelse og være gode forældre i alle livets 
situationer. 
 

Jeg ønsker jer alle sammen en god sommer. 
 

Med kærlige hilsener. 
 

P. Allen  
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Kirker 

Vor Frue Kirke 

Herlevgårdsvej 14 
2730 Herlev 

Skt. 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. Joy Fernando OMI 

tlf: 44 94 76 94 
email: sjoeomidk@gmail.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 (26 24 64 12) Jette Svane Hansen (38 28 61 58) 
 

Yvonne Heinemeier (26 91 88 99) Helle Bjerre (20 33 11 77) 
 

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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Fra menighedsrådets formand 

Kære alle. 
 

Vi går mod sommeren til en velfortjent ferie. 
Dette første halvår af 2016 har budt på 
fejringer og arrangementer, som samler 
menigheden for at minde os om og bekræfte 
vores katolske identitet og tro. 
 

I februar havde vi et spændende og lærerigt 
foredrag ved p. Finn Arvé. Samme måned var vi 

omkring 25, som deltog i jubilæumsvalfarten til 
Odense, hvor vi fejrede messe med biskoppen 
efter en tur gennem H. C. Andersen parken. Og 
her i maj kunne vi fejre firmelsen af 5 unge mennesker og 1 
voksen. Søndag den 29. maj er der den årlige valfart til Åsebakken.  
 

Og det kommende andet halvår byder også på flere fejringer – p. 
Allen har 40 års præstejubilæum, p. Joy 10 års jubilæum, p. 
Michael 50 års præstejubilæum og p. Carroll 80 års fødselsdag. 
Den 28. august har vi Skt. Antonis årlige sommermarked.  
 

Alle disse fejringer og arrangementer er som sagt med til at 
bekræfte vores katolske identitet og tro og ikke mindst samle os 
som en menighed. Typisk skriver jeg om penge og kirkeskat, som 
uden tvivl er en ret vigtig del af kirkens almene drift, men uden 
menneskene, uden jer, var der alligevel ikke behov for kroner og 
øre. Vi skal derfor til stadighed samles om vores sogn og sognets 
aktiviteter – både de liturgiske og de mere verdslige, fordi det er i 
sammenspillet af disse 2, at vi som sogn vokser og udvikler os. 
 

Sognepræsten p. Allen er i mellemtiden blevet superior for O.M.I. 
kollegiet i Danmark, hvilket medfører en større arbejdsbyrde for 
ham. Menighedsrådet har derfor besluttet at ansætte en 
sognemedhjælper, som skal aflaste p. Allen nogle timer om ugen.  
 

Jeg må ikke glemme igen at slå et slag for kirkeskat. Den katolske 
kirke i Danmark har brug for støtten, og det har sognet også. 
 

I ønskes en god sommer.  
 

Franz Igwebuike   
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Første kommunion i Vor Frue Kirke den 3. april 2016 
 

 
Række 3: Chidozie Martin Obi, William Chidubem Okoroafor, Benjamin Dorgu, Katrine 
Strange Vaarby 
Række 2: Laura Marie Vinter Christensen, Timothy Jess Lubowa, Clinton Chukwudi 
Okoroafor, Emma Katharina Westharp Zornhagen, Joanna Raczka, Elias Dimes Achiam 
Række 1: Mateusz Michal Pieniazek Kosciolowski, Peter Sebastian Christensen 
 

 
Nancy Atabongankeng Fualefac, Marcus Burchardus Bech, Christopher Westley, Porcelli 

Jørgensen 
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Firmelse i Vor Frue Kirke den 3. april 2016 
 

 
Række 2: Underviser Nikolaj Noval, Kevin Waweru, Klaus Anthony del Rio Holler 
Række 1: Annika Langkilde, Rosemarie Cooray Fries, Louise Josephine Amy Le, Richard 
Gangdia Dinga 

 

Søndag d. 5. juni er sidste undervisningsdag, som efterfølges af den 

store fælles havefest/sommerfrokost samt i år også fejring af 

p. Allens 40 år som præst. 

Vi starter som sædvanligt i Vor Frue Kirke med messen kl. 9.30. Efter 

messen vil der være underholdning/aktiviteter for børnene og de unge. 

Imens hjælper forældre og alle de andre voksne til med at sætte borde 

og stole op i haven og gøre klar. 

I skal selv medbringe kød til grillen, drikkelse til jer selv og en ekstra 

ret til fælles buffet, fx en salat eller brød. Præsterne giver vin. 

Desserten bliver der sørget for. Husk bestik! (Plastik knækker.) 

Obs! Den engelske messe starter kl. 11.30. Først når den er færdig, vil 

vi alle sætte os og spise.  
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 Menighedens kalender juni 2016 - august 2016  

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) 

Skt. Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 

 
Andre begivenheder 
 

Juni 

lør. 4 
 

09:00 Arbejdsdag Vor Frue 
11:00 Grundstensnedlæggelse i Baptistkirken i Herlev 

søn. 5 P. ALLEN COURTEAUS 40-ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM 
 

09:30 Familiemesse Vor Frue 

tir. 7 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 12 
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af Skt. Antonius fest Skt. Antoni 

tor. 16 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 19 KOLLEKT FOR BONIFATIUSWERK 
 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

tor. 23 
 

19:00 Sankt Hans aften i Præstebro Kirke 

søn. 26 SKT. PETER OG PAULUS 
 

man. 27 SKOLESOMMERFERIE START 
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Juli 

søn. 3 
 

11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 5 
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

August 

tir. 2 
 

 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 7 
  

11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 9 FR. JOYS 10-ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM 
 

tor. 11 
 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 14 JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN 
 SIDSTE FRIST FOR ARTIKLER TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

søn. 21 
 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

fre. 26 
 

16:00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

lør. 27 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
 

09:00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

søn. 28 KOLLEKT FOR CARITAS 
 

10:00 Sommermarked Skt. Antoni 

 

  
Mere om kommende begivenheder 

 

Rosenkransfællesskab den første tirsdag i hver måned 
Vi følger en af kirkens lange traditioner med bøn og fællesskab 
kl.19.00 i Vor Frue Kirke den første tirsdag i hver måned, også i 
sommerperioden. Alle er velkomne til at være med til at synge 
Maria salmer, til at bede rosenkransen og dele troens fællesskab.  
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Arbejdsdag i Vor Frue Kirke lørdag den 4. juni 
Vi begynder kl. 09.00 og slutter kl. 14.00. Der skal ryddes op i 
haven, bedene ordnes, græsplænen rives for nedfaldne grene osv. 
Inde i kirken er der også behov for en forårsrengøring. Menigheden 
sørger for frokost, og man lærer nogle nye at kende og andre at 
kende bedre. 

Skt Antoni fest søndag den 12. 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! 
 
Sankt Hans aften ved Præstebro Kirke den 23. juni 
Herlev Fælleskirkelige Udvalg (folkekirkerne, baptister og 
katolikker) inviterer som sædvanlig til Sankt Hans aften torsdag 
den 23. juni kl. 19.00 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. 
 
Sommermarked i Skt. Antoni Kirke den 28. august 
Det årlige sommermarked i Skt. Antoni Kirke holdes søndag den 
30. august fra kl.10.00 til kl.15.00. 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, som har deltaget i 
vores undervisning, og ikke mindst jeres forældre. 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.  
 

I starten af sæson 2016-17 vil der blive lavet en særlig 
opfølgningsklasse for sidste sæsons 1. kommunikanter, inden de 
fortsætter videre på mellemholdet. Derud over udvider vi firmelses -

undervisningen til at løbe over to år, og det vil bl.a. være p. Allen, 
der er underviser. Vi ønsker også at holde nogle temadage for 
forældre, så I kan støtte op om det jeres børn lære. 
 

Undervisningen starter op igen efter sommerferien. 
Her er de faste datoer indtil jul 2016:  
Søndag d. 4. september  
Søndag d. 2. oktober  
Søndag d. 6. november  
Søndag d. 4. december  
 

Familieundervisning:  
Indledes med den danske søndags messe kl. 9.30 og efterfølges af 
undervisning hver den 1. søndag i måneden. HUSK at skrive 
datoerne ind i jeres kalendere.  
 

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper:  
Børnegruppe 4-8 år  
1. kommunion 2. klasse  
Mellemgruppe 9-15 år  
Firmelse gruppe 8. klasse  
 

På gensyn  

   Når du accepterer din totale magtesløshed, kan Gud vise dig det 

uendelige dyb af sin almagt. 

   Men du opdager først din uformåenhed, når du forgæves har forsøgt 

at gøre alt, hvad du kan. 

Wilfred Stinissen, I dag er Guds dag 
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Caritas indsamlinger og arbejde 
 
Jeg vil gerne sige tak for de mange bidrag til fasteindsamlingen i 
kirken og for de bidrag, som gives via netbank. Indsamlingen i 
kirken gav 3648,50 kr. - et flot resultat. 

I forbindelse med, at Caritas er ved at opbygge sit nationale 
arbejde, er det en glæde at kunne fortælle, at Vor Frue Kloster på 
Aasebakken og Caritas Danmark har indgået et samarbejde for de 
kommende fire år. Samarbejdsaftalen indebærer bl.a. at Vor Frue 
Kloster fremover forventer at støtte Caritas Danmarks nationale 

arbejde gennem årlige donationer, at vi kan gøre brug af deres 
gæstehuse, og at vi kan samarbejde i forhold til messer m.v., når vi 
f.eks. holder retræter eller kursusaktiviteter på Aasebakken. 

Når renoveringen af Stenosgade bliver færdig, vil Caritas her få 
rådighed over nogle lokaler til brug for det nationale arbejde, som 
bl.a. er socialt arbejde for au pairs. 

Omkring au pairs har Caritas for nylig offentliggjort et politikpapir, 
der slår til lyd for, at au pair-ordningen afskaffes, og hvis ikke det, 
så forbedres. Au pairer skal have stærkere rettigheder.  

Læs mere om Caritas på hjemmesiden: www.caritas.dk 

Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant 

Herlev Festuge 
 
Fra mandag den 29.august til søndag den 4. september er der 
Herlev Festuge. I den forbindelse afholder det fælleskirkelige udvalg 
et arrangement, som foregår i slutningen af festugen.  

Det involverer i høj grad Vor Frue Kirke, idet der er planer om at 
holde kirken åben med bannere etc. udenfor i forbindelse med 
festugen. 

Der vil derfor være brug for en lille flok frivillige, som vil være 
værter i Vor Frue Kirke lørdag eftermiddag den 3. september. Vil 
du bidrage med lidt af din tid, kan du melde dig til Helle Bjerre.  

http://www.caritas.dk/


 

 

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. 


