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Kære venner 

 

Jeg håber, I har haft en god sommer og har 

gjort lidt af det, I havde planlagt, I gerne ville 

gøre eller opleve.  

Her hos os i præstegården var der lidt uro, da 

Fr. Parker fik en lille blodprop i hjernen den 

19. juli og var på sygehuset i 8 dage. Han skal 

på et genoptræningsprogram for at styrke sin 

balance. Så p.t. bruger han en stok for at komme rundt i huset og i 

kirken. Og vi takker alle, der har bedt for ham.  

Når vi nu er ved emnet sygdom og hospitalsophold, må jeg bede jer 

om at bede for vore syge menighedsmedlemmer. Der er flere af vore 

ældre folk, som efterhånden har det rigtig dårligt og mange, som 

ikke får de syges salvelse. (Nogen kalder det stadigvæk for “Den 

sidste olie”; men sakramentet er for de levende i håb om, at de kan 

få det bedre.) Mange siger, at de ikke vil forstyrre præsten, fordi 

han har travlt osv. Jeg vil bede jer, der er syge, og jer, der har syge 

familiemedlemmer, at henvende jer til os præster, så vi kan besøge 

jer / jeres syge folk (hvis de ønsker det). At hjælpe og bede for de 

syge er også en barmhjertighedsgerning, som vi taler meget om i år. 

Vi er et fællesskab af troende mennesker, og derfor bringer vi vore 

syge til Vor Herre, for at de kan få det bedre. 

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 

Så kom vi igennem sommerferien. Jeg håber 
alle fik ladet op og vendt tilbage til arbejde og 
sognet med fornyet energi. 

Som jeg skrev om i det forrige sogneblad, så gik 
vi sommeren i møde med udsigt til flere 
fejringer. Vi fik fejret p. Allens 40 års 
præstejubilæum den 5. juni med maner og p. 

Joys 10 års præstejubilæum søndag den 7. 
august. Vi kan se frem til at fejre p. Carrols 80 
års fødselsdag i september.  

I løbet af sommeren har en gruppe frivillige malet sognekontoret og 
oprettet 2 gode arbejdspladser. Vi siger tak til Ann Vinther Fox 
Maule og hendes hjælpere for deres store arbejde med at male 
m.m. 

I den forbindelse byder vi velkommen til Keld Dahlwad, som er 
blevet ansat som sognemedhjælper. Keld arbejder 5 timer om ugen 
og hjælper p. Allen med bl.a. sognekartoteket og andre 
kontoropgaver. 

En glædelig nyhed om kirkebidrag! I de sidste 2 kvartaler er vores 
kirkebidrag steget og ligger på et højere niveau efter 2 kvartaler end 
de foregående 5 år. Vi håber, at dette niveau holder resten af året. 

I takt med at vi har sværere og sværere ved at samle folk til at 
hjælpe med praktiske gøremål, betaler vi os mere og mere fra 
diverse ting – f.eks. plæne- og hækklipning, vinduespudsning m.m. 
Det kan selvfølgelige være en nødvendighed; men der er fortsat 
mange ting, vi ikke kan betale os fra. Så til de kommende havedage 
håber vi at se så mange af jer som muligt, for så kan vi få ordnet 
endnu flere ting rundt i vores bygninger og lokaler. 

Franz Igwebuike  
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Meditationsaften om barmhjertighed og tilgivelse 
 

Kom til onsdagsmessen den 28. september kl. 19.00 i Vor Frue 

kirke med efterfølgende meditation kl. ca. 20.30  

Mange har sikkert lagt mærke til den store fotostat i kirkens 
våbenhus forestillende den fortabte søns hjemkomst. Billedet er 
malet af den berømte kunstner Rembrandt Harmensz van Rijn, og 
det rummer et væld af detaljer, som man ikke umiddelbart lægger 
mærke til. 

Billedet samt bogen Den fortabte søn vender hjem af Henri J.M. 
Nouwen vil danne grundlag for en meditation over barmhjertighed 
og tilgivelse. Dette er meget aktuelt netop i år, som af pave Frans er 
udråbt som Barmhjertighedens år. 

Aftenen begynder med, at vi læser lignelsen om den fortabte søn fra 
Lukasevangeliets kapital 15. versene 11-32. Vi vil herefter se på 
detaljerne i billedet, og der vil blive givet nogle korte oplæg til 
meditationen. Herefter lægges der op til, at deltagerne selv med 
billedet som udgangspunkt mediterer over lignelsen og fortæller om 
deres tanker til de øvrige deltagere. 

                      Erik Elnebo                Helle Bjerre 

Katolsk orienterings udpluk fra Den fortabte søn vender hjem: 

 
"En af de største udfordringer i det åndelige liv er at modtage Guds tilgivelse... 
At tage imod tilgivelse kræver en absolut villighed til at lade Gud være Gud og 
til fuldstændig at overlade helbredelsen, genrejsningen og fornyelsen til ham." 

 
"...Hvad er mest skadelig, løssluppenhed eller bitterhed? Der findes så megen 
bitterhed blandt de 'retfærdige' og 'retskafne'... så mange fordomme blandt de 

'hellige'....så megen indestængt vrede blandt mennesker, der prøver at undgå 
'synd'. Fortabtheden hos den bitre 'hellige' er meget svær at påvise præcist, 
fordi den er så stærkt knyttet til ønsket om at være god og retskaffen." 
 

"Så kan da begge sønnerne i mig forvandle sig til den barmhjertige far. Denne 
forvandling gør det muligt at opfylde den dybeste længsel i mit rastløse hjerte. 
For hvilken større glæde kan jeg opleve end at række mine trætte arme ud og 
lade mine hænder hvile i velsignelse på skuldrene af de børn, der er vendt 
hjem?"  
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Fælleskirkelige aktiviteter i Herlev 
 

I forbindelse med Herlev Festuge i uge 35 foregår en masse 
aktiviteter i byen. 

Vor Frue Kirke vil være åben kirke lørdag 3. september mellem 
kl. 12 – 17, hvor vi afslutter med messe. 

Tanken er at ALLE interesserede kan komme ind og se kirken, høre 
lidt om, hvad vi laver i menigheden, hvad katolsk praksis er, med 
meget mere. Der vil være materiale om kirken, om katolske bønner 
mm. til at udlevere. 

Vi søger medlemmer af menigheden, som vil stå for at modtage 
gæster, fortælle lidt om kirken og livet i menigheden. 

Vagter à ca. 1 1/2 time.  Kontakt Helle Bjerre, tlf. 20 33 11 77, 
mail: helle@enomoto.dk, hvis det har din interesse. 

 

I festugen er der også åben kirke i Herlev Kirke (folkekirken) 
med et fælleskirkeligt arrangement fredag 2. september. Præster fra 
folkekirken, baptistkirken og den katolske kirke vil komme med 
indlæg på en aften med korsang, orgelmusik eller stillegudstjeneste 
hver hele time. 

Herlev Kirke er åben kl. 19 – 22.15 

 

Herlev fælleskirkelige udvalg, som er et samarbejde mellem 
folkekirkerne, baptistkirken og den katolske kirke i Herlev, 
indbyder til fællesspisning lørdag 19. november kl. 18. Nærmere 
følger om, hvor vi mødes (muligvis i Birkholm menighedshus). Du 

skal selv medbringe mad, som det også vil fremgå af kommende 
opslag i våbenhuset. 

Det er blevet en tradition, at vi spiser sammen en gang om året. 
Det plejer at være muntert og hyggeligt, og der er stor åbenhed 
omkring at mødes fra Herlevs forskellige kirker. 

  

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1jqrsiwxbxbq8/?&cs=wh&v=b&to=helle@enomoto.dk
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 Menighedens kalender september 2016 - november 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  

Skt. Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 
 

Andre begivenheder 
 

September 

søn. 4.  
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 6.  
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 11.  
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

lør. 17.  
 

15:00 Ministrantdag Vor Frue 

søn. 18.  KOLLEKT FOR KATOLSK MENIGHEDSPLEJE 
 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 28.  
 

19:00 Messe efterfulgt af meditationsaften Vor Frue 

tor. 29.  FR. CARROL PARKER'S 80-ÅRS FØDSELSDAG 
 

Oktober 

lør. 1.  
 

18:00 Fejring af Fr. Parker's fødselsdag 

søn. 2.  
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 
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tir. 4.  
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 9.  
 

11:00 Høstmesse med kirkekaffe Skt. Antoni 

lør. 12.  
 

09:00 Arbejdsdag Vor Frue 

søn. 16.  
 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

fre. 28.  
 

19:00 Messe efterfulgt af bankospil Skt. Antoni 

lør. 29.  
 

10:00 Havedag Skt. Antoni 

søn. 30.  KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN 
 

November 

tir. 1.  
 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 6.  ALLE HELGEN  
 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 
15:00 Allehelgens andagt på Gladsaxe kirkegård  
16:00 Allehelgens andagt på Vestre kirkegård 

søn. 13.  PAVENS DAG 
 KOLLEKT AF PETERSPENGE  
 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
 

11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

lør. 19.  
 

18:00 Fælleskirkelig udvalgs fællesspisning 

søn. 20.  AFSLUTNING AF BARMHJERTIGENS ÅR 
 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

lør. 26.  NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
 

15:00 Adventshygge Vor Frue 
17:00 Messe med gregoriansk sang Vor Frue 

søn. 27.  FØRSTE SØNDAG I ADVENT 
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Kort om kommende begivenheder 

 
Høstmesse i Skt. Antoni Kirke søndag d. 9. okt. kl. 11.00  
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. 28. 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. 

Havedag i Sankt Antoni lørdag d. 29. okt. 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. 

Allehelgens andagt søndag d. 6. 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. 

Arbejdsdag i Vor Frue lørdag d. 12. 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. 
 
Adventshygge lørdag d. 26 nov. kl. 15.00 

Traditionen tro inviterer menigheden i Herlev til en hyggelig 
eftermiddag kl. 15-17 i Vor Frue Kirke, hvor vi laver vores 
adventskranse og andre juledekorationer. Eftermiddagen er for alle, 
uanset om man har børn eller ej. Derefter er der messe kl. 17.00 
for den første søndag i advent.  Koret Broder Bendts kapel, ledet af 
Bendt Fabricius fra vores menighed, synger gregoriansk sang. 

  



- 9 - 

Undervisnings sæson 2016-17 

 
Familieundervisning indledes med den danske søndagsmesse kl. 
9.30 og efterfølges af undervisning hver den 1. søndag i måneden. 
HUSK at skrive datoerne ind i jeres kalendere.  
 
I starten af sæsonen vil der blive lavet en særlig opfølgning for 
sidste sæsons 1. kommunikanter, inden de fortsætter videre på 
mellemholdet. Derudover udvider vi firmelsesundervisningen 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 lærer. 
 
Her er de faste datoer indtil jul 2016:  
Søndag d. 4. september  
Søndag d. 2. oktober  
Søndag d. 6. november  
Søndag d. 4. december  
 
Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper:  
Børnegruppe 4-8 år  
1. kommunion 2. klasse  
Mellemgruppe 9-15 år  
Firmelse gruppe 8. klasse  
 
 

Caritas nyheder 
 
Kære menighed 

Briller 

Jeg har tidligere nævnt, at Caritas er stoppet med at indsamle 
frimærker. Indtægten stod ikke længere mål med indsatsen; men vi 
tager stadig imod briller. Og igen vil jeg sige tak for de mange 
briller, jeg finder i kurven. De gør gavn i den lille brillebutik i Niger. 

Caritas Danmark samler ind til ofre for Boko Haram 

Boko Haram har hærget i Nigeria i flere år, (fortsættes næste side)  



- 10 - 

og mange mennesker er internt fordrevne; men mange er også 
flygtet til Diffa-regionen i det nordøstlige Niger. Her har Caritas 
Danmark udført nødhjælpsaktiviteter siden 2005 og ydet støtte til 
ofre for Boko Haram i 2015. 

Nationalt arbejde 
Caritas kollekt 2016, som netop finder sted, når dette blad 
udkommer, har i år fokus på det nationale arbejde - bl.a 
 flygtningeprojekter inden for kirken. 

Der afholdes to inspirationsdage om flygtninge- ét i Århus og ét i 
København. Sidstnævnte sted foregår det i Skt. Ansgars Kirke den 
19.november. Begge dage kl. 11-15. Der vil være 3 dele: 

 Oplæg og diskussion: Hvem er flygtningene, og hvor kommer 
de fra? 

 Indblik: Hvad gør Caritas, og hvad gør andre kirker og 
organisationer i DK? 

 Workshop: Hvad kan I gøre i dit sogn? 

Jesu Hjerte Centeret 
Renoveringen i Stenosgade skulle være færdig hen mod årets 
slutning. I Jesu Hjerte Centeret, som Caritas er med til at skabe, 
bliver der mulighed for at etablere et hjælpearbejde, der ikke kun 
er aktuelt for sognet; men giver mulighed for at flere sogne kan 
samarbejde om forskellige aktiviteter i regi af Caritas. I inviteres til 
et stormøde tirsdag den 25.oktober for alle, der er interesseret i at 
gøre en frivillig indsats i Caritas-arbejdet i centeret. Nærmere 
herom sidenhen. 
 
Caritas Dag 
Endelig skal jeg lige nævne, at der er Caritas Dag den 2. oktober. I 
år foregår det i Odense. Se program på www.caritas.dk, hvor I i 
øvrigt kan informere jer yderligere om de berørte emner. Jeg står 
også gerne til rådighed for yderligere spørgsmål. 

Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 

  

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. 


