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Kære venner! 

Vi er ved at afslutte pave Frans’ 
”Barmhjertighedens år”, der havde 
Rembrandts maleri ”Den fortabte søns 
hjemkomst” som årets logo. Den officielle dag 
for afslutningen er festen for Krist Konge 
søndag d. 20. november, den sidste søndag 

inden vi begynder adventstiden.  Paven har 
også skrevet nogle rundskrivelser, om netop 
hvordan vi kan bringe en del af den pastorale 
omsorg for folk lidt mere på det 
medmenneskelige niveau og derved se, hvor meget emnet betyder 
for ham som menneske, præst og pave. Hans dokumenter, der er 
udkommet i år, er nogle, vi alle kunne få gavn af at læse. Og når 
man har læst dem, er det næsten umuligt ikke at tænke anderledes 
om, hvor sårbare alle vi mennesker er i denne verden, og hvor 
meget vi kan hjælpe hinanden ved at vise næstekærlighed og 
tilgivelse. Så kan vi også spørge os selv, om vi er blevet bedre til at 
vise barmhjertighed over for hinanden????? 

Vi kommer snart ind i det nye kirkeår med den 1. søndag i advent, 
hvor vi også begynder at tænke på jul (Jesus blev født for at frelse 
os fra vore synder.) og julegaver (Hvad skal jeg lave eller købe for at 
gøre en anden glad?) og familiekomsammen (Kunne vi være 
sammen og være glade for, at vi kan være sammen?) Vi har meget 
at være taknemlige for.  

N.B. Juleaften falder på en lørdag i år, hvor vi normalt har messe 
kl. 17. så husk, at messetiden den lørdag er lavet om til kl. 15. Se 
øvrige messetider andetsteds i sognebladet. 

Jeg og de andre præster her i sognet ønsker jer en god advent og 
en velsignet jul. 

P. Allen  
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Kirker 

Vor Frue Kirke 

Herlevgårdsvej 14 
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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 
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Hjælpepræst 
p. Carroll Parker OMI 
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Menighedsråd 
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Franz C. Igwebuike 
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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 
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vorfruekirke@tdcadsl.dk 
 

Menighedens bankkonto 
Nordea 
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Sognesekretær: Jonna Madsen 
tlf: 44 65 88 67  
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Sogneblad: Jette Svane Hansen 

tlf: 38 28 61 58 
email: jette.svane@gmail.com 

Regnskabsfører: Anna Glynn 
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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 

I skrivende stund har vi lige fejret 
Laterankirkens indvielse og Pavens dag. Den 
kommende søndag fejrer vi Krist Konge, og så 
er det første søndag i advent, hvor vi begynder 
at forberede os mentalt og fysisk til Kristi 
fødsel og julen. 

Som 2016 går på hæld, er det tid til at gøre 

status på året, der er gået. Det har været et år 
med mange forskelligartede fejringer. Den 
seneste var deltagelsen i Pavemessen i Malmø i forbindelse med 
Pave Frans’ besøg i Sverige. Indledningen til 500 års markeringen 
af reformationen – en påmindelse om, hvordan det kan gå, når vi 
som kirke bevæger os for langt fra det kristne budskab. Pave Frans 
formaner os om at holde fokus på det, vi er fælles om og ikke det, 
som gør os forskellige. Det er jo et budskab, der gælder for os som 
sogn, som den katolske kirke i Danmark og som mennesker. 

Det budskab ligger, for mig, fint i tråd med alle de forskellige 
begivenheder, vi har fejret i sognet. Vi har været i Odense på 
valfart, vi har fejret vore Oblatfædre – både som personer (p. 
Michael, p. Carroll, p. Joy, p. Theva, p. Allen) og som orden (200 
års jubilæum). Alle sammen fejringer, der bringer os sammen som 
én menighed, som mennesker, der holder af hinanden, som Guds 
børn. Vi fejrer det, som vi er fælles om, og det skal vi hele tiden 
huske og værne om. Vores menighed er ikke stærkere end det, vi 
gør den til. 

Vi er stærkest som menighed, når vi går sammen om de store 
fejringer og om hverdagens små nødvendigheder. Når vi mødes for 
at male sognekontoret, til havedage, arbejdsdage, foredrag, kurser, 
eller når vi mødes til messer, retræter, valfarter og andre åndelige 
fællesskaber, styrker vi hinanden og styrker vores tro. 

Når vi, i næsten hvert sogneblad, slår et slag for kirkeskat, kan det 
budskab nemt komme til at miste sit fokus. Set i forhold til 
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reformationen og de ting, som førte til den, skal vi også huske på, 
at det ikke handler om kroner og ører. Vi opfordrer ikke til betaling 
af kirkeskat, for at vi kan bygge store flotte kirker eller præsterne 
kan køre i fine, store biler. Nej, vi gør det, fordi ovenstående 
fejringer tit forudsætter et fysisk sted at være – kirken og de 
tilhørende faciliteter. Vi gør det for at kunne være sammen og 
deltage i diverse fejringer i kirken, hvor økonomi ikke skal 
forhindre alle sognebørn i at kunne være med.  

Vi er én menighed, en del af et stort katolsk fællesskab, kristne 
brødre og søstre. Lad os gå Kristi fødsel og julen i møde med 
ydmyghed og glæde for det, vi er fælles om. God advent, jul og godt 

nytår.  

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand  
 

Fra Pave Frans' prædiken i Swedbank Stadion, Malmø, den 1. november 
2016: 

På en måde bliver saligprisningerne den kristnes identitetskort, som 
identificerer de kristne som Kristi efterfølgere. Vi er alle kaldede til at være 

salige, til at være Kristi efterfølgere, som i vor tid påtager os smerte og angst 

og udfordringerne i Jesu ånd og Jesu kærlighed. Vi kan pege på nye, men altid 
aktuelle situationer, hvor vi kan leve med denne fornyede ånd: 

+Salige er de, som af tro udholder de vanskeligheder, andre påfører dem og 
som tilgiver dem af hele deres hjerte. 

+Salige er de, som ser de udstødte og marginaliserede i øjnene og viser dem, 
at de står dem nær. 

+Salige er de, som genkender Gud i ethvert menneske og som kæmper for at 
andre også skal kunne det. 

+Salige er de, som beskytter og værner om vort fælles hjem. 

+Salige er de, som opgiver deres egen rigdom til gavn for andre. 

+Salige er de, som beder og arbejder for de kristnes fuldkomne enhed. 

Alle bærer de i sig Guds barmhjertighed og ømhed, og Gud vil sikkert belønne 
dem.  
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Fokus på reformationen 
 

Her i månederne op til 500-års markeringen af reformationens 
begyndelse er vi inde i en tid, hvor konstruktiv dialog mellem 
katolikker og protestanter er åbnet op mere end nogensinde. Dette 
er understreget af Pave Frans' besøg til Lund og Malmø for knap en 
måned siden. 

For at fordybe sig i denne dialog kan man ikke vælge en bedre 
ressource end Fra konflikt til fællesskab, beretningen fra den 
lutherske/katolske kommission for kirkens enhed (oversat til 
dansk af Erling Tiedemann, Hanne Gregersen og Biskop Czeslaw 
Kozon). Hen over det næste års tid vil sognebladet bringe nogle 
udpluk fra denne rapport for at genopfriske og udvide vores viden 
om Luther og forhåbentlig inspirere os til at læse mere om 
reformationen og de holdninger vi har tilfælles med protestanterne. 

38. Luther selv anvendte sjældent begrebet “reformation”. * * * 
                                                 ───── 

39. * * * Den teologiske og kirkelige strid, som Luthers teologi udløste, 
forviklede sig på grund af den tids begivenheder hurtigt ind i et net af politiske, 
økonomiske og kulturelle interesser. Derfor rækker det, som bliver betegnet 

med begrebet “reformation”, langt ud over, hvad Luther selv lærte og ville. 
Som betegnelse for en hel epoke blev begrebet “Reformationen” først brugt af 
Leopold von Ranke. I det 19. århundrede populariserede han udtrykket 
“Reformationstiden”. 

                                                 ───── 
42. Efter Luthers opfattelse skadede denne afladspraksis de kristnes 
fromhedsliv. Han satte spørgsmålstegn ved, om aflad kunne befri de 
bodfærdige fra straffe, som Gud havde pålagt dem; om straffe, som en præst 
havde pålagt, kunne overføres til skærsilden; om ikke det helbredende og 
lutrende aspekt af straffene betød, at en oprigtig bodfærdig ville foretrække at 

lide straffene frem for at blive befriet fra dem; og om de penge, som blev betalt 
for aflad, ikke hellere skulle gives til de fattige.* * * 

                                                 ───── 
44. Luther var overrasket over reaktionen på hans teser, da han ikke havde 
planlagt en offentlig begivenhed, men derimod en akademisk diskussion. * * * 
Luther betonede igen og igen, at hans teser – bortset fra de første fire – ikke 
formulerede definitive påstande, men var teser, der var skrevet med henblik på 

en akademisk diskussion. 
Fra konflikt til fællesskab (uden fodnoter)  
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 Menighedens kalender december 2016 - februar 2017  

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 
 

december 

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 Skt . Nikolaus fest Skt. Antoni 

ons. 14   
 

19.00 Messe med bodsritus; skriftemål før og efter Vor Frue 

lør. 17  P. MICHAEL BRADLEYS 50-ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM 
 

15.00 Reception for p. Michael Vor Frue 

søn. 18  
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

lør. 24  JULEAFTEN 
 

15.00 Familiemesse Vor Frue 

sø . 25  JULEDAG 
 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue  
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lør. 31 NYTÅRSAFTEN 
 

15.00 Messe Vor Frue 

januar 

søn. 1. MARIA, GUDSMODER; KOLLEKT FOR BIBELSELSKABET 
 

09.30 Messe UDEN efterfølgende undervisning Vor Frue 
11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 3   
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 8. HERRENS ÅBENBARELSE (HELLIGE TRE KONGER)  
 

09.30 Messe efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 11   
 

19.00 Helbredelsesmesse Vor Frue 

søn. 15    
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 18    
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

fre. 20    
 

19.00 Messe og pakkefest  Skt. Antoni 

lør. 28    
 

10.00 Menighedsretræte Vor Frue 

februar 

søn. 5  BLASIUSVELSIGNELSE, HERRENS FREMSTILLING  
 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 7    
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 12 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD 
 

11.00 Familiemesse med musik men uden kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 22 
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 25 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
 

10.00 Undervisning for 1. kommunionsholdet Vor Frue 

søn. 26  
 

09.30 Messe efterfulgt af fastelavnsfest med tøndeslagning Vor Frue 

11.00 Messe efterfulgt af fastelavnsfest med tøndeslagning Skt. Antoni  
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Kort om kommende begivenheder 
 

Bodsandagt d. 14. december 
Der vil være lejlighed til at skrifte fra kl. 18.00 til 18.45 og 
bodsritus og prædikenen under messen kl. 19.00 vil fokusere på 
bod, og så vil der være igen lejlighed til at skrift fra 19.30 (lige efter 
fremstillingen af Altrets Sakramente) indtil 20.30. 
 

Reception for p. Michael d. 17. december kl. 15.00 
P. Michael Bradleys 50-års præstejubilæum er lørdag d. 17. 
december. Og menigheden fejrer ham på dagen med en reception i 
Vor Frue Kirkes menighedssal kl. 15.00, inden vi går ned til 

messen kl. 17.00. 
 

Helbredelsesmesse d. 11. januar kl. 19.00 
Onsdagsmessen den 11. januar 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. 20. 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. Kom og være 
med til en hyggelig aften. 
 

Fælleskirkelig foredragsaften d. 21. februar kl. 19.30 
Herlev Fælleskirkelige Udvalg arrangerer en foredragsaften i 
Korskirken (Herlev Hovedgade 42) med oplæg fra repræsentanter 
fra folkekirken, den katolske kirke og baptistkirken. Aftenens tema 
er "Hvordan er vi præget af reformationen i 1500-tallet?"  

 

Caritas nyheder 
 
Kære menighed 

Siden jeg sidst skrev i sognebladet har jeg deltaget i kampagnen for 
Verdens bedste Nyheder den 9. september samt Caritas’ årsmøde 
og Caritas Dag i Odense. Caritas’ årsmøde er der, hvor bestyrelsen, 
medarbejdere fra sekretariatet, landets sognerepræsentanter samt 
repræsentanter fra DUK og fra Foreningen af Katolske Skoler   
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deltager. Vi hører beretninger fra bestyrelsesformanden og fra 
general-sekretæren samt om Caritas’ arbejde internationalt såvel 
som nationalt. Som sognerepræsentanternes repræsentant i 
bestyrelsen for Caritas var jeg på valg. Efter at have siddet i 
bestyrelsen i 8 år, valgte jeg at stoppe. Det har været en periode, 
der har givet mig megen indsigt i organisationens arbejde, i 
perioder til tider noget turbulent - ikke mindst med sidste års 
nedskæringer af udviklingsbistanden; men glædelig er den store 
opbakning fra danske katolikker, som kommer til udtryk ved de 
årlige indsamlinger, hvor den seneste kollekt havde fokus på det 
nationale arbejde.  

Nationalt arbejde 
Inspirationsdagen for flygtninge, som blev afholdt lørdag den 19. 
november er udtryk for Caritas’ ønske om at fremme flygtninge-
arbejdet inden for kirken ved at støtte projekter, som 
Caritasgrupper i nogle sogne allerede har taget initiativ til samt 
støtte nye initiativer. Det falder jo fint i tråd med at følge op på det 
Barmhjertighedens År, som vi lige har afsluttet. 

Der var bl.a. et indlæg fra en medarbejder ved Dansk 
Flygtningehjælp om deres brug af frivillige. Deres hjemmeside om 
det: www.frivillignet.dk. Vi havde også et indlæg vedr. Asylcenter 
Esbønderup. Generalsekretæren gav et historisk rids omkring  
flygtninge samt lidt statistik over den nyeste udvikling omkring 
flygtningesituationen herhjemme. Læs også på Caritas’ hjemmeside 
www.caritas.dk. Caritas støtter gerne lokale projekter i sognene 
gennem Diakonipuljen, for eksempel venskabsfamilier for 
flygtninge og besøgstjenester. 

Siden 2011 har Caritas Danmark samarbejdet med og støttet en 
række katolske menigheder i at tilbyde netværksaktiviteter og 

informationsmøder for au pairs. Og siden juni 2014 har Caritas 
været en del af Au Pair Network (APN), som er et samarbejde 
mellem Caritas, Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og 
Fagforeningen FOA om en fælles indsats for au pairs i Danmark. 
APN har fået bevilliget offentlig støtte til et projekt i 2015 og 2016. 

Det betyder, at Caritas over en to-årig periode har kunnet udvide 
og udvikle arbejdet for au pairs sammen med katolske sogne. I 

http://www.frivillignet.dk/
http://www.caritas.dk/
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København er der mødested for au pairs i Skt. Annæ Kirke på 
Amager. Se mere på Caritas’ hjemmeside.  

Caritas udbyder igen PREP-kurser, som ruster par til at håndtere 
og forebygge konflikter og til at få et bedre samliv. I København 
foregår det fem mandage i januar 2017 i Skt. Ansgars kirke.  

Jesu Hjerte Center 
Jeg har tidligere annonceret et stormøde for alle, der var 
interesserede i at gør en frivillig indsats i Caritas-arbejdet i centret. 
Mødet blev ikke afholdt, da renoveringen er løbet ind i nogle 
problemer og ikke bliver afsluttet som forventet ved årets udgang. 
Det giver så mulighed for at gennemtænke, hvilke projekter vi skal 
prioritere at starte op med. Der har bl.a. været talt om 
rådgivningscenter, mødested for au pairs og vågenat i kirken. 
Stedets beliggenhed er også central i forhold til, at der kan ydes 
karitativt arbejde over for udsatte grupper i lokal-området.  

Juleindsamlingen 
Giv flygtninge en bedre hverdag i Tchad lyder det. Caritas’ 
juleindsamling 2016 hjælper flygtningefamilier, som er flygtet fra 
konflikten i Darfur i Sudan og familier, som bor i landsbyerne i 
nærheden af de store flygtningelejre. I alt 600 får hjælp. Familierne 
får muligheden for at dyrke deres egne grøntsager uden for lejrene. 
Det kan være tomater, squash, løg og hvidløg. For at det kan lade 
sig gøre, får familierne grøntsagsfrø og haveredskaber som 
vandkander, hakker og river. Desuden graves der brønde og 
etableres vandpumper. På den måde er der altid vand til afgrøderne 
i køkkenhaverne. 

 Hvor mange familier kan vores sogn hjælpe til at få en pose 
med grøntsagsfrø (85kr.)?  

 Hvor mange familier kan vores sogn skaffe haveredskaber til 
(215kr.)? 

 Hvor mange familier kan vi hjælpe til en andel i en fælles 
vandpumpe (520 kr.)? 

Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant  



 

 

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. 


