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Kære venner! 
 
Nogle gange er det let at skrive en artikel til 
sognebladet, andre gange er det lidt sværere. 
Denne gang er det en af de lidt sværere, fordi 
vor kære medbror, Fr. Carroll Parker, OMI., 
døde pludselig torsdag d. 26. januar 2017. 
Hans nekrolog kan læses andet steds i 
sognebladet. Det er den samme som 
bispedømmet havde på sin hjemmeside og 
som også er i Katolsk Orientering d. 9. 
februar. Vi vidste, at Fr. Carroll var meget 
svækket efter sin blodprop i hjernen i sommers, og har prøvet at 
gøre så meget, som vi kunne, for at få ham på benene igen. Det var 
en hård prøvetid for Fr. Carroll; men han havde en stærk vilje til at 
gennemføre de øvelser, som genoptræningen krævede, med det 
eneste mål i sigte… at kunne køre bil igen. Da han fik lægens OK, 
d. 25. januar, at kunne køre igen, var han som en 18-årig dreng, 
der lige havde bestået sin køreprøve. Han råbte højt: “Jeg kan køre 
igen!” Den næste dag, torsdag, hentede han bilnøglen hos Fr. Joy, 
og på vej ned af trappen blev han ramt, tror jeg, af et massivt 
hjerteanfald og faldt om på gulvet. Vi ringede til 112, og 
ambulancen og akut lægehjælpen var hos os inden for et par 
minutter. De gjorde, hvad de kunne her, og så kørte de ham til 
Gentofte Hospital, hvor de heller ikke kunne få liv i ham igen. Det 
var en hård aften for os Oblatfædre, men eftersom nyheden om Fr. 
Carrolls død hurtigt kom på Facebook og sms, blev sorgen hurtigt 
delt med mange andre, som holdt meget af ham. Som vi 
reflekterede over den aften, ser vi en glad og jublende Fr. Carroll 
med bilnøglen i hånden. En Fr. Caroll, der blev taget fra os på et 
hurtigt og barmhjertigt øjeblik af Vor Herre.   
 
Jeg ved, at mange af jer fra menigheden også har oplevet nogle 
lignende situationer og nu lever videre uden en ægtefælle, 
familiemedlemmer eller en nær ven. (fortsættes side 3)  
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(sognepræstens indlæg fortsat fra forsiden) 
Jeg har også været med til en del begravelser og bisættelser, siden 
jeg kom til Herlev og Brønshøj og har været glad for at kunne 
hjælpe, hvor jeg kunne, med et besøg eller samtale. Nu vil jeg, på 
vegne af alle mine OMI medbrødre, takke jer alle sammen for jeres 
omsorg for os i vor sorg over Fr. Carroll. Tak for blomsterne, bidrag 
til vores missionsarbejde i Sri Lanka og Brasilien og jeres deltagelse 
i Fr. Carrolls begravelse. Det, og især I, betyder meget for os. Lad 
os fortsætte med at være der for hinanden og også bede for 
hinanden. 
 
Askeonsdag er d. 1. marts i år. Der vil være en messe på engelsk 
kl. 18. og den sædvanlig danske messe kl. 19. Der vil være 
askekors uddeling ved begge messer. “Af jord er du kommet! Til 
jord skal du blive! Af jord skal du igen opstå!”  
 
p. Allen 
 

Fra menighedsrådets formand 

Kære alle. 
 

Selvom vi vil være godt inde i året, når du 
læser dette sogneblad, så godt nytår. 
I sidste blad så jeg tilbage på alle de glædelige 
begivenheder, vi som sogn fejrede sammen. I 
år startede vi desværre med en trist 
begivenhed med p. Carroll Parkers død. 
 

Dette giver mig anledning til at tænke på, at 
det jo også er en del af vores tro, at døden er 
en naturlig afslutning på vores tid her på 

jorden og vores forhåbning om at mødes igen i 
Guds rige, i himlen. 
 

På dette tidspunkt af året afsluttes regnskabet for det forrige år, 
2016. Regnskabet viser som budgetteret et underskud, men 
heldigvis mindre end budgetteret. (fortsættes næste side) 
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Regnskabet behandles endeligt i menighedsrådet den 22-02-2017.  
 

Jeg har følgende bemærkninger til regnskabet. Som nævnt, så er 
vores underskud mindre end det budgetterede underskud, men 
ligger alligevel på 253.754 kr. Det er vores forventede indtægter fra 
kirkeskatsordningen også. Faktisk faldt vores indtægter fra 
kirkeskatsordningen med omkring 20.000 kr. fra 2015 - 2016 og 
var omkring 40.000 kr. mindre end den budgetterede indtægt.  
 

Omvendt steg vores kollekter fra 2015 - 2016 med omkring 20.000 
kr. Vi er selvfølgelig glade for, at I lægger flere penge i 
kollektkurvene; men som vi tit gør opmærksom på, så vil vi 

opfordre alle til at tilmelde sig kirkeskatsordningen. Ved at alle 
tilmelder sig kirkeskatsordningen, kan vi bedre budgettere. 
Kollekter og indtægter fra kirkeskatsordningen er med til at drive 
den katolske kirke i Danmark – betale præstelønninger, 
præstestuderende, kirkernes drift m.m. Det er nu 2. år i træk 
sognet trækker på sine reserver på grund af et underskud (også 
selvom det var planlagt).  
 

Som vi kan forstå på bispekontoret, så er en af forklaringerne for 
faldet i vores kirkeskat begrundet i dødsfald. Det kan give 
anledning til bekymring. I 2016 var andelen af kirkeskatsbetalere i 
aldersintervallet 18 – 40 på 11% af de 215 i sognet, der betaler 
kirkeskat. Der var registreret 1674 sognemedlemmer over 18 år. 
Da over 50% af sognets medlemmer, som betaler kirkeskat, er i 
aldersintervallet 60 – 100, så vil udviklingen gå mod færre 
indtægter på grund af aldersrelaterede dødsfald, hvis vi ikke 
tilsvarende får flere yngre mennesker til at tilmelde sig 
kirkeskatsordningen. I 2016 fik vi 13 nye tilmeldinger til 
kirkeskatsordningen.   
 

Udover kirkeskat skal vi som sogn hele tiden gøre kirken både 

tidssvarende for unge familier, men også genkendelig for de 
mangeårige medlemmer af menigheden. Vores fremtid bygger på, at 
vi som menighed er med til at bidrage til, at vore unge familier og 
deres børn får en stærk og nærværende trosoplevelse samt oplever 
at være en del af et katolsk fællesskab.  
 
Franz Igwebuike 
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Regnskab 2016 

  

Budget 

2016 

Regnskab 

2016 

Budget 

2017 

INDTÆGTER       

 

Kirkebidrag i alt 100% 560.000 504.545 540.000 

 

Kollekter til sognet, kirkebøsse, 

kirkelige handlinger 

208.000 214.306 208.000 

 

Koll. andre formål end sognet 60.000 65.347 60.000 

 

Arv og gaver 3.400 6.130 4.000 

 

Salg kerter og bøger 30.000 35.325 30.000 

 

Husleje Brh. Udl.menighedslokaler m.m.  139.000 160.450 139.000 

  Indtægter i alt 1.000.400 986.103 981.000 

          

UDGIFTER       

 

Kirkebidrag til bispedømmet 341.000 302.402 317.000 

 

Koll. andre formål end sognet 60.000 65.347 60.000 

 

Husleje, varme, lys 257.200 255.657 265.200 

 

Skatter, afgifter, forsikringer 45.000 47.051 48.000 

 

Kultusudgifter 42.000 32.028 34.000 

 

Vedligeholdelse af bygn. og invent. 193.000 206.487 105.000 

 

Nyanskaffelser 45.000 75.413 45.000 

 

Lønninger 160.000 141.663 168.000 

 

Sogneblad 6.000 4.686 6.000 

 

Møde- og kontorudgifter 43.000 32.804 32.000 

 

Kørselsudgifter 41.000 36.718 39.000 

 

Diverse udgifter 38.000 39.601 38.000 

 

Henlæggelser   0   

 

        

  Udgifter i alt 1.271.200 1.239.857 1.157.200 

  Overskud/Underskud -270.800 -253.754 -176.200 
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 Menighedens kalender marts 2017 - maj 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  

Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 

 
Andre begivenheder 
 

marts 

ons. 1 ASKEONSDAG (faste- og abstinensdag) 
 

18.00 Mass in English with distribution of ashes Vor Frue 
19.00 Uddeling af aske ifm. messen Vor Frue 

fre. 3 KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG 
 

16.00 Bededagsmøde i Herlevs Baptistkirke 

søn. 5 1. SØNDAG I FASTEN 
 

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 

ons. 8 
 

19.00 Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue  

lør. 11 
 

10.00 Havedag Skt. Antoni 

søn. 12 2. SØNDAG I FASTEN 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

ons. 15 
 

19.00 Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

lør. 18 
 

10.00 Undervisning for 1. kommunionsholdet Vor Frue  
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søn. 19 3. SØNDAG I FASTEN 
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 22 
 

19.00 Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

søn. 26 4. SØNDAG I FASTEN, sommertid starter 
 

ons. 29 

19.00 Korsvejsandagt ifm messen Vor Frue 

tor. 30 
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

april 

søn. 2 5. SØNDAG I FASTEN 
 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 4 
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

ons. 5 
 

19.00 Bodsandagt ifm messen Vor Frue  

lør. 8 
10.00 Rengøringsdag Skt. Antoni 

søn. 9 PALMESØNDAG 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

tir. 11 
 

17.00 Oliemesse i domkirken  

tor. 13 SKÆRTORSDAG 
 

16.00 Skærtorsdagliturgi Skt. Antoni 
17.00 Skærtorsdagsliturgi Vor Frue 

fre. 14 LANGFREDAG (faste- og abstinensdag, kollekt for det hellige land) 
 

15.00 Langfredagsliturgi Skt. Antoni 
15.00 Langfredagsliturgi Vor Frue 

lør. 15 PÅSKELØRDAG 
 

21.00 Påskenatsliturgi efterfulgt af agapemåltid 

søn. 16 PÅSKEDAG (almindelige messetider for søndag) 
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

man. 17 ANDEN PÅSKEDAG 
 

10.30 Messe Vor Frue  
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lør. 22 
 

10.00 Undervisning for 1. kommunionsholdet Vor Frue 

søn. 23 2. SØNDAG I PÅSKEN (GUDS BARMHJERTIGS SØNDAG) 
 

09.30 1. kommunion under messen Vor Frue 

lør. 29 
 

09.00 Arbejdsdag Vor Frue 

søn. 30 3. SØNDAG I PÅSKEN 
 

maj 

tir. 2 
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

ons. 3 
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 7 4. SØNDAG I PÅSKEN (kollekt for bispedømmets teologistuderende) 
 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

fre. 12 STORE BEDEDAG 
 

10.30 Messe Vor Frue 

søn. 14 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

søn. 21 
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

tor. 25 KRISTI HIMMELFARTSDAG (messetider som søndag) 
 

lør. 27 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
 

søn. 28 VALFART TIL ÅSEBAKKEN (ingen danske messer i sognet) 
 

  

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. Alle er 
velkomne til at være med til at synge Mariasalmer, til at bede 
rosenkransen og dele troens fællesskab.  
 

Kvindernes internationale bededag fredag dag den 3. marts 
Dette er et økumenisk arrangement kl. 16-18 i Pejsestuen ved 
Baptistkirken, Herlev Hovedgade 44, 2730 Herlev. Kvinder fra 
Filippinerne leder os i bøn under temaet “Har jeg gjort dig uret?”  
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Rengøringsdag i Sankt Antoni den 8. april 
Traditionen tro gør vi rent i kirken som forberedelse til 
påskefejringen. Der er derfor brug for masser af hænder til at 
hjælpe til. Der skal både fejes og vaskes gulv i kirken, pudses sølv- 
og messingtøj samt foretages anden rengøring. Vi starter kl. 10.00 
og slutter kl. 14.00. 
 

Agapemåltid påskelørdag den 15. april 
Lørdag den 15. april holdes som sædvanlig et agapemåltid i 
menighedssalen ved Vor Frue kirke efter påskevigiliemessen. Der 
bydes på lidt mad og drikke, så vi i fællesskab kan fejre påsken. 
 

OBS! Sommertid starter søndag den 26. marts 
Ellers ville den uopmærksomme kirkegænger komme en time for 
sent til søndagsmessen. 
 

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke lørdag den 29. april 
Når vinteren er ovre, afslører lyset meget både inde i kirken og ude 
i haven. Derfor indkalder vi alle arbejdsduelige til arbejdsdag. 
Lørdag d. 29. april. 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. 
 

In memoriam: p. Carroll Parker, OMI 
 

Pater Carroll Parker OMI er den 26. januar 
afgået pludseligt ved døden. Father Parker, 
som han altid blev kaldt, levede sine sidste år 
som pensionist sammen med sine medbrødre i 
Oblatfædrenes kommunitet i Herlev.  
 
Han blev født den 29. september 1936 i USA 
og efter endt skoleuddannelse 1949-55 på 
Oblatfædrenes lille seminar indtrådte han 
direkte hos Oblatfædrene, hvor han aflagde 
sine første løfter i 1956. Den 10. september 
1961 blev han viet til præst, og efter 17 års arbejde i USA, blandt 
andet som lærer på to forskellige (fortsættes næste side)  
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katolske gymnasier, kom han i 1978 til kommunitetet i Herlev, 
hvor han blev præst for de engelsktalende grupper ved Vor Frue 
Kirke i Herlev og ved Sakramentskirken på Nørrebro. Fra 1981-84 
var han sognepræst i Randers og derefter 1984-88 i Viborg-Lemvig. 
Da han var reserveofficer i det amerikanske militær siden 1967, 
gjorde han aktiv tjeneste som militærsjælesørger for de 
amerikanske tropper i Tyskland et par uger om året, indtil sin 
pension i september 1991.  Han vendte tilbage som præst for de 
engelsktalende i København 1988-2013. 
 
I de femogtyve år som sjælesørger for de engelsktalende i Herlev og 
på Nørrebro arbejdede han praktisk talt som sognepræst for to 
store menigheder med folk fra alle verdens lande. Der var et utal af 
dåb og forberedelse af par til bryllup i deres respektive hjemlande, 
samtidig med at menighedernes medlemmer skiftede i hastigt 
tempo, så han hele tiden skulle indstille sig på nye mennesker. 
Han forstod at stimulere lægfolkets deltagelse i menighedens liv, 
hvad særligt kom til udtryk i de mangfoldige tjenester ved 
gudstjenesterne. Alt var organiseret på forbilledlig vis. 
 
Father Parker var en aktiv medbroder for sine præstekolleger. Han 
manglede aldrig til de månedlige præstemøder på Nordvanggaard, 
fordi han vidste, hvor meget det betyder for præsterne at kunne 
have et fællesskab om deres tjeneste, hvor de kan udveksle 
erfaringer, glæder og sorger.  
 
I 2013 gik Father Parker på pension, men hjalp stadigt aktivt sin 
efterfølger med at komme ind i arbejdet med de mange udlændinge 
her i Danmark. I sine sidste år var han altid glad for at kunne 
vikariere for de andre præster i Københavnsområdet. 
 
De sidste år blev hans hjerte svagere og svagere; men han fortsatte 
med at hjælpe, hvor han kunne med de kræfter, han havde i 
behold. Vi har mistet en ivrig og trofast præst, men stoler på, at 
han nu er taget hjem og fejrer med ved den store himmelske liturgi.  
Requiescat in pace. 
 
Niels Engelbrecht 
Generalvikar  
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Caritas indsamlinger 
 
Kære menighed. 
 
Jeg vil gerne sige tak for jeres bidrag til kirkeårets første 
indsamling til Caritas, juleindsamlingen, både for de bidrag, der 
indbetales direkte til Caritas samt for bidragene i sognets 
indsamlingsbøsser, der gav 1.593 kr. Medio januar var 
indsamlingen på landsplan nået op på 446.000 kr. 
 
Og nu nærmer tiden sig for årets fasteindsamling, der i år går til 
at bygge brønde i ni landsbyer i Myanmar. Det vil sikre rent vand 
til mere end 3.000 mænd, kvinder og børn. 
 
Landsbyernes indbyggere lever især af landbrug og indsamling af 
spiselige planter og rødder i de omkringliggende skove. De henter 
drikkevand og vand til deres afgrøder fra nærliggende floder og 
vandhuller. Om sommeren, når det er varmest, er det svært af 
skaffe vand nok. Vandet er også tit forurenet, da indbyggerne 
bruger de samme floder og vandhuller til at tage bad i, vaske tøj i 
osv. Det resulterer i hyppige sygdomme hos både børn og voksne. 
 
Det vil derfor være et stort fremskridt at få adgang til rent 
drikkevand og vand til afgrøderne.  
 
For Caritas er det vigtigt, at indbyggerne inddrages i projektet, så 
de kommer til at føle et ejerskab for brønden i deres landsby. En 
del af projektet er derfor også at undervise nogle indbyggerne, så de 
selv får mulighed for at vedligeholde og reparere, når noget går i 
stykker. 
 
Jeg vil selvfølgelig opfordre jer til at støtte projektet. Og … jeg 
samler fortsat briller ind og siger tak for dem, jeg har fået til nu. 
 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 



 

 

 

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. 


