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Kære venner! 

 

Vi vil snart fejre pinse. Det er en stor festdag 

for os som kirke. Gud Fader har skabt os i sit 

billede og har udrustet os med masser af 

nådegaver, evner og en personlighed. Vi er 

den, vi er, hver eneste af os. Jeg tror ikke, at 

Gud har tænkt sig at lave om på os. Han så, 

hvad han havde skabt, ”og det var godt! ” Vi 

er gode fra undfangelsen.  

Vi er kristne, Kristi disciple, fordi vi er blevet døbt i Faderens og 

Sønnens og Helligåndens navn enten som spæd efter vore 

forældres ønske eller senere efter vore egne overvejelser. Men 

kristne blev vi og derved indlemmet i Kristi Legeme, hvor vi kan 

opleve Guds kærlighed og omsorg. Når vi bliver ældre, oplever vi 

ændringer i os selv og de andre omkring os. Det er en del af vor 

dagligdag. Apostlene var voksne mænd, da de modtog Helligånden 

den pinsedag, og deres liv ændrede sig ret så meget. Lad os ikke 

glemme, at vi også har modtaget Helligånden, og Den kan også gøre 

store ting i os.  

Med disse ord ønsker jeg jer alle sammen en god sommer. Jeg er på 

ferie hos mine søstre i Minnesota fra d. 10. juli indtil d. 27. juli. 

 

p. Allen 

 

Menigheden har fået en arv på 100.000 kr. betinget af, at midlerne bliver brugt 
til forbedring af Skt. Antoni Kirke. Specifikt skal pegene bruges til fremstilling af 

evangelisttegn i eksisterende cirkulære nicher, anskaffelse af en armstol til 
præsten i koret, anskaffelse af en læsepult der svarer til det øvrige inventar og 
en forgyldt ramme omkring tabernaklet.  
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Kirker 
Vor Frue Kirke 

Herlevgårdsvej 14 
2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke 
Frederikssundsvej 225  
2700 Brønshøj 

Præster 

Sognepræst 
p. Allen Courteau OMI 
tlf:44 94 76 94 

mob: 2680 6344 
email: agcomi@mail.dk 

Præst for den engelske menighed 
p. Joy Fernando OMI 
tlf: 44 94 76 94 

email: sjoeomidk@gmail.com 
 

Hjælpepræst 

p. Michael Bradley OMI 
tlf: 44 94 76 94  

 

 

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 (2624 6412) 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: Keld Dahlwad 
email: vorfruekirke@tdcadsl.dk 

Sogneblad: Jette Svane Hansen 
tlf: 38 28 61 58 
email: jette.svane@gmail.com 

Regnskabsfører: Anna Glynn 
tlf: 29 13 08 44  
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 går vi sommermånederne i møde og ser 
frem til en tid, hvor vi kan slappe af og finde 
ny energi til resten af året. 

I den foregående tid har vi brugt noget tid på 
en kombineret kampagne. Vi har længe haft 
en mistanke om, at ikke alle, som kom i vores 
sogn jævnligt, var registreret som 
sognemedlemmer. Af forskellige årsager har vi 
derfor valgt at starte en kampagne for at få 
folk til at løse sognebånd, som det hedder - 
altså at lade sig registrere som medlem af sognet. Dette har den 
fordel, at man tilhører sognet, også selvom man flytter ud af 
sognegrænserne. Derudover er kampagnen også en mulighed for at 
minde om kirkeskat. Indtil videre har denne kampagne føjet mindst 
50 nye medlemmer til vores sogn. 

På mange måder er vores ønske ikke at have mange navne på en 
liste, men at have en liste med navne på de personer som ser sig 
som en naturlig og integreret del af vores sogn. Mennesker, som er 
med at gøre vores messer mangfoldige og levende. Mennesker, som 
ikke kun bidrager i kroner og øre, men også ved deres fysiske 
tilstedeværelse og hjælp i sognets daglige arbejde. 

Ja, i disse påskedage kan man se en sådan kampagne, som 
disciplene måtte have haft det lige efter Jesu opstandelse og 
himmelfart - at der kom flere og flere til. 

Franz Igwebuike 

 Fornyelse af korset på Gladsaxe kirkegård  

Ved indgangen til Vor Frue kirke står et stykke egetømmer, der er 
en prøve på det nye kors, som vil blive indviet ved ceremonien på 
kirkegården til Allesjælesdag søndag den 5. november i år. 
(fortsættes næste side) 
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Egestammen er skåret ud af et egetræ, som har vokset i cirka 200 
år i skovene ved Torbenfeldt gods i nærheden af Holbæk. 200 år er 
ikke nogen høj alder for et egetræ, som først regnes som udvokset 
ved 500 år, men kan blive op til 1000 år gammelt. Træet er 
kerneved og meget tæt og tungt. Prøv at løfte den lille prøve i 
kirken, den vejer 6,4 kg.  

For øjeblikket ligger træet i tørrekasse ved tømrermesteren. Når 
træet er tørt, vil der, som dekoration blive fræset 2 såkaldte 
rillefals, både på stammen og på tværbjælken, ligesom alle kanter 
vil blive falset og alt træet oliebehandlet. Korsets dimension vil 
betyde, at det vil virke mere markant på kirkegården end det 

nuværende. 

Menigheden tilbydes at være med til at betale for korset, som vil 
komme på en pris på omkring kr. 9.000. Der er allerede indsamlet 
lidt over kr. 7.000. Bidrag kan gives ved kirkedøren til Helle Bjerre 
eller til sognepræsten. 

Forældresamtaler om troen 
 

I forbindelse med undervisning for børn og unge den 1. søndag i 
måneden har vi siden februar måned tilbudt forældrene samtale/ 
undervisning om troen. I februar og marts har vi talt om 
Gudstjenesten, i april talte vi om Guds Ord i Det Gamle og i Det 
Nye Testamente. I maj var emnet paverne/koncil og ufejlbarlighed. 
Vi vil gerne tilbyde forældrene, men også alle fra menigheden, at 
fortsætte disse samtaler/undervisning, når vi atter mødes til 
undervisningen til september. 
 

Mange forældre føler sikkert, at man ikke har tid til dette, og vil 
gerne benytte tiden, medens børnene undervises, til at få klaret 
presserende opgaver. Det har vi fuld forståelse for, men overvej 
alligevel, om det ikke var værd at få genopfrisket det, I selv lærte 
som børn og unge. 
 

52. Konflikten om afladen udviklede sig hurtigt til en konflikt omkring 

autoriteter. For Luther havde den romerske kurie mistet sin autoritet, fordi den 
havde insisteret på den på et blot formelt grundlag og ikke havde argumenteret 
bibelsk. * * * 
                                                                            Fra konflikt til fællesskab  
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Caritas nyheder 
 
Kære menighed. 
 
Jeg vil gerne sige tak for de mange bidrag til fasteindsamlingen i 
vores sogn, både for de bidrag, der indbetales via netbank, og for 
de bidrag, der kom i kirkerne. Sidstnævnte blev til i alt 3571,50 kr. 
For landsindsamlingen som helhed blev det til mere end 440,000 
kr. 

Caritas Danmark har fået ny international strategi for 2017-2021. 

Heri beskrives Caritas’ humanitære indsats og udviklingsarbejdet. 
Strategien Caritas Denmark International Strategy 2017-2021 er 
den første af sin slags, hvor den humanitære indsats og 
udviklingsarbejdet er beskrevet samlet. Strategien angiver de 
strategiske pejlemærker for Caritas’ arbejde i lande som Jordan, 
Uganda, Myanmar, Tchad og Niger, hvor Caritas fortsat vil fokusere 
på sin indsats omkring udviklingsstøtte til fattige bønder og 
humanitære bidrag til kriseramte befolkninger, herunder flygtninge 
og deres værtsbefolkning. Jeg vil lægge en kopi i våbenhuset. 

Caritas har medio maj ansøgt om et strategisk partnerskab med 
Udenrigsministeriet. Tidligere har man opereret med begrebet 
rammeaftaler. Den nye civilsamfundsstøtte er et led i regeringens 
udviklingspolitiske og humanitære strategi og skal så erstatte de 
nuværende rammeaftaler. Afgørelsen falder i løbet af juni måned.    
Lad os bede for, at Caritas får mulighed for til at indgå i et 
partnerskab. 

I år bliver der atter afholdt Caritas dag. Det bliver i Vejle den 8. 
oktober. Se mere her: www.caritas.dk 

Vil du hjælpe med at promovere Caritas i vores menighed? Har du 
ideer til, hvordan vi i fællesskab f.eks. kan lave støtteaktioner/-
indsamlinger ud over de tre faste årlige indsamlinger, så meld dig 
gerne til undertegnede. 

Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant   
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 Menighedens kalender juni 2017 - august 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 
 

juni 

tor. 1  
 

19.00 Kirkevandring fra Brønshøj 

søn. 4 PINSEDAG 
 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
12.30 Sommerfest  Vor Frue 

tir. 6   
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

lør. 10  
 

09.00 Arbejdsdag  Vor Frue 

søn. 11  DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST 
 

11.00 Familiemesse efterfulgt af Skt . Antonius fest Skt. Antoni 

søn. 18  KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST (kollekt for Bonifatiuswerk) 
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 21   
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

fre. 23 SKT. HANS AFTEN 
 

19.00 Bål, Fællessang, båltale, kaffebod ved Præstebro Kirke 
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juli 

tir. 4    
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

august 

tir. 1    
 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 6 HERRENS FORKLARELSE 
 

11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

søn. 13 SIDSTE FRIST FOR ARTIKLER TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
 

tir. 15  
 

19.00 Formøde til sommermarked Skt. Antoni 

tor. 17   
 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 20 JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (kirketælling) 
 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

fre. 25   
 

16.00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

lør. 26 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
 

09.00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

søn. 27 KOLLEKT FOR CARITAS 
 

10.00 Sommermarked Skt. Antoni 
  

Kort om kommende begivenheder 
 

Økumenisk kirkevandring 
Den årlige økumeniske, tværkirkelige vandring i den østlige del af 
vores sogn finder sted torsdag den 1. juni. Vi starter i Skt. Antoni 
kirke kl. 19.00 med en andagt. Efter andagten vandrer vi videre til 
Brønshøj kirke og holder andagt kl.19.45. Siden da slutter vi af 
med andagt i Bellahøj kirke kl. 20.30 og derefter hyggeligt samvær. 
 

Havefest den 4. juni 
Søndag d. 5. juni er sidste undervisningsdag, som efterfølges af 
den store fælles havefest/sommerfrokost. Efter messen kl. 9.30 vil 
der være aktiviteter for børnene og de unge. Imens hjælper alle de 
voksne til med at sætte borde og stole op i haven og gøre klar. Vi 
sætter os til at spise først, når den engelske messe er færdig. 
Detaljer kommer på sognets hjemmeside: vorfrueogsktantoni.dk.  
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Skt. Antoni fest søndag den 11. juni 
Familiemesse i Skt. Antoni, hvor vi fejrer skt. Antonius ved i stedet 
for kirkekaffe at afholde fælles spisning efter messen. Alle 
medbringer en ret til ca. 2-3 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! 
 

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke lørdag den 10. juni 

Vor Frue kirke holder endnu en arbejdsdag lørdag 10. juni 2017 kl. 

9-13. Arbejdsopgaverne er 

 udendørs arbejde i haven 
 meget nødvendige reparationer af gulvet i kirkerummet og 

våbenhuset. Der er opstået mange små og større huller, og vi 
har Aage Vinter Christensen, som ekspert i murerarbejde. 
Han vil uddanne et hold (gerne 6 eller flere) som denne 
lørdag kan reparere gulvet. Ikke tungt fysisk arbejde – du 
skal bare kunne ligge på knæ 

 samt rengøring af døre, karme etc 
Sognet byder på frokost. 
En tilmeldingsliste kommer op i våbenhuset. 
 

Sommermarked i Skt. Antoni Kirke den 27. august 

Det årlige sommermarked i Skt. Antoni kirke holdes søndag den 
27. august fra kl. 10.00 - 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 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 i mange år 
udførte blandt indianere i det peruvianske højland. Den del af hans 
arbejde, som menigheden især støtter, er skolegang og ikke mindst 

bespisning af 100 skolebørn. Den anden del af overskuddet vil gå 
til Caritas Danmark. 
 

Vil du bedrage med ting (ikke møbler) til sommermarkedet, kan de 
afleveres i forbindelse med messerne i Vor Frue/ Skt. Antoni Kirke. 
Der vil blive sørget for at fragte sager fra Herlev til Brønshøj.  
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Nyt fra undervisningsteamet 
 

I skal vide, at I er sognets mursten.  
I har alle en plads i murene, som bærer vores menigheds hus. De 
ældste er de bærende søjler, der giver støtte til de andre lag, bl.a. 
børnene og de unge. 
Hvis nogen mangler, bliver huset utæt og kan i længden have svært 
ved at blive stående.   
 
Kære alle, både børn og voksne 
Tak for et velbesøgt undervisningsår igen i år. Sæsonen er ved at 
være slut. Vi afslutter med en stor havefest pinsesøndag d. 4. juni, 
hvor vi griller sammen med hele menigheden i præsterne have. Der 
vil være særlige aktiviteter for alle børn. 

 
Efter sommerferien fortsætter vi familieundervisningen, hvor vi 
slap. Alle børn, der har modtaget 1. kommunion inden for de sidste 
6 år kommer i mellemgruppen, hvor vi vil lave noget særligt for jer. 
 
Tilmelding til 1. kommunion 2018 sker fra søndag d. 27/8. 
 
Firmelsesholdet i år strækker sig over 2 år, og der er firmelse i 
foråret 2018. Nye deltagere skal henvende sig til sognepræsten eller 
Ann.  
 
Første gang efter sommerferien bliver søndag d. 3. september 2017, 
kl. 9.30! 
 
Kære forældre. Kom i kirke og husk jeres børn.  
 
Vi glæder os til at se jer alle igen og også møde nye og tidligere 
deltagere  
 
På vegne af undervisningsteamet 
Ann M. Vinter Fox Maule 
 
(Se også "Praktisk info" på side 10 og "Forældresamtaler" på side 4.) 
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Praktisk info om undervisningsprogrammet 
 

Familie undervisning: 

 

Sted:  Vor Frue kirke i Herlev 

Dag: Den første søndag i måneden, september til maj.  

Tid: Kl. 9.30. Start med søndagsmessen og efterfølgende  

 starter undervisningen. 

 

Priser for undervisning: 

Firmelse: 1.000,-, hvis man ikke betaler kirkeskat.  

 275,-For bidragsydere er prisen: dog kun 200,- 

 hvis barnet er medlem af DUK, da tilmeldingen 

 her inkluderer DUK medlemskab. 

1. kommunion: 1.000,-, hvis man ikke betaler kirkeskat. 

 For bidragsydere er prisen: 100,- pr. barn, 

 dog kun kr. 25,- hvis man allerede er medlem af 

 DUK.  

For børne- og mellemholdet er prisen kr. 100,- pr. barn dog kun 

kr. 25,- hvis man allerede er medlem af DUK 

 

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 

Børnegruppe  4-8 år  

1. kommunion  2. klasse 

Mellemgrupper  9-11 år 

Firmelse & efter firmelsesgruppe ca. 8. klasse 

Voksengruppe 

 

153. Spørgsmålet om virkeligheden af Kristi nærvær i nadveren er ikke 

kontroversielt mellem katolikker og lutheranere. * * * "Den lutherske 
tradition siger sammen med den katolske tradition ja til, at de 
konsekrerede elementer ikke simpelthen forbliver brød ov vin, men i kraft 
af det skabende ord bliver givet som Kristi legeme og blod." * * * 
          Fra konflikt til fællesskab (unden fodnoter)  
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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. 


