
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 
 
Sogneblad nr. 33 September 2017 - November 2017  
 
Kære venner!  
 
Jeg håber, I har haft det godt her i 
sommertiden, selvom der måske ikke var så 
megen sommervarme og sol. Jeg besøgte 
mine to søstre, og vi foretog os en hel masse 
ting sammen. Vi har også besøgt fr. ”James” 
Figel, præst ved Vor Frue Kirke fra 1966-
1971, i St. Paul, Minnesota som gengæld for 
hans besøg hos os i april måned i år. Vi tog 
også en tur til Oblatfædrenes ”Kings House of  
Retreats” in Buffalo, Minnesota og besøgte fr. Lon Konold, 

sognepræst ved Vor Frue Kirke fra 1988-1991. Han havde lige 

fejret sit 40 års præstejubilæum i juni måned. Han har det godt, 

men går med en stok pga. rygsmerter. Begge to var glade for vores 

besøg og sender mange hilsener tilbage til alle jer, om I kan huske 

dem eller ej. 
 
Siden jeg er kommet tilbage til sognet d. 28. juli, har vi haft 6 dåb 
og 1 bisættelse. Jeg skulle have været med på Tro og Fællesskabs 

retræte i Vadstena d. 7.-13. august; men der var for meget at lave 
her. Som I har set, går fr. Michael usikkert og er meget træt pga. 

rygsmerter; men alligevel er han med til begge messer om 

søndagen, fordi han godt kan lide at være sammen i jeres 

fællesskab med Vor Herre. I har måske også lagt mærke til, at fr. 
Paul også går ret så dårligt og må bruge en stok. Fr. Paul skal 

opereres i september måned for at få en ny hofte. Og da han skal 
skåne sin hofte inden operationen, har han bedt mig om at 

vikariere for ham på Færøerne fra d. 25. august til og med d. 11. 
september, og han vil vikariere for mig her i Vor Frue Kirke. Så lad 

os bede for dem begge og for alle de syge i menigheden og hos vore 
familier og venner. 
 
p. Allen  



 Kirker 
Vor Frue Kirke  Sankt Antoni Kirke 
Herlevgårdsvej 14  Frederikssundsvej 225 

2730 Herlev  2700 Brønshøj 

Præster 

Sognepræst  Præst for den engelske menighed 

p. Allen Courteau OMI  p. Joy Fernando OMI 
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Fra menighedsrådets formand  
 

Kære alle  
 

Så er sommeren overstået. Hverdagen er 

vendt tilbage, og man kan måske sidde tilbage 

og tænke, om man fik brugt sin ferie 

ordentligt. Fik man slappet af, reflekteret over 

det sidste års tid? 
 

I menighedsrådet er vi også så småt begyndt at kigge 

tilbage på vores tid i det nuværende menighedsråd 

og ikke mindst frem mod det kommende valg, der 

finder sted til marts/april 2018. 
 

At sidde i menighedsrådet kan hurtigt gå op i driftsopgaver og 

praktiske opgaver. Det er derfor vigtigt for os at have visioner om, 

hvor vi vil hen både som menighed og som den Katolske kirke i 

Danmark. Nogle af disse visioner kommer til udtryk i at få flere til 

at være i kirkebidragsordningen – den såkaldte kirkeskat. De er 

også kommet til udtryk i menighedsarrangementer – ture til 

Odense, til Malmø osv. 
 

Vi skal dog også tænke på, at kirken og menigheden ikke kun 

bliver/er et sted, hvor vi lige kigger forbi om søndagen eller ved 

særlige lejligheder. Vi vil gerne have en levende kirke – men hvad er 

en levende Kirke anno 2017? Det er i sig selv en spændende 

diskussion. Hvad ønsker vi for vores menighed? Hvordan skaber vi 

en kirke, som appellerer til den sammensatte gruppe mennesker, 

som er medlemmer af menigheden – børnefamilier, mangeårige 

medlemmer af sognet, tilflyttere, indvandrere, gamle, unge? 
 

I Bispedømmet København er lignende drøftelser også i gang. 

Pastoralrådet har bedt dets medlemmer drøfte dette med 

menighedsrådene. Hvordan organiserer vi os, også rent praktisk – 

administrativt? Hvordan støtter vi op om vores præster – både unge 
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og gamle, nye og erfarne? Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? 

Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer? Og hvad med 

pengene? 
 

Ja, mange spørgsmål. Få svar. Men vi stoler fortsat på 

Helligåndens virke i os. 
 

Franz Igwebuike  
 

 

Fælleskirkelige aktiviteter  
 

Herlev Fælleskirkelige udvalg, som er et samarbejde mellem 

Folkekirkerne, Baptistkirken og den Katolske Kirke i Herlev, 

afholder et par arrangementer i efteråret: 
 

I forbindelse med Herlev Festuge i uge 35 holdes åben kirke i 
Herlev Kirke fredag 1. september 2017 mellem kl. 19.00 - 22.15.  
Der bliver meditationer, fællessang, korsang, andagter m.m. i løbet 

af aftenen. Alle er velkomne. 
 

Fredag 3. november 2017 holdes et arrangement i Korskirken 

(baptistkirken), Herlev Hovedgade 42, fra kl. 18.00. Temaet er 

hyggeligt samvær og markering af reformationsåret. Der kommer 

oplæg fra Folkekirken, Baptistkirken og Den Katolske Kirke om 

synspunkter på Reformationens betydning for Danmark. Medbring 

mad til dig og dine + 1 mere til en fælles buffet. Drikkevarer kan 

købes. Korskirken er helt nybygget med dejlige faciliteter. Kom 

GLAD til en spændende aften med mulighed for at møde andre 

kristne grupper i Herlev. 
 

På vegne af Herlev Fælleskirkelige udvalg 

Helle Bjerre 
 
 
224. Når evangeliske kristne i året 2017 vil fejre årsdagen for 

Reformationens begyndelse, fejrer de ikke dermed kirkesplittelsen i 

Vesten. Ingen teologisk ansvarlig kan fejre de kristnes splittelse. 
 

Fra konflikt til fællesskab  
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Korset på Gladsaxe kirkegård  
 

STOR TAK til menigheden for bidrag til menighedsrådets 

særindsamling til fornyelse af korset ved den katolske afdeling på 

Gladsaxe kirkegård. Indsamlingen er stoppet 6. august, men 

bidrag kan stadig gives - helst til en af præsterne eller til Helle 

Bjerre i forbindelse med dansk messe, men IKKE til sognets 

bankkonto. Bidragene har været rigelige og der har været meget 

velvilje overfor formålet. 
 

Indsamlingen gav i alt 7.857 kr., som næsten svarer til den 

forventede udgift. Der arbejdes for tiden på korset. Planen er at 

opsætte en form for plakette på korset med en lille tekst om, 

hvem der opsatte det og hvornår. Korset vil være færdigt og opsat 

inden Alle Sjæles Dag 2. november 2017, og det vil blive indviet i 

forbindelse med menighedens alle helgens andagt på kirkegården 

den 5. november kl. 15.00. 
 

På menighedsrådets vegne  
Helle Bjerre  
 

Livets gang i præstegården  
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Menighedens kalender september 2017 - november 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  
 
september  
fre. 1   
19.00 Åben kirke i Herlev kirke  

søn. 3   

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 5   

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 10   

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe, Skt. Antoni  

søn. 17   

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

ons. 20   

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

søn. 24 KOLLEKT FOR KATOLSK MENIGHEDSPLEJE  
   

oktober   

søn. 1   

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 
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tir. 3   

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 8   

11.00 Høstmesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

søn. 15   

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

tor. 26   

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

fre. 27   

19.30 Bankospil Skt. Antoni 

lør. 28   

10.00 Havedag Skt. Antoni 

søn. 29 KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN  
  

november  

fre. 3   

18.00 Fælleskirkelig reformationsmarkering i Korskirken Vor Frue 

lør. 4   

09.00 Arbejdsdag Vor Frue 

søn. 5 ALLE HELGEN (KIRKETÆLLING)  

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  

tir. 7   

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

søn. 12 PAVENS DAG, KOLLEKT AF PETERS PENGE  

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

søn. 19 SIDSTE FRIST FOR ARTIKLER TIL NÆSTE SOGNEBLAD 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

lør. 25 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER  

 Adventshygge Vor Frue 

søn. 26 JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE  
   

ons. 29   

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 
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Kort om kommende begivenheder  

 

Høstmesse i Skt. Antoni Kirke søndag d. 8. oktober 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. 27. oktober 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. 28. oktober 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. 
 

Arbejdsdag i Vor Frue lørdag d. 4. november. 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. 
 

Allehelgens andagt søndag d. 5. november.  
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, hvor det 

nye kors også bliver indviet. Og menighedsmedlemmer fra Skt. 

Antoni mødes kl. 16.00 på Vestre kirkegård. 
 

Adventshygge lørdag d. 25 november. kl. 15.00 Traditionens tro 
inviterer menigheden i Herlev til en hyggelig eftermiddag kl. 15.00 -

17.00 i Vor Frue Kirke, hvor vi laver vores adventskranse og andre 
juledekorationer. Eftermiddagen er for alle, uanset om man har 

børn eller ej. Vi afslutter med messen kl.  
17.00. 
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Nyt fra undervisningsteamet  

 

Undervisningssæsonen 2017-18 
 

Kommunion betyder fællesskab, og det er noget af det vigtigste i 

vores menigheder. At være sammen og lære om Gud, hans søn 

Jesus og Helligånden, der hjælper os med det hele. Derfor glæder 

det os at invitere til en ny sæson for familie undervisning. 
 

Familieundervisningen indledes ved den danske søndagsmesse kl. 

9.30 og efterfølges af undervisning hver den 1. søndag i måneden. 

I år udvider vi undervisningen med baby salmesang/rytmik for 

forældre med spædbørn. 

 

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 

 

Baby salmesang:  Forældre med spædbørn  
Børnegruppe: 4-8 år  
1. kommunion: 2. klasse 

Mellemgrupper: 9-11 år 
 
Firmelse: Undervisning er i gang. Nyt hold – aug 2018  
Voksengruppe: For ALLE voksne – anbefales! 
 

Tilmelding til hold sker søndag d. 3 september til Miriam Garde og 

Ann V. Fox Maule. 
 
Se mere på kirkens hjemmeside: https://vfsanyheder.wordpress.com/ 

HUSK at tilmelde jer kirkens nyhedsbrev! Også på hjemmesiden. 
 

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. 
 

Undervisningsteamet 
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Nyt fra Caritas  

 

Kære menighed 
 

Der har længe ligget et par skrifter fra Caritas i våbenhuset, dels 

en kortfattet informationspjece om Caritas dels et idékatalog til 

lokalt integrationsarbejde. 
 

Det at inspirere sognene i hele landet til at engagere sig i det 

nationale arbejde ligger Caritas meget på sinde og er helt i tråd 

med biskoppens ønske om, at Caritas også skal arbejde nationalt. 
 

Jeg vil kort nævne et par begivenheder, der finder sted i den 

kommende tid. 
 

Den 8. september kl. 7.00-9.00 finder den årligt tilbagevendende 

kampagne om Verdens Bedste Nyheder sted. Her ønsker man at 

formidle fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene. 

Hvor langt er vi nået i forhold til FN’s verdensmål? Kampagnen er 

et samarbejde mellem FN, Danida og rigtig mange udviklings-

organisationer og en række private virksomheder. Vil du hjælpe 

med at stå ved et trafikknudepunkt og uddele kampagneavisen, så 

tøv ikke med at kontakte Caritas. 
 

Også den 8. september åbner Caritas Center ved Jesu Hjerte 

Kirke i Stenosgade. 
 

I starten vil Caritas Center tilbyde åben rådgivning, hvor en gruppe 

erfarne socialrådgivere tilbyder råd og vejledning til især familier, 

børn og unge. 
 

Det vil være et samlingssted for au pairs. Her vil de kunne deltage i 

sociale aktiviteter, kunne få kontakt til Au Pair Network og finde 

information og vejledning om rettigheder og muligheder som au 

pair i Danmark. 
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Som det tredje vil centret blive brugt til tilbedelse og forbøn for de 

fattige, hvor Jesu Hjerte Kirke vil danne ramme om to aktiviteter: 

Stille tilbedelse af sakramentet umiddelbart efter 20-messen om 

søndagen – og forbøn med sang og læsninger onsdag aftener, 

samtidig med at rådgivningen har åbent. 
 

På sigt vil der kunne tilbydes flere aktiviteter, og har du lyst til at 

melde dig som frivillig, så tøv ikke med at kontakte National 

koordinator Andreas Riis på ari@caritas.dk 
 

Selve åbningsdagen den 8. september indledes kl.17.00 i kirken 

med en messe ved biskop Czeslaw Kozon og efterfølgende reception 

i menighedslokalet. 
 

Den 7. - 8. oktober er der Caritas Årsmøde og Caritas Dag. I år 

afholdes det i Vejle. Årsmødet samler sognerepræsentanter fra hele 

landet. Caritasdagen foregår i samarbejde med den lokale 

menighed ved Sankt Norberts Kirke. 
 

Hvis du, som jeg skrev om i sidste sogneblad, gerne vil hjælpe med 

at promovere Caritas i vores menighed, og du har ideer til, hvordan 
 
vi i fællesskab f.eks. kan lave støtteaktioner/-indsamlinger ud over 

de tre faste årlige indsamlinger, så lad mig høre fra dig. 
 

Hvis du er interesseret i at høre mere om Caritas, om arbejdet som 

sognerepræsentant og om hvad der sker ude i landet, vil jeg gerne 

invitere dig med til årsmøde og Caritas Dag, idet hvert sogn kan 

sende to deltagere. Men giv mig snarest besked. 
 

Se mere her: www.caritas.dk 
 

Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant. 
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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 Anbefalet månedlig Anbefalet årlig Jobtyper 

før skat kirkeskat: 1% af kirkeskat: 1%  

 skattepligtig af skattepligtig  

 indtægt indtægt  
    

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  
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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. 


