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Kære venner! 

 

Vi har lige fejret "De fattiges dag" i søndags! Pave 
Frans har sat denne dag i den liturgiske kalender 

på den 3. søndag i november. Det er ikke svært, at 

følge pave Frans’ tankegang om dette emne og 

heller ikke, hvorfor han vil markere det for hele 

kirken. Pave Frans har ønsket, fra begyndelsen af 
sin tid som pave, at folk bliver mere bevisdte om 

de fattige i verden. Det er derfor, han flyttede ud af 

den pavelige lejlighed til en mere enkel lejlighed og 

fra at køre i en dyr Mercedes til en Fiat. Han vil 

gøre os opmærksomme på, at vi kan vælge, hvordan vi lever, og hvordan 

vi bruger de midler, vi har til rådighed.  
 

Her kan vi også tænke på den kvinde, der salvede Jesus, mens han sad til 

bords i Simon den spedalskes hus, og disciplene mente, at den salve 

kunne have været solgt, og pengene givet til de fattige. Kvinden valgte at 

gøre denne gode gerning over for Jesus i stedet for at sælge den. Og Jesus’ 
svar var "De fattige har I altid hos jer; men mig har I ikke altid." (Matt. 26, 

11) Måske kan vi selv, ikke kun tænke lidt mere på de fattige mennesker 

omkring os i den kommende adventstid, men som kvinden, der salvede 

Jesus, også gøre en god gerning. I bestemmer selv, hvor og hvordan og for 

hvem, I vil gøre det.  

 
Jeg ønsker jer alle sammen en god adventstid og en velsignet Jul.  
 

p. Allen 

 

Kommende: Etnisk aften i Vor Frue Kirke den 27. januar  
Den populære etniskfest er tilbage. Lige efter lørdagsmessen kl. 17.00 

spiser vi sammen, møder nye venner, lærer om kulturen i hinandens 

hjemlande og bygger netværk og bro mellem den danske og engelske 

menigheder. Vi medbringer vores nationalret eller familiens yndlingsret, 

gerne med en lille beskrivelse af de traditioner associeret med den. Mere 

detaljerede information følger, når vi nærmer os dagen. 

Kontaktperson: Malee.larsen@gmail.com  
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Præster 
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tlf: 44 53 00 39  
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Menighedsråd 
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tlf: 26 15 00 13 
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Sogneblad: Jette Svane Hansen 
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email: jette.svane@gmail.com 

Regnskabsfører: Anna Glynn 
tlf: 29 13 08 44  
email: anna.glynn@yahoo.dk 

Hjemmeside: Patrick Glynn 
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Sognesekretær: Keld Dahlwad 
email: vorfruekirke@tdcadsl.dk 
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Vi sætter pris på vore frivillige! 
 

I ethvert sogn og ikke mindst vores sogn, Vor Frue kirke, er der mange 

opgaver, som løbende skal løses for at sikre sognets drift og hverdag. Det 

går fra undervisning af børn og unge til at lave kirkekaffe, og derimellem 

er der opgaver med at sætte friske blomster i kirken, vaske linned og 

ministrantdragter, ordne haven med meget mere. 
 

I Vor Frue kirke har vi mere end 30 frivillige, som er med til at løse alle 

disse opgaver. Vi sætter stor pris på alles indsats og vil gerne give udtryk 
for denne taknemmelighed. Uden alle disse frivillige vil sognet ganske 

enkelt ikke kunne fungere. I modsætning til Folkekirken, hvor disse 

opgaver løses af ansat personale, har den Katolske Kirke i Danmark og 

vores sogn ikke økonomisk mulighed for det samme - og dette, selvom vi 

faktisk har ansat rengøringspersonale og pt. en sognemedhjælper. 
 

Vi har også brug for dig, hvis du har lyst til at være med. Der er som sagt 

en lang række opgaver, som kalder på en hjælpende hånd. Vores erfaring 
er, at mange holder lidt igen, når vi laver denne og lignende meldinger - 

de er bekymret for at melde sig og dermed binde sig til opgaver. MEN det 

behøver ikke at være en løbende opgave - vi har i høj grad brug for dig til 

at løse forskellige enkeltstående opgaver (og også løbende opgaver). Det 

kan være at stå for en konkret opgave som luge ukrudt en gang  imellem, 
vaske og stryge noget en gang imellem, male en dør/et rum, gøre rent i 

køkkenet, støve af osv. osv. 
 

Tal meget gerne med os! Du kan tale sognepræst Allen Courteau, Helle 

Bjerre, Ann Maule, Julietta Nielsen, Roshanie Andersen, Yvonne 

Heinemeier, Jette Svane, Franz Igwebuike. Vi siger mange tak! Og vi 

finder sammen en meningsfyldt opgave, som passer til det, du kan hjælpe 

os med! 
 

På vegne af menighedsrådet 
Helle Bjerre og Franz Igwebuike 

 

Kommende: Gregoriansk sang i Vor Frue Kirke den 2. december 
Lørdagsmessen kl. 17.00 byder på gregoriansk sang af koret Broder 

Bendts Kapel under ledelse af Bendt Fabricius fra vores menighed. Det 

bliver ikke en latinsk messe som i dagene før 2. vatikankoncil, men koret 
synger det traditionelle Missa Adventus et Quadragesimae arrangement af 

de faste messeled (Kyrie, Sanctus og Agnus Dei) samt Credo og Pater 

Noster.  
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Til marts afholdes der valg til menighedsrådet.  
 

Dette betyder, at selvom dette egentligt ikke bliver 
det sidste indlæg, jeg kommer til at skrive som 

formand for menighedsrådet, så kunne det være et 

indlæg om status for menighedsrådets arbejde i 

denne valgperiode eller et indlæg om 

menighedsrådets særlige betydning for sognets liv. 
Ja, det bliver vel begge dele, fordi jeg kan næsten 

ikke gøre status uden denne betydning træder 

frem.  
 

Inden da, så må jeg benytte mig af et journalistik 

princip om at få det vigtigste med meget tidligt i det, man skriver. 

Menighedsrådet har en særlig betydning for et sogn. Medlemmerne er med 

til at skabe rammerne om sognets drift. Derudover er menighedsrådet 
med til at understøtte sognepræstens arbejde med sognets åndelige liv. 
 

I det daglige kan menighedsrådets arbejde være meget præget af drift - 

bygninger, af at planlægge arrangementer m.m., og så er der de perioder, 

hvor fokus er på udvikling af sognet. Lige nu synes jeg, at fokus er mere 

og mere på udvikling, og det er derfor et spændende tidspunkt at overveje 

at blive en del af dette arbejde fremadrettet.  
 

Så det vigtige budskab er: Stil op til menighedsrådet! Jo flere engagerede 

sognemedlemmer, som stiller op og efterfølgende sidder i menighedsrådet, 
jo mere kan vi udvikle vores sogn.  
 

I løbet af denne valgperiode har vi forsøgt at få driften til at fylde mindre i 
menighedsrådet. Det har blandt andet medført ansættelse af en 

sognemedhjælper, Keld Dahlwad. Keld har i de seneste måneder arbejdet 

intenst med vores sognekartotek. En nødvendig del af et sogn er at vide, 

hvem ens sognemedlemmer er. 
 

Lørdag den 11. november 2017 holdte menighedsrådet en dag, hvor vi 

drøftede fokusområder, også for det kommende menighedsråd. Nu hvor vi 

er ved at få bedre overblik over vores sognemedlemmer, så er det 
nærliggende at stille spørgsmålet, hvordan tager vi imod vores 

sognemedlemmer? Ser vi egentlig det enkelte medlem? Tager vi imod nye  
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besøgende og prøver at invitere dem ind vores fællesskab? Hvor ser vi os 
som sogn om 5 år? Om 10 år?  
 

Jeg ser gerne et sogn i udvikling. Men hvad er så “udvikling”? Og hvordan 

måler vi udvikling? Antal medlemmer? Antal kirkeskatsbetalere? 

Eller kunne man driste sig til at måle det på antal unge, som fastholder 

kontakten til sognet og kirken? På det antal, som deltager i sognets 

aktiviteter? Antal nye medlemmer i sognet?  
 

Det er som altid ikke spørgsmål, der findes enkle svar på. Men sammen, 

sammen kan vi arbejde på kortsigtede og langsigtede løsninger.  
 

Franz Igwebuike 

 

Vil du være en del af vort næste menighedsråd? 
 

Den 18. marts 2018 er der valg til menighedsråd, og den 18. februar 2018 

skal kandidaterne være opstillet. Alle registrerede medlemmer af 

menigheden over 16 år har ret til at stemme til valget, og såfremt de 

betaler kirkeskat, kan de blive opstillet (evt. af sig selv) som kandidat.  
 

Det siddende menighedsråd har besluttet at antallet af valgte medlemmer 
i den næste valgperiode skal vare 10, som det er nu. Sognets præster er 

automatisk medlemmer af menighedsrådet. Detaljer om valgets 

procedurer bliver forklaret i de kommende måneder både i kirkerne og på 

sognets hjemmeside, www.vorfrueogsktantoni.dk. Men allerede nu burde 

du overveje, om du eller nogen, du kender, skulle opstilles som kandidat.  
 

Menighedsrådet er ikke tænkt som et arbejdshold, der klarer alle opgaver 

i menigheden, men et koordinerende råd, der skal hjælpe med at samle 
trådene og få løst opgaverne. Det er her, hvor sognets økonomi 

planlægges, og de overordnede beslutninger tages om kommende 

aktiviteter og indsatsområder. Menighedsrådet udpeger sognets 

regnskabsfører og repræsentanter til pastoralrådet og Caritas. 
 

Der plejer at være 9 menighedsrådsmøder om året, oftest onsdag eller 

torsdag aften. Eksempler af menighedsrådets arbejde kan ses i referaterne 

fra deres møder, som er udgivet på sognets hjemmeside under 
menupunktet "Menighedsråd." 
 

Som noget nyt vil der bliver holdt en kursusdag for alle bispedømmets nye 
menighedsråd i 4 byer i foråret 2018.  
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 Menighedens kalender december 2017 - februar 2018  
 

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) 
 

december 

fre. 1 
19.00 Mass in English Vor Frue  

lør. 2 
17.00 Messe med gregoriansk kor Vor Frue  

søn. 3 1. SØNDAG I ADVENT  
09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue  

tir. 5  
19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue  

lør. 9  
17.00 Messe Vor Frue  

søn. 10  2. SØNDAG I ADVENT  

09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Familiemesse efterfulgt af Skt. Nikolaus fest og kirkekaffe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

ons. 13  
19.00 Messe med bodsritus efterfulgt af skriftemål  Vor Frue 

fre. 15  
19.00 Messe Vor Frue  

lør. 16  
17.00 Messe Vor Frue  

søn. 17  3. SØNDAG I ADVENT  
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 23  
17.00 Messe Vor Frue  
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søn. 24  4. SØNDAG I ADVENT; JULEAFTEN  
09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  
15.00  Juleaftens messe Vor Frue  

man. 25  HERRENS FØDSEL  

09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

tir. 26  2. JULEDAG; STEFAN, DEN FØRSTE MARTYR  
09.30 Messe Vor Frue  
 Ingen messe i Skt. Antoni 
11.30 Mass in English  Vor Frue 

lør. 30  

17.00 Messe Vor Frue  

søn. 31  DEN HELLIGE FAMILIE; NYTÅRSAFTEN  
09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

januar 

man. 1  MARIA, GUDSMODER; KOLLEKT FOR BIBELSELSKABET 
9.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tir. 2  
19.00  Møde i rosenkransgruppe Vor Frue  

fre. 5  

19.00 Mass in English Vor Frue  

lør. 6  
17.00 Messe Vor Frue  

søn. 7  HERRENS ÅBENBARELSE  

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue  

tor. 11  
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue  

fre. 12  

19.00 Messe og pakkefest Skt. Antoni  

lør. 13  
17.00 Messe Vor Frue  

søn. 14  

09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

fre. 19  

19.00 Messe Vor Frue  

lør. 20  
17.00 Messe Vor Frue  
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søn. 21  
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 27  

17.00 Messe efterfulgt af etnisk fest Vor Frue  

søn. 28  ANSGAR  
09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

februar 

fre. 2  
19.00 Mass in English Vor Frue  

lør. 3  

17.00 Messe Vor Frue  

søn. 4  HERRENS FREMSTILLING; BLASIUSVELSIGNELSE  
09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue  

tir. 6  
19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue  

lør. 10  

17.00 Messe Vor Frue  

søn. 11  TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE SOGNEBLAD  
09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

ons. 14  ASKEONSDAG (faste- og abstinensdag)  

19.00 Messe med uddeling af aske Vor Frue 

fre. 16  
19.00 Messe Vor Frue  

lør. 17  

17.00 Messe Vor Frue  

søn. 18  1. SØNDAG I FASTEN  
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  

ons. 21  

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue  

lør. 24  NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER  
17.00 Messe Vor Frue  

søn. 25  2. SØNDAG I FASTEN  

09.30 Messe Vor Frue  
11.00 Messe Skt. Antoni  
11.30 Mass in English Vor Frue  
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Fra sognets Caritas repræsentant 
 

Kære menighed 
 

Caritas Center i Stenosgade har nu været åbent en måneds tid. En pjece 

om centeret kan findes i våbenhuset. En række socialrådgivere er knyttet 

til centeret samt foreløbig kun tre frivillige til at bistå ved modtagelsen i 

kælderen samt til at tage sig af forskellige praktiske ting. Der er bruge for 

flere, så hvis du kunne tænke dig at høre mere om ”jobbet” som frivillig, 

kan du kontakte Naja Mottelson, der er projektkoordinator for Caritas 
Center. Tag også gerne fat i din sognerepræsentant for at høre mere.  
 

Den traditionelle indsamling op til jul er nu navngivet efter den første tid i 

kirkeåret. Adventsindsamlingen går til støtte for de fattigste familier i 

Nordøstindien, så de familier, der ellers ikke har råd til at lade deres døtre 

fortsætte skolegangen, får råd til det. Det er ofte pigerne, der ikke får 

fuldført skolegangen, når familiens midler ikke rækker. Da jeg for nogle år 

siden som daværende medlem af Caritas’ bestyrelse besøgte Assam i 
Nordøstindien, husker jeg fra vores samtaler med kvinderne i bonde-

organisationerne, at noget af det første de tænkte på, når de små 

landbrug gav overskud, var børnenes skolegang og sundhed. Men de 

mange familier, der ernærer sig som lønarbejdere ved arbejde i 

teplantagerne, kan få brug for børnenes hjælp, og det er som nævnt 
pigerne, der må droppe skolegangen for at hjælpe med at tjene penge til 

familien. 
 

Adventsindsamlingens midler går, som jeg indledte med, til støtte for de 

fattigste familier, så de kan få råd til at lade pigerne fortsætte i skolen. 

Målet er at støtte 1000 af de mest udsatte skolepiger, så de får mulighed 

for at gennemføre alle 10 års skolegang. 
 

Det kan du bidrage til at støtte pigerne med: 
 

Et par sandaler = 20 kr. En skoletaske = 50 kr. Penalhuse til fem børn = 

100 kr. Skoletasker til fem børn = 250 kr. Skoleuniformer til fem børn = 

500 kr. 
 

Jette Svane Hansen 
 

Kommende: Pakkefest i Skt. Antoni Kirke den 12. januar 
Den årlige pakkefest indledes med messe kl. 19.00. Derefter går vi i 
menighedssalen. Alle bedes medbringe en eller flere pakker, der 

bortauktioneres. Hele det beløb, der indkommer, gives via Skt. Vincent 

Grupperne til Peter Tantholdt Hansens arbejde blandt indianerne i Peru.  
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Michael Bradley, O.M.I., in memoriam 
 

Vor Frue menighed i Herlev sørger over tabet af 

Father Michael Bradley; men hans død var 

ventet, for han var i den sidste tid blevet meget 
svagelig. Michael, der er født i Irland, blev først 

som 41-årig viet til præst. Sidste år kunne han 

fejre sit 50 års præstejubilæum. Efter 14 års 

virke som præst i USA kom han til 

Oblatfædrenes kommunitet i Stavanger. Efter 6 
gode år i Norge flyttede den erfarne 61-årige 

præst til Vor Frue Kirke i Herlev, hvor han 

siden havde sit virke, elsket og afholdt af alle. 

 

Father Michael havde evnen til at sætte sig selv i baggrunden. Når man 

spurgte, hvordan han havde det, svarede han altid med at spørge, 
hvordan du selv havde det. Michael var samtalens mester. Med sin fine 

stemme med den lille syngende accent, som årene i Norge havde efterladt, 

fik han hurtigt samtalen i gang. Resultatet var, at overalt hvor han var, 

samledes menighed og folk om ham. De sidste måneder, hvor Michael 

ikke kunne være med ved alteret, sad han i en stol neden for alteret iført 
alba og stola og koncelebrerede med sognepræsten. Både før og efter 

messen flokkedes menigheden om ham og ville hilse på og velsignes.  

 

Når man lejlighedsvis uden for messetiderne havde ærinde i kirken, 

kunne man ofte finde Michael i dyb bøn i kirken – i juletiden mediterende 

foran kirkens store julekrybbe. Michael fejrede messe med den smukkeste 
liturgi og kunne holde dybe og teologisk velfunderede prædikener.  

 

Michael var et utroligt nøjsomt og sparsommeligt menneske, som kunne 

leve på en sten og aldrig behøvede noget til sig selv, men kun tænkte på at 

hjælpe de fattige og nødstedte.  

 
En lille morsom situation kan illustrere det! Father Michael havde anlagt 

et kartoffelbed, eller rettere sagt, han havde formået sognepræsten til at 

grave et bed ud i haven, hvor nogle kartofler var blevet lagt – sikkert 

gamle kartofler og ikke læggekartofler, som var for dyre. Da juni måned 

kom, og kartoflerne blomstrede, sagde man til ham: ”Nu kan du høste 
dejlige små nye kartofler.” Han blev forfærdet og fastholdt, at der skulle 

ikke høstes før efter sommeren, når kartoflerne var blevet store, så man 

fik noget ud af dem. Det gjorde man i Irland – nemlig!  
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Requiemsmessen var henlagt til den større Sankt Knud Lavards Kirke i 
Lyngby, da det var ventet, at der ville komme mange deltagere. Fra Father 

Michaels hjemland Irland deltog seks familiemedlemmer i messen 

sammen med 18 præster, omkring 30 ordenssøstre og 250-300 øvrige 

personer. Vor Frue Kirkes sognepræst Allen Courteau koncelebrerede 

messen sammen med de mange præster. Kisten, der var i lyst træ, var 
smykket med Michaels stola, bibel, kors og et lys fra Tro og Lys. Der var 

en del blomster; men de fleste havde efter Michaels udtrykkelige ønske 

sendt beløb til støtte for oblatfædrenes hjælpearbejde i Asien og 

Sydamerika.  

 

De mange mennesker, som fulgte Father 
Michael til hans sidste hvilested på Gladsaxe 

Kirkegård, fik en smuk og bevægende oplevelse 

ved jordfæstelsen af vores kære Michael. Der 

blev sunget ”Salve Regina” og ”Jeg elsker Maria, 

der fødte til jord”. Tro og Lys sang/nynnede 

”Nærmere Gud til dig”. Michael Bradleys grav 
ligger lige ved siden af fire tidligere oblatfædre, 

som alle har været præster ved Vor Frue Kirke. 

 
Erik Elnebo og Henning Fink Jensen 
(Gengivet fra Katolsk Orientering med tilladelse) 
 

Brev fra menighedens første sognepræst Urban Figge, OMI 
 

Fader Urban Figge har sendt os et dejligt håndskrevet brev, hvori han 

blandt andet beder os hilse den menighed, som han var med til at 

grundlægge for nu over 50 år siden. Der er også flere personlige hilsener, 
som vi vil overbringe personligt. Han skriver, at hans helbred har alderens 

almindelige skavanker, som jo også er en læretid. Han er altid glad for et 

brev, og hvis nogen fra menigheden har lyst til at skrive, så er adressen: 

726 Community Drive, Belleville IL, 62223-1017, USA. Telefon 001-618-

394-6417. 
Birte og Erik Elnebo 
 

Kommende: Bodsandagt i Vor Frue Kirke den 13. december 
I forbindelse med den sædvanlige onsdagsmesse kl. 19.00 vil der være 

særlig opmærksomhed på forsoningens sakramente. Bodsritus og 

prædikenen under messen vil fokusere på syndsbekendelsen. Og mens 
alterets sakramente bliver udstillet efter messen, vil der være mulighed for 

skriftemål. 



 

 

 

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. 


