
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 
Sogneblad nr. 35                           Marts 2018 - Maj 2018 
 

Kære venner! 
 

Vi har allerede fået flere solskinsdage i februar, 

end vi fik i hele januar måned.  Det er noget, der 
gør os glade. Og så begynder vi fastetiden, og den 

gør os også glade, fordi den giver os mulighed for 

at forsone os med Vor Herre og hinanden. Det 

kan godt være, at vi spørger os selv: "Er det 

virkelig nødvendigt, at jeg skal gøre dette, år efter 

år?"  Så kan vi næsten svare med det samme: "Ja, 
det er!"  Fordi, vi er syndere og har brug for Guds 

barmhjertighed, omsorg og syndsforladelse.  
 

Det er ikke nok, at "google" ordene som faste, 

forsoning, bod, frelse, skriftemål, tilgivelse, korsfæstelse og påske. 

Svarerne fra søgningen vil fortælle os om ordenes betydning; men det er 

op til os selv at give de ord en konkret, levende betydning i vort liv. En 
betydning der vil gøre en forskel i vort daglige liv, når vi møder andre 

mennesker. At vi er blevet påvirket af disse ord skulle vise sig i vort sprog 

og vore gerninger.  
 

I fasten overvejer vi Jesu korsvej og død på et kors for at frelse os af vore 

synder. Jesus har vist os vejen med sit liv. Tør vi følge i hans fodspor, må 

vi "fornægte" os selv og tage vort kors op og følge ham.  Vi kan med lethed 

sige ”undskyld” til hinanden; men vover vi at sige "vil du tilgive mig?" til 
hinanden.  Husk, at hver gang vi beder Fader Vor, beder vi: "… og forlad 

os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere…" Amen. 
 

Må fasten bringe jer nærmere Gud og hinanden.  
 

p. Allen 
 

Økumeniske kirkevandringer 
— Herlev Fælleskirkelige Udvalgs kirkevandring finder sted søndag den 8. april. 
Vi starter kl. 14.00 i Birkholm Kapel og går videre til Vor Frue Kirke og Herlev 
Kirke, hvor der afsluttes med kaffe/the. 
— Den årlige tværkirkelige vandring i den østlige del af vores sogn er torsdag 
den 17. maj. 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.  
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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: 26 80 63 44 
email: agcomi@mail.dk 

Konstitueret sognepræst for 
Færøerne 
p. Paul Marx OMI 

tlf: 44 53 00 39  
mob: 61 85 18 87 
email: paulmarx@katolsk.dk 

Præst for den engelske menighed 
p. Joy Fernando OMI 

tlf: 44 94 76 94 
email: sjoeomidk@gmail.com 

 

Menighedsråd 

Formand 
Franz C. Igwebuike 

email: franz@privat.dk 
tlf: 26 15 00 13 

Næstformand 
Ann Marie Vinter Fox Maule 

email: ann.marie.vinter1@gmail.com 
tlf: 60 66 17 53 
 

Roshanie Andersen (43 44 00 50) Julietta Nielsen (44 47 66 32) 
 

Patrick Glynn (26 24 64 12) 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 
 

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 

Sognesekretær: Keld Dahlwad 

email: vorfruekirke@tdcadsl.dk 
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Hjælp søges til kirkekaffe i Vor Frue Kirke 
 

Vi mangler nogle til at hjælpe med at lave kirkekaffe en gang imellem. Der 

er kirkekaffe hver 3. søndag i hver måned (ikke i juli). 
 

Vi er 2-3 personer hver gang til at lave kaffe og te, dække bord, sørge for 

kage, saft, sukker og mælk. Man møder ca. 1 time før messen og skal 

rydde op efter kirkekaffen.  
 

Første gang man skal lave kirkekaffe, er man sammen med en, der har 

prøvet det før. 
 

MELD JER – og vær en del af fællesskabet i menigheden. 
 

I skal tilmelde jer til Jonna Madsen på tlf. 24 61 25 17 eller på mail 

howarth@madsen.mail.dk eller skriv jer på listen ude i våbenhuset. 
 

Venlig hilsen 
Jonna Madsen 
 

Kender du nogen ....? 
 

Kender du nogen i menigheden, der har erfaring med eller er uddannet i 

regnskab og bogføring? Hvis ja, så sig eller skriv det til menighedsrådets 

formand.  
 

Vi søger nemlig nye kræfter til disse opgaver i menigheden. Anna Glynn 

har været sognets regnskabsfører de sidste 8 år og ønsker at lade tjansen 

gå videre til en eller flere andre. 
 

Opgaverne er hovedsagelig betaling af regninger, bogføring af udgifter og 

indtægter, administration af løn for sognets ansatte, udarbejdelse af 
årsregnskab og budget samt indsættelse af søndagskollekten i banken. 

Det meste af arbejdet kan udføres hjemmefra. 
 

(Vi beder ikke om frivillige meldinger til jobbet lige nu. I første omgang 

laver vi bare en liste over potentielt kvalificerede personer.) 

 

Kvindernes internationale bededag 
Arrangementet finder sted fredag 2. marts 2018, hvor kvinder fra Surinam i 
Sydamerika leder os i bøn med temaet: "Gud så, at det var godt!" Vi mødes i 
Korskirken, Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev, kl. 16-18. Vi byder på kaffe og 
kage. Kontaktperson fra Vor Frue menighed til dette økumeniske arrangement 
er Sanne Samuelsen.  
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Dette er mit sidste indlæg som formand for 

menighedsrådet i denne valgperiode. Derfor vil jeg 

benytte lejligheden til at takke alle jer for 4 

spændende år. Her vil jeg især takke medlemmerne 
af menighedsrådet p. Joy, p. Allen Courteau, p. 

Theva, Ann Vinter Fox Maule, Helle Bjerre, Jette 

Svane Hansen, Julietta Nielsen, Malee Larsen, 

Patrick Glynn, Roshanie Andersen, Yvonne 

Heinemeier og Zdravko Katic. I har hver især 
bidraget til arbejdet i menighedsrådet og sognet, og 

det takker jeg for og sætter pris på. 
 

Når dette sogneblad kommer ud, vil det være for 

sent at stille op til menighedsrådsvalget; men jeg håber, at vi får flere nye 

og engagerede kræfter til menighedsrådet. Jeg har selv valgt at stille op 

igen. 
 

Jeg vil også gerne rette en særlig tak til alle jer, som bidrager til sognet 
gennem kirkebidragsordningen, den såkaldte kirkeskat. I 2017 gjorde vi 

en særlig indsats for at få flere til at løse sognebånd. Vi opdagede ved et 

tilfælde, at mange sognemedlemmer var blevet registreret i det sogn, som 

deres adresser geografisk hørte til. Det medførte en kampagne for at få jer 

til at løse sognebånd – registrere jer som medlemmer af Vor Frue og Skt. 

Antoni sogn. Derudover brugte vi også en del ressourcer på at få ajourført 
vores medlemskartotek. Her skal Keld Dahlwad have tak for sin store 

indsats med det arbejde. 
 

Og hvad førte alt dette til? Lidt over 634.000 kr. i kirkeskat – en stigning 

på over 100.000 kr. fra sidste år – og et regnskab, som viser et lille 

overskud. Det kunne altså godt betale sig! Tak igen til alle jer, som 

bidrager finansielt via kirkeskat eller på anden vis.  
 

Jeg vil slutte med en tak for denne gang. Og jeg ser frem til og håber på et 
genvalg og 4 nye spændende år i vores menighedsråd og sogn. Der er 

fortsat masser at tage fat i.  
 

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand  
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Valg til næste menighedsråd 
 

Menighedsrådsvalget finder sted efter messerne i menigheden den 17. og 

18. marts. Hvis du ikke kan være tilstede for at stemme personligt, kan 

du afgive en brevstemme indtil kl. 16.00 den 17. marts. 

Brevstemmesedlerne kan afhentes i kirkerne fra søndag den 25. februar. 
 

Følgerne kandidater er opstillet til menighedsrådet: 
 

Ann Marie Vinter Fox Maule Bao Chau Do 

Franz Igwebuike Helle Bjerre 
Jette Svane Hansen Julietta Nielsen 

Malee Larsen Patrick Glynn 

Phaedria Marie St.Hilaire Roshanie Andersen 

Yvonne Heinemeier  
 

Man må stemme på op til 5 af disse kandidater. Det nye menighedsråd 

skal bestå af de 10 kandidater, der får flest stemmer.  
 

Højdepunkter fra undervisningsprogrammet 
 

De 2 næste undervisningsdage er søndag den 4. marts og søndag den 6. 
maj. NB. Der er ingen undervisning den 1. april, som er påskesøndag. 
 

Modtagelse af den første hellige kommunion finder sted i forbindelse med 
messen kl. 9.30 søndag, den 8. maj, i Vor Frue Kirke. 
 

Firmelsens sakramente ved biskoppen og p. Allen fejres kl. 15.00 lørdag, 

den 26. maj i Vor Frue Kirke. 
 

HUSK at tilmelde jeres børn til DUKs sommerlejre. I kan se opslag i 

våbenhuset eller gå på deres hjemmeside www.DUK.dk. 
 

Sæsonens sidste undervisningsdag og sommerens komme fejrer vi med at 

invitere jer alle til en stor have-grillfest i præstegårdens baghave. Vi byder 

på grill og grønt, lege og små konkurrencer og masser af godt samvær. 

Mere præcise informationer kommer ud, når tiden nærmer sig, men sæt 

allerede nu et stort X i kalenderen denne dejlige søndag den 3. juni. 
 

Rengøringsdag i Sankt Antoni Kirke den 24. marts 
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.  
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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) 
 

marts 

fre. 2  
16:00 Kvindernes internationale bededag, Korskirken, Herlev 
19:00  Mass in English Vor Frue  

lør. 3  
09:00  Arbejdsdag - indvendig maling Vor Frue  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 4  3. SØNDAG I FASTEN  
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  

ons. 7  
19:00  Messe med korsvejsandagt Vor Frue  

lør. 10  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 11 4. SØNDAG I FASTEN  
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  

ons. 14  
19:00  Messe med korsvejsandagt Vor Frue  

fre. 16  
19:00  Messe Vor Frue  

lør. 17  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 18  5. SØNDAG I FASTEN, MENIGHEDSRÅDSVALG  
09:30  Messe efterfulgt af firmelsesundervisning og kirkekaffe Vor Frue  
11:00 Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue   
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ons. 21  
19:00  Messe med bodsandagt Vor Frue  
19:30  Konstituterende menighedsrådsmøde (foreslået) Vor Frue  

lør. 24  
10:00  Rengøringsdag Skt. Antoni  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 25  PALMESØNDAG; SOMMERTID STARTER  
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  

tir. 27  
17:00  Oliemesse i domkirken 

ons. 28  
19:00  Messe med korsvejsandagt Vor Frue  

tor. 29  SKÆRTORSDAG  
16:00 Skærtorsdagsliturgi Skt. Antoni  
17:00  Skærtorsdagsliturgi Vor Frue  

fre. 30  LANGFREDAG; FAST & ABSTINENS; DET HELLIGE LANDS KOLLEKT 
15:00  Langfredagsliturgi Skt. Antoni  

15:00  Langfredagsliturgi Vor Frue  
17:00  Good Friday Liturgy in English Vor Frue  

lør. 31  PÅSKELØRDAG  
21:00  Påskenatsliturgi efterfulgt af agapemåltid Vor Frue  

april 

søn. 1  PÅSKEDAG; HERRENS OPSTANDELSE  
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English followed by church coffee Vor Frue  

man. 2  MANDAG I PÅSKEUGEN  
10:30  Messe Vor Frue  

tir. 3  
19:00  Møde i rosenkransgruppe Vor Frue  

fre. 6  
19:00  Mass in English Vor Frue  

lør. 7  
10:00  Undervisning for 1. kommunionshold  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 8  2. SØNDAG I PÅSKEN; GUDS BARMHJERTIGHEDS SØNDAG  
09:30  Messe med første kommunion Vor Frue  
11:00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  
14:00 Herlev Fælleskirkelige Udvalg, kirkevandring 

lør. 14  
17:00  Messe  Vor Frue  

søn. 15  3. SØNDAG I PÅSKEN; KIRKETÆLLING  
09:30  Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue  
11:00 Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  
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fre. 20  
19:00  Messe Vor Frue  

lør. 21  
17:00  Messe Vor Frue 

søn. 22  BEDEDAG FOR KALD; KOLLEKT TIL TEOLOGISTUDERENDE  
09:30  Messe efterfulgt af firmelsesundervisning Vor Frue  
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  

lør. 28  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 29  5. SØNDAG I PÅSKEN  
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English  Vor Frue 

maj 

tir. 1  
19:00  Møde i rosenkransgruppe Vor Frue  

fre. 4  
19:00  Mass in English Vor Frue  

lør. 5  
09:00  Arbejdsdag Vor Frue  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 6  6. SØNDAG I PÅSKEN  
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. 10  KRISTI HIMMELFART  
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English  Vor Frue 

lør. 12  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 13  7. SØNDAG I PÅSKEN; TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE BLAD 
09:30  Messe Vor Frue  
11:00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  

tor. 17  
19:00  Økumenisk kirkevandring Skt. Antoni 

fre. 18  
19:00  Messe Vor Frue  

lør. 19  PINSEVIGILIE  
17:00  Messe Vor Frue  

søn. 20  PINSEDAG  
09:30  Messe efterfulgt af firmelsesundervisning og kirkekaffe Vor Frue 
11:00  Messe Skt. Antoni  
11:30  Mass in English Vor Frue  

man. 21  2. PINSEDAG  
10:30  Messe Vor Frue  
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lør. 26  NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER  
15:00  Firmelse Vor Frue  
18:00  Messe (OBS den sene starttid) Vor Frue  

søn. 27   HELLIG TREENIGHED; ÅSEBAKKEN VALFART; INGEN MESSE I SOGNET 

 

Fra sognets Caritas repræsentant 
 

Kære menighed 
 

Allerførst tak for jeres bidrag til adventsindsamlingen. Det samlede 

resultat i bispedømmet er foreløbig nået op omkring 350.400 kr. 
 

I Caritas Center i Stenosgade ved siden af Jesu Hjerte Kirke er der hver 

onsdag fra kl. 17.00 til 19.30 mulighed for at modtage anonym rådgivning 
hos de frivillige socialrådgivere. Rådgivningen er for familier, for børn og 

unge og for personer med domme og deres pårørende. Se pjecen, der 

ligger fremme i våbenhuset. 
 

Et nyt tiltag er en ældrecafé, der især er møntet på ældre med en anden 

etnisk baggrund end dansk, som har brug for at finde et fællesskab. 

Caféen er åben hver onsdag fra kl.12-16. Der sysles med lidt håndarbejde, 

drikkes te og nogle gange serveres et måltid mad. Caféen drives af 
frivillige. Alle er velkomne!  
 

Fasteindsamling 2018 går dels til at hjælpe tørkeramte bønder i Uganda 

dels til katastrofefonden. Klimaforandringer har skabt tørke i Uganda. 

Perioderne uden regn bliver længere. Det går særligt hårdt udover 

bønderne, hvis udbytte af høsten er afhængig af vejrforholdene. 
 

Indsamlingen går derfor til at hjælpe bønderne med kunstvanding til for 

deres afgrøder, når regnen udebliver, og herved forbedre deres 

eksistensgrundlag. De har derfor brug for bl.a. regnvandstanke, 
vandslanger og vandkander.  
 

Det kan du hjælpe bønderne med ved at bidrage til: 

• en vandkande = 25 kr. 

• en sprinkler = 100 kr. 

• en vandslange (50 meter) = 200 kr. 

• en vandtank (300 meter) = 400 kr. 

• en vandpumpe = 1000 kr 

• en regnvandstank = 2500 kr. 

• en soldrevet vandpumpe = 35.000 kr. 
 

Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant  
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Indsamlingsbøsser for Caritas 
 

I forbindelse med adventsindsamlingen havde vi indsamlingsbøsser i 

begge kirker. Der kom 1400 kr. ind. 
 

Der er nu en indsamlingsbøsse til fasteindsamlingen i begge kirker. Men 

hvis man gerne vil bidrage men ikke har kontanter, kan man benytte 

mobilepay eller netbank: 
 

Mobilepay : 60 79 18 87  
Netbank Reg.nr.: 2191 Kontonr.: 3487254516 med angivelse af formålet 
 

Søndagens læsninger på tryk 
 

Til menighedsrådets inspirationsdag sidste november blev det besluttet at 

arbejde for at gøre deltagelse i søndagsmessen til den bedst mulige 

oplevelse. Et af de tiltag i den retning er at tilbyde trykte kopier af 

søndagens læsninger, så man nemmere kan følge med i det, der bliver 
læst op af lektorerne og danner grundlaget for prædikenen. 
 

Du har måske set disse trykte læsninger, som 

er lagt ud bagerst i kirken.  
 

De trykte læsninger er ikke nødvendigvis for 

alle. Nogle mennesker er virkelig gode til at 

følge med i og huske hvad, der bliver læst op: 

selv de mindre kendte tekster fra det gamle 
testamente og komplicerede formuleringer fra 

Pauli breve. Men for mange af os, der ikke har 

dansk som modersmål, kan den trykte tekst 

gøre ordets liturgi mere forståeligt. Og i disse 

internet tider er der mange (uanset sproglig 
baggrund), der simpelthen tilegner sig 

information bedst, når man ser den på skrift.  
 

Tag et eksemplar af de trykte læsninger, når du kommer til messe på 

søndag, og se om det er noget for dig. 
 

Agapemåltid påskelørdag, den 31. marts 
Lørdag den 31. marts holdes som sædvanligt et agapemåltid i menighedssalen 
ved Vor Frue kirke efter påskevigiliemessen. Der bydes på lidt mad og drikke, 
så vi i fællesskab kan fejre påsken.  
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Regnskab 2017 
 

  Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 

INDTÆGTER       

  Kirkebidrag i alt 100% 540.000 634.098 630.000 

  

Kollekter til sognet, kirkebøsse, 

kirkelige handlinger 208.000 225.710 225.000 

  Koll. andre formål end sognet 60.000 68.465 63.000 

  Arv og gaver 4.000 6.660 3.000 

  Salg kerter og bøger 30.000 33.578 32.000 

  

Husleje Brh. Udl. menighedslokaler 

m.m.  139.000 155.200 144.000 

  Indtægter i alt 981.000 1.123.711 1.097.000 

          

  Kirkebidrag til bispedømmet 317.000 372.391 394.640 

  Koll. andre formål end sognet 60.000 68.465 63.000 

  Husleje, varme, lys 265.200 239.624 334.200 

  Skatter, afgifter, forsikringer 48.000 45.635 48.000 

  Kultusudgifter 34.000 25.516 30.000 

  Vedligeholdelse af bygn. og invent. 105.000 105.098 179.000 

  Nyanskaffelser 45.000 12.653 20.000 

  Lønninger 168.000 155.518 166.000 

  Sogneblad 6.000 4.772 6.000 

  Møde- og kontorudgifter 32.000 25.542 33.000 

  Kørselsudgifter 39.000 31.869 39.000 

  Diverse udgifter 38.000 36.442 38.000 

  Henlæggelser   0   

          

  Udgifter i alt 1.157.200 1.123.527 1.350.840 

  Overskud/Underskud -176.200 184 -253.840 

 



 

 

 

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. 


