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Kære alle 
 
Denne gang er det ikke jeres sognepræst, 
der skriver i dette nummer af sognebladet, 
men den præst, som biskoppen har 
udnævnt som jeres midlertidige sognepræst. 
P. Allen, som I alle sammen ved, blev 
alvorlig syg den 5.maj og måtte igennem en 

bypass hjerteoperation. Under hans 
sygeorlov, der kan vare adskillige måneder, 
har biskop Czeslaw udnævnt mig som 
administrerende sognepræst. Det bliver en 
udfordring for mig at skulle passe to menigheder, der er så 
geografisk langt fra hinanden som Herlev/Brønshøj og Færøerne. 
Med ved Guds nåde vil det gå. For jeg holder fast ved den sandhed, 
at intet er tilfældigt i Guds Rige. Heller ikke p. Allens sygdom. 
Alting har en mening og er til ens helliggørelse. Meningen kan 
mange gange være umulig at se, men Gud, vor kære omsorgs- og 
kærlighedsfulde Far, forlanger ikke, at vi skal forstå meningen; 
men at vi er trofaste og har tillid til Ham. For vi ved, at Gud vil kun 
én ting med enhver af os - vor fuldkomne og evige glæde.  
 
Vor store bror, apostlen Paulus, skriver til kirken i Rom disse 
pragtfulde og fortrøstningsfulde ord: ”Vi ved, at alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er 
kaldet” (Rom.8,28). Disse ord svarer til Jesu ord til sine disciple 
ved den sidste nadver: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, 
så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min 

Fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple”(Joh.15,7-8). 
Det at blive i Jesus betyder at være totalt eet med Ham, at elske 
Ham med hele ens hjerte. Derfor, når vi beder, er det i virkelighed 
Jesus, der beder i os. Den frugt, Jesus taler om, opsummeres i et 
enkelt ord – hellighed. At være en helgen er det, vi er kaldet til, og 
er absolut nødvendigt for at være eet med Gud i himlen. ”For før 
verden blev grundlagt, har Gud i Ham  (fortsættes side 3)   
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(fortsat fra forsiden)   [Jesus Kristus] udvalgt os til at stå hellige og 
uden fejl for Hans ansigt i kærlighed” (Ef.1,4).  
 
Ved at se de begivenheder, der er sket de i sidste uger, samt deres 
følgevirkninger, både for p. Allen personligt, for jer som menighed 
og for os i OMI kommunitetet, i lyset af disse ord fra Guds hellige 
bog er vi styrket og trøstet og fyldes med håb og en stærkere tørst 
efter den levende Gud. 
 
Vi må aldrig glemme, at Kirkens mission er at frelse mennesker. 
Også den del af Kirken, som hedder Vor Frue/Skt. Antoni 

menighed, har den samme mission. Jesus er med os. Vi har intet 
at frygte. ”Frygt ikke”, sagde Jesus mange gange til sine disciple. 
Alt skal ses i lyset af Ham, som er vor Frelser. Han frelser og 
helliggør os gennem de ting, der sker. Sådant skal vi se på det, der 
for nyligt er sket. 
 
Guds velsignelse være altid med jer, og må der i jeres hjerte vokse 
en stærkere tørst efter Ham. 
 
Paul Marx, omi 
administrerende sognepræst 
 

Sommermarked i Skt. Antoni den 25. august 
 

Det årlige sommermarked i Skt. Antoni Kirke holdes i år lørdag 
den 25. 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. Hele overskuddet vil gå 
til godgørende formål. 
 
Vil du bidrage med ting (ikke møbler) til sommermarkedet, kan de 
afleveres i forbindelse med søndagsmesserne i Vor Frue Kirke/Skt. 
Antoni kirke. Der vil blive sørget for at fragte sager fra Herlev til 
Brønshøj. 
 

Det er nu aftalt med Herlev Medborgerhus (på den anden side af 

parkeringspladsen), at vores menighed må bruge deres hjertestarter.  
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Fra menighedsrådets formand 
 
Kære alle 
 
Så kom vi på den anden side af valget til 
menighedsrådet. Vi har siden konstitueret os, 
og jeg er beæret over at være blevet valgt af 
menighedsrådet til at fortsætte som formand. 
 
Når vi hører om valg generelt, tales der meget 
om stemmeprocenten. Det plejer at være et 

udtryk for engagementet i det pågældende 
valg. 
 
Vi havde ca. 130, som stemte. Det kan ses i 
forhold til de omkring 2100 sognemedlemmer, vi er. Det kan også 
ses i forhold til de, sammenlagt, over 250, som kommer til sognets 
lørdags/søndagsmesser. 
 
Uanset hvordan man vælger at se på tingene, så er det et 
gennemgående tema for menighedsrådet - hvordan engagerer vi 
flere af sognemedlemmerne?  
 
Menighedsrådet er gået i gang med sit arbejde, og vi vil løbende 
informere jer her om dette arbejde.  
 
Slutteligt vil jeg sende en tanke til p. Allen. Når bladet udkommer 
har p. Allen gennemgået den sidste operation ved hjertet. Alt er 
forløbet godt og uden komplikationer, og p. Allen vil være taget på 
rekreation i rolige omgivelser de kommende uger. 
 

Det var en ordentlig forskrækkelse, vi alle fik, p. Allen især. Det 
minder os om vores egen dødelighed og håbet og troen på Gud. En 
stor tak til de mennesker, som var omkring p. Allen, da det skete, 
og som handlede så hurtigt. 
 
Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand 
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Første hellige kommunion 2018 
 
Nedenstående unge mennesker modtog deres første kommunion i 
Vor Frue Kirke den 2. søndag i påsken. Til lykke til børnene og 
deres familier, og tak til deres underviser, Miriam Garde. 
 
Andreas Alonso-Elmgreen 
Anna Monggaard Wenstrup 

Chukwuemilie Anabel Dorgu 

Christoffer Clausen Koerner 
Ekene Chukwuani 
Florian Westarp Zornhagen 

Frederik Alonso-Elmgreen 
Leonora Beyer Hansen 
Lukas Nguyen 
Magnus Emkjer 
Michelle Bech 

 

Menighedens firmander 2018 
 
Til lykke til følgende unge medlemmer af menigheden, der modtog 
firmelsens sakramente den 26. maj: 
 
Carla Kampp Kruuse 

Aza Sindy Che 

Debora Ogochuku 

Darius Ogochuku 

Patrick Claude Fox Maule 

Ebube Nnamani 

Émile Ricard 

Samuel Desta 

Lukas Medina Sørensen 

Clara Isabella Maria Emkjer 

Noah Ziir Skov Devine 

Ajani O. St. Hilaire-Meldal 

Sunny Anh Do 

Letizia Odish 

Vanessa Sera Abra Gablui 

 
Og tak til p. Allen og Ann M. V. Fox Maule, som ledte 
firmelsundervisning over 2 år. 
 

Gregoriansk sang i Vor Frue Kirke den 2. juni 
 
Lørdagsmessen kl. 17.00 den 2. juni 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 Lux et 
Origo arrangement af de faste messeled (Kyrie, Gloria, Sanctus og 
Agnus Dei) samt Pater Noster. Det bliver den fjerde gang koret 
synger til en lørdagsmesse i Vor Frue kirke.  
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 Menighedens kalender juni 2018 - august 2018  
 

Faste messetider 
 

Vor Frue Kirke  
 søndag kl. 09.30 
  kl. 11.30 (engelsk) 
 mandag kl. 10.30 (aflyst på ubestemt tid) 

 onsdag kl. 19.00 (aflyst på ubestemt tid) 
 torsdag kl. 09.30 (engelsk) 
 1. fredag kl. 19.00 (engelsk) 
 3. fredag kl. 19.00 (aflyst på ubestemt tid) 
 lørdag kl. 17.00  
Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  
  kl. 18.00 (polsk) 
Nb. De danske messer på hverdage er aflyst ifm. p. Allens sygdom. 
 

juni 

fre. 1 

19:00 Mass in English Vor Frue 

lør. 2 
17:00 Messe med gregoriansk kor Vor Frue 

søn. 3 KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 
09:30 Familiemesse, undervisningsafslutning og sommerfest Vor Frue 

11:00 Messe Skt. Antoni 

tir. 5 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

lør. 9 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 10 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Familiemesse efterfulgt af Skt. Antoni fest Skt. Antoni 
11:30 Mass in English & Kids in Christ Vor Frue 

lør. 16 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 17 KOLLEKT FOR BONIFATIUSWERK 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 21 
19:30 Menighedsrådamøde Vor Frue 

lør. 23 SKT. HANS AFTEN 
17:00 Messe Vor Frue 
19:00 Bål, Fællessang, båltale, kaffebod ved Præstebro Kirke  
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søn. 24 JOHANNES DØBERS FEST 
09:30 Messe Vor Frue 

11:00 Messe Skt. Antoni 

11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 30 
17:00 Messe Vor Frue 

juli 

søn. 1 PETER OG PAULUS 
09:30 Familiemesse Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 

tir. 3 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

fre. 6 
19:00 Mass in English Vor Frue 

lør. 7 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 8 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 14 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 15 

09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 21 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 22 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 28 
17:00 Messe Vor Frue 

fre. 3 
19:00 Mass in English Vor Frue 

lør. 4 
17:00 Messe Vor Frue 

august 

søn. 5 
09:30 Familiemesse Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English followed by church coffee Vor Frue 
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tir. 7 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

lør. 11 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 12 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English & Kids in Christ Vor Frue 

tor. 16 
19:00 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 18 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 19 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

ons. 22 
16:00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

tor. 23 
16:00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

fre. 24 
16:00 Forberedelse til sommermarked Skt. Antoni 

lør. 25 
10:00 Sommermarked Skt. Antoni 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 26 KOLLEKT FOR CARITAS 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

 

Havefest den 3. juni 
 
Søndag d. 3. 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 grillen gøres 
klar. Vi spiser, først når den engelske messe er færdig. 
 
Medbring selv: 

• Kød og drikkevarer til jer selv 

• En ekstra ret til fælles buffet, fx salat eller brød 
• Eget bestik, tallerkener og glas  
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Brug af MobilePay til søndagskollekten 

 

Der er en klar tendens i samfundet mod mindre brug af kontanter. 
For at tilpasse os denne tendens gav sognet muligheden for at 
bidrage til søndagskollekten via en MobilePay løsning, hvis 
nummer er angivet i kort i salmebøgerne. Dette nummer skal ikke 
bruges længere, og kortene bliver fjernet. 
 
Du kan stadigvæk bruge MobilePay til kollekten, men nu skal du 
bruge nummeret 5136 5782. Dette er et nummer oprettet af 
bispekontoret for generelle støttebidrag inklusive kollekten under 

messen. Bidrag via dette nummer er fradragsberettiget, hvis du har 
tilvalgt ”Skattefradrag for donationer” i dine MobilePay 
indstillinger.  
 
Men det er vigtigt, at en betaling til 
dette nummer identificerer sognet 
”Vor Frue og Skt. Antoni” i 
kommentar-feltet. Ellers vil pengene 
ikke komme tilbage til sognet men 
forblive i bispedømmets generelle midler.  
 
Der kommer klistermærker i vores 
salmebøger med en QR kode, der kan 
skannes til at udfylde modtagernummer 
samt sogneidentifikation. Vi anbefaler 
derfor, at du bruger denne kode, da det 
sikrer at beløbet registreres til sognet. 
 
Det er vigtigt at huske, at bidrag til kollekten under messen (via 
kontant eller MobilePay) skal betragtes som en måde at deltage i 

messens liturgi. Kirken får (og skal blive ved med at få) dens 
primære økonomiske støtte via kirkeskat. Hvis du ikke allerede 
betaler kirkeskat, kan du hurtigt tilmelde dig ved hjælp af 
blanketten på bagsiden af sognebladet. 
 

Vidste du, at du kan læse de sidste 7 års numre af sognebladet og den 

engelske menighedens newsletter på sognets website? Tryk på 

”Sogneblad/Newsletter” i hovedmenuen på toppen af hjemmesiden.  
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Menighedsrådets udvalg 
 
Det nye menighedsråd fortsætter med at anvende stående udvalg 
for særlige indsatsområder, som blev begyndt i den sidste 
valgperiode. Det er ikke tiltænkt at disse personer udfører alt 
arbejde i deres områder, men at de lægger planer og sørger for, at 
det nødvendige er udført. Følgende personer udgør 
menighedsrådets udvalg: 
 
Kommunikationsudvalg 

Tovholder: Patrick Glynn 

Jette Svane Hansen 

Malee Larsen 

Bill Anthony 

Undervisningsudvalg 

Tovholder: Ann M. V. Fox Maule 

p. Allen Courteau 

Chau Do 

Phaedria St. Hilaire 

 

Kirkeskatteudvalg 

Tovholder: Franz Igwebuike 

Patrick Glynn 

Julietta Nielsen 

Ann M V Fox Maule 

Phaedria Marie St.Hilaire 

p. Joy Fernando 

Liturgiudvalg 

Tovholder: Helle Bjerre 

p. Allen Courteau 

p. Joy Fernando 

Ann M V Fox Maule 

Jette Svane 

Helle Bjerre 

Roshanie Andersen 

Ernst Zornhagen 

Bygningsudvalg 

Tovholder: Franz Igwebuike 

Fr. Allen Courteau 

Aage Vinter Christensen 

Yvonne Heinemeier 

Roshanie Andersen 

Helle Bjerre 

 

 
Der er generelt behov for mere frivillig arbejdskraft i menigheden. 
Så hvis du kan bidrage til en af disse indsatsområder, må du 
meget gerne kontakte den relevante tovholder og tilbyde din hjælp. 
 

Vidste du, at du kan læse referaterne af menighedsrådsmøder på 

sognets website? Tryk på ”Menighedsråd” i hovedmenuen på toppen af 

hjemmesiden.  
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Seneste fra Caritas 
 
Kære menighed 
 
Jeg vil gerne sige tak for bidragene til fasteindsamlingen, både for 
de bidrag, der indbetales via netbank, og for de bidrag, der kom i 
indsamlingsbøsserne. Det blev til1188 kr. Det samlede resultat for 
hele landet er ikke endeligt opgjort. Det sidste tal, jeg har fået, er 
på 677.000 kr. Det endelige tal vil fremgå i Caritas Nyt. 
 
Og tak for de mange briller, jeg kan samle ind fra kurvene. De vil 

gøre gavn i brilleværkstedet i Niger. 
 
Rådgivningen i Caritas Center holder sommerferielukket fra den 
14. juni til den 14. august. Der er kommet en flyer med kort 
orientering på fransk, engelsk og polsk. Den ligger i våbenhuset, 
hvor der også findes andre små pjecer vedr. Caritas. 
 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 
 

Skt. Antoni fest søndag den 10. 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 noget koldt, varmt eller dessert. Vi sørger for drikkevarer og 
tallerkner; men vær rar at medbringe eget bestik! 
 

Sankthansaften den 23. juni 
 

Fælleskirkeligt udvalg i Herlev arrangerer hvert år den 
traditionsrige Sankthansaften i Præstebro kirkes amfiteater. De 
fem kirker, der står bag, er Vor Frue kirke, Lindehøj kirke, Herlev 
kirke, Korskirken (baptistkirken) og Præstebro kirke. 
 
Programmet begynder kl. 19.00, og bålet tændes kl. ca 20.30. I år 
er båltaleren Herlev Hospitals Imam, Naveed Baig. 



 

 

 

 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. 


