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Kære alle 
 
Det går stadig fint fremad med p. Allens 
helbred efter den alvorlige hjerteoperation i 
maj; men han er endnu ikke stærk nok til at 
overtage ansvaret for menigheden. Derfor er 
det jeres administrerende sognepræst, der 
skriver i dette nr. af sognebladet. Da jeg er 
af den opfattelse, at der skal være lidt 
åndelig næring til læserne af sognebladet, 
vil jeg gerne dele med jer en lille betragtning 
over Herrens bøn, i håb om at den vil berige 
jeres åndelige liv og personlige forhold til Gud Fader.  
 
Herrens bøn er den mest fuldkomne bøn nogensinde, den bøn Gud 
selv har givet os, I bønnen er det Faderens herlighed, som er 
genstand for de første tre bønner: - at Hans navn må holdes helligt, 
- at Hans rige må komme, - at Hans vilje må ske.  De fire andre 
bønner frembærer vort behov for Ham: disse bønner drejer sig om 
vort liv, -at vi må have næring for det, - at vi må helbredes for 
synd, - at vi må styrkes i vor kamp mod helvedes magter og ikke 
give efter for fristelser, -at vi må sejre over det onde. 
“Vor Fader” - et helt nyt personligt forhold til Gud.  Vi påberåber 
os den nye pagt i Jesus Kristus, den nye og evige pagt beseglet i 
Jesu blod, som gør os til Guds børn, Hans hellige familie, det 
hellige samfund, Den hellige Katolske Kirke.  Vi påkalder 
fællesskabet med Den treenige Gud og den guddommelige 
kærlighed, som gennem Kirken omfavner hele verden. 
“Som er i himlen” - Vi erkender Faderens majestæt og Hans 
nærvær i de retfærdiggjortes hjerter. Faderens hus er vort 
hjemland. Vi er Guds hellige templer. Gud bor i os, og vi i Ham.  Vi 
forkynder, at vi er Guds hellige folk, at Gud bor midt iblandt os. 
“Helliget vorde dit navn” - Vi holder Guds navn helligt. Vi beder 
om at have en stærk sans for det hellige. (fortsættes side 3)  
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(fortsat fra forsiden)   “Komme dit rige” - Kirken tænker på Kristi 
genkomst og Guds Riges fuldendelse.  Vi beder vi om, at Guds rige 
i dag og hver dag må virkeliggøres i vort liv og i det borgerlige 
samfund. 
“Ske din vilje” - Vi beder Faderen om, at Han forener vor vilje med 
sin Søns, således at Hans frelsesplan kan fuldendes i verden 
gennem os. 
“Giv os i dag vort daglige brød” - Ved at sige “giv os” udtrykker 
vi vor umiddelbare og fuldkomne tillid til vor himmelske Fader.  
“vort daglige brød” betegner den jordiske føde, som er nødvendig for 
at kunne leve, men allermest livets brød, som er Guds ord og Kristi 

legeme.  Udtrykket betyder faktisk: “Giv os i dag morgendagens 
brød” altså det brød, det himmelske brød, der er nødvendigt for at 
kunne leve i Guds Rige i dag. 
“Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” - Vi 
er blevet tilgivet af Gud.  Guds tilgivelse kan ikke være virksom i 
os, hvis vi ikke lader den tilgivelse strømme ud fra os til dem, der 
har forsyndet sig mod os. 
“Led os ikke ind i fristelse” - Vi beder Gud om, at Han styrker os 
mod at slå ind på den vej, der fører til synd, at give os visdom for at 
kunne skelne ånder; at styrke os i troen på Kristus og Riget, så at 
vi ikke giver efter for fristelsen, nemlig at opgive Riget. 
“Frels os fra det onde” - Vi sammen med hele Kirken beder Gud 
om, at den sejer over helvedes magter, synd og død, som Kristus 
allerede har vundet, bliver fuldstændig synliggjort og fuldendt i os 
og gennem os i verden. 
“Thi dit er Riget og magten og æren i al evighed” - viser tilbage 
til de første tre bønner. 

“Amen” - vores helhjertede ’ja’ til Gud Fader. 
 

Paul Marx, omi 
administrerende sognepræst 
 

Bogsalg 

 

Sognet har indkøbt nogle eksemplarer af pave Frans' seneste bog 
"Fryd jer og glæd jer" (FJGJ), om kaldet til hellighed i verden af i 
dag. Pris 50 kr. Henvendelse til sognesekretær Keld Dahlwad, Helle 
Bjerre eller en af præsterne. [Se uddrag fra bogen i dette blad.]  
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Så er vi kommet igennem en fremragende 
sommerferie, og menighedsrådet er i gang 
igen.  
 

En af de store opgaver, som ligger foran, er 
diverse vedligeholdelsesarbejder i 
præstegården. Vi har løbende vidst, at der var 

et behov for vedligeholdelse, men havde brug 
for kvalificeret bistand til dette. Vi fik derfor 
engageret et rådgivningsfirma til at udarbejde 
en vedligeholdelsesrapport. Menighedsrådet 
fik rapporten gennemgået ved vores møde i 
august, og en arbejdsgruppe vil nu komme med anbefalinger til 
menighedsrådet, om hvilke arbejder der skal igangsættes.  
 

Til samme møde i august deltog p. Allen. Vi er glade for at se Allen 
så småt i gang igen også selvom der stadig vil gå lidt tid, inden han 
er fuldt tilbage igen.  
 

I forlængelse af dette møde kom p. Joy med en betragtning 
omkring, hvor privilegerede vi er i vores samfund, og hvor tit vi 
egentlig glemmer dette. Når man snakker vedligeholdelse af 
bygninger, kan man hurtig glemme, at mange mennesker i 
verdenen slet ikke har tag over hovedet. Sognet har forskellige 
mere eller mindre formaliserede projekter vi støtter i løbet af året. 
Der er selvfølgelig Caritas. Men også p. Tantholdt Hansens arbejde 
med indianerbørn i Peru. Menighedsrådet vil nu undersøge, om 
mulighederne for at indgå et længerevarende forpligtende karitativt 

samarbejde. 
 

Når vi nu også kigger ud i den store verden, så lad også samtidig 
kigge tæt på. Som sogn har vi også brug for hjælp, både økonomisk 
- i kirkeskat, og fysisk - have/arbejdsdage, deltagelse i messer 
m.m. En levende kirke består af aktive deltagende medlemmer. 
 

Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand  
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Nyt fra p. Allen 
 
Kære venner 
 
Først og fremmest vil jeg gerne takke jer alle sammen for jeres 
uafbrudte bøn for mit helbred efter mit hjertestop og følgende 
bypass og pacemaker operationer. Jeg er ked af, at jeg har 
forskrækket jer, især I som var til stede, da jeg faldt om. Jeg er i 
god bedring og skal nu komme i gang med et hjerte rehabiliterings-
program. Lige nu, hvis jeg skal komme til hægterner, er det vigtig, 
at jeg få den tid, som er nødvendig til at bygge mig selv op igen. 

Derfor har træningsprogrammet en høj prioritering. Jeg regner med 
at kunne genoptage lørdags- og søndagsmesser i Herlev på et 
tidspunkt i september. Jeg venter lidt endnu med også at komme 
til Skt. Antoni, fordi jeg bruger en masse energi til en messe, og så 
skal jeg hvile mig. Det vil også sige, at jeg skal indskrænke den tid, 
hvor jeg er til rådighed både på kontoret og telefonisk, måske kun 
et par timer nogle dage, og så holder jeg helt fri et par andre dage. 
(Hvilket jeg skulle have gjort for længe siden!) Det vil også kræve 
mere hjælp fra jer på alle måder, fordi jeg helst skal give en hel del 
af de praktiske opgaver fra mig. Og jeg tror, at vi godt kan finde ud 
af det i fællesskab. Vi kan godt bede sammen, og jeg tror, at vi også 
kan arbejde godt sammen. Jeg vil meget gerne fortsætte som jeres 
ven og sognepræst mange år endnu. Lad os fortsat bede for 
hinanden og vore kære. 
 
P. Allen 
 

Allehelgens andagt søndag den 4. november 
 
Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores afdøde med en lille 

andagt på 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. 

 

”Mit beskedne mål er at få kaldet til hellighed til at lyde endnu en gang og 
forsøge at bringe det ind in vores egen tid med dets risici, dets udfordringer og 

dets chancer.” Apostolsk skrivelse Fryd jer og glæd jer (FJGJ) §2.  
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 Menighedens kalender september 2018 - november 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. 
 

september 

lør. 1 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 2 

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. 4 

19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

fre. 7 
19:00 Mass in English Vor Frue 

lør. 8 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 9 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English & Kids in Christ Vor Frue 

lør. 15 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 16 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

ons. 19 
19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

fre. 21 
19:00 Messe Vor Frue 
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lør. 22 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 23 KOLLEKT FOR KATOLSK MENIGHEDSPLEJE 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 29 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 30 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 

oktober 

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 
09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English & Kids in Christ followed by church coffee Vor Frue 

lør. 13 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 14 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Høstmesse 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 

søn. 21 

09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

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

tor. 25 

19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

fre. 26 
19:30 Bankospil Skt. Antoni 

lør. 27 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 28 KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN 
09:30 Messe Vor Frue 
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11:00 Messe Skt. Antoni 

11:30 Mass in English Vor Frue 

november 

fre. 2 
19:00 Mass in English Vor Frue 

lør. 3 
09:00 Arbejdsdag Vor Frue 

10:00 Havedag Skt. Antoni 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 4 ALLEHELGEN 

09:30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 

11:30 Mass in English & Kids in Christ followed by church coffee Vor Frue 
15:00 Allehelgens andagt på Gladsaxe Kirkegård 
16:00 Allehelgens andagt på Vestre Kirkegård 

tir. 6 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

fre. 9 
18:00 Fælleskirkelig løvfaldsfest, Birkholm Kirke 

lør. 10 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 11 PAVENS DAG, PETERSPENGE; INDLÆG TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
09:30 Messe Vor Frue 

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

fre. 16 
19:00 Messe Vor Frue 

lør. 17 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 18 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 24 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 25 JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE; SOGNEBLAD UDKOMMER 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

ons. 28 
19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

 

”Vi modtager så meget fra Gud ’for at nyde det’, at tungsindigheden somme 
tider tangerer utaknemmelighed ….” FJGJ §126  
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Løvfaldsfest den 9. november 
 

Herlev Fælleskirkelige Udvalg, som er et samarbejde mellem de 3 
folkekirker, baptistkirken og Vor Frue katolske kirke i Herlev, 
indbyder igen i år til Løvfaldsfest i Birkholm kirkes menighedssal, 
Hjortespringvej 130, 2730 Herlev, fredag 9. november kl. 18.00. 
 

Der er mulighed for godt samvær med folk fra vore 5 menigheder. 
Vi får et oplæg fra "Verdens Bedste Nyheder" om positive 
udviklinger i verden med hensyn til klima, fattigdom, sundhed, 

uddannelse mm. Det var en af father Michaels hjertesager. Se evt. 
på deres hjemmeside www.verdensbedstenyheder.dk. 
 

Medbring en ret mad (kød, fisk eller grønt) til dig og dine + 1 ekstra 
til den fælles buffet. Tag også drikkevarer med. Vi sælger lidt, hvis 
der bliver behov for det. Vi byder på kaffe/the og lidt sødt. 
 

Helle Bjerre, på vegne af det fælleskirkelige udvalg. 
 

Have- og arbejdsdag den 3. november 
 

Efterårets forberedelser omkring begge kirker finder sted den 
samme dag i år.  
 

I Sankt Antoni foregår det kl. 10.00 – 14.00. Vi skal have gjort 
bedene omkring kirken klar til vinteren, fjernet ukrudt m.m. 
Menigheden sørger for kaffe og kage. 
 

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.  
 

Der er meget at arbejde med, så mød talstærkt op. Det er en god 
oplevelse. Vi lærer nogle nye at kende og andre at kende bedre. 
 

Aage og Marie Vinter Christensen har guldbryllup fredag den 5. 
oktober.   
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Velkommen til sognets nye undervisningssæson 

 

Der er igen mange spændende aktiviteter i år. Efterårets tema er 
charity/velgørenhed 
 

Undervisningen dækker både den danske og den engelske 
menighed i Herlev, og menigheden i Brønshøj. Undervisningen 
foregår i Vor Frue kirke i Herlev, den første søndag i hver måned, 
efter den danske messe kl. 9.30.  
 

Vi har i år følgende hold:  

• Baby salmesang (Forældre med børn 0-3 år) - gratis/ingen 
tilmelding  

• Børnegruppen (4-8 år) v/ Sina  

• Første kommunionsholdet (2. klasse) v/ Miriam Garde 

• Mellemholdet (8-15 år) v/ Ann Vinter Fox Maule  
 

Undervisning for firmelsesholdet (fra 8.klasse) strækker sig over to 
sæsoner. Denne sæson følger den mellemholdets undervisning.  
 

Tilmelding og betaling for undervisning: 
Man tilmelder sig og betaler via vauk.nemtilmeld.dk. 
 

Tilmelding til DUK (Danmarks Unge Katolikker): 
Vigtigt: Man skal selv tilmelde sig DUK: duk.dk.  
 

Pris: 
Det koster 130 kr. at deltage i undervisningen, hvis I forældre er 
med i kirkeskatsordningen. Ellers opkræves kr. 1.000,- pr. familie. 
75 kr. går til medlemskab af DUK og 55 kr. går til forplejning og 
materialer til undervisningen. 
 

Har I spørgsmål kan I skrive eller ringe til: 
Miriam Garde: miriam.garde@gmail.com - tlf 2671 1465 
Ann M Vinter Fox Maule: ann.marie.vinter1@gmail.com - tlf 6066 1753 
 

Den engelsksprogede menighed i Herlev tilbyder et program med liturgiske 
bibelstudier én lørdag om måneden fra kl. 11.00 til 14.00. Programmet, som er 
en del af Live Christ, Share Christ bevægelsen, er selvfølgelig også åben til den 

danske menighed. Se detaljer på opslagstavlen i Vor Frue Kirke.  

https://vauk.nemtilmeld.dk/
https://duk.dk/
mailto:miriam.garde@gmail.com
mailto:ann.marie.vinter1@gmail.com
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Nyt fra Caritas 

 

Når dette blad udkommer, har vi lige her sidst i august afsluttet 
den årlige kollekt til Caritas. Der bliver efter biskop Czeslaws 
beslutning ved denne årlige indsamling samlet ind til Caritas 
Danmark og det nationale arbejde. I år gjaldt det Caritas Center 
Stenosgade. Jeg har før omtalt Åben Rådgivning og Ældrecafeen, 
som begge ledes af frivillige aktivitetsledere. Begge aktiviteter 
foregår om onsdagen. Ældrecafeen fra kl.12 - kl.16 og 
Rådgivningen kl. 17.00 - 19.30. Se pjecer i våbenhuset eller se 
Caritas’ hjemmeside: www.caritas.dk. Også au pairs mødes af og 

til i lokalet i kælderen, ligesom der har været afholdt 
fyraftensarrangementer. 
 

I den Åbne Rådgivning, hvor der tilbydes rådgivning til familier, 
børn og unge samt til mennesker, der har fået en dom og deres 
familier, arbejder tre frivillige socialrådgivere samt tre frivillige til at 
bistå med modtagelsen i kælderen samt tage sig af forskellige 
praktiske ting. Men der er brug for flere socialrådgivere og flere 
frivillige. Kunne du tænke dig at hjælpe og høre mere om ”jobbet” 
som frivillig, kan du kontakte Christa Kløve Kranich, der er 
projektkoordinator (ckk@caritas.dk). Tag også gerne fat i din 
sognerepræsentant for at høre mere om, hvad der foregår. 
 

Den 7. september er der Verdens bedste Nyheder. Vil du deltage i 
morgen-eventen kan du også kontakte Caritas. Her er det Josefine 
Sochacka-Ebbesen, der er kampagnemedarbejder (jse@caritas.dk). 
 

Den 29. september er der Caritas årsmøde. Her samles 
sognerepræsentanter fra hele landet. Dagen derpå er der Caritas 
Dag. Denne foregår i samarbejde med menigheden i Lyngby og 

indledes med messen i Skt. Knud Lavard Kirke kl. 10.00. Se opslag 
med dagens program i våbenhuset. 
 

Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant 
 

”Det vigtige er, at hver enkelt troende finder sin egen vej og fremviser det 
bedste i sig, nemlig det helt personlige, Herren har nedlagt i ham … og ikke at 

prøve at efterligne noget, der ikke var bestemt for ham.” FJGJ §11

http://www.caritas.dk/
mailto:ckk@caritas.dk
mailto:jse@caritas.dk


 

 

 

 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. 


