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Kære alle 
 
Jeg vil igen takke jer for jeres bønner og 

hjælp. Jeg har det meget bedre, som I kan se, 

når jeg holder messe. Jeg tror, at jeg vil 

kunne klare alle messer i adventstiden og 

omkring julen; men jeg vil også blive nødt til 

at hvile mig ind imellem. Hverdagsmesser må 

vente lidt endnu. Når jeg bliver klar til også at 

læse dem, vil jeg give besked på 

hjemmesiden. Lad os alle sammen få en god 

advent fyldt med gode gerninger og en velsignet jul. 

P. Allen 

 
Som en del af menighedens adventshyggedag vil lørdagsmessen kl. 
17.00 den 1. december i Vor Frue Kirke byde på gregoriansk sang af 

koret Broder Bendts Kapel under ledelse af Bendt Fabricius fra vores 

menighed. Koret synger det traditionelle Missa de Angelis arrangement af 

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

Pater Noster.  
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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 

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 

mob: 51 24 84 22 
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) 
 

Chau Do (61 99 44 28) Phaedria St. Hilaire (30 79 90 73) 
 

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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Jeg havde nær fået morgenkaffen galt i halsen! 
 
Da jeg læste i sidste nr. af Katolsk Orientering (Nr. 13), at kun 16% 
af vores menigheds medlemmer betaler kirkeskat, blev jeg både ked 
af det, men også rigtig gal i hovedet. Kun i Grønland og på 
Færøerne er der færre, som betaler, medens der i de bedst 
betalende menigheder er dobbelt så mange betalende medlemmer, 
nemlig 34%.  
 
Af vores menigheds regnskab for 2017 (sogneblad nr. 35/2018) 
fremgår det, at der er betalt kr. 634.000 i kirkeskat. Hvis vi var lige 

så mange betalende medlemmer, som i de bedste betalende 
menigheder, ville det betyde, at vi ville kunne forøge vores 
kirkeskat til kr. 1.3 mio. Af samme sogneblad fremgår det, at vi i år 
vil få et underskud på regnskabet på ca. kr. ¼ mio. 
 
Ved en snak ved kirkekaffen fik jeg følgende påstand serveret: 
”Jamen, vi ofrer i indsamlingskurven under messen.” Jamen, det er 
ikke lige så godt som kirkeskat, for det er beløb, man ikke kan 
regne med eller budgettere efter. Af regnskabet for 2017 fremgår 
det, at der er lagt kr. ¼ mio. i indsamlingskurvene. Hvis vi deler 
det med årets 52 søndage, så indsamles der ca. kr. 4000 hver 
lørdag/søndag. Når der er ca. 300 i kirke pr. weekend i de to 
kirker, så er gennemsnits beløbet kr.13 for hver deltager. 
 
En meget vigtig ting at huske på er, at man får skattefradrag for 
kirkeskat (ca. 1/3 af beløbet), hvilket man ikke får af kollekt i 
kirkebøssen. 
 
Nogen tror, at vi får statstilskud, men vi får ikke een øre fra stat 
eller kommune.  Hvilke af vore kirker er den næste, der skal 

nedlægges? Hvis vi fortsat vil have en katolsk kirke her i 
Herlev/Brønshøj og på sigt en katolsk kirke i Danmark, så kom til 
lommerne nu. Meld jer til kirkeskatteordningen! 
 
Erik Elnebo 
 

Tid til en hyggestund! Læs en god bog med de lidt større børn eller børnebørn. 
Cecil Bødker: Maria fra Nazaret (Gyldendal 1987)  
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Så er vi godt på vej i den såkaldte mørke tid. 
Vi står op, og det er mørkt, og når vi tager 
hjem igen, så er det atter mørkt. I alt dette 
mørke tænder vi lys derhjemme og ser frem 
mod julen, lysenes fest. 
 

På samme måde skal vi se lyset i vores liv, i 
det, der sker omkring os. Et af de lys er p. 
Allens fremgang og tilbagevenden fra sygdom. 
Sidste gang skrev jeg, at p. Allen så småt var 
på vej tilbage i fuld tjeneste – og denne gang kan jeg fortælle, at 
han har holdt sin første messe i Skt. Antoni her i november. Det er 
vi meget glade for. 
 

Jeg skrev også sidst, at vi har drøftet i menighedsrådet, at vi skal 
gøre mere for andre mindre bemidlede end os. Ved vores møde i 
oktober blev vi enige om at indgå et samarbejde for at hjælpe p. 
Joys tidligere sogn i Sri Lanka. Her drejer det sig især om at hjælpe 
med til, at de kan få bygget deres sognekirke færdig. Derudover har 
vi talt om, hvordan vi hver især, som enkelte sognemedlemmer, 
kan gøre mere for folk, vi møder på vores vej. Her kan vi være et lys 
for andre – selv de små lys kan betyde meget. 
 

Som vi går julen i møde med alt det, som følger med af gaver, 
middage, fester, så hav en tanke for andre, for dem, hvor det ikke 
kun er penge, der gør forskellen – men et venligt ord, tid til at lytte, 
en hjælpende hånd. Vær et lys for andre 
 

Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand 
 

Den årlige pakkefest i Skt. Antoni Kirke den. 8. februar starter med 
messe kl. 19.00. Derefter går vi i menighedssalen. Alle bedes medbringe 

en eller flere pakker, der bortauktioneres. Hele det beløb, der kommer ind, 

går til, at det arbejde, som p. Peter Tantholdt Hansen startede blandt 

indianerne i Peru i 1998, kan fortsætte. Kom og vær med til en hyggelig 

aften.  
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Sognets bidrag til velgørenhed i 2017 
 

 
Udover disse kollekter og indsamlinger i sognets regi kommer 
selvfølgelig de enkelte menighedsmedlemmers private donationer til 
Caritas, SOS Børnebyerne osv. 
 

MobilePay og skattefradrag 
 

I takt med den faldende brug af kontanter i vores samfund er det 
blevet populært at bidrage til søndagskollekten via MobilePay. Og 
det sidste års tid har bispedømmet haft en aftale med MobilePay, 
der har gjort det muligt at få skattefradrag for disse bidrag. 
 
Men denne automatiske skattefradrag ophører den 1. januar 
2019. Det skyldes nye forretningsbetingelser hos MobilePay. 
 
Efter den 1. januar kan du stadig bruge MobilePay til kollekten dog 
uden skattefradrag. For en periode vil du stadig kunne indtaste det 
samme nummer (5136 5782) eller scanne QR-koden, som findes i 
fronten af sognets salmebøger. Og der skal stadig stå ”Vor Frue og 
Skt. Antoni” i kommentar-feltet, så pengene vil komme sognet til 
gode. Men aftaler af den type, som vi nu bruger, nedlægges af 
MobilePay den 1. marts 2019, så vi kan forvente et nyt nummer til 
MobilePay inden den dato. 
 
Husk at kirkeskat (ikke donationer i kollekten) burde være din 
primære måde at støtte kirken. Og betaling af kirkeskat er stadig 
fradragsberettiget. Brug tilmeldingsblanketten på bagsiden af 
sognebladet, hvis du ikke allerede er tilmeldt kirkeskatordningen.  

Caritas kollekt 8.903 kr. 

Caritas adventsindsamling for skolebørn i Indien 1.519 kr. 

Caritas fasteindsamling for brønde i Myanmar 3.572 kr. 

Støtte til Caritas fra sommermarked 8.085 kr. 

Kollekt for Katolsk Menighedspleje 5.344 kr. 

Marialyspenge for børnehjem i Brasilien (via Skt. Vincent 
Grupperne) 

29.468 kr. 

Støtte til Tantholdt Hansen projekt for børn i Perus bjerge 
(fra sommermarked, banko og pakkefest) 

12.081 kr. 
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 Menighedens kalender december 2018 - januar 2019  
 

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. 
 

december 

lør. 1 
15.00 Adventshygge Vor Frue 
17.00 Messe med gregoriansk kor Vor Frue 
18.30 Fortsat adventshygge og overnatning for børn Vor Frue 

søn. 2 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. 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 2. SØNDAG I ADVENT 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Familiemesse efterfulgt af Nikolaus fest og kirkekaffe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English & Kids in Christ Vor Frue 

lør. 15 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 16 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. 22 
17.00 Messe Vor Frue 
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søn. 23 4. SØNDAG I ADVENT 
09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

man. 24 JULEAFTEN 
15.00 Juleaftensmesse Vor Frue 

tir. 25 HERRENS FØDSEL 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

ons. 26 2. JULEDAG; STEFAN, DEN FØRSTE MARTYR  
 Ingen messe i Skt. Antoni 
09.30 Messe Vor Frue 

11.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 29 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 30 DEN HELLILGE FAMILIE 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

man. 31 NYTÅRSAFTEN 
15.00 Messe Vor Frue 

januar 

tir. 1 MARIA, GUDS MODER; KOLLEKT FOR BIBELSELSKABET 

09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 
19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

fre. 4 
19.00 Mass in English Vor Frue 

lør. 5 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 6 HERRENS ÅBENBARELSE (HELLIGE TRE KONGER) 
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 
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 12 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 13 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 
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lør. 19 
17.00 Messe Vor Frue 

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

lør. 26 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 27 ANSGAR 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

februar 

fre. 1 
19.00 Mass in English Vor Frue 

lør. 2 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 3 HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET 
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 

fre. 8 

19.00 Messe og pakkefest Skt. Antoni 

lør. 9 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 10 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 16 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 17 
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 

søn. 24 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLADET UDKOMMER 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue  
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Nyt fra undervisningsteamet 

 

Adventshygge / Overnatning for børn og unge 
Lørdag den 1. december 2018 afholder vi det store 
adventsarrangement i Vor Frue, hvor er der også undervisning.  
 
Vi starter kl. 15.00 hvor: 
 

• Førstekommunionsholdet har undervisning. 

• Mellemgruppen holder workshop: Projekt Caritas. 

• Alle andre især forældre og andre voksne og børn inviteres til 

at lave deres adventskranse og andre juledekorationer. 
 
Kl. 17.00 er der messe, hvor Broder Bents Kapel synger 
gregoriansk og den store adventskrans tændes. 
 
OG SÅ … 
Efter messen inviteres de store (mindst fra 9 år og opefter pga. 
julekalenderne) til fælles spisning. Herefter vil der på storskærm 
blive vist de første episoder af DR’s og TV2’s julekalendere. Vi 
overnatter oppe i menighedssalen og er klar til næste dags messe 
og undervisning. 
 
Aftenens arrangement er gratis, men tilmelding er påkrævet til 
Miriam Gaarde (miriam.gaarde@gmail.com) eller Ann M. Vinter Fox 
Maule (ann.marie.vinter1@gmail.com). 
 
Salgsbod søndag den 9. december 
Mellemholdet/Firmelsesholdet opstiller en salgsbod med ting,  
de selv har været med til at lave. 
 
Pengene går til vores Caritas projekt: Giv kyllinger til børnefamilier i 
Uganda. Så HUSK at komme i kirke og støt op om jeres unge og 
deres bod!!! 
 
VIGTIGT: Husk at bringe kontanter til søndagsmessen i Vor Frue 
kirke søndag d. 9. december, så I kan købe de unges produkter i 
salgsboden.  

mailto:miriam.gaarde@gmail.com
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Nyt fra Caritas 

 

Der foregår efterhånden mange ting i Caritas Center på Stenosgade 
4A, København V., hvilket kan ses på de opslag, jeg sætter op i 
våbenhuset i Vor Frue og i Skt. Antoni.  
 
Har du endnu ikke været i Caritas Centeret, kunne disse 
begivenheder også være en fin anledning til at besøge stedet, der 
nu har eksisteret siden september sidste år. 
 
Aktuelle er: 

Den 27. november kl. 17-18.30 er der kreativ workshop, hvor 
du kan være med til lave julepynt over en kop kaffe og kage. Vi vil 
lave forskellig pynt, som kan sælges og anvendes til vores julebasar 
i december. 
 
Den 2. december er der julebasar fra kl. 12-16 med både 
æbleskiver, gløgg mm man kan købes, aktiviteter, som man kan 
samles om, små boder med juleting, der kan købes, kor, musik 
osv. Kom til en hyggelig eftermiddag!  
 
Der bliver bl.a. sunget julesange på ukrainsk. Overskuddet fra 

julebasaren går til at hjælpe de, der er ramt af borgerkrigen i 
Ukraine. 
 
Fortæl for livet er et nyt tiltag, hvor en gruppe mødes og sammen 
fortæller og lytter til de episoder og historier fra livet, som har 
betydet noget for en. En gruppe er på 4-6 deltagere og en uddannet 
gruppeleder, som er tovholder i gruppen.  
 
Gruppen mødes over et antal gange, hvor gruppelederen fra gang 

til gang guider samtalen om livsfortællingerne, sørger for at alle 
bliver hørt og spørger ind til fortællingerne, så de bliver 
vedkommende for hele gruppen. 
 
Man vælger selv, hvad man vil fortælle og det, der fortælles i 
gruppen, behandles fortroligt. Både deltagere og gruppeledere har 
tavshedspligt. Aldersgruppen er ca. 60 år+. Den første gruppe 



- 11 - 

startede primo november; men tanken er, at der oprettes flere 
grupper.  
 

Adventsindsamlingen 2018 går til hjælp til krigsramte familier i 
Ukraine. Borgerkrigen hører vi for tiden ikke meget om i medierne; 
men den er ikke slut, og adventsindsamlingen går derfor til hjælp 
for ofrene for krigshandlingerne i Ukraine. De står over for en kold 
vinter, og du kan f.eks. ved at donere: 
 

-   119 kr. holde en familie varm en uge 
-   475 kr. holde en familie varm en måned 

- 1425 kr. holde en familie varm i tre måneder 
 
Jeg håber, at vi i menigheden sammen kan hjælpe flere familier 
gennem vinteren. 
 
Endelig vil jeg gerne sige tak for de mange briller, der jævnligt 
dukker op i min kurv. 
 
Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant 
 

Vor Frue kirke søger nye sakristaner 
 

Du møder ca. 1/2 time før messens start, gør de ting klar, som 
bruges ved alteret og til messen, og rydder væk efter messen. 
 
Vi har et velfungerende sakristi med alt, hvad der skal bruges. Du 
skal dele opgaven med 4-5 andre, så du vil få en fast søndag hver 
måned (f.eks. den 2. søndag), og du vil få en oplæring i, hvordan p. 
Allen ønsker tingene gjort. 
 

Henvendelse til Helle Bjerre, som træffes ved messerne eller på tlf. 
2033 1177. 
 

”Ved juletid bliver vi mere skærpet bevidste om den mystiske blanding 
mellem det ordinære og det sublime … i alt liv, der er virkelig kristent. Men 

det er vigtigt at se det som en blanding, ikke som en modsætning.” 

Stilhed og enkelthed, samlede tekster af John Main, den 23. december. 



 

 

 

 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. 


