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Kære alle 
 
Det er nu gået et år, siden jeg fik mit 
hjertestop, og takket være mange 
menneskers hurtige indsats og vedvarende 
bøn er jeg her i dag. Igen mange tak for jeres 
bøn og forståelse mens jeg var i bedring.  
 

Jeg gør, hvad jeg kan; men jeg skal også lytte 
til min krop, og det betyder, at jeg skal hvile 
mig mere og ikke have for meget i min 
kalender. Det har taget mig længere tid at 
komme mig efter f.eks. den stille uge og påsken. Det er også derfor, 
at jeg pt. ikke kommer så meget ud på besøg, som jeg ellers gerne 
ville.  
 
Desuden skal jeg ofte til den ene eller anden undersøgelse osv. Jeg 
kan udføre et par timers arbejde om morgenen og så spise frokost. 
Derefter må jeg hvile mig et par timer, hvor jeg lukker for telefonen. 
Men I må gerne ringe, helst til min mobil 2680 6344, og hvis jeg 
ikke tager telefonen, læg da venligst en besked, og jeg vil ringe 
tilbage, når jeg er stået op.  
 
Alt i alt, går det fremad med det hele; men der går et stykke tid 
endnu, inden jeg er på fuld kraft igen. "Een dag ad gangen!"  
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.  
 

P. Allen 
 

Sognets hjemmeside, vorfrueogsktantoni.dk, har eksisteret i sit nuværende 

format siden oktober 2011. I den tid har der været: 

* 396 artikler på forsiden 

* 24.548 besøgende 

* 93.890 sidevisninger. 

Der er nu 77 abonnenter, der modtager nyhedsartikler per email.  
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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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En sommerhilsen fra undervisningsteamet 

 
Kære alle, både børn og voksne 
Tillykke til de nye 1. kommunionsbørn og unge. Vi vil gerne sige 
tak til alle jer børn og unge, som har deltaget i vores undervisning, 
og ikke mindst jeres forældre. Vi håber, at vi har kunnet bidrage til 
at gøre jeres tro mere forståelig og stærk og give jer alle et bedre 
tilhørsforhold til vores fælles menighed her i Herlev/Brønshøj sogn. 
 
Efter sommerferien starter vi op igen søndag d. 1. september 
2019, kl. 9.30! Tilmelding til 1. kommunion og firmelse sker 

allerede fra søndag d. 25/8. 
 
Kære forældre: kom i kirke og husk jeres børn. Vi glæder os til 
at se jer alle igen og også at møde nye og tidligere deltagere. ☺ 
 
På vegne af undervisningsteamet 
Miriam Garde & Ann M. Vinter Fox Maule 
 

Praktisk info om familieundervisning: 
Sted: Vor Frue kirke i Herlev. 

Dag: Den første søndag i måneden, september til juni. 1. 
 kommunionsholdet og firmelsesholdet har dog undervisning  
 2 gange om måneden.  
Tid: Kl. 9.30. Start med søndagsmessen og efterfølgende starter  
 undervisningen. 
 

Priser for undervisning: 
1.000,- hvis man ikke betaler kirkeskat.  
100,- for kirkeskatteydere.  
4. barn er gratis. Småbørnsgruppen er gratis. 
 
Børn og unge skal dog også tilmeldes DUK (Danmarks Unge Katolikker), 

men det er I nu selv nødt til at gøre direkte på DUK’s hjemmeside 
www.duk.dk, gerne i forbindelse med undervisningsstart. 
 
Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 
Småbørnsgruppe  0-4 år (varer kun 20 minutter) 
Børnegruppe  4-8 år  
1. kommunion  2. klasse 

Mellemgruppe  9-14 år 
Firmelse & efter firmelsesgruppe ca. 8. klasse  
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Fra menighedsrådets formand 
 
Kære alle 
 

Sidste gang skrev jeg om de forskellige 
projekter, som vi ville sætte i gang i år.  

Vi er nu godt i gang med disse, og alle kan 
så småt se resultaterne i de kommende 
uger og måneder.  

 
Kirken er først og fremmest de mennesker, 

som samles i Kristi navn. Men enhver ved, 
hvor meget det betyder, at de fysiske 
rammer, om hvilke man samles, også afspejler, det man 

samles om.  
 

Når dette sogneblad udkommer, skulle der gerne være ordnet 
gulv i Vor Frue kirke. Tak til alle, som hjalp med at flytte 
kirkebænke ud og ind igen. Vi har netop mulighed for at 

ordne dette, fordi et af sognets medlemmer har givet en stor 
pengegave.  
 

I Skt. Antoni har vi fået skiftet tæppet i våbenhuset og i 
indgangen til menighedssalen.  

 
I Vor Frue kirke bliver samtalerummene og ungdomslokalet 
snart malet. Og i Skt. Antoni bliver de mange lyspærer, som i 

flere år ikke har virket, ordnet.  
 
Alle disse fysiske forbedringer er jo meningsløse, hvis der ikke 

kommer mennesker i kirken. Vi gennemfører derfor i denne 
periode, samtidigt, en kampagne, hvor vi forsøger at 

kortlægge, hvem der egentlig kommer til de forskellige messer 
i sognet.   
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Denne viden er værdifuld, fordi vi dermed også kan målrette 
vores forskellige kampagner. Det er de færreste af os, som 
synes, det er særligt rart at få tudet ørerne fulde om 

kirkeskat, hvis vi rent faktisk trofast betaler denne.  
 
Når vi er færdig med kirkebygningerne, så skal vi desuden i 

gang med præstegården. En kirke uden præster er heller ikke 
så fremtidssikret. Derfor skal vi både bede for og understøtte 

præstekald. Og imens vi venter på kommende præster, skal vi 
også sørge for dem, vi har, at også deres fysiske rammer er på 
plads.  

 
Så denne gang, et indlæg fra formanden, som er meget 

jordnært.  
 
Franz Igwebuike  
Menighedsrådsformand  
 

Genkendelse i påsketidens evangelier 
 
I bogen Jesus som visdomslærer (Boedal 2019) påpeger den 
anglikanske præst Cynthia Bourgeault et gentagende tema i 
evangelierne mellem påskemorgen og himmelfartsdagen: at den 
opstandne Kristus ikke umiddelbart genkendes af sine disciple. 
Maria Magdalene tager ham for at være gartner. Disciplene på 
vejen til Emmaus genkender ham kun, efter at han har forladt 
dem. Disciplene ved Tiberias Sø kender ham først, efter han har 
overfyldt deres net med fisk. Og Thomas har selvfølgelig sine egne 
krav for at acceptere Kirsti identitet. 
 

Hvad kan vi lære af det? Kunne vi også være mere åbne til at se, 
om ikke Kristus selv, så bare et glimt af det guddommelige i 
menneskerne og verdenen omkring os? 
 

Til menighedsrådsdagen i marts blev der nedsat et grøn kirke-udvalg, som 
led i et forsøg på at begrænse sognets miljø- og klimamæssige belastning. 
Udvalgets tovholder er Phaedria St. Hilaire. Vi kan forvente en række nye 
praktiske tiltag og inspiration på linje med pave Frans’ skrivelse Laudato Si’.   
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 Menighedens kalender juni 2019 - august 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) 

 

juni 

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; Kids in Christ; church coffee Vor Frue 

tir. 4 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 6 
09.30 Mass in English Vor Frue 

19.00 Kirkevandring i Brønshøj fra Skt. Antoni 

fre. 7 
18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 8 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 9 PINSEDAG 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Familiemesse efterfulgt Skt. Antoni fest Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 13 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 15 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 16 DEN HELLIGE TREENIGHED; KOLLEKT FOR BONAFATIUSWERK 
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 



- 7 - 

ons. 19 
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

tor. 20 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 22 
11.00 Liturgical Bible study 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 23 KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 27 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 29 
17.00 Messe Vor Frue 

juli 

tir. 2 
19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 4 
09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 5 
18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 6 

14.00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 

16.00 Spoken Danish class Vor Frue 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 7 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English; Kids in Christ; church coffee Vor Frue 

tor. 11 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 13 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 14 
09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 18 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 20 
17.00 Messe Vor Frue 
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søn. 21 
09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 25 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 27 
11.00 Liturgical Bible study 
17.00 Messe Vor Frue 

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

august 

tor. 1 
09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 2 

18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 3 
14.00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 

16.00 Spoken Danish class Vor Frue 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 4 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English; Kids in Christ; church coffee Vor Frue 

tir. 6 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 8 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 10 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 11 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 15 
09.30 Mass in English Vor Frue 
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 17 
17.00 Messe Vor Frue 
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søn. 18 JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN; KIRKETÆLLING 
09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 22 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 24 
11.00 Liturgical Bible study 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 25 KOLLEKT FOR CARITAS DANMARK 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 29 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 31 
17.00 Messe Vor Frue 

 

Skt. Antoni fest søndag den 9. juni 
 

Vi har 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 
tallerkener; 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 båltalen en ordveksling mellem 2 af Herlevs 
folketingskandidater: Betting Skovby (SF) og Mette Qwinten (DF). 
Aftenandagten kl. 21.15 ledes af vores egen p. Allen Courteau. 
 

Sommermarkedet i Skt. Antoni Kirke, som normalt finder sted i august måned, 
bliver ikke afholdt i år.  
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Nyheder fra Caritas 

 
Årets fasteindsamling, der bl.a. skulle gå til at hjælpe fattige 
kvinder i Myanmar ud af fattigdom, er slut. Ultimo maj er der 
kommet omkring 842.000 kr. ind. Et meget flot resultat! 6 
menigheder ude i landet holdt fastebrunch søndag d. 31. marts, 
hvilket var en stor succes! Tak til menigheden for bidragene til 
indsamlingen.  
 
Caritas sender 500.000 kroner til nødhjælpsarbejdet i Indien efter 
cyklonen Fani, der den 3. maj ramte den østlige del af Indien. Flere 

hundrede tusinde har mistet deres hjem. Caritas hjælper blandt 
andet med mad, rent vand og shelters. 
 
Caritas Center. Jeg har før skrevet om aktiviteter, der foregår i 
Caritas Center i Stenosgade 4A. Nye er kommet til: En ældregruppe 
med pakistanske kvinder! De vil fremover bruge centrets lokaler 
mandag eftermiddag som mødested. Tidligere har kvinderne 
benyttet Danmissions Mødestedet, som desværre er blevet lukket. 
De får i Caritas Center et samlingspunkt i et neutralt og uformelt 
miljø, hvor de kan skabe netværk og mødes om fælles interesser. 
Gennem fællesskabet bliver brugerne også inviteret til de øvrige 
aktiviteter i Caritas Center Stenosgade og i lokalområdet. 
Kvinderne er selv med til at definere aktiviteternes indhold.    
 
Caritas søger frivillige værter til denne ældregruppe. Du kan 
være med til at skabe en tryg og uformel atmosfære, når gruppen 
mødes mandage kl. 12-15. Se www.caritas.dk. 
 
Ældrecaféen holder nu åbent både onsdag kl.13-16.30 og fredag 
kl. 17-21. 

 
Rådgivningen holder lukket fra medio juni til o. medio august. 
 
Stille tilbedelse i Jesu Hjerte Kirke er nu lukket ind til september. 
 
Bliv Brobygger! Til september 2019 bliver det igen muligt at rejse 
ud som Brobygger med Caritas og opleve Uganda på nært hold. 
Som Brobygger får du et unikt indblik i Caritas’ programmer, og 
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hvordan vores samarbejdspartnere arbejder. Du vil blandt andet 
opleve, hvordan Caritas arbejder for at forbedre vilkårene for 
bønder i Uganda ved at klimatilpasse deres afgrøder. Se mere på 
Caritas’ hjemmeside - www.caritas.dk. 
 
Caritas Danmark nye generalsekretær, Maria Krabbe 
Hammershøy, som kommer fra en stilling i forlagsbranchen i 
England, tiltræder 1. august. 
 
Endelig vil der i løbet af sommeren komme opslag om Caritas-
kollekten, som finder sted den sidste søndag i august. 

 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 
 

Hjælp søges: regnskabsfører 

 

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, fordi 
Anna Glynn, der har været sognets regnskabsfører i næsten 10 år, 
stopper den 30. september.  
 
Opgaverne er hovedsagelig betaling af regninger, bogføring af 
udgifter og indtægter, administration af løn for sognets ansatte og 
udarbejdelse af årsregnskab og budget. Det meste af arbejdet kan 
udføres hjemmefra ved hjælp af regnskabssystemet e-conomic og 
lønsystemet Danløn. Anna oplyser, at jobbet normalt tager ca. 10 
til 12 timer om måneden, og hun er indstillet på at hjælpe sin 

afløser med en grundig overdragelse. 
 
Vi beder ikke nødvendigvis om frivillige meldinger til jobbet lige nu. 
For nu søger vi mest navne af potentielt kvalificerede personer. 



 

 

 

 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. 


