
Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 
Sogneblad nr. 41                     September 2019 – November 2019 

 
Kære alle 
 
Sommerferien er forbi, og så skal vi vende 
tilbage til vores almindelige dagsprogram 
igen. Vi kan blive fristet til at se vores 
hverdag som kedelig; men det behøver ikke at 
være sådan. Om vi går i kirke om søndagen 
eller ej, kan vi stadigvæk takke Vor Herre for 

alt, hvad vi er og har. Vi er ikke ensomme 
mennesker. Vi har altid Vor Herre med os. Vi 
skal bare huske, at Gud er med os især i 
Hans Ord, Jesus Kristus, som blev et 
menneske som os. Når vi tager Jesus til os hver især, forpligter vi 
os til selv at bringe DET ORD videre til andre mennesker enten i 
ord eller gerninger eller begge dele.  
 
Pave Frans har bedt os om at afholde oktober måned som en helt 
speciel måned om MISSION. Kirkens mission er at bringe Guds 
Ord, Jesus Kristus, til alle mennesker. Vi har taget imod Guds 
Ord, og som nu til dags disciple vil vi gerne bringe Ordet videre i 
verden. Vi har taget imod Kristus, verdens lys og nu også kaldes for 
"jordens salt". Lad os sørge for at være gode disciple og bringe 
Guds ord ud til andre mennesker.   
 
Gud velsigne jer. 
P. Allen 
 
Havedag i Sankt Antoni lørdag d. 9. november kl. 10.00 – 14.00: Kom og 

giv en hånd med ved havedagen. Vi skal have gjort bedene omkring kirken klar 

til vinteren, fjernet ukrudt m.m. Det er et stort arbejde, så mød talstærkt op. 
Menigheden sørger for kaffe og kage. 

Arbejdsdag i Vor Frue lørdag d. 16. 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. Det er en god oplevelse.   
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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 

 

  

mailto:agcomi@mail.dk
mailto:sjoeomidk@gmail.com
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Velkommen til undervisningssæson 2019-2020  
 
Vi glæder os rigtigt meget til at starte den nye sæson af 
familieundervisning for hele sognet op. 
 

Kommunion betyder fællesskab, og fællesskabet er noget af det 
vigtigste i vores menigheder. At være sammen og lære om Gud, 
hans søn Jesus og Helligånden, der hjælper os med det hele. 
 

Familieundervisningen indledes ved den danske søndagsmesse kl. 
9.30 og efterfølges af undervisning, hver den 1. søndag i måneden, 

og for 1. kommunion og Firmelse også ca. d. 3. søndag i måneden. 
 

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 
 

Småbørns gruppe/Baby salmesang: Forældre med børn under 4 år 
Børnegruppe:  4-8 år 
1. kommunion:  2. klasse 
Mellemgruppe:  9-11 år 
Firmelse:   8. klasse 
 

Vi starter søndag d. 1. september kl. 9.30 i Vor Frue kirke i Herlev 
med messen. 
 

Tilmelding og betaling for undervisning via vauk.nemtilmeld.dk. 
Tilmelding til DUK (Danmarks Unge Katolikker): Vigtigt: Man skal 
selv tilmelde sig DUK: duk.dk. 
 

Spørgsmål kan rettes til Miriam Garde: miriam.garde@gmail.com - 
tlf 2671 1465 & Ann M Vinter Fox Maule: 
ann.marie.vinter1@gmail.com - tlf 6066 1753 
 

Se mere på kirkens hjemmeside: vorfrueogsktantoni.dk. 
HUSK at tilmelde jer kirkens nyhedsbrev - også på hjemmesiden. 
 

Kære forældre. Kom i kirke og husk jeres børn. Vi glæder os til at 
se jer alle igen og også møde nye og tidligere deltagere. 
 

Undervisningsteamet 
Fr. Allen, Sina, Sanne, Helle, Miriam & Ann m.fl.  
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Fra menighedsrådets formand 
 
Kære alle 
 
Velkommen tilbage fra, hvad jeg håber, har 
været en god sommer.  
 
Vi går mod et efterår, hvor vi fortsætter med 
de forskellige projekter, vi har været i gang 
med. Vi kommer til at have fokus på 
præstegården med diverse projekter. Vi håber 

på, at flere vil stille sig til rådighed for at 
hjælpe, når det bliver aktuelt.  
 
Vi har i den foregående periode haft en kampagne for at lære jer at 
kende. Mange tak til alle jer, som udfyldte de spørgeskemaer, som 
vi lagde ud. Det var interessant at læse resultaterne – disse 
kommer på næste side i sognebladet.  
 
Noget af det, jeg personligt uddrager fra kampagnen, er: 

• De fleste af dem, som har udfyldt sedlerne, er sognebørn, 
opfatter sig som sognebørn og betaler kirkeskat. Det er 
glædeligt og måske også lidt forventeligt – vi kommer jo til 
messerne og støtter op om de tiltag, som igangsættes i 
sognet.  

• Der er flere sognebørn, som opfatter sig som sognebørn, som 
har en opfattelse af, at de betaler kirkeskat, men som ikke 
gør det. 

• Det giver anledning til at undersøge dette område nærmere – 
hvor mange sognebørn har en opfattelse af, at de betaler 
kirkeskat, men ikke gør det? Og hvorfor? Kunne der være 

flere, som betaler kirkeskat til folkekirken?  
 
Man kan i de seneste Katolsk Orientering læse om kampagner for 
at få flere til at betale kirkeskat og om de positive resultater der. 
Men man kan også læse i KO nr. 9, at bispedømmet er i risiko for, 
at der i 2023…” ikke vil være penge nok i kassen til det nuværende 
aktivitetsniveau”.   
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Selvom det er trættende at skulle høre om kirkeskat, så er det et 
alvorligt emne og kan og vil have konsekvenser for den katolske 
kirkes fremtid. De gode nyheder er, at vi kan gøre noget ved det! 
Det kræver selvfølgelige noget af os, hver især, så vi vil også i den 
kommende tid fortsætte med flere kampagner. 
 
Franz Igwebuike  
Menighedsrådsformand  
 
 

Spørgeskema resultater 
 
Du husker nok at menighedsrådets kirkeskatsudvalg uddelte og 
indsamlede spørgeskemaer efter messen over en række uger i 
foråret. Et sammendrag af resultaterne kan ses nedenunder.  
 

  
Herlev 
dansk 

Herlev 
engelsk Brønshøj i alt 

Svar modtaget 65 53 28 146 

Antal kirkeskatteydere 50 31 19 100 

Kirkeskatteydere i procent 77% 58% 68% 68% 

 
NB. Spørgeskemaet blev udfyldt kun af én person per husstand. 
Derfor er antallet af modtagne svar lavere end det totale antal af 
kirkegængere (som inkluderer ægtefæller og børn) i perioden. 
 

Der skal males 
 
Der er ekstraordinær arbejdsdag i Vor Frue Kirke lørdag den 28. 
september kl. 9.00 – 14.00. 
 
Kirkens træfacader har hårdt brug for at blive malet inden 
vinteren. Derfor har vi brug for alle, der har lyst til at hjælpe til 
med at slibe og male facaderne. Har du en slibemaskine, så tag den 
endelig med. Sognet sørger for frokost.  
 

En kirkevandring, som blev annonceret i Herlev Bladet, med start fra Center for 
Tro og Fordybelse på Herlev hospital søndag 8. september er AFLYST.  
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Menighedens kalender september 2019 - november 2019 

 

Faste messetider 
 

Vor Frue Kirke  
 søndag kl. 09.30 
  kl. 11.30 (engelsk) 
 torsdag kl. 09.30 (engelsk) 

 1. fredag kl. 19.00 (engelsk) 
 lørdag kl. 17.00  
Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  
  kl. 18.00 (polsk) 

 

september 

søn. 1 
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. 3 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 5 
09:30 Mass in English Vor Frue 

fre. 6 

18:30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 7 
14:00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 
16:00 Spoken Danish class Vor Frue 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 8 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 12 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 14 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 15 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
10:30 Ekstra undervisning for 1. kommunion og firmelseshold Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue  
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tor. 19 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 21 
17:00 Messe Vor Frue 

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

ons. 25 
19:30 Menighedsrådsmøde  Vor Frue 

tor. 26 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 28 

09:00 Arbejdsdag – maling af facader Vor Frue 
11:00 Liturgical Bible study Vor Frue 
17:00 Messe Vor Frue 

oktober 

tir. 1 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 3 
09:30 Mass in English Vor Frue 

fre. 4 
18:30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 
19:00 Messe efterfulgt af bankospil Skt. Antoni 

lør. 5 
14:00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 
16:00 Spoken Danish class Vor Frue 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 6 
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 

tor. 10 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 12 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 13 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Høstmesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 17 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 19 
17:00 Messe Vor Frue  
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søn. 20 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

10:30 ekstra undervisning for 1. kommunion og firmelseshold Vor Frue 

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

ons. 23 
19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

tor. 24 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 26 
11:00 Liturgical Bible study Vor Frue 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 27 KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN; SOMMERTID ENDER 

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

tor. 31 
09:30 Mass in English Vor Frue 

november 

fre. 1 

18:30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 2 
14:00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 

16:00 Spoken Danish class Vor Frue 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 3 ALLE HELGEN 
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 
15:00 Allehelgens andagt på Gladsaxe Kirkegård 
16:00 Allehelgens andagt på Vestre Kirkegård 

tir. 5 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 7 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 9 
10:00 Havedag Skt. Antoni 

17:00 Messe Vor Frue 

søn. 10 LATERANKIRKENS INDVIELSE; KOLLEKT AF PETERSPENGE 
09:30 Messe Vor Frue 

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

tor. 14 
09:30 Mass in English Vor Frue  
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fre. 15 
18:00 Fælleskirkelig løvfaldsfest i Birkholm menighedssal 

lør. 16 
09:00 Arbejdsdag Vor Frue 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 17 TIDSFRIST FOR ARTIKLER TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
09:30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 
10:30 ekstra undervisning for 1. kommunion og firmelseshold Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 21 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 23 

10:30 Menighedsrådsdag Vor Frue 
11:00 Liturgical Bible study Vor Frue 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 24  JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 28 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 30 NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER 
15:00 Adventshygge Vor Frue 

17:00 Messe Vor Frue 

 

Allehelgens andagt: Søndag den 3. november mindes vi vores afdøde med en 
lille andagt på kirkegården. Menighedsmedlemmer fra Vor Frue mødes kl. 15.00 
i den katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Menighedsmedlemmer fra Skt. 
Antoni mødes kl. 16.00 på kirkegård. 

 

Løvfaldsfest: Fredag den 15. november kl. 18.00 - ca. 21.30 holdes den årlige 
Løvfaldsfest med vores venner fra de 3 folkekirker og Baptistkirken i Herlev. 
Tidligere udviklingsminister og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp 

Christian Friis Bach er inviteret som gæstetaler. Festen holdes i Birkholm 
menighedssal, Hjortespringvej 130, Herlev. Medbring en ret til den fælles buffet 

til dig selv + 1 mere. Vi byder på lidt sødt til kaffen/teen. Tag også egne 
drikkevarer med. Vi skal synge og hygge os. 
 

Adventshygge: Lørdag den 30. november kl. 15.00-17.00, inden messen for 
den 1. søndag i advent, bør I komme til sognets stort advents/julehygge 
arrangement i Vor Frue Kirke, hvor I kan lave jeres adventskranse og andre 

juledekorationer, og hvor undervisningsholdene har workshop, hvor vi skal lave 
ting og sager, der skal sælges til fordel for vores Caritas projekt: ”Rent vand til 
Myanmar”. Vi trakterer med æbleskiver og glögg og mere.  
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Nyheder fra Caritas 

 
Vi har lige her sidst i august haft den årlige kollekt til Caritas. 
Havde du ikke mulighed for at bidrage den søndag, kan du finde 
nogle små kort i våbenhuset om bidrag via SMS eller gå til Caritas’ 
hjemmeside www.caritas.dk. I år går kollekten til støtte for nogle af 
de Rohingya-flygtninge, der lever i en flygtningelejr i Bangladesh. 
Tak for jeres støtte, og tak for de briller, jeg finder i kurvene. 
 
I Caritas Center Stenosgade sker der mange ting dette efterår. Jeg 
har tidligere nævnt, at Caritas Center har vokseværk.  Der er nye 

tilbud og nogle, I har hørt om før. Det er forsat muligt at søge hjælp 
i Åben Rådgivning hver onsdag kl.17:00 – 19:30. Der er gang i 
ældrecaféen, som jeg tidligere har omtalt, og der er en ældrecafé for 
pakistanske kvinder.  
 
Stille tilbedelse finder sted i samarbejde med Jesu Hjerte Kirke, 
hvor kirken er åben hver søndag fra kl. 21- 22.30 for tilbedelse og 
refleksion. 
 
Aktivitetstilbud, som især er målrettet seniorer, er nyt; men alle er 
velkomne til at deltage. De første aktiviteter er tre kirkeudflugter, 
hvor man mødes i Stenosgade og besøger en kirke, hører om kirken 
og det arbejde, der foregår. Alle besøg afsluttes med en kop kaffe. 
Alle dage kl. 9.50 – 12. 30: 

• Den 17. september besøg i Skt. Ansgars kirke – den katolske 
domkirke. 

• Den 8. oktober besøg i St. Alban's - den engelske kirke. 

• Den 12. november besøg i Vor Frue kirke – Københavns 
domkirke.  

 

Fyraftensmøder er der på følgende datoer: mandag den 16. 
september, onsdag den 2. oktober og onsdag den 27. november 
 
Caritas-dag 2019 finder sted søndag den 29. september i Caritas 
Center Stenosgade/Jesu Hjerte Kirke i København.  Dagen 
indledes med højmesse i kirken kl. 11.00, efterfulgt af frokost.  
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Kl. 13.30 byder Caritas Danmarks nye generalsekretær Maria 
Krabbe Hammershøy velkommen til Caritas-dagen, hvor der vil 
være forskellige oplæg. Dagen afsluttes kl. 15.00 med kaffe og 
kage. Fra kl. 13.00- 15.00 vil der være leg og aktiviteter for børn. 
Læs om alle aktiviteter på opslag og se efter flyers i våbenhuset.  
 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 
 

Grøn Kirke i sognet 

 

Grøn Kirke er et netværk af kirker, menigheder og organisationer i 
Danmark, der er registreret som Grøn Kirke eller grøn kirkelig 
organisation. En Grøn Kirke er en kirke, der viser omtanke for 
Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker 
belastningen af klima og miljø. 
 
I Vor Frue og Skt. Antoni Sogns menighedsråd vil vi gerne fokusere 
i højere grad på, hvordan vi kan formindske vores belastning af 
omgivelserne både som menighed i forbindelse med kirkelige 
handlinger så vel som i vores dagligliv.  
 
På sigt vil vi gerne være en Grøn Kirke. Det er noget, der tager sin 
tid. Først har vi fortaget en analyse af vores miljørigtige handlinger. 
For at være grøn kirke skal man opfylde mindst 25 af i alt 48 tiltag. 
I Vor Frue kirke har vi opfyldt 16 af 25, så vi er godt på vej. Vi kan 
gøre mere. 
 
Vi vil gerne forsætte vores rejse for at blive en del af Grøn Kirke 
netværket, og vi håber, at I også gerne vil det. Vi har forskellige 
tiltag undervejs, og I bliver informeret løbende. Men allerførst vil vi 

fortælle jer mere om Grøn Kirke bevægelsen. 
 
Vi har inviteret Ulla Pinborg fra Grøn Kirke organisationen til vores 
kirkekaffe den 20/10 kl.10:30 for at fortælle om Grøn Kirke. Jeg 
håber, at mange af jer vil deltage og blive inspirerede. 
 
Phaedria St. Hilaire 
på vegne af menighedens Grøn Kirke Udvalg   



 

 

 

 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. 


