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Kære venner! 
 

Tak for alt det, I gør for kirken og vor 
menighed. I er rigtig mange, som bruger 
kirken til fælles bøn og private besøg for at få 
lidt ro i dagens travlhed. I gør mange 
tjenester i kirken, for at alt ser godt og smukt 
ud, og I gør det af hjertets godhed. I donerer 
jeres tid og lige så ofte jeres penge for at 
hjælpe med omkostninger. Mange tak. I 
bruger også menighedens lokaler til møder og 
fester og rydder pænt op efter jer. Igen mange 
tak! Bliv ved alle sammen og vær ikke bange for at invitere andre 
med. "Jeres løn vil være stor i himlen!" 
 

Vi kommer snart ind i adventstiden, hvor vi igen vil vente spændt 
på Jesu fødsel. Igen og igen holder vi adventstid. Og igen og igen 
venter vi på Jesu fødsel. Er der nogen forskel i vor ventetid fra år til 
år? Hvad vil være anderledes for mig i år set i forhold til sidste år? 
Hvad vil Jesu fødsel betyde for mig i år?  Jeg regner med at give 
nogle gaver til familie og venner og at få nogle gaver fra familie og 
venner. Måske vil jeg også støtte nogle velgørenhedsprojekter, så 
nogle fattige mennesker kan få en god jul. Vil mine gaver til andre 
betyde noget for dem? Hvad vil deres gaver betyde for mig? Gud 
Fader giver os sin søn, Jesus, så Han kan frelse os fra vore synder. 
 

Forleden søndag havde vi evangeliet om den farisæer som brystede 
sig over, at han ikke syndede og tolderen, som kun kunne sige: 
"Gud, vær mig synder nådig!" Og det var tolderen, der gik retfærdig 
hjem, fordi han ikke var bange for at bekende sine synder for 
Herren og heller ikke bange for at bede om Guds nåde. Vi glæder os 
til Jesu fødsel, fordi vi syndere får Guds nåde over os i Jesus, som 
blev et menneske og vil lede os til Faderen, som elsker os så højt. 
 

Jeg ønsker jer en god advent og en velsignet jul. 
 

P. Allen  
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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: Jesper Austad 
tlf: 28 11 81 03  
email:jesper.r.austad@kabelnettet.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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Undervisningsteamet  

ønsker jer alle 

en Glædelig Jul … 
 

Jesus er vores lys i mørket, og derfor har vi lysene i adventskransen. 

Vi glæder os til juletræ og julegaver. Den største gave er 

kærligheden, som især opleves i fællesskabet. 

 

Giv dette videre til jeres børn, så lyset skinner i dem, også når de 

bliver voksne. 

 

Læs dette sogneblad, og se alle de andre aktiviteter, der foregår her i 

sognet, hvad enten det er i Sankt Antoni eller den engelske eller 

danske menighed, men mød især op til de fælles kirkelige ting, som fx 

menighedsfesten d. 1. februar og fastelavn. 

 

Vi ses! 😊 

 … og et fantastisk Nytår 2020 
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Fra menighedsrådets formand 
 
Kære alle 
 
Så nærmer kalenderåret og det liturgiske år 
sig sin afslutning. Jeg plejer i indlægget til 
dette sogneblad gøre status på året. 
 
Det har været et travlt år på flere niveauer. Vi 
har investeret tid og energi i flere projekter, 
som skulle løfte vores kirkebygninger på 

forskellige måder. Nogle af disse projekter har 
jeg tidligere skrevet om – gulvet i Vor Frue 
kirke fik en overhaling, det gjorde KUK 
lokalerne og samtalerummene med maling m.m. også. 
Menighedssalen i Vor Frue kirke har fået et fjernsyn. I Skt. Antoni 
har vi fået skiftet tæppet ud i vores våbenhus og fået ordnet 
lyspærerne, som havde været i stykker i lang tid. Vi havde også 
planlagt at skulle ordne nogle ting i præstegården; men det har vi 
ikke nået. 
 
Mange af disse projekter har krævet en del tid og energi af de 
tovholdere, typisk menighedsrådsmedlemmer, som har stået for 
disse. Vores evne til at kunne starte et projekt op og følge det til 
dørs afhænger meget af den enkeltes mulighed for at afsætte tiden 
til det. Når jeg skriver dette, så er det, fordi vi, som et sogn, altid 
har brug for hænder – for frivillige, som kan afsætte noget af deres 
dyrebare tid til at hjælpe – med stort og småt.  
 
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke Anna Glynn, som i 
over 10 år har stået for sognets regnskaber og ført os sikkert i havn 

hvert år. Jeg tror ikke, jeg på menighedsrådets og sognets vegne 
kan takke hende nok. Og jeg vil også takke alle vores frivillige – 
lektorer, blomsterdamer, dem, der hjælper til arbejdsdage, sørger 
for at vores kollekter indbetales, hjælper præsten med PowerPoints, 
kor og dirigenter, hjemmeside, sogneblad, kirkekaffe. Og listen kan 
blive ved. Uden alle jer (og ikke mindst, alle jer, som kommer i 
kirke hver lørdag, søndag osv.) vil vores sogneoplevelser være 
mindre opløftende.  
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I forlængelse af alt den tak, så kan jeg også takke alle jer, som har 
taget vores opråb om at betale kirkeskat til jer og tilmeldt jer 
kirkeskatsordningen. 2019 har vist endnu en fremgang af, hvor 
meget vi får ind gennem kirkeskat.  
 
Mange af mine indlæg handler typisk om at gøre opmærksom på 
nogle af de mindre sjove dele af vores hverdag, så denne gang vil 
jeg gerne fokusere på det positive og ser frem mod en 2020, hvor vi 
også husker som sogn at fejre hinanden – at være mere sammen 
med hinanden. Det er i mødet med hinanden om og omkring vores 
tro og vores sogn, at vi mindes om, hvorfor vi afsætter så meget af 

vores tid til netop dette formål.   
 
Franz Igwebuike  
Menighedsrådsformand   
 

Marialyspenge 

 

Vores menighed har tradition for at give pengene fra køb af lys på 
vores Mariaaltre til velgørende formål. I tidligere år er pengene gået 
via Skt. Vincent grupperne til humanitære projekter som et 
børnehjem i Brasilien, et alderdomshjem for kvinder i Haiti og 
skolebespisning for fattige børn i Andesbjergene.  
 
Marialyspengene fra 2018 er 
blevet brugt på et projekt med 
en tættere knytning til sognet. 
Hele beløbet, 23.678,50 kr., er 
gået via Oblatfædrene til 
genopbygning af Our Lady of 
Good Voyage kirke i Kolikai, 
Sri Lanka, hvor p. Joy 
Fernando tjente, inden han 
kom til vores sogn. Kirken er i 
et af de områder i Sri Lanka, 
der var hårdest ramt under 
landets 26 år lange borgerkrig.   
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Menighedens kalender december 2019 - februar 2020 

 

Faste messetider 
 

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

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

 

december 

søn. 1 1. SØNDAG I ADVENT 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English, Kids in Christ, by 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 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 Vor Frue 

man. 9 

18.30 Julestemning med Finn Arvé Skt. Antoni 

tor. 12 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 14 

17.00 Messe Vor Frue  
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søn. 15 3. SØNDAG I ADVENT 

09.30 Messe efterfulgt af kirkekaffe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 19 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 21 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 22 4. SØNDAG I ADVENT 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tir. 24 JULEAFTEN 

15.00 Juleaftensmesse Vor Frue 

ons. 25 HERRENS FØDSEL 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 26 2. JULEDAG; INGEN DANSK MESSE 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 28 

11.00 Liturgical Bible study Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 29 DEN HELLIGE FAMILIE 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tir. 31 NYTÅRSAFTEN 

15.00 Taksigelsesmesse Vor Frue 

januar 

ons. 1  MARIA, GUDSMODER 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 2 

09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 3 

18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue  
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lør. 4 

14.00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 

16.00 Spoken Danish class Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 5 HERRENS ÅBENBARELSE (HELLIGE TRE KONGER) 

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. 9 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 11 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 12 HERRENS DÅB 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 16 

09.30 Mass in English 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 

tor. 23 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 25 

10.00 Menighedsrådsdag Vor Frue 

11.00 Liturgical Bible study Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 26 ANSGAR 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 30 

09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 31 

19.00 Messe og pakkefest Skt. Antoni  
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februar 

lør. 1 

14.00 Women in Christ & Divine Mercy Vor Frue 

16.00 Spoken Danish class Vor Frue 

17.00 Messe efterfulgt af menighedsfest Vor Frue 

søn. 2 HERRENS FREMSTILLING; BLASIUSVELSIGNELSE 

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. 6  

09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 7 

18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 8 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 9 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 

tor. 13 

09.30 Mass in English 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 

tor. 20 

09.30 Mass in English Vor Frue 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 22 

11.00 Liturgical Bible study Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 23 FASTELAVN; NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD UDKOMMER 

09.30 Messe efterfulgt af tøndeslagning Vor Frue 

11.00 Messe efterfulgt af kirkekaffe og tøndeslagning Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue  
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ons. 26  ASKEØNSDAG, FAST OG ABSTINENS 

19.00 Messe med uddeling af aske Vor Frue 

tor. 27 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 29 

17.00 Messe Vor Frue 

 

Kort om kommende begivenheder 

 
Julestemning i Skt. Antoni Kirkes menighedssal mandag, den 
9. december kl. 18.30. Skuespiller og præst Finn Arvé læser 

Selma Lägerlöfs julehistorie ”Legenden om juleroserne.” Denne 
legende, der med sin rørende handling fængsler voksne, såvel som 
børn, er for mange julehistorien over alle julehistorier. Entré er 
gratis, og man kan købe hjemmelavet glögg og æbleskiver. 
 
Pakkefesten i Skt. Antoni Kirke den. 31. januar. Vi 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. 
 
Menighedsfest i Vor Frue Kirkes menighedssal lørdag den 1. 
februar efter messen kl. 17.00. Den populære menighedsfest er 
tilbage, hvor vi spiser sammen, møder nye venner, lærer om 
kulturen i hinandens hjemlande og bygger netværk og bro mellem 
de danske og engelske menigheder. Vi medbringer vores nationalret 
eller familiens yndlingsret, gerne med en lille beskrivelse af de 
traditioner, der er associeret med den. Detaljer følger på sognets 
hjemmeside og opslagstavlerne. 
 

Ny regnskabsfører 

Som du måske lagde mærke til på side 2 af bladet, er sognets ny 

regnskabsfører:  

 Jesper Austad  

 tlf: 28 11 81 03  

 email: jesper.r.austad@kabelnettet.dk 

Tag godt imod ham.  

mailto:jesper.r.austad@kabelnettet.dk
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Nyheder fra Caritas 

 

Kære menighed 
 

Tak for jeres bidrag ved faste, advent og Caritas Danmarks 
kollektdag samt for den brede opbakning til Caritas Danmarks 
arbejde i form af faste bidrag. Tak for de mange briller, som jeg i 
årets løb har kunnet aflevere til Caritas, der formidler dem videre 
til en brilleklinik, der hører til under Caritas Niger. Siden 2009 har 
de katolske sogne i Danmark samlet briller til klinikken. 
 

På denne årstid gælder det Caritas’ adventsindsamling, der i år går 

til at yde lægehjælp til de meget udsatte syriske flygtningefamilier i 
Jordan. De lever ofte i stor fattigdom, i usunde bygninger og med få 
muligheder for at forsørge sig selv.  
 

De mest udsatte familier står ofte over for et valg imellem 
livsnødvendig medicin og lægehjælp eller mad, og mødre til nyfødte 
kan ikke give deres børn den behandling, de har brug for, når de 
bliver syge. Det skyldes, at syriske flygtninge skal betale et gebyr 
for lægehjælp, som kun få har råd til. Mange kan ikke engang 
betale for bussen fra deres hjem til hospitalet. 
 

Caritas driver ti sundhedscentre i Jordan, som tilbyder lægehjælp 
til de mest sårbare syriske flygtninge. Hjælpearbejdet har blandt 
andet fokus på at støtte gravide kvinder med et trygt og sikkert 
forløb for dem selv og deres nyfødte børn før, under og efter 
fødslen. Også kronisk syge får hjælp med livsvigtig medicin. 
Herudover hjælper Caritas Danmark bl.a. også Jordan med at 
forbedre og effektivisere sundhedssystemet. 
 

I Caritas Center, Stenosgade 4A på Vesterbro, ved siden af Jesu 
Hjerte Kirke, er ældreklubben nu også på fredage, og mandage kl. 

12-15 afholder Caritas Center mandagsaktiviteter for kvinder. 
Indholdet varierer fra gang til gang.  
 

Hold øje med opslagstavlen i våbenhuset. Her kan I finde 
informationer om aktiviteterne. Se også www.caritas.dk. 
 

Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant 



 

 

 

 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. 


