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Kære venner! 

 
Jeg håber, at I alle har klaret jer godt, siden 
dette Coronavirus har lavet om på så meget i 
vores hverdag og især søndage. Jeg har ikke 
hørt fra jer, at nogen er blevet smittet og er 
kommet på sygehuset. Gud ske tak og lov! 
Jeg håber, at det fortsætter sådan. Vi skal 

ikke have, at man, på grund af en ivrighed for 
at komme i kirken, skulle blive syg. Vi skal 
stadig være varsomme over for dette lumske 
virus. Vi har hørt meget om, hvordan vi skal 
være forsigtige med os selv og andre.  

 
Vi har læst om, hvordan det går med lande, som har lyttet til 
sygdomseksperter, og lande som har valgt ikke at lytte til 
eksperter. Danmark har lyttet til eksperter, og derfor går det bedre 
hos os. Hvis man er i højrisikogruppen, bør man vente lidt endnu, 
inden man vover sig hen til kirken, ligeså hvis man er syg. Jeg vil 
opfordre jer til at holde kontakt med hinanden via telefon, sms, e-
mails osv. At vi ikke mødes i kirken, betyder ikke, at vi skal droppe 
al kontakt med hinanden. Vi kan bede med hinanden og for 
hinanden også hjemmefra.  

 
Vi har savnet at komme i kirken og modtage kommunion og har 
glædet os til den dag, hvor kirkerne ville være åbne igen for messe 
og privat besøg. Vi kan måske nu bedre forstå folk, der bor i lande, 
hvor der ikke findes så mange præster, og hvor der kan gå mange 

måneder eller et år, inden de får et besøg af en præst. Hvordan 
oplever disse folk deres behov for den åndelig side af deres liv? 
(fortsættes på side 3) 
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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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(fortsat fra side 1) Troen på at de er en del af Kristi legeme er en 
aktiv tro, der leves ud i deres hverdag med bibellæsning og 
bedegrupper og en synlig aktiv kristen livsform med 
næstekærlighed og gode gerninger. De modtager Kristi legeme fra 
hinanden lige så meget som de giver Kristi legeme til hinanden, og 
de i fællesskab modtager Den Åndelig Kommunion. 
 
Vores OMI (Oblate) fællesskab er vokset siden februar. Vi byder 
velkommen til p. Edmund Reginald Saviripillai, OMI. Han er 59 år 
og oprindelig fra Sri Lanka og tilhørte Jaffna Provinciatet, inden 
han flygtede til Norge efter borgerkrigen i Sri Lanka. Han har 
arbejdet med tamilerne i Bergen, Norge, og nu er han hos os og er 
ved at arbejde sig frem til at få sin arbejds-og opholdstilladelse fra 
den danske regering.  
 
Og også lidt nyt om p. Leo Kertz, OMI. Han er flyttet til en 
ældrebolig i Randers. Han er ikke helt på toppen endnu med sit 
venstre ben, men vi håber, at det vil ordne sig efterhånden. P. Leos 
ny adresse er: p. Leo Kertz, OMI, Randers Kloster Lej. 206, 
Hospitalsgade 6, 8900 Randers C. 
 
God pinse og god sommerferie (også hvis den kun findes i huset 
eller lejligheden)! 
 
Pas godt på jer selv og hinanden. 
De bedste hilsner 
p. Allen 
 
 

233. Universet udfolder sig i Gud, som fylder det helt ud. Følgelig er 

der en mystisk betydning i et blad, i en bjergsti, i en dugdråbe, i et 

fattigt menneskes ansigt. Det ideelle er at ikke alene at overgå fra det 

ydre til det indre for at opdage Guds handlinger i sjælen, men også at 

opdage Gud i alle ting. Sankt Bonaventura lærer os, at 

”kontemplationen bliver dybere, des mere vi føler Guds nåde virke i os 

selv, og des bedre vi lærer at møde gud i andre skabninger.” 

Pave Frans, Laudato Si’ (uden fodnoter) 
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Så kan vi endelig fejre messer i kirken med 
hinanden! 
 
Det bliver selvfølgeligt lidt anderledes med 
afstandskrav og færre, som kan deltage til 
messerne, da vi kun må være et vist antal 
personer til messerne. Derudover vil 
afstandskravene betyde, at vi heller ikke vil 
synge til messerne, da vi hellere vil kunne 
have flere til messerne (afstandskravet siger 2 
m mellem folk på grund af øget smittefare, hvis der synges). Vi vil 
også kun modtage kommunion i én skikkelse og kun i hånden.  
 
Vi vil gerne undgå at skulle afvise folk ved døren. Derfor vil det 
være nødvendigt med ”pladsbestilling”. Dette gøres gennem sognets 
hjemmeside. Vi skal selvfølgelige også tage hensyn til de af vores 
sognemedlemmer, som ikke har mulighed for at bestille via 
hjemmesider. 
 
Der er selvfølgelige en masse andre praktiske ting, som vi alle skal 
være opmærksomme på: 
 

• God håndhygiejne! Vi skal bruge sprit, når vi kommer ind i 
kirken, og når vi går ud. 

• Vi skal vænne os til at blive ”anvist” en plads, så vi ikke sidder 
for tæt eller bliver for mange. 

• Frem til august vil vi ikke afholde øvrige aktiviteter i kirken, 

herunder kirkekaffer m.m. 

• Vi vil ikke have kollekt, men vil stille en kurv, som I bedes 
bruge. Endnu bedre, brug MobilePay: 713113. 

• Vi giver ikke hånd under fredshilsenen. 

• Præsten og evt. kommunionsuddelere vil bruge 
engangshandsker under uddeling af kommunion. 

• Vi vil få anvist, hvordan vi går op til kommunion, og hvordan vi 
går ud af kirken efter messen. 
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• Hvis man er syg, bedes man blive hjemme. 
 
Pt. vil de 4 messer i sognet fortsat være de 4, som afholdes. Dvs.: 
 

• Lørdage kl. 17:00 Dansk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 
mennesker ekskl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.) 

• Søndage kl. 09:30 Dansk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 
mennesker ekskl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.) 

• Søndage kl. 11:00 Dansk messe i Skt. Antoni (plads til 50 
mennesker ekskl. præster, lektorer, kommunionsuddelere, o.l.) 

• Søndage kl. 11:30 Engelsk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 

mennesker ekskl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.) 
 
Disse 4 messer vil ikke kunne dække de ca. 200 – 250 mennesker, 
som deltager i vores messer i løbet af en weekend. Vi vil derfor bede 
jer overveje at gå til lørdagsmessen eller komme i Skt. Antoni – 
hvad angår Skt. Antoni skal man være opmærksom på, at der ikke 
er så mange parkeringspladser lige ved kirken. 
 
Der er nu mange erfaringer, vi skal til at gøre os i den kommende 
periode, så der kan komme justeringer til ovenstående. 
 
Mvh. 
Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand 
 

Tilmelding til messerne i tiden efter coronalukning 

På forsiden af sognets hjemmeside, vorfrueogsktantoni.dk, findes 

menighedens kalender, og i bunden af kalenderen findes en liste over 

den kommende weekends messer med et link til tilmelding for hver 

messe. For at tilmelde dig en af disse messer, følg linket og klik på 

”Find billetter.” 

 

Abonnement til opdateringer på sognets hjemmeside 

Erfaringen fra coronalukningen har vist vigtigheden af at holde sig 

orienteret om sognets nyheder. Den bedste måde at gøre det er at 

abonnere på alle ny indlæg på hjemmesiden. Det gør man i feltet 

”Email abonnement (nyhedsbrev)” i hjemmesidens højre kolonne. 

Indtast din email adresse der og klik på ”Abonner” knappen.  
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Menighedens kalender juni 2020 - august 2020 

 
Faste messetider 
 

Vor Frue Kirke  
 søndag kl. 09.30 
  kl. 11.30 (engelsk) 
 torsdag kl. 09.30 (engelsk) 
 lørdag kl. 17.00  
Sankt Antoni Kirke 
 søndag kl. 11.00  

  kl. 18.00 (polsk) 
 

juni 

tor. 4 
09:30 Mass in English Vor Frue 

fre. 5 
18:00 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 6 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 7 DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST 

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

tor. 11 
09:30 Mass in English Vor Frue 
lør. 13 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 14 KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Familiemesse uden kaffe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 18 
09:30 Mass in English Vor Frue 
19:00 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 20 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 21 KOLLEKT FOR BONAFATIUSWERK 

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

tir. 23 SANKT HANS AFTEN  
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tor. 25 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 27 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 28 PETER OG PAULUS, APOSTLE 
09:30 Messe Vor Frue 

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

juli 

tor. 2 
09:30 Mass in English Vor Frue 

fre. 3 
18:00 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 4 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 5 
09:30 Familiemesse  Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 9 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 11 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 12 

09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe 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 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 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 26 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 
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tor. 30 
09:30 Mass in English Vor Frue 

august 

lør. 1 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 2 
09:30 Familiemesse Vor Frue 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 6 
09:30 Mass in English Vor Frue 

fre. 7 
18:00 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 8 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 9 
09:30 Messe Vor Frue 
11:00 Messe 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 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN; TIDSFRIST FOR SOGNEBLAD 

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

11:30 Mass in English Vor Frue 

tor. 20 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 22 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 23 
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 
19:30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 29 NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER 
17:00 Messe Vor Frue 

søn. 30 KOLLEKT FOR CARITAS DANMARK 
11:00 Messe Skt. Antoni 
11:30 Mass in English Vor Frue 
09:30 Messe Vor Frue  
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Lyt til tingenes budskab 
 
Det følgende er posteringen for den 29. maj fra bogen I dag er Guds 

dag af Wilfred Stinnesen O.C.D. De daglige refleksioner fra denne bog 

kan også læses på websiden levendevand.dk. 

 
Et menneske, som forsøger at finde stilhed og koncentration i sit 
indre, vil lidt efter lidt få et andet forhold til tingene. Stilhed, bøn 
og erkendelsen af dit inderste åbner dine øjne på en ny måde. Du 
lærer at beundre og forundres over Guds skaberværk. Du 
fornemmer mere og mere tingene i deres oprindelige tilstand. 
 
At have et meditativt eller kontemplativt syn på skaberværket 
indebærer fremfor alt at have en lyttende og modtagende holdning, 
som lader tingene være sig selv. Du betragter dem uden at forsøge 
at beherske eller række ud efter dem. 
 
Den, som uophørligt forsøger at gøre sig til herre over livets 
tilskikkelser, kan aldrig leve et kontemplativt bønsliv. At leve 
kontemplativt betyder at give tingene og begivenhederne mulighed 
for at forkynde deres eget budskab. 
 
Hvis du går en tur i skoven, behøver du ikke at tænke på, hvad du 
får ud af det. Lad bare skoven komme til dig, som den er i sig selv. 
Lad den indvirke på dig. Du tager ikke skoven i din tjeneste, men 
du gør dig modtagelig for det, skoven har at meddele dig. Du lader 
den forkynde sit budskab. 
 
Et sådant møde med tingene, i stilhed og modtagelighed, kan du 
ikke lære uden at øve dig - øve dig i at være uselvisk, opmærksom 
og stille. Det er godt, hvis du en gang imellem tvinger dig selv til at 
hvile, lader de flagrende tanker og følelser glide bort, for at være 
stille og fri. Kun sådan kan du lade det gode, smukke og hellige i 
skaberværket trænge ind i dig. 
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 Familieundervisning  

 
Kære alle, både børn og voksne 
 
Det har jo været lidt af et forår! Hele Danmark har været lukket 
ned, og det er først nu, at kirkerne er ved at åbne op igen. 

Der har også været lukket for den almindelige undervisning, 
MEN til august starter vi op igen! Vi starter UTRADITIONELT 
søndag d. 16. august 2020.  

De nuværende hold til Første Kommunion og Firmelse 
fortsætter fra denne dag, og skal IKKE gentilmelde sig. 

Vedr. udskudt 1. Kommunion: Vi regner med at holde Første 
Kommunion sidst i september 2020. Datoen vil blive meldt ud 
efter 8. juni 2020, når der kommer nye retningslinjer fra 
myndighederne, og vi giver mindst 1 måneds varsel på datoen til 
jeres planlægning. 

Vedr. udskudt Firmelse: Lørdag d. 7. november 2020 kl. 9.30 
kommer Biskoppen til Vor Frue kirke i Herlev og giver firmelsens 
sakramente ved en stor festmesse. Vi starter nye hold op efter 
sommerferien. Firmelses undervisning foregår dog over 2 år, dvs. 
med forventet Firmelse i foråret 2022. 

Vi glæder os meget til at se jer alle igen, og også møde nye og 
tidligere deltagere ☺ 

På vegne af undervisningsteamet 
Miriam Garde & Ann M. Vinter Fox Maule 
 
Praktisk info: 

Familieundervisning for hele Herlev & Brønshøj sogn: 

Sted:  Vor Frue kirke i Herlev 
Dag: NORMALT den første søndag i måneden, august til maj.  
Tid: Kl. 9.30. Start med søndagsmessen og efterfølgende 
 starter undervisningen  
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Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 
Børnegruppe 4-8 år  
1. kommunion 2. klasse 
Mellemgruppe 9-11 år 
Firmelse ca. 8. klasse 
 

Caritas nyheder 

 

Kære menighed, 
 
Årets fasteindsamling ”Hjælp det sidste træ i skoven” fik som så 

meget andet et anderledes forløb. Da vi indledte fastetiden, havde 
vi en indsamlingsbøsse i hver af kirkerne; men med nedlukningen 
af kirkerne på grund af Covid-19 blev det kun kort tid, vi kunne 
benytte dem. Alligevel kunne jeg sende et beløb på 1383 kr. til 
Caritas. Men rigtig mange af jer har benyttet sig af de opfordringer, 
der kom fra biskoppen, i Caritas Nyt, fra Caritas’ generalsekretær 
Maria Hammershøy og i Katolsk Orientering. Resultatet har været 
overvældende: 880.000 kr. til nu. Det overgår sidste års resultat.  
 
Så dukkede endnu en indsamling op på opfordring af pave Frans, 
som sammen med Caritas Internationalis havde stiftet en global 
Covid-19 hjælpefond til hjælp for verdens fattigste mod virussen. 
Caritas Danmark oprettede en akut indsamling til fonden. Her er 
resultatet 160.000 til nu. Tak til jer alle for jeres bidrag til disse 
indsamlinger. 
 
Caritas Center, Stenosgade 4A, 1616 København V, åbner nu igen 
hver onsdag kl. 17:00 -19:30 for personligt fremmøde samt 
telefonisk kontakt på telefon 22 99 38 18. 
 

Dog vil der være lukket fra medio juni til medio august. 
 
For øvrige aktiviteter se på hjemmesiden caritas.dk og hold øje med 
opslagstavlen i våbenhuset. 
 
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. 


