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Kære venner! 

 

Jeg takker Vor Herre hver dag for jer og 
hvad I betyder for vores kirke og 
menighed. Jeg ved, at mange af jer har 

valgt at blive hjemme i denne coronavirus 
tid, og at I længes efter at mødes i kirken 

igen, når det er sikkert at gøre det. Jeg 
glæder mig også til den dag, hvor vi alle 
kan mødes uhindret og uden frygt for at 

blive smittet af denne coronavirus. 
 
Denne tid har været anderledes og vil måske fortsætte et 

stykke tid endnu. Den har været en tid til personlig refleksion 
og fordybelse i hverdagens betydning især mht. ens forhold til 

Gud og næsten. Vi oplever hver dag i avisen og i fjernsynet og 
andre medieformer, hvor kritisk verdens situation er med 
pandemien, klimakontrol og stormagter, der spiller op mod 

hinanden i alle verdenshjørner. Der er nogen, der prøver at 
udnytte situationen til deres egen politiske eller økonomiske 

fordel. Der er andre, der skaber panik og kun giver andre 
skylden og prøver at løbe væk fra en hver form for ansvar, om 
det er for sig selv eller andre. Men der er også andre, som 

pave Frans, der prøver at bringe os sammen i bøn, for at vi 
sammen kan bede om fred, retfærdighed, omvendelse, 
helbred og meget mere, fordi vi er søstre og brødre i Kristus 

uanset nationalitet eller race eller hudfarve eller trosretning. 
Vi er alle borgere i denne verden, og vi har derfor et ansvar 

for hinanden og vor verden.  

Alt godt. Jeg håber, at vi snart kan ses igen.  

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 

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 

p. Alren Soosaipilai OMI 
mob: 28 14 19 70 

email: alrenomi@katolsk.dk 
 

p. Edmund Reginald Saviripillai OMI 

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 

 

  

mailto:agcomi@mail.dk
mailto:sjoeomidk@gmail.com
https://vfsanyheder.wordpress.com/
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Nye præster i sognet 
 

Udover sognepræsten, p. Allen Courteau, og p. Joy Fernando, der 
er præst for den engelsktalende menighed, skal vi vænne os til at 
se yderligere 3 oblatfædre boende i præstegården: 

 

• P. Paul Marx har været tilsluttet sognet i mange år, men vender 
i disse dage tilbage til Herlev efter endt tjeneste for menigheden 
på Færøerne. 

• P. Alren Soosaipilai, der også har tjent i sognet før, begynder 
et sabbatår i Herlev efter en periode som sognepræst i Lyngby. 

• P. Edmund Reginald Saviripillai flygtede til Norge efter 
borgerkrigen i Sri Lanka. Han har arbejdet med tamilerne i 
Bergen, Norge og har studeret counseling i Storbritannien. Nu 
søger han arbejds- og opholdstilladelse fra den danske stat. 

 

COVID-19 tiltag i Vor Frue Kirke 
 

I juni ændrede kirkeministeriet afstandskriterier for gudstjenester 
således, at der nu må være 1 person per 2 kvm (mod tidligere 4 
kvm) dog med 1 meters afstand mellem husstande (mod tidligere 
2). Kirkens kapacitet var angivet som 40 under de oprindelige 
retningslinjer; men nu er det fordoblet. Derfor har vi lavet om på 
bænkeopstilling i kirken for at rumme flere kirkegængere. 
 
Men vi har fjernet kravet for tilmelding til lørdagsmessen, fordi der 
altid er ledige pladser til den messe med den nye bænkeopstilling.  
 

Coronavirussen er stadig en alvorlig fare. Vi skal overholde plads- 
og afstandskravene for at undgå en bøde fra politiet og (mere 
vigtigt) at beskytte os mod- smitte. Derfor, brug 
tilmeldingssystemet på sognets hjemmeside, 
vorfrueogsktantoni.dk. Hvis du ikke selv har mulighed for det, få 
en ven til at lave en tilmending i dit navn. Og hvis dit forsøg på at 
tilmelde dig til en messe fører til en besked at messen er ”udsolgt,” 
så skal du ikke komme til den messe.  
 

Kirkens øvrige aktiviteter skal overholde de samme plads- og 
afstandskrav som messer. De bliver genstartet gradvist. Se 
kalenderen i dette blad for detaljer om specifikke aktiviteter.  
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Ja, tiden går hurtigt. Det føles ikke så længe 
siden jeg skulle skrive et indlæg, som 
forklarede, hvordan vi genåbnede kirkerne i 
vores sogn.  
 
Nu er der gået knap 3 måneder med messer i 
coronatiden. Det har nok været en blandet 
oplevelse for de fleste, med afstand og ingen 

sang til de fleste messer og 
plads/billetbestilling. Alt i alt er det heldigvis 
min opfattelse, at vi alle har indstillet os på disse ændrede 
omgangsformer og, på trods af disse, glæder os over det samvær i 
troens tegn, vi nu igen har mulighed for.  
 
Selvom det jo har været en relativ stille periode med genåbning af 
samfundet og de seneste uger, sommerferie, så går verdenen jo 
videre. Og vi kan med stor glæde se, at vores kirkeskat er steget de 
seneste to kvartaler. Det er jo en god ting, da, i sagens natur, vores 
kollekt er faldet markant. Det vil jo være en gentagelse, men en 
som tåler at blive sagt gentagne gange, så understreger det behovet 
for, at flere tilmelder sig kirkeskatsordningen. Ligesom vi har hørt 
butikker og forretninger gøre opmærksom på de økonomiske 
problemer coronavirussen har medført, så kan de fleste sogne 
nikke genkendende til lignende problemer. Vores drift er jo det 
samme, om kirkerne står åbne eller er lukkede.  
 
I denne periode har vi været i dialog og holdt møde med biskop 
Kozon og generalvikar Niels Engelbrecht om Skt. Antonis fremtid. 

Skt. Antoni har været og er fortsat lukningstruet. I snart 15 år har 
dette hængt over Skt. Antoni og har blandt andet haft indflydelse 
på den måde, vi også er gået til vedligeholdelse og investeringer på. 
Mødet var konstruktivt, og de forskellige positioner blev drøftet.  
Kort ridset op, så skal Skt. Antoni i langt højere grad kunne dække 
sine driftsudgifter med egne indtægter for at berettige sit 
eksistensgrundlag.  
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Vi drøftede også andre muligheder for at gøre Skt. Antoni til en 
base for flere/andre katolske grupper (omend kirkens bygninger er 
meget i brug i løbet af ugen).  
 
Der er aftalt at vi mødes næste gang i september 2021, hvor der 
gøres status (igen) og fremtiden atter skal drøftes. Det siger sig 
selv, at dette desværre skaber en stor usikkerhed hos 
menighedsrådet, men sådan er det.  
 
Vi arbejder videre med at hæve egne indtægter og appellerer til bøn 
og fortsat økonomiske støtte.  
 
Mvh. 
Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand 
 

Orientering fra Caritas 
 
Caritas Danmark Åben Rådgivning, Stenosgade 4A, 1616 
København V er åben for både personlig og telefonisk rådgivning 
hver onsdag mellem 17-19.30. Her kan du få gratis og anonym 
hjælp og rådgivning om alt fra mindre dagligdags problemer til 
mere omfattende sager. Vi har særligt fokus på trivsel blandt børn, 
unge og familier, kendskab til økonomiske rettigheder samt støtte i 
mødet med myndigheder.  
 
Kontakt rådgivningen på telefon 22 99 38 18.  
 
For oplysninger om de øvrige aktiviteter i Caritas Center: 
Ældrecaféer mm. se www.caritas.dk eller opslagstavlen. 
 
Kampagnen for Verdens bedste nyheder fandt sted fredag den 4. 
september 2020 mellem klokken 7-9. Caritas Danmark var med 
flere steder i landet. verdensbedstenyheder.dk. 
 
Jette Svane Hansen 
Caritas sognerepræsentant  

http://www.caritas.dk/
https://verdensbedstenyheder.dk/
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Menighedens kalender september 2020 - november 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) 
 

september 

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 

lør. 5 

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 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 Familiemesse 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 KOLLEKT FOR KATOLSK MENIGHEDSPLEJE 

09.30 Messe med første kommunion Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 24 

09.30 Mass in English Vor Frue 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 26 

11.00 Biograftur Skt. Antoni 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 27 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

oktober 

tor. 1 

09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 2 

18.30 Eucharistic Adoration and Mass in English Vor Frue 

lør. 3 

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 Vor Frue 

tir. 6 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 8 

09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 9 

19.00 Messe efterfulgt af bankospil Skt. Antoni 

lør. 10 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 11 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Høst/familiemesse med kirkekaffe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 15 

09.30 Mass in English Vor Frue  
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lør. 17 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 18 

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 

10.00 Havedag Skt. Antoni 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 25 KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN; SOMMERTID ENDER 

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 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 31 

17.00 Messe Vor Frue 

november 

søn. 1 ALLE HELGEN 

09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

15.00 Allehelgens andagt på Gladsaxe Kirkegård 

16.00 Allehelgens andagt på Vestre Kirkegård 

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 

09.30 Firmelse Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue  
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søn. 8 LATERANKIRKENS INDVIELSE; KOLLEKT AF PETERSPENGE 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Familiemesse Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 12 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 14 

09.00 Arbejdsdag Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 15 DE FATTIGES SØNDAG 

 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE SOGNEBLAD 

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 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 21 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 22 JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE 

09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 26 NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER 

09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 28 

15.00 Adventshygge Vor Frue 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 29 

09.30 Messe Vor Frue 

 
 

Vi er i skabelsestid 

Fejring af skabelsestid begyndte i den ortodokse kirke i 1989, men er 

nu en økumenisk anerkendt sæson, hvor verdens kristne kaldes til 

refleksion, bøn og omsorg for Guds skaberværk—vores fælles hjem. 

Skabelsestid varer fra den 1. september, som pave Frans har udnævnt 

til bededag for skaberværket, til den 4. oktober, som er festdagen for 

den hellige Frans af Assisi.  
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Kort om kommende begivenheder 
 
Førstekommunion i Vor Frue Kirke søndag d. 20. september 
Pga. COVID-19 blev 1. kommunionen udsat til d. 20. september. 
Der kan være knap med plads til den danske messe den dag. 
Derfor bør vi, der ikke er i familie med førstekommunikanter, 
overveje at komme til lørdagsmessen den weekend.  
 
Høstmesse i Skt. Antoni søndag d. 11. oktober kl. 11.00 
Medbring offergaver af efterårets høst af frugt og grønt til 
familiemessen. Efter messen er der kirkekaffe. Herunder vil 
gaverne blive bortauktioneret til fordel for Caritas. 
 
Banko i Skt. Antoni fredag d. 19. oktober kl. 19.30 
Vi indleder aftenen med messe kl. 19.00. Herefter mødes vi i 
menighedssalen til banko. Der vil være kaffe og kage. Overskuddet 
går til videreførelse af p. Peter Tantholdt Hansens arbejde i Peru.  
 
Havedag i Sankt Antoni lørdag d. 24. oktober 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. 
 
Allehelgensandagt søndag d. 5. november  
Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores afdøde med en lille 
andagt på kirkegården. Menigheden fra Vor Frue mødes kl. 15.00 
i den katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Og menigheden fra 
Skt. Antoni mødes kl. 16.00 på Vestre kirkegård. 
 
Arbejdsdag i Vor Frue lørdag d. 14. 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 at lære nogle nye at kende på arbejdsdagen. 
 
Adventshygge i Vor Frue lørdag d. 18. november kl. 15.00  
Traditionen tro inviterer menigheden til en hyggelig eftermiddag, 
hvor vi laver vores adventskranse og andre juledekorationer. 
Eftermiddagen er for alle, uanset om man har børn eller ej. Vi 
afslutter med messe kl. 17.00.  
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 Familieundervisning  
 
Vi glæder os rigtigt meget til at starte den nye sæson af 
familieundervisning for hele sognet op. Vi starter søndag d. 6. 
september kl. 9.30 med messe i Vor Frue kirke. 
 
”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. Vi 
har dog lidt udfordringer mht. corona, hvilket gør, at vi jo skal 
huske afstand og håndsprit. 
 
Efter den danske messe kl. 9.30 hver den 1. søndag i måneden 
mødes vi i følgende aldersgrupper: 
 
Småbørns gruppe/Baby salmesang:  Forældre med børn under 4 år 

Børnegruppe:  4-8 år 

1. kommunion:  2. klasse 

Mellemgrupper:  9-11 år 

Firmelse:  8. klasse 

 

• Tilmelding og betaling for undervisning foregår via 
vauk.nemtilmeld.dk.  

• Tilmelding til DUK (Danmarks Unge Katolikker) er vigtig. Man 
skal selv tilmelde sig via DUK: duk.dk. 

• De nuværende hold til førstekommunion og firmelse fortsætter 
og skal IKKE gentilmelde sig. 

 
Se mere på kirkens webside: vorfrueogsktantoni.com. 
HUSK at tilmelde jer kirkens nyhedsbrev!- også på hjemmesiden.  
 
Spørgsmål kan rettes til:  
Miriam Garde: miriam.garde@gmail.com - tlf 2671 1465 eller  

Ann M Vinter Fox Maule: ann.marie.vinter1@gmail.com - tlf 6066 1753 

 
Kære forældre. Kom i kirke med 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. 

https://vauk.nemtilmeld.dk/
https://duk.dk/
https://vfsanyheder.wordpress.com/


 

 

 

 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. 


