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Kære venner! 
 

Vi har oplevet et meget anderledes år i år 
med, at næsten alt er blevet styret af Covid-
19 pandemien. I ved selv, hvor meget jeres 
hverdag er blevet forstyrret af "lockdown" og 
restriktionerne, og hvordan de to ord "positiv" 
og "negativ" har fyldt vores tanker og 
samtaler. Alle kirkelige højtider er blevet 

fejret på lavt blus, fordi vi ikke kunne samles 
eller synge og skulle holde afstand.  
 

Og nu, hvor antallet af smittede stiger fra dag 
til dag, er julen, som samler familien og menigheden, også truet af, 
at man skal isolere sig for at undgå at blive smittet. Vi er udfordret 
i at skulle holde ud i denne prøvelsens tid som så mange af biblens 
profeter og folk. Vi må bede og sætte vores lid til Vorherre for at få 
den styrke og tålmodighed, vi har brug for, og samtidig bede for 
hinanden og samarbejde med de civile og kirkelige myndigheder. 
Det er et stort arbejde og et endnu større ansvar for hver eneste af 
os, når vi skal passe på hinanden. 
 

Jeg har tænkt mig, at julekrybben kommer op tidligere i år og også 
at lade kirken være åben i ugen op til jul og i juledagene også 
udenfor messetiderne, så hvis I ikke kan nå messen (på grund af 
pladsmangel), kan I kigge ind og bede en julebøn.   
 

Juleaften (torsdag) er der messe kl. 15.00. Første juledag (fredag) er 
der messe kl. 9.30 på dansk og kl. 11.30 og 15.00 på engelsk. 
Anden juledag (lørdag) er der messe den sædvanlige lørdagstid kl. 
17.00. Søndag d. 27. er festen for Den hellige Familie, og messen er 
kl. 9.30 på dansk og 11.30 på engelsk. Nytårsaften (torsdag d. 31.) 
er messen kl. 15. Nytårsdag (fredag) er der dansk messe KUN kl.11 
i Skt. Antoni i Brønshøj og på engelsk kl. 11.30 i Herlev. 
 

Bed for hinanden og for de medlemmer i sognet, som er meget syge 
og ligger for døden. Jeg og mine medbrødre ønsker jer allesammen 
en god advent og en velsignet jul! 
 

p. Allen  
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Adventsindsamling 
 
Adventsindsamlingen går i år til at hjælpe Myanmars fattigste 
gennem coronakrisen. Siden 2005 har Caritas arbejde i Myanmar 
og hjulpet den meget fattige landbefolkning med at forbedre deres 
landbrug. Ved at få hjælp til at fremme en bæredygtig 
landbrugsudvikling har det været muligt for bønderne at afsætte 
landbrugsprodukterne, så de har kunnet generere et overskud ved 
salg af disse.  
 
De har fået hjælp til at organisere sig i sparelånegrupper, som bl.a. 
har gjort det muligt for gruppemedlemmerne at låne penge af den 

fælles pulje til at starte en lille virksomhed eller udvide deres 
landbrugsproduktion og hermed få mulighed for at øge familiens 
indtjening. De kan også optage et lille lån til at komme igennem en 
krise, som den vi ser i øjeblikket. Grupperne fungerer på den måde 
som et socialt sikkerhedsnet. 
 
Men på grund af nedlukningen af landet i forbindelse med 
coronakrisen har det sat sparelånegrupperne under pres. 
Manglende afsætningsmuligheder, faldende priser, restriktioner ift. 
transport og det, at de ikke kan mødes, som de plejer, er en stor 
udfordring for sparelånegrupperne. De sparer ikke lige så meget op 
som tidligere, og de har sværere ved at fastholde deres engagement.  
 
De kæmper også med de sundhedsmæssige konsekvenser af 
krisen. Da de ikke i Myanmar har det samme sociale 
sikkerhedsnet, som vi kender det i Danmark, har nedlukningen af 
landet derfor enorme konsekvenser.  
 
Der skal derfor lyde en opfordring til at hjælpe Myanmars fattigste 
igennem coronakrisen ved at give et bidrag til Caritas Danmarks 

adventsindsamling. Se www.caritas.dk  og støt her eller MobilePay 
på 61100. 
 

Pakkefest i Skt. Antoni Kirke den 29. 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 fortsættelsen af det arbejde, som p. 

Peter Tantholdt Hansen startede med indianerne i Peru i 1998. Kom og 

vær med til en hyggelige aften.  

http://www.caritas.dk/
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Fra menighedsrådets formand 
 

Kære alle 
 

Ja, når vi læser dette indlæg, så er der ikke 
mange dage tilbage af 2020.  
 

2020 er et år, vi alle kommer til at huske 
ligesom mange andre store begivenheder. Et 
år, hvor meget ikke blev, som vi havde håbet 
på, planlagt efter eller drømt om. Omvendt var 
det et år, hvor vi lærte nye måder at være 
sammen på, fandt ud af, at der er mere, som 

binder os sammen end den rent fysiske 
tilstedeværelse, og samtidigt lærte vi, at sætte pris på det at kunne 
være sammen om end med afstand. 
 

Det har også været virkeligheden siden kirkerne genåbnede. 
Bestilling af pladser, mundbind, manglende sang til mange messer, 
afstand, håndsprit og alt det der. Da antallet af vores pladser har 
været begrænset, er der mange, som ikke har kunne vende fuldt 
tilbage til vores messer. Jeg håber i løbet af 2021 at se alle vende 
tilbage til messerne.  
 

Når vi tænker på julen, så mindes vi nye begyndelser, håbet om 
forandring, Kristusbarnet i krybben, et nyt år. Advents fokus på 
forberedelse er måske også temaet for næste år - forberedelse på 
denne “new normal”. Vi ved ikke, hvor længe messerne skal foregå 
under de nuværende former; men noget tyder på det kommer til at 
vare i lang tid. Vi skal også huske at holde fast i de positive 
biprodukter af denne tid - streaming af messerne, en stigning i 
vores kirkeskatsbidrag, øget brug af MobilePay, mere kendskab til 
vores medkirkegængere.  
 

Der er flere bygningsprojekter m.m. vi ikke fik gennemført i 2020, 
bl.a. en ny hoveddør og en opvaskemaskine i Vor Frue Kirke og 
renovering af køkkenet i præstegården. Så disse må vi se på i det 
nye år.  
 

Jeg ønsker jer alle en velsignet jul og godt nytår. 
 

Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand   
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Det sker i Caritas 
 

Caritas Danmark Åben rådgivning kan give dig gratis og anonym 
hjælp og rådgivning om alt fra mindre dagligdags problemer til 
mere omfattende sager. Vi tager udgangspunkt i dine behov og din 
situation og fokuserer på trivsel blandt børn, unge og familier.  
 
Grundet Covid-19 er vi midlertidigt lukket for åbent uanmeldt 
fremmøde. Du er dog stadig velkommen til at ringe på 22 99 38 18 
i åbningstiderne onsdag mellem 17-19.30 eller skrive en mail på 
raadgivning@caritas.dk. Du kan også enten ringe eller skrive for at 
bestille tid til et fysisk møde. 

 
Caritas Danmark har i samarbejde med Gyldendal lanceret en helt 
ny læseklub, som sender dig på en rejse, der kan gøre dig klogere 
på verden og ikke mindst på det at være et menneske på flugt. 
 
Caritas har derfor udvalgt ti fantastiske skønlitterære værker, 
som giver indsigt i, hvad det er at være flygtning og fattig; hvad 
sker der i mennesket, når det beslutter at flygte? Hvad er der 
tilbage, når selve livet, dagligdagen og alle følelsesmæssige og 
økonomiske sammenhænge forsvinder? 
 
Første bog er Khaled Hosseinis En bøn til havet, som Hosseini 
skrev inspireret af billedet af den 3-årige kurdiske dreng, der 
druknede under flugten til Europa og blev skyllet op på en strand 
ved Middelhavet. Denne bog, doneret i 300 eksemplarer af 
Gyldendal, uddeles til deltagere i Caritas læseklubber, så længe 
lager haves. Se opslag i våbenhuset om Caritas læseklub. Der kan 
du også finde en flyer med de ti titler på de bøger, der indgår i 
læseklubben. Se mere https://caritas.dk/laeseklub/.  
 

I Stenosgade er der en læseklub, der startede i oktober. Der er dog 
endnu plads til medlemmer. Her mødes man den tredje tirsdag i 
måneden kl. 18.30-20.00. Kontakt projektkoordinator Christa 
Kranich på 31 32 66 78 / ckk@caritas.dk. 
 
Jette Svane Hansen, Caritas sognerepræsentant  

https://caritas.dk/laeseklub/
mailto:ckk@caritas.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) 
 

december 

tir. 1 
19:00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 3 
09:30 Mass in English Vor Frue 

lør. 5 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 6 2. SØNDAG I ADVENT 
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 3. SØNDAG I ADVENT 
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 
11.00 Messe Skt. Antoni 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 20 4. SØNDAG I ADVENT 
09.30 Messe (uden kirkekaffe) Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 24 JULEAFTEN 
09.30 Mass in English Vor Frue 
15.00 Juleaftensmesse Vor Frue  
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fre. 25 HERRENS FØDSEL 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 
15.00 Mass in English Vor Frue 

lør. 26 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 27 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 31 NYTÅRSAFTEN 
11.30 Mass in English Vor Frue 
15.00 Taksigelsesmesse Vor Frue 

januar 

fre. 1 MARIA, GUDSMODER 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 2 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 3 HERRENS ÅBENBARELSE 
09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tir. 5 

19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 7 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 9 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 10 HERRENS DÅB 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Familiemesse Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 14 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 16 

17.00 Messe Vor Frue 

søn. 17 
09.30 Messe (uden kirkekaffe) 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 
17.00 Messe Vor Frue  
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søn. 24 
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

ons. 27 
19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

tor. 28 
09.30 Mass in English Vor Frue 

fre. 29 
19.00 Messe og pakkefest Skt. Antoni 

lør. 30 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 31 ANSGAR 
09.30 Messe Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

februar 

tir. 2 
19.00 Møde i rosenkransgruppe Vor Frue 

tor. 4 
09.30 Mass in English Vor Frue 

lør. 6 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 7 HERRENS FREMSTILLING; BLASIUSVELSIGNELSE 
09.30 Familiemesse efterfulgt af undervisning Vor Frue 

11.00 Messe Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

tor. 11 
09.30 Mass in English Vor Frue 

19.30 Menighedsrådsmøde Vor Frue 

lør. 13 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 14 FASTELAVN 
 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD 
09.30 Messe efterfulgt af tøndeslagning Vor Frue 
11.00 Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe og tøndeslagning Skt. Antoni 

11.30 Mass in English Vor Frue 

ons. 17 ASKEONSDAG 
19.00 Messe med uddeling af aske 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 (uden kirkekaffe) 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 
17.00 Messe Vor Frue 

søn. 28 NÆSTE NUMMER AF SOGNEBLAD UDKOMMER  
09.30 Messe Vor Frue 
11.00 Messe Skt. Antoni 
11.30 Mass in English Vor Frue 

 

Coronavirus i julens tid 

 

Juledagene er normalt den tid på året, hvor kirkegang er på sin 
højeste. Selv katolikker, der har været væk fra kirken et stykke tid, 
finder inspiration til at komme tilbage i anledning af jul. Men med 
coronamotiverede pladsrestriktioner i år kræver dette indryk nogle 
nye tiltag: 

 

• Kravet for booking af pladser til søndagsmesser via sognets 
hjemmeside, udvides til også at gælde for messerne juleaften og 
juledag. Links for booking kommer på hjemmesiden den 21. 
december, hvor folk kan forventes at kende deres juleplaner. 

• Der skal være 2 engelske messer juledag i Vor Frue Kirke: den 
sædvanlige messe kl. 11.30 og en messe kl. 15.00. 

• Hvis, efter du har booket plads, du finder ud af, at én eller flere 
i din gruppe ikke kommer, så gå tilbage til websiden, hvor du 
bookede, klik på feltet "Kontakt" og send en besked om det 
antal ”billetter,” der ikke bliver brugt. Det gør plads for andre. 

 

En beretning fra småbørnegruppen 

Ved vores sidste møde i Småbørnegruppen, hvor vi altid starter i 

våbenhuset, blev spørgsmålet stillet til de små: ”Hvad er det vi gør, når 

vi går ind i kirken?”  
 

1.svar. ”Vi gør korsets tegn” (vist med fagter).  

2.svar. ”Vi spritter hænder.” 
 

Ja, noget har de da lært. 

Kærlig hilsen fra Helle og Sanne  
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Adventskransen 
 
'Vær velkommen, Herrens år og velkommen herhid!' 
 
Disse Grundtvig-ord synges i alle Danmarks kirker den 1. søndag i 
advent. For denne søndag begynder Herrens år, det ny kirkeår, 
som ikke er parallelt med kalenderåret, det verdslige år, der som 
bekendt først begynder den 1. januar. Kirken er med andre ord, 
idet mindste hér, på forkant med situationen. 
 
I mange kirker begyndes gudstjenesten den dag med indvielse af 

adventskransen og højtidelig tænding af dens første lys. 
Adventskransen er ’opfundet’ i Tyskland henimod 1850, men først 
efter at BilledBladet ved 2. verdenskrigs afslutning havde besøgt 
Dronning Alexandrine, der kendte til adventskransen fra sit tyske 
hjemland, og bragt en artiklen med tilhørende foto, holdt den for 
alvor sit indtog hos os. 
 
I dag kan ingen i Danmark forestille sig adventstiden uden den 
stedsegrønne gran-krans med de violette (ikke røde!) sløjfer og 
bånd og de fire lys. Men hvad med dens betydning? Dens fire lys er 
ikke 'kalenderlys' for de fire søndage, som nu går forud for 
julefesten. Den er ikke en 'nedtælling' til jul, for strengt taget er 
adventstiden ikke en forberedelse til jul, på samme måde som de 
40-dages bodstid er forberedelse til påskefesten. Det er først fra 
den 17. december, man kan tale om en juleforberedelse.  
 
I adventstidens første del drejer det sig om en fokusering på dét 
afsnit i trosbekendelsen, hvor vi om den korsfæstede, opstandne og 
himmelfarne frelser bekender: "Hvorfra han skal komme for at 
dømme levende og døde!". Eller, som vi siger det i hver hellig messe 
efter konsekrationen: "Vi forventer dit komme i herlighed!" 
 
Advent betyder 'komme'. Eller lidt udvidet "Herren kommer!" Eller 
endnu mere udvidet "Herren kommer igen". Og det er dén 
forventningens virkelighed, vi som kristne lever i. Faktisk er hele 
kirkeåret en adventstid. (fortsættes næste side)  
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Tilbage til adventskransens fire lys. Der gives mange ledsagende 
forklaringer, men én af de bedste er for mig følgende: 
 
Det første lys fortæller om, da Gud for første gang lod lyset 
gennemtrænge mørket, nemlig ved verdens skabelse. Gud sagde: 
"Der blive lys, og der blev lys!" Men menneskene elskede mørket 
mere end lyset, og Gud lod dem sejle i deres egen sø. Indtil han 
besluttede at gøre en ny begyndelse. 
 

Det andet lys fortæller om Abraham, der blev Guds nye forsøg m. 
h. t. lys i mørke. Abraham skulle være stamfar til et nyt folk, som 
skulle stråle for alverdens folk. Men også dette lys blegnede, hvorpå 

Gud tog det afgørende skridt, nemlig selv at komme ned på jorden 
for at være dens lys. 
 
Det tredje lys vidner om Jesus Kristus: "Julenat, da vor Herre blev 
født, da tændte sig lyset i mørkets skød". Det fortæller os om hans 
liv, hvor han forkyndte sig selv som værende verdens lys. Om hans 
død og opstandelse. 
 
Det fjerde lys er os hér og nu, er kirken, som af Jesus fik denne 
opgave: "I er verdens lys!". Som Grundtvig siger det i salmen "Den 
signede dag":  "Den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og 
fromme. Det kendes på os, som lysets børn, at natten hun er nu 
omme!" 
 
Lyset fra adventskransen stiger søndag efter søndag, først fra ét, så 
to, siden tre og til sidst fra alle fire. Adventskransen peger hen på 
en lys fremtid. Når Herren kommer, vil han stråle i al sin glans, og 
vi med ham. 
 
Lad os så fejre advent. Lad os glæde os i forventning om, at Herren 

vil komme til os i al sin glans. At verdens fuldendelse ikke vil være 
fiasko, men fuldendelse i herlighed. Hele kirkeåret skal leves som 
en adventstid!  
 
p. Stephen Holm SMMass 
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