
 Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 
 Sogneblad nr. 53                    September 2022 – November 2022 

 Kære venner! 
 Jeg håber, I har haft en god sommer! Selvom 
 mange har været på ferie i sommerhus eller på 
 sommerlejre rundt om landet, så var der 
 alligevel mange, der kom til søndagsmesse både 
 i Vor Frue og Skt. Antoni. Og når vi taler om 
 kirken, så har vi endelig fået den i mange år 
 lovede Ny Missale eller Alterbog med alle 
 søndags og hverdags/helgensdags særlige 
 bønner og meget mere. Men stakkels ministrant 
 der skal bære bogen, når ministranterne igen få lov til at holde bogen, 
 medens præsten beder den indledende bøn. Missalen vejer nemlig 
 4½kilo! 

 Eftersom jeg nu har nævnt lidt om ministranterne, så kan vi godt 
 bruge flere ministranter til søndagsmesser. Hvor kommer disse 
 ministranter fra??? Svaret er: Fra menighedens familier. Mange af 
 børnefamilierne vil her i september måned melde deres børn ind i 
 sognets undervisningsprogram til Første Kommunion eller Firmelse. 
 Hvorfor ikke også lade disse børn lære at være ministrant!!!!  Da I 
 forældre fik jeres børn døbt, lovede I at opdrage dem i troen og være 
 gode eksempler på en god kristen. Det tolkes efterhånden på mange 
 forskellige måder. Det er lidt overraskende, at se så mange forældre 
 komme nogle år efter barnets dåb for at melde barnet ind til Første 
 Kommunions -eller Firmelsesprogrammet og så forsvinde igen, indtil 
 de skal hente børn. Mange børn har ikke engang lært at bede Fader 
 Vor eller Hil dig, Maria! Vi er et fællesskab! Vi har savnet mange af jer 
 i mange år, hvor vi kunne have haft flere muligheder for at lære 
 hinanden bedre at kende som medlem af den samme kirkelige familie. 
 Det kan godt være, at dette lyder som en "skæld ud", og måske er det 
 det. Jeg er ikke i tvivl om, at I elsker jeres børn. Vi elsker dem også og 
 vil gerne lære dem og jer bedre at kende i en kirkelig sammenhæng. 
 Jeg glæder mig til at møde jer, når I kommer med eller uden børn. Lad 
 os beder for hinanden! 

 p. Allen 
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 Fra menighedsrådets formand 

 Kære alle 
 Så fik vi overstået en god og varm sommer! 
 I skrivende stund har vi lige afsluttet vores 
 menighedsdag, hvor vi var 18 personer inkl. 
 menighedsrådet, som kom sammen for at drøfte, 
 hvordan vi kommer videre med de 
 tilbagemeldinger, vi fik under vores drøftelser i 
 den synodale proces. Der var megen energi i 
 rummet! Og det er der meget at huske og lære 
 af. I sognet er der mange engagerede 
 mennesker, som gerne vil yde en indsats - både 
 med at komme med ideer og ikke mindst at 
 gennemføre disse ideer. 
 Vi drøfter tit i menighedsrådet, hvordan vi kan engagere flere folk, 
 hvilke aktiviteter vi skal gennemføre og meget andet. Og nogle gange 
 skal vi/jeg også huske - det er ikke kun menighedsrådet, som skal 
 komme på ideer og føre dem ud i livet. Det får vi ikke nødvendigvis en 
 endnu mere levende kirke ud af. Det er dog helt sikkert - hvis vi får 
 flere til at engagere sig, både i det store og så sandelige også i det 
 små, så er kirken i hvert fald levende. 

 Nu skal nogle af de ideer og aktiviteter, vi fik drøftet, gennemføres i de 
 kommende måneder. Og så vil vi planlægge nogle af de aktiviteter, vi 
 gerne vil afholde i 2023. Vi håber derfor, at endnu flere vil deltage til 
 den tid - og vi skal også gøre vores for at få gjort opmærksom på 
 datoen. 

 I november måned kommer vi til at have særlig fokus på kirkeskat - 
 det vil vi gøre med indslag under messen, breve til flere af dem, som i 
 forvejen ikke betaler kirkeskat og indslag på vores hjemmeside. 
 Vi oplever tit at på trods af mange og forskellige kampagner gennem 
 årene, at mange fortæller os, at de ikke er vidende om kirkeskat! Det 
 er heller ikke altid for dem tydeligt, hvorfor det er vigtigt, at alle 
 voksne katolikker betaler kirkeskat. Det bør vi kunne gøre bedre, så 
 sammen med resten af bispedømmet afsætter vi en måned til at have 
 fokus på dette. 

 Jeg ønsker alle et velsignet efterår! 

 Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand 
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 From Fr. Joy 
 Peace be with you and praise the Lord, my dear 
 friends. 
 After this very warm summer, I wish you the 
 coolest welcome in Christ Jesus, who is really 
 present in our midst. Keep the flame of your 
 faith burning. 
 As we journey together in love and under God’s 
 providential care, we should remember that the 
 seeds of God’s kingdom are planted in every 
 human being. The SEED of CREED; in other words, the seed of faith 
 is in everyone. 
 The pure soul, the good conscience, the voice of the divine were 
 originally planted in us. The creation story in Genesis speaks it clearly 
 with the fall of Adam and Eve. The BEGINNING  brings it out tangibly: 
 They listened to the voice of evil, the temptation of the devil. Then, sin 
 entered humanity and destroyed that pure and sweet soul, that is, the 
 image and likeness of God. Abraham, Isaac, Jacob, and others who 
 listened to Him received a favor from Him: the reality of God’s 
 Kingdom. 
 Jesus brings that kingdom closer than we imagine, more tangible 
 than we expect, more to be experienced than we believe, by saying 
 that the Kingdom of God is “at hand,” “among you,” and “closer to 
 you.” That’s nothing but Jesus himself. He taught us to pray, “thy 
 kingdom come,” and thy kingdom become active and alive in us now. 
 God’s kingdom is large and powerful, inclusive rather than exclusive, 
 universal rather than ecclesiastical. It goes beyond all barriers, even 
 beyond the Church, which is on a pilgrimage on this earth. It is not 
 suppressed by the limitations of religion, race, culture, language, or 
 any other human-made and human-centered system and custom. It 
 has a wide and powerful range of coverage even to every creature and 
 creation of God the Creator. 
 The seeds of God’s kingdom were originally planted in us, but grow as 
 weeds of evil. We have the drought of jealousy, the flood of wrong 
 sexual lives, the high winds of hatred and doubt, the catastrophe of 
 anger, the tragedy of fear. And seeds of God’s kingdom are being 
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 stolen by technology and modernism. As a result, no spring, no 
 growth, no fruit. That’s why Jesus remains a “story” and an “epic,” 
 and we Christians are still “powerless.” 
 Let’s bind our hearts and minds together and create a new world in 
 the power of the Lord. Train our hearts to beat as human beings, not 
 as man or woman, not as this nationality or that, not as rich and 
 poor, white or black, ours or yours, but as brothers and sisters in one 
 human family. 
 The twelve Apostles and St. Paul felt the real presence of Jesus and 
 professed that He is truly risen and alive. Just those Twelve and Paul 
 felt and received the power from Him alone, so they became powerful, 
 reaching to the ends of the earth. Today it’s our turn to reach out to 
 people powerfully to bring the Good News of the Kingdom. God bless 
 you. 
 –Father Joy 

 Nyheder fra Caritas 
 Kære sognemedlemmer 

 Caritas gåklub.  Det nye program for september og oktober  har fundet 
 vej til opslagstavlen. Tilmelding sker på caritas.dk 

 Caritas åben Rådgivning  er et tilbud om anonym rådgivning  for 
 familier, børn og unge samt personer med domme. Rådgivningen 
 udføres af frivillige socialrådgivere med mange års erfaring, kendskab 
 til økonomiske rettigheder og kan tilbyde hjælp som bisiddere i mødet 
 med myndigheder. Åben for fysisk drop ind hver  onsdag  fra kl. 17:00 
 -19:00.  Telefonisk rådgivning: 2299 3818. 

 Caritas Retshjælp  tilbyder juridisk rådgivning indenfor  det 
 udlændingeretlige område. Rådgivningen drives af frivillige jurister, 
 der bidrager med deres tid og kompetencer. 
 Åben hver  onsdag fra kl. 17:00 -19:00.  Torsdag fra  kl. 15:00 
 -17:00. 

 Rådgivningen er gratis og finder sted i Stenosgade 4A, 1616 
 København V.  Det er ikke nødvendigt at bestille tid. 
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 Caritas Danmark  blev grundlagt for 75 år siden for at hjælpe 
 flygtninge i Europa i kølvandet på anden verdenskrig. 

 Jubilæumsfejringen  blev afholdt i forbindelse med Caritasdagen, som 
 den katolske menighed i Aalborg, var vært for. Dagen forinden deltog 
 Olav Csiky og jeg i årsmødet, hvor bl.a. udviklingsministeren holdt 
 tale. 

 Jubilæet bliver markeret med en indsamling, som går til at hjælpe 
 flygtningefamilier i verdens brændpunkter. Caritas Danmark er 
 engageret i at hjælpe flygtning og internt fordrevne fra Syrien, 
 Myanmar, Sydsudan og Ukraine som p.t. har nogle af verdens største 
 flygtningekriser. 

 I opfordres alle til at støtte indsamlingen, der fandt sted i kirken den 
 28. august. I kan nå at støtte på MobilePay 61100 eller via caritas.dk, 
 hvis I ikke havde mulighed for det den 28- august. 

 Jette Svane Hansen, Caritas' sognerepræsentant 
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 De ungdommelige sider 
 En hilsen fra undervisningsteamet 

 Velkommen til undervisnings sæsonen 2022-2023: 
 Vi glæder os rigtigt meget til at starte den nye sæson af 
 familieundervisning op for hele sognet. 
 Kommunion betyder fællesskab, og fællesskabet er noget af det 
 vigtigste i vores menigheder. 
 Så vær med til at styrke det. 
 I kan alle deltage i fx familieundervisningen. Tag folderen i 
 våbenhuset. 
 Familieundervisningen foregår hver den 1. søndag i måneden 
 og indledes ved den danske søndagsmesse kl. 9.30 og efterfølges af 
 undervisning,. 

 Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 
 Småbørnsgruppe/Babysalmesang:  Forældre med spædbørn 
 Børnegruppe:  4-8 år 
 1. kommunion:  2. klasse 
 Mellemgrupper:  9-11 år 
 Firmelse:  8. klasse 

 Undervisningen starter søndag d. 4. september kl. 9.30 i 
 Vor Frue kirke i Herlev med messen. 

 Tilmelding og betaling for undervisning via 
 https://vauk.nemtilmeld.dk/ 
 Tilmelding til DUK (Danmarks Unge Katolikker): 

 Vigtigt: Man skal selv tilmelde sig DUK:  https://duk.dk/ 
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 Spørgsmål kan rettes til: 

 Miriam Garde  miriam.garde@gmail.com 
 Tlf 26 71 14 65 

 Ann M Vinter Fox Maule  ann.marie.vinter1@gmail.com 
 Tlf 60 66 17 53 

 Se mere på kirkens hjemmeside:  https://vfsanyheder.wordpress.com/ 
 HUSK at tilmelde jer kirkens nyhedsbrev!- også på hjemmesiden. 

 HUSK, at vi har en facebook side: 
 https://www.facebook.com/groups/vorfrueogsanktantoniungekatolik 
 ker 
 Brug den! 👍 

 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, Helle, Miriam & Ann m.fl. 

 Nyt fra DUK 

 DUK arrangerer tur til World Youth Days i Portugal i 2023. 
 Og DUK kan også fejre 75 års jubilæum i 2023. 

 Følg DUK på Facebook: 
 https://www.facebook.com/danmarksungekatolikker/ 

 Alle børn og unge, der tilmeldes undervisningen i Vor Frue og Sankt 
 Antoni sogn, melder sig også ind i DUK Danmarks Unge Katolikker. 
 Her har du mulighed for at finde ud af, at du ikke er den eneste unge 
 katolik i Danmark. 
 Tag med på weekender og sommerlejre og andre aktiviteter, og lær 
 andre børn og unge at kende og skabe venskaber for livet. 
 Du får også bladet Gloria, hvor du kan læse om, hvad der rør sig i den 
 katolske danske ungdomsverden. 

 Skoleweekend for 7.-9. klasse 9. -11. september 2022 
 Tilmeld dig efterårets lejre på  www.duk.dk 
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 Siden sidst 

 Valfart til Vor Frue af Åsebakken 29. maj 2022 
 Den 29. maj 2022 blev der afholdt Åsebakkevalfart for første gang 
 siden coronanedlukningen. Der var omkring 1300 mennesker, hvor 
 omkring 450 tog turen gennem Rude skov. Sognet havde arrangeret 
 fælles transport med bus fra Vor Frue kirke. Det var en dejlig dag! 
 Vi håber, at du kommer med næste år! 
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 Menighedens kalender september 2022 - november 2022 

 Faste messetider 

 Vor Frue Kirke 
 søndag  kl. 09.30 (dansk) 

 kl. 11.30 (engelsk) 
 mandag  kl. 11.30 (engelsk) 
 tirsdag  kl. 11.30 (engelsk) 
 onsdag  kl. 11.30 (engelsk) 
 torsdag  kl. 09.30 (engelsk) 
 fredag  kl. 11.30 (engelsk) 
 lørdag  kl. 17.00 (dansk) 

 Sankt Antoni Kirke 
 søndag  kl. 11.00 (dansk) 

 kl. 18.00 (polsk) 

 september 

 tor. 1 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 2 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 16:00       Herlev festuge, samtale sofa i Herlev Kirke efterfulgt af fællessang 
 18:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 3 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 4      BEDEDAG FOR BISPEDØMMETS BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE 
 09:30       Familiemesse efterfulgt af undervisning  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English followed by church coffee  Vor Frue 

 man. 5 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 6 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:00       Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

 ons. 7 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 tor. 8 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 9 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 10 
 17:00       Messe  Vor Frue 
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 søn. 11 
 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 12 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 13 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 14 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 15 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 16 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 17 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 18    KOLLEKT FOR KATOLSK MENIGHEDSPLEJE 
 09:30       Messe efterfulgt af kirkekaffe  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 19 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 20 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 21 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 22 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 23 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 24 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 25 
 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 26 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 27 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:00       Menighedsrådsmøde  Vor Frue 
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 ons. 28 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 29 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 30 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 oktober 

 lør. 1 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 2       HAVETS SØNDAG 
 09:30       Familiemesse efterfulgt af undervisning  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English followed by church coffee  Vor Frue 

 man. 3 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 4 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:00       Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

 ons. 5 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 6 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 7 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 18:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 8 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 9 
 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Familiemesse og høstmesse  efterfulgt af kirkekaffe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 10 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 11 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 12 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:15  Filmaften - De to paver  Vor Frue 

 tor. 13 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 
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 fre. 14 
 11:30       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 

 man. 17 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 18 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 19 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 20 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 21 
 11:30       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 

 man. 24 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 25 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 26 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 27 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 28 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19.30  Bankospil  Skt. Antoni 

 lør. 29 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 30    KOLLEKT FOR VERDENSMISSIONEN 
 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
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 man. 31 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 november 

 tir. 1 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:00       Møde i rosenkransgruppe  Vor Frue 

 ons. 2 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 3 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 
 19:00       Menighedsrådsmøde  Vor Frue 

 fre. 4 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
 18:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 5 
 10.00  Havedag i Skt. Antoni  Skt. Antoni 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 6      ALLE HELGEN 
 09:30       Familiemesse efterfulgt af undervisning  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English followed by church coffee  Vor Frue 
 15:00  Allehelgens andagt på Gladsaxe Kirkegård 
 16:00  Allehelgens andagt på Vestre Kirkegård 

 man. 7 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 8 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 9 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 10 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 11 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 12 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 13    LATERANKIRKENS INDVIELSE; PAVENS DAG 
 KOLLEKT AF PETERSPENGE; DE FATTIGES SØNDAG 
 TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL SOGNEBLAD 

 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
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 man. 14 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 15 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 16 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 17 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 18 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 19 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 20    JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE 
 09:30       Messe efterfulgt af kirkekaffe  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 21 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 22 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 23 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tor. 24 
 09:30       Mass in English  Vor Frue 

 fre. 25 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 lør. 26      NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER 
 15:00       Adventshygge  Vor Frue 
 17:00       Messe  Vor Frue 

 søn. 27    1. SØNDAG I ADVENT 
 09:30       Messe  Vor Frue 
 11:00       Messe  Skt. Antoni 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 man. 28 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 tir. 29 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 

 ons. 30 
 11:30       Mass in English  Vor Frue 
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 Siden sidst -  fortsat 

 Menighedsdag i Vor Frue kirke lørdag den 27. august 2022 
 Vi have en god og konstruktiv menighedsdag lørdag den 27. august, 
 hvor 18 personer fra menigheden inkl. menighedsrådet deltog. Vi tog 
 udgangspunkt i opsamlingen fra sognets arbejde med 
 Synodeprocessen. 
 Vi drøftede forskellige temaer, hvor vi kom ind omkring behov for flere 
 aktiviteter for og med de unge, sammentømring af menigheden 
 gennem bl.a. studiekredse, etnisk aften, m.m. og fokus på støj under 
 messen. 
 Vi har nu i fællesskab sat nogle datoer i kalenderen både i de 
 kommende måneder og til næste år. 
 Vi vil holde en lignende dag igen hen mod slutningen af året, hvor vi 
 sammen kan aftale og sætte nogle flere aktiviteter i gang for sognet. 

 Det sker i den kommende tid 

 Åben kirke i Herlev Kirke fredag 2. september  fra kl. 16 
 Herlev Fælleskirkelige udvalg er med i et arrangement ved Herlev 
 Kirke fredag 2. september som en del af Herlev Festuge. Der bliver 
 åben kirke fra kl. 16 med mulighed for at sidde i  "samtalesofa" med 
 en samtalepartner og en kop kaffe. Kl. 19 bliver der fællessang inde i 
 kirken. 

 Herlev Fælleskirkelige udvalg er et samarbejde mellem 3 folkekirker, 1 
 baptistkirke og 1 katolsk kirke i Herlev. 

 Høstmesse i Skt. Antoni søndag den 9. oktober kl. 11:00 
 Medbring offergaver af efterårets høst af frugt og grønt til 
 familiemessen. Efter messen er der kirkekaffe. Herunder vil varerne 
 blive bortauktioneret til fordel for Caritas. 

 Filmaften i Vor Frue onsdag den 12. oktober kl. 19:15 
 Vi holder filmaften i Vor Frue kirke onsdag den 12. oktober kl. 19:15 - 
 22:00, hvor vi ser filmen “De to paver”. Der kommer flere 
 informationer om dette arrangement senere, men sæt gerne kryds i 
 kalenderen allerede nu. 
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 Bankospil i Skt. Antoni fredag den 28. oktober kl. 19:30 
 Vi mødes i menighedssalen til banko. Der vil være kaffe og kage. 
 Overskuddet går til videreførelse af p. Peter Tantholdt Hansens 
 arbejde i Peru. 

 Kirkeskatsmåned november 2022 
 I november kører sognet, sammen med andre menigheder i 
 Bispedømmet, en kirkeskatskampagne. Der vil komme flere opslag på 
 vores hjemmeside om kirkeskat, og vi vil fortælle om det til messerne. 
 Desuden vil flere af sognets medlemmer få et brev tilsendt. 
 Kirkeskatten er afgørende for, at vi som sogn kan betale for varme og 
 el og foretage den nødvendige vedligeholdelse af vores bygninger. 
 Kirkeskatten er også med til at betale præsternes løn og understøtte 
 præstestuderende. 
 Du kan tilmelde dig kirkeskatordningen med blanketten på sidste side 
 af sognebladet. 

 Havedag i Skt. Antoni lørdag den 5. november kl. 10:00 
 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 giver kaffe og kage. Vi 
 slutter ca. kl. 14:00 

 Allehelgensandagt søndag d. 6. 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. 

 Adventshygge i Vor Frue lørdag den 26. november kl. 15:00 
 Traditionen tro inviteres 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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 Biograftur for de unge i menigheden søndag den 18. december 
 Vor Frue og Sankt Antoni Unge Katolikker holder en biograftur for 
 unge i menigheden! Det er søndag den 18. december efter den 
 engelske messe. Der kommer flere informationer om dette, men sæt 
 gerne kryds i kalenderen! 

 Skabelsestid 2022 

 Skabelsestid er en periode, hvor verdens 2,2 milliarder kristne er 
 indbudt til at bede for og forny deres omsorg for skaberværket. 
 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. 

 Markering af skabelsestid er en del af den grøn kirke-plan, som vores 
 menighedsråd har adopteret. I lighed  med sidste år er det planlagt at 
 bruge septembers kirkekaffe i Herlev som en anledning til at fordybe 
 os i emner omkring skaberværket. Der kommer også indlæg på 
 sognets webside,  vorfrueogsktantoni.dk  , med yderligere  stof til 
 inspiration om dette tema. 

 Læs mere om grøn kirke her:  ttps://www.gronkirke.dk/skabelsestid/ 
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