
 Vor Frue og Skt. Antoni Sogn 
 Sogneblad nr. 54                    December 2022 – Februar 2023 

 Kære venner! 
 Så er det snart jul, hvor vi fejrer Jesu fødsel, og 
 hvor vi endnu engang glæder os over, at Vor 
 Frelser er kommet til verden. Gud elsker os og 
 tænker hele tiden på os og gør sit bedste til at 
 hjælpe os. Hvert år ved Jesu fødsel, håber vi på, 
 at der vil komme fred i verden og det af gode 
 grunde. Der er krig i Ukraine og en truende 
 situation i Nordkorea og i Kina og voldelige 
 konflikter i andre dele af verden. De fleste af os 
 håber på at kunne hygge os med familiemedlemmer eller venner og 
 veksle gaver med hinanden. Det er helt i orden, og man skal ikke have 
 dårlig samvittighed over det, fordi andre prøver at overtale os til at 
 gøre mere for de fattige. De fleste gør, hvad de kan, for at bidrage til de 
 mange velgørenhedsorganisationer, der spørger om hjælp ved 
 juletiden. Vi vil gerne vise vor kærlighed for hinanden. Men mange 
 andre har overskud med hensyn til deres tid og ressourcer og kan 
 gøre en frivillige tjeneste ved at sørge for de fattige og hjemløse, så de 
 også kan få, i det mindste én dag, hvor de kan mærke, at nogen 
 tænker på dem. Og vi takker disse mennesker for deres indsats over 
 for dem. Lad os, i denne advents -og juletid, bede for hinanden og vore 
 brødre og søstre i hele verden, at vi, som Kristi disciple, vil gøre vores 
 bedste til at stifte fred blandt de folk, vi møder i vor hverdag. 

 Jeg ønsker jer alle en god advent og en velsignet jul. 

 p. Allen 
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 From Fr. Joy 
 My dear friends in Christ, 

 I think that we have had a beautiful bunch of 
 months in the summer and autumn to keep the 
 flame of faith burning brightly in us and on 
 earth. Thanks for your faith, prayer life, 
 worship, and service to the parish that you all 
 witness throughout every year. In this 
 newsletter, I will write about Catholicism: The 
 Fullness of Truth. 

 Religion, God, and salvation, sin and grace, morals and ethics, the 
 Bible and the commandments, Church and sacrifice, sacraments and 
 sacramentals. It’s not fashionable to discuss these topics today. They 
 have no scientific basis, they are outdated, they are simply not true. 
 According to science and technology, it’s a big lie. There is no 
 historical truth or background. That’s how an average person feels 
 today. 

 Churches are being closed, Catholics are leaving the Church, and 
 more and more people are becoming agnostics and atheists. I can 
 understand some of the criticism aimed at the Roman Catholic 
 Church today: sexual abuse, wrong management of wealth, lifestyles 
 that do not witness Christ’s words. These all call for renewal. 

 But we must understand the reality of the Church: The Church is full 
 of both saints and sinners. Human and divine—as Jesus said we are 
 in the world, but we are not of this world. “If the world hates you, you 
 know that it hated Me before it hated you. If you were of the world, the 
 world would love its own. Yet because you are not of the world, but I 
 chose you out of the world, therefore the world hates you” (John 
 15:18–19). 

 By realizing and believing that Catholicism holds the fullness of truth, 
 we could make this world like heaven above. That is the primary 
 mission of every baptized person in the world. The Catholic faith has 
 the fullness of faith because we have saints, our blessed mother Mary, 
 the Eucharist, the holy sacrifice of the Mass, the Pope, apostolic 
 succession, and many other blessings. 
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 This is not to denigrate other churches. It’s just that other churches 
 were founded by other humans, but the Catholic church has a deep 
 and profound foundation in Jesus Christ. Apostolic succession is our 
 direct connection to our Lord Jesus Christ. Succession is handed 
 down from the first leader, St. Peter. “And I tell you, you are Peter, 
 and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not 
 prevail against it” (  Matthew 16:18  ). Down through  the ages, bishops 
 have laid hands on priests, bishops, cardinals, and popes, stretching 
 back to the twelve Apostles and Jesus Christ. 

 Every priest and bishop can trace his authority to that physical touch. 
 An unbroken line of anointing and laying on hands starting with 
 Jesus Christ. 

 This truth we proclaim on every Sunday at Mass through the Creed: 
 “One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.” Jesus is the founder of 
 the Church. Many theologians and Church fathers such as the saints 
 John Chrysostom, Augustine, Thomas Aquinas believe this: there is 
 only One Church. And two topics have resonated for more than 2000 
 years: our blessed mother Mary and the Eucharist… (to be continued). 

 So, friends be close to Mary. She wants to lead us to her Son. Let’s 
 celebrate the forthcoming feast of Jesus’ birth and welcome Him in 
 2023 with Mary, the Mother of God. 

 I wish you all a blessed Christmas and holy New Year. 

 –Father Joy 
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 Fra menighedsrådets formand 

 Kære alle 
 Så nærmer julen sig. Vi går ind i advent og 
 forberedelsen til Herrens fødsel. Og vi går også 
 snart ind i et nyt år. 
 2022  har været en tilbagevending til lidt mere 
 normaliserede forhold til messerne, selvom der 
 er stadig nogle ting, som ikke er vendt tilbage til 
 deres normale måder at være på. 

 Vi har haft fokus på kirkeskat i november. 
 Kirkeskat, som vi mange gange har skrevet og 
 talt om, er afgørende vigtig for driften af vores 
 kirke/sogn og den Katolske kirke i Danmark. 
 I år har det bl.a. betydet, at vi kunne renovere køkkenet i 
 præstegården i Vor Frue kirke, så vores præster kan have mere 
 ordnede forhold. Og som vi også ved fra vores egne hjem, når man 
 først går i gang med sådan noget, så fører det til et behov for at fikse 
 andre ting. 
 I 2023 skal vi også til at kigge på at få ordnet lyden i Vor Frue, da 
 denne ikke har fungeret optimalt i lang tid. 
 I Skt. Antoni betyder kirkeskat ligeledes, at vi ikke skal fryse denne 
 vinter, forhåbentligt, som vi gjorde i december/januar, da vi nu har 
 fået radiatorer sat op. 

 I januar vil vi igen afholde en menighedsdag, ligesom vi gjorde i 
 august 2022, hvor alle var inviteret til at være med til at planlægge de 
 kommende aktiviteter. Den 14. januar gælder det 2023. 
 I år har det bl.a. ført til en filmaften, hvor vi så "De to paver", en 
 ganske hyggelig aften. Menighedens dag er en måde at have direkte 
 indflydelse på hvilke ting, vi som menighedsråd og sogn har fokus på. 

 Jeg ønsker alle en velsignet advent og jul. 

 Franz Igwebuike, Menighedsrådsformand 
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 Nyheder fra Caritas 

 Kære sognemedlemmer 

 Caritas’ jubilæum:  Den 10. november fejrede Caritas  sit 75 års 
 jubilæum med en pontifikalmesse i domkirken med efterfølgende 
 reception i anledning af udgivelsen af jubilæumsbogen: 75 år i 
 tjeneste for næsten. Bogen kan købes i Pastoral Centrets webshop: 
 https://pastoral.dk  for 199 kr. Indtægterne fra salget  af bogen går 
 udelukkende til Caritas’ arbejde. 

 Caritas åben Rådgivning og Caritas Retshjælp 
 Caritas åben Rådgivning og Caritas Retshjælp flytter til nye omgivelser 
 i Caritas Migranthus, som blev lanceret den 10. november. Caritas 
 Migranthus ligger tæt på Københavns Hovedbanegård og står klar til 
 at hjælpe de migrantarbejdere, der som følge af deres placering i 
 samfundets periferi befinder sig i en skrøbelig position.                Med 
 åbningen af migranthuset samler Caritas Danmark nu mange af sine 
 eksisterende tilbud under et tag: Psykologtilbud, socialrådgivning og 
 retshjælp. Derudover vil der komme nye tilbud med fokus bl.a. på 
 beskæftigelse. Læs mere på  www.caritas.dk  under nyheder. 

 Men vi mangler frivillige socialrådgivere og værter til Rådgivningen. 
 Har du en faglig kompetence, og kunne du tænke dig at bidrage med 
 din hjælp, eller kender du måske en, der kunne have lyst til at bidrage 
 til Caritas’ indenlandske arbejde, så kontakt endelig Caritas på tlf. 
 38180000. 

 Caritas Gåklub 
 Se planen for turene på opslagstavlen i våbenhuset. De finder sted 
 hver lørdag med mødetid kl. 13. Du kan tilmelde dig  på 
 www.caritas.dk  og på FaceBook. Der er endnu tre ture  i december. 
 Hold øje med den ny plan for januar og februar, som sættes op 
 omkring årsskiftet. 

 Adventsindsamlingen 
 Adventsindsamlingen  går til at støtte mennesker, der  i Ukraine går  en 
 bidende kold vinter i møde med mangel på vand, varme og strøm som 
 følge af de russiske bombardementer. Du kan hjælpe de meste 
 sårbare familier i det krigsramte land gennem de kommende 
 vintermåneder ved at give et bidrag til årets adventsindsamling. Du 
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 kan støtte via  MobilePay 61100  eller ved at gå ind på Caritas’s 
 hjemmeside www.caritas.dk 

 Caritas er selvfølgelig i kontakt med Caritas Ukraine, der lige siden 
 krigens start har været engageret i at hjælpe medborgere i nød, og 

 Caritas Ukraine er til stede med nødhjælp tæt på frontlinjen bl.a. iI 
 den sønderbombede ukrainske havneby Mykolajiv. Store dele af byen 
 ligger i ruiner, og mange af byens indbyggere er helt afhængige af 
 hjælp for at kunne klare sig igennem vinteren. Dit bidrag går derfor til 
 uddeling af mad, vand, varmt tøj, tæpper og brændsel samt etablering 
 af modtagecentre med generatorer og vandvarmere. 

 Også det kan du læse mere om på  www.caritas.dk  . 

 Jette Svane Hansen, Caritas' sognerepræsentant 

 Lidt fra Vincentgrupperne 

 Langvarig støtte til bosted for børn med handicap i Vietnam 

 Det er nu over 20 år siden Sankt Vincent Grupperne startede med at 
 støtte børnehjemmet ’House of Hope’, i Hue city, Vietnam. 

 House of Hope blev grundlagt i 1996 af søsterordenen 'Lovers of the 
 Holy Cross Congregation’ for at tage imod de børn med handicap og de 
 forældreløse børn, der blev forladt fra hospitalet. De modtog også børn 
 med handicap fra de fattigste familier, der ikke havde mulighed for at 
 passe dem. 

 Bostedet tilhører ’Holy Cross Congregation’, så personalet og lærerne 
 er menighedens nonner og nogle frivillige. De tager sig af børnene, 
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 underviser dem og giver fysioterapi til de børn, der har handicap. De 
 hjælper også de forældreløse i de almindelige skoler. 
 Pt. er der 59 børn på bostedet - 20 forældreløse og 39 med forskellige 
 handicap, bl.a. udviklingshæmmede, hjerneskadede, og børn, der er 
 ude af stand til at høre og tale. 
 Driftsomkostningerne er på ca. 350.000 kr om året. Heraf bidrager 
 Sankt Vincent Grupperne årligt med ca. 45.000 kr. 
 Driftsomkostningerne dækker: 

 -  Skolepenge for de forældreløse børn i normalskolen. 
 -  Udgifter til mad. 
 -  Udgifter til pasning, ernæring, lægeundersøgelser hver måned, 

 medicin til børn med handicap og svage børn. 
 -  Udgifter til fysioterapi til alvorligt handicappede hver uge. 
 -  Sightseeing for børnene. 
 -  Skolematerialer til børnene. 
 -  Hygiejneartikler. 

 Personalet i House of Hope på 25 personer består af: 16 søstre, 2 
 fysioterapeuter, en læge og nogle unge frivillige. Det beløb, som SVG 
 støtter med, bruges til de daglige rutiner på House of Hope for 
 personalet, de forældreløse børn og børnene med handicap. Til de 
 forældreløse børn er det skolepenge, mad og skolematerialer. Til 
 børnene med handicap er det gebyr for pasning, fysioterapi og mad. 

 Du kan hjælpe børnehjemmet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 
 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen 
 Vietnam I. 

 Kort om Sankt Vincent Grupperne (SVG) 
 -  SVG blev grundlagt for over 60 år siden. 
 -  Foreningen er opkaldt efter præsten Vincent de Paul 

 (1581-1660), som stiftede den katolske orden, der hedder 
 lazaristerne eller Vincentpræster. 

 -  SVG’s formål er at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel 
 for fattige, primært i udviklingslande i Afrika og Asien. 

 -  Bidragydere er privatpersoner, fonde, kulturstyrelsen, 
 menigheder og ordener 

 -  Vi udbetaler ca. 1. mill. kr. årligt til projekterne 
 -  Mange af projekterne støtter skolegang og uddannelse. 
 -  De fleste projekter drives af lokale katolske organisationer. 
 -  Bestyrelsens og lokalgruppernes arbejde er ulønnet. 
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 Siden sidst 

 Kirkeskatskampagne november 2022 
 I november måneden har vi haft fokus på kirkeskat. 
 Kirkeskat er afgørende vigtig for driften af vores kirke/sogn og den 
 Katolske kirke i Danmark. 
 I år har det bl.a. betydet, at vi kunne renovere køkkenet i 
 præstegården i Vor Frue kirke og få sat radiatorer op i Skt. Antoni 
 kirke. Se billederne nedenunder. 
 I 2023 skal vi også til at kigge på at få ordnet lyden i Vor Frue, da 
 denne ikke har fungeret optimalt i lang tid. 
 I vores næste sogneblad vil vi bringe nogle statistikker om, hvordan 
 det så er gået for os. Indtil nu har de udsendte breve betydet, at der 
 er 92 nye personer, som har tegnet en kirkeskatsaftale i hele 
 bispedømmet. Dertil er der 28 andre, som selv har henvendt sig. 
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 Menighedens kalender december 2022 - februar 2023 

 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) 

 december 
 tor. 1 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 2 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 18:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 3 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 4  2. SØNDAG I ADVENT 
 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 rosenkransgruppen  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 
 søn. 11  3. SØNDAG I ADVENT 
 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 
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 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  4. SØNDAG I ADVENT 
 09:30  Messe efterfulgt af firmelsesundervisning og kirkekaffe  Vor Frue 
 10:30  Biograftur for de unge i menigheden efter 9:30 messen  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  JULEAFTEN 
 15:00  Juleaftensmesse                                                                      Vor Frue 
 søn. 25  HERRENS FØDSEL 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 26  2. JULEDAG; STEFAN, DEN FØRSTE MARTYR 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 27 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 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 
 lør. 31  NYTÅRSAFTEN 
 15:00  Messe  BEMÆRK ÆNDRET TID  !  Vor Frue 
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 januar 
 søn. 1  MARIA, GUDSMODER; KOLLEKT FOR BIBELSELSKABET 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English followed by church coffee  Vor Frue 
 man. 2 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 3 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 19:00  Møde i rosenkransgruppen  Vor Frue 
 ons. 4 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 5 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 6 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 18:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 7 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 8  HERRENS ÅBENBARELSE 
 09:30  Familiemesse efterfulgt af undervisning  Vor Frue 
 11:00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 9  HERRENS DÅB 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 10 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 ons. 11 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 12 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 13 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 14 
 10:00  Menighedsrådsmøde  Vor Frue 
 11:30  Menighedens dag  Vor Frue 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 15 
 09:30  Messe efterfulgt af kirkekaffe  Vor Frue 
 10:30  1. kommunions- og firmelsesundervisning  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 16 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 17 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 

 12 



 ons. 18 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 19 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 20 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 21 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 22 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 23 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 24 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 ons. 25 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 26 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 27 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 19:30  Pakkefest for p. Tantholdt-Hansens arbejde i Peru  Skt. Antoni 
 lør. 28 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 29  ANSGAR 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 30 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 31 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 februar 
 ons. 1 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 2 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 3 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 18:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 4 
 17:00  Messe  Vor Frue 
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 søn. 5  HERRENS FREMSTILLING; BLASIUSVELSIGNELSE 
 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. 6 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 7 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 19:00  Møde i rosenkransgruppen  Vor Frue 
 ons. 8 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 9 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 10 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 11 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 12  TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL NÆSTE SOGNEBLAD 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe (bemærk, ingen kirkekaffe)                                            Skt.Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 13 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 14 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 ons. 15 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tor. 16 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 fre. 17 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 18 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 19  FASTELAVN 
 09:30  Messe efterfulgt af kirkekaffe  Vor Frue 
 10:30  Undervisning og fastelavnsfest  Vor Frue 
 11:00  Familiemesse efterfulgt af kirkekaffe med tøndeslagning  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 20 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 21 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 ons. 22  ASKEONSDAG 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 19:00  Messe og uddeling af aske  Vor Frue 
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 tor. 23 
 09:30  Mass in English  Vor Frue 
 19:00  Menighedsrådsmøde  Vor Frue 
 fre. 24  DUK WEEKENDTUR FOR 1. KOMMUNIKANTER 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 lør. 25  DUK WEEKENDTUR FOR 1. KOMMUNIKANTER 

 NÆSTE SOGNEBLAD UDKOMMER 
 17:00  Messe  Vor Frue 
 søn. 26  1. SØNDAG I FASTEN 

 DUK WEEKENDTUR FOR 1. KOMMUNIKANTER 
 09:30  Messe  Vor Frue 
 11:00  Messe  Skt. Antoni 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 man. 27 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 
 tir. 28 
 11:30  Mass in English  Vor Frue 

 De ungdommelige sider 
 En hilsen fra undervisningsteamet 

 Velkommen til undervisnings sæsonen 2022-2023: 
 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! 👍 
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 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 skab venskaber for livet. 
 Du får også bladet Gloria, hvor du kan læse om, hvad der rører sig i 
 den katolske danske ungdomsverden 

 Vil du med til World Youth Day/Verdensungdomsdagene? 
 Vil du med til World Youth Day/Verdensungdomsdagene  i Lissabon 
 med DUK ? Læs mere her:  https://duk.dk/wyd/ 

 Menigheden støtter med op til 1.000 kr. ved ansøgning til 
 menighedsrådsformanden Franz Igwebuike på  Franz@Igwebuike.dk 
 senest den 31/12/2022 

 Det sker i den kommende tid 

 Biograftur for de unge søndag den 18. december 
 Er du mellem 12 og 25? Så skal du med til menighedens biograftur for 
 at se “Avatar 2” i Big Bio Herlev. 
 Vi mødes til messen kl. 9:30 i Vor Frue og går samlet ned til Big Bio, 
 hvor vi skal filmen. 
 Menigheden giver billetten, popcorn til deling og en sodavand. 
 Vi slutter i Big Bio, hvorfra man selv finder hjem. Der kommer en 
 særskilt besked, når vi nærmere os med flere detaljer. 
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 Menighedsdag i Vor Frue lørdag den 14. januar kl. 11:30 
 Vi gentager successen fra august, hvor vi var omkring 20 mennesker, 
 der mødtes for at tale om nogle af de overvejelser menigheden havde i 
 forbindelse med den synodale proces. Dette førte til konkrete forslag 
 til aktiviteter, som vi besluttede skulle gennemføres. 
 Så få direkte indflydelse på hvilke aktiviteter, vi har i menigheden! 
 Vi starter med frokost kl. 11:30 i Vor Frue kirkes menighedssal, 
 hvorefter vi arbejder i grupper omkring aktiviteter og andre områder i 
 sognet. Vi slutter senest kl. 15:00. 

 Sidste gang arbejdede vi med nedenstående 3 temaer 

 Pakkefest i Skt. Antoni Kirke fredag den 27. januar kl. 19:30 
 Vi starter kl. 19.30 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 den oprindelige befolkning i Peru i 1998. Kom og vær 
 med til en hyggelige aften. 
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 Fastelavn i Skt. Antoni søndag den 19. februar 
 Traditionen tro holder vi Fastelavn i Skt. Antoni med tøndeslagning. 
 Vi har familiemesse og efterfølgende kirkekaffe denne søndag og ikke 
 den 2. søndag, som vi plejer. Der er præmier til bedst udklædte dreng 
 og pige samt kroner til kattekonge og kattedronning. 
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