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Kære Menighed

og beder om Guds særlige velsignelse
over dem. Alle, der arbejder i forskellige områder, er frivillige.

Vi har haft en lang og varm sommer,
og det er dejligt at have det lidt køligt.
Vi er tilbage i vores arbejde og vores
daglige rutine. Vi oplever en dejlig
september måned, og vi forventer et
flot efterår med nogle flotte farver.

En af kirkens traditionelle tjenester er at besøge de syge og de ældre.
Jeg vil meget gerne besøge dem, som
jeg kan og velsigne dem i Jesu Kristi
navn. Hvis I kender nogle syge eller
ældre, som gerne vil besøges, må I
gerne skrive til mig eller bare sige det
til mig. Det er også en kærlighedens
tjeneste, som alle kan udføre. Der kan
være nogle ældre eller syge, som sidder helt alene og føler sig ensom. De
har måske brug for at være sammen
med nogle andre, men kan ikke bevæge sig. Vi kan give lidt af vores tid til
at besøge dem og bede sammen med
dem.

I min sommerferie rejste jeg til Canada og til Mexico og har været i forskellige kirker og har mødt forskellige
biskopper, præster og lægfolk, som
fortalte mig om deres forfærdelige situation med en stor præstemangel, så
der ikke kan holdes hverdagsmesser
og selv søndagsmessen kan ikke holdes som før. Så kom jeg i tanke om, at
vores menighed er én, der har hverdagsmesser (undtagen mandag) og flere
messer om ugen både på dansk og på
engelsk.

Vi kan altid bede sammen som en
gruppe og støtte hinanden i vores tro.
Vi kan opbygge et trosvenskab, dvs.
finde nogle venner, som har interesse
for at bede sammen og for at diskutere
nogle emner, som vi måske har brug
for at høre mere om. Jeg er helt sikker på, at vi på den måde kan hjælpe
hinanden og tilbyde en lille tjeneste.
Man kan sagtens sætte sig alene og
læse om forskellige emner, men det
er noget andet, når vi sætter os sammen og lytter til hinandens oplevelser.
Vi kan altid finde Gud i en anden. Jeg

Som én, der kommer fra en kultur,
hvor folk er meget religiøse og hvor
næsten alle mennesker praktiserer
deres religion, hvad enten de er kristne
eller ej, er mit fokus mere på den pastorale tjeneste. Vi er en stor menighed
med ca. 2500 medlemmer, og det
kræver meget. Jeg er meget glad for
vores frivillige medarbejdere, som er
en stor hjælp. Med dem kan jeg give
mig meget mere tid til min pastorale
tjeneste. Jeg takker alle de frivillige

Forsiden: Alle Sjæles og Helgens dag. Adventstiden. Jesu fødsel. Julen.
Af billedkunstneren Jan Kozon
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takker alle, der allerede er involveret i
sådan en tjeneste. Lad os vandre sammen for at fejre julefesten, og finde
Jesus for hinanden ligesom de tre vise
mænd, der vandrede fra østen, fandt
Messias i Bethlehem og tilbad ham.

erår!
Med venlig hilsen og Herrens velsignelse
P. Alren

Jeg ønsker jer alt vel og et godt eft-

Menighedsrådet fra venstre mod højre:
Fergus Clancy, Tummas Planck, Martin Ebert (bagest), Michele Fejø, Gunnar
Lorenzen (bagest), Eric Maillet, Sebastian Horch (bagest), Pater Alren
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En dejlig tur til Ledreborg Slot
Af Susanne Viby

Torsdag d. 13 september havde P. Alren
arrangeret en tur for os 11 medlemmer
af menigheden til Ledreborg Slot ved
Roskilde. Ejerne, Lensgrevinde Silvia
Munro (f. Holstein- Ledreborg) og
hendes skotske mand, John Munro, er
katolikker og gode venner af P. Alren.
Ledreborg Slotskirke er katolsk, og
hører under Sct. Laurentii Kirke i
Roskilde, som P. Alren betjente i de år,
han var sognepræst i Roskilde. Derfor
var det et varmt gensyn, da de hilste
på hinanden på gårdspladsen foran
slottet.

Vi begyndte dagen i den lille, smukke
slotskirke, hvor P. Alren fejrede messe
for os. Derefter fik vi en spændende
og meget personlig omvisning af
Silvia Munro rundt i slottes meget
smukke stuer, sale, gemakker og det
store køkken i kælderen.
Ægteparret har siden 1987 drevet det
gamle slot, bygget i 1740, med hjælp
fra en håndfuld ansatte og kæmper
for at holde de aldrende bygninger
ved lige. En del af indtægterne tjenes
ind ved at afholde rundvisninger på
slottet og arrangere slotskoncerter og
livsstilsmesser i slotsparken.

Ledreborg Slot fra 1740 har været i familien Holstein- Ledreborgs eje i 250
år og ejes nu af 8. generation Silvia Munro og hendes skotske mand. Her er
gruppen fra Sankt Knud Lavard kirke med slottet i baggrunden.
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Efter rundvisningen spiste vi vores
medbragte mad i slotsparken og gik en
tur rundt i barokhaven. Et fantastisk
udsyn mødte os fra de høje niveauer.

bad vi sammen i kirken, og så var
vi afsted igen til en lille restaurant i
folkeparken i nærheden. Her nød vi en
kop kaffe og udsigten over Roskilde
fjord, mens vi fordøjede alle dagens
indtryk.

Vi forlod Ledreborg Slot og tog til Sct.
Laurentii kirke i Roskilde, hvor vi fik
en lille rundvisning af en af kirkens
medarbejdere, Claude. En lille bøn

Fotos ved Susanne Viby, Wiktor
Pizyc, og p. Alren.

Interiøret er fra 1740’erne og er i meget fin stand. Der er blandt andet nogle
fine gobeliner vævet i 1736 af den franske tapetmester F. Leger, som også vævede gobeliner til Christiansborg Slot, der desværre brændte i 1794. Gobelinerne på Ledreborg er de eneste fra den tid, man har tilbage i Danmark, derfor
har Nationalmuseet været på slottet og ophængt gobelinerne med velcrobånd,
så man hurtigt kan tage dem ned i tilfælde af brand.
Slottet har også en sjælden samling hollandske malerier, som netop er blevet
registreret af en hollandsk professor.
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Ledreborg Slotskirke: Familien Holstein- Ledreborg var protestantisk igennem flere århundreder og slotskirken var protestantisk sognekirke indtil 1899.
Et ægteskab med en franskfødt kvinde gav katolsk inspiration i familien, og
Lensgreve Johan Ludvig Carl Tido Holstein - Ledreborg (1839-1912) konverterede til den katolske tro i 1910. Siden da har der været afholdt katolsk
messe. Kirken hører under Roskilde Sogn. Der er messe hver 1. søndag i
måneden kl. 17.
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Alle Sjæles dag

Fredag den 2. november er der Alle Sjæles Messe klokken 17, hvor vi
mindes de afdøde.
Man er velkommen til (i forvejen) at komme med navne på de afdøde.

Adventsfest

Søndag den 2. december 2018
Efter messen kl. 10 i menighedslokalet.
Medbring en ret til fælles buffet. Tilmelding på tilmeldingsliste i kirken.

Kom med til

Nytårsaftens taksigelsesfest i Skt. Knud Lavard Kirke

Mandag den 31. december 2018
Kl. 16:30 Messe
Kl. 18 Dronningens nytårstale og velkomstdrink, efterfulgt af spisning
(3 retters menu)
Kl. ca. 22 Lovprisning med rosenkrans
Kl. 24 skåler vi nytåret ind med champagne og kransekage
Pris: Voksne 150 kr. Børn 50 kr. Medbring selv drikkelse til maden
Adresse: Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kgs. Lyngby
S.U. og betal inden d. 22. december på MobilePay 90768, skriv navn +
antal børn og voksne.
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Referat af menighedsmøde den 26. august 2018 i
Sankt Knud Lavard Kirke

Mødet startede efter den danske
messe og blev afviklet sammen med
sommerfesten. P. Alren indledte mødet med en bøn, hvorefter formanden
for menighedsrådet, Eric Maillet, bød
velkommen til alle og udtrykte, at han
på vegne af menighedsrådet glædede
sig til at høre på menigheden.

glasvæg for enden af kirken og en udgang fra kirken til haven. Dertil kommer nogle vedligeholdelsesplaner,
som omfatter bl.a. taget.
Eric fortalte videre om planerne om
at styrke ungdomsarbejdet og at der
også er sat fokus på økonomi. I den
forbindelse er der nedsat et udvalg,
som skal se på kirkeskat og fundraising. P. Alren besluttede sammen med
menigheden at flytte sommerfesten til
sidst i september og kalde det høstfest
istedet.

P. Alren fortsatte med at fortælle om, at
der er nedsat en gruppe, som skal se på
ændringen af kirkerummet og alteret.
Gruppen arbejder med planlægningen,
og når der foreligger en endelig plan,
vil den blive forelagt menigheden.
P. Alren takkede alle de frivillige,
som lægger et stort arbejde i kirken,
og som er så vigtig for menigheden.
Han gav en særlig tak til katekeseog firmelses-undervisningsgruppen,
ungdomsklubben samt børne- og ungearbejdet, sekretær, sakristi- og ministrantgruppen, rengøringsgruppen,
havegruppen, kirkekaffeansvarlige,
vedligeholdelsesansvarlige, Caritas
gruppen og kommunikationsgruppen.
P. Alren bemærkede, at vi stadig mangler et fast kor og vi skal finde en god
organist som vi gerne vil ansætte.

Der kom en del spørgsmål fra salen,
bl.a. spurgte Thomas Halle om
muligheden for at sikre skattefradrag
af kollektbidrag via MobilePay. Eric
svarede, at det ville være en oplagt
opgave til den nye gruppe, der ser på
kirkeskat og fundraising. Der blev
også spurgt om der var mulighed for
at gentage kurserne for dem, der læser
op, og der var enighed om at gentage
kurserne. Sebastian Olden Jørgensen
spurgte om der er planer for fælles
aktiviteter med de to grupper; altså
den danske og den engelske. P. Alren
svarede, at der er planer om to gange
årligt, at have fælles søndagsmesse.

Formanden, Eric Maillet, præsenterede det nye menighedsråd, som består
af: Fergus Clancy, Sebastian Horch,
Gunnar Lorenzen (sekretær), Martin
Ebert, Tummas Planck, Michele Fejø
(pastoralråd og forretningsudvalg).
Derefter præsenteredes de forskellige
udvalg under menighedsrådet.
Eric fortsatte med at fortælle om planerne vedrørende ændringer af kirkerummet, bl.a. planer om at vi skal
have et krucifiks, planer om at flytte
tabernaklet, planer om at opføre en

Wiktor spurgte til de vedligeholdelsesprojekter der er planlagt, og Eric
svarede, at der er en ingeniørrapport,
som redegør for vedligeholdelsesprojekterne, samt prioriteter. Dertil skal
vi sikre os finansiering til de forskellige, evt. med bistand fra bispedømmet. Det blev dog også pointeret, at
bispedømmet har mange udgifter til
mange ældre bygninger og kirker.
Referent: M. Fejø
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English Church Choir
By David Pelegrin Garcia

Hi!

23rd at 7pm at St Anne Church in
Amager. Save the date as this will be
an excellent occasion to listen to different international catholic choirs in
our region and worship the Lord all
together in song.

We are the English Church Choir, with
about 15 people from all around the
world who worship God every Sunday at the 1pm mass. Would you like
to join us singing or playing? Send an
email to david.pelegrin@gmx.com,
or simply pass by after the mass! We
practice before the mass at 11h30.

Christmas carol concert

We invite singers and musicians from
the different communities (Danish,
English speaking, Vietnamese) to
join us for a Christmas carol concert
on Saturday 15th December after the
evening mass. Rehearsals will start in
November and will take place in the
church on Thursday evenings 7pm –
9pm. If you are interested, please send
an email to david.pelegrin@gmx.com.

Danish Catholic International
Communities' Music Ministry
Concert

This year we plan to participate in the
DCICMM (Danish Catholic International Communities' Music Ministry)
concert taking place on November
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Mit liv som seminarist
Af Daniel Steiner Ebert

Det tager seks år at uddanne sig til
præst. De seks år er grunduddannelsen, og så er det meget normalt at man
slutter med et 2-3 års speciale.

Kaldet til at forkynde:
Gademission

Efter meget kort tid på seminariet blev
det klart for mig, at det ikke var nok
for mig at sidde og studere troen, men
at jeg også var nødt til at udleve den
på en mere bogstavelig måde. Det
syntes min kammerat Paschal også.
Så vi startede en gademission for at
forkynde evangeliet til de hjemløse i
Birmingham. Det skal siges, at dem er
der rigtig mange af!

Mit navn er Daniel Steiner Ebert,
og jeg er 29 år gammel, og er født
og opvokset i Virum-Sorgenfri. Min
sognekirke er Sankt Knud Lavard,
hvor jeg er kommet det meste af mit
liv, og hvor min familie er kommet
igennem tiden. Som forberedelse til
præsteseminariet boede jeg en tid i
Bredgade ved Domkirken.

Vores model er meget enkel. Mød dem
med Jesu Kristi kærlighed og forkynd
dem det glade budskab: at Jesus døde
på korset for vores skyld og har befriet
os fra syndens trældom, at han genopstod fra de døde og har givet os evigt
liv i Ham.

Jeg har nu læst på Saint Mary’s College Oscott, lige uden for Birmingham
i England i tre år og er lige begyndt på
mit fjerde år. En slags praktikår, som
jeg aftjener i Aalborg menighed, Sankt
Mariæ.

Vi blev meget hurtige enige om, at
det var det, vi kunne give dem: evangeliets glæde og vidnesbyrd om Jesu
Kristi kærlighed. Det er enkelt og
lyder ikke af meget, men det virker.
Når mennesket bliver mødt med Guds
kærlighed, er der ikke grænser for,
hvad der kan ske.

Uddannelsen

Præsteuddannelsen er opbygget omkring fire søjler
1) Det åndelige: Bønnen og ens personlige forhold til Gud.
2) Det menneskelige: At man er et
velfungerende individ, der kan
klare sig selv, og det sociale.
3) Det akademiske: En bachelor i filosofi og en bachelor i teologi.
4) Det pastorale: Sognearbejdet
og at viderebringe troen og
sakramenterne.

Det var grænseoverskridende i starten,
men vi tænkte, at Kristus har givet alt
for os, nu giver vi lidt tilbage til Ham,
og hvis noget går galt, så lider vi for
Hans skyld. For eksempel når folk
håner en for ens tro osv.
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Det har været en kæmpe velsignelse
for os, og der er efterhånden sket
mange vidundere og ja – endda mirakler i vores tre år på gaden. Når Kristus
siger: ”Det I har gjort imod en af disse
små, har I gjort imod mig”, kan man
roligt tage det helt bogstaveligt. Men
det er svært at skrive om, det er noget
der skal opleves, så jeg opfordrer alle,
der læser dette, til at gå ud og forkynde evangeliet. Menneskeheden tørster
efter vor Herre og Gud Jesus Kristus.

Kirkens katekismus er et godt sted at
starte, og for de unge, Youcat (de unges katekismus). Derudover kan man
dykke ned i andet vatikanerkoncils
dokumenter. Der findes også mange
gode engelske kilder, så som Bishop
Barron og Fr. Mike Schmitz og mange
andre.
Vores tro er så uendelig dyb, og man
kan blive ved med at gå dybere og dybere ind i den. Hvis vi ikke gør dét, er
det som kun at åbne en fantastisk gave
halvt. Troen er så meget mere end bare
et Søndagstillæg.

At studere sin tro

At forkynde evangeliet er ikke bare
noget præsten eller seminaristerne
(præstestuderende) skal gøre, men
simpelthen de døbtes pligt. Det er
selvfølgelig nødvendigt, at man kender sin egen tro, altså den ene sande og
hellige katolske tro, før man kan videregive den. Det betyder også, at man
studerer den og dykker ned i den. At
man ikke bare sidder og venter på, at
der kommer en præst og fodrer en.

Til sidst vil jeg opfordre alle, der læser
dette, til selv at fordybe sig i troen for
at komme ind der, hvor man kan tænde
en brændende kærlighed i hjertet til
Vor Herre og Frelser Jesus Kristus, og
i den brændende kærlighed gå ud og
forkynde det hellige evangelie.
Daniel S. Ebert

Diakon David, med det røde hår og Paschal, som startede gademissionen med
Daniel
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Lørdagsmesse i Skt. Knud Lavard den 9. februar 2008. Skitse: Jan Kozon

Smil til fotografen
Bed til Jomfru Maria
Om data og samtykke
Af Jan Kozon

Den 25. maj trådte den ny EU-databeskyttelseslov (GDPR - General Data
Protection Regulation) i kraft. Til øget
almindelig beskyttelse af borgerne i
det stadigt mere komplicerede, omfattende og uoverskuelige it-spindelvæv.

kopimaskinen! Man må gå ud fra, at
vort bispekontor har sat sig grundigt
ind i det nye regelsæt, for det gælder
langt fra alle. Bla. er en række kommuner endnu ikke opdateret, og eksperter diskuterer stadig, om fx. et
supermarked har pligt til at vise individuelle overvågningsbilleder på forlangende. I værste fald kan det koste
eksorbitante bøder til de ansvarlige.

Hvilke oplysninger har andre om dig
på nettet (eller i en kartoteksæske),
hvad bliver de brugt til, hvem har adgang, og kan de slettes?

Men hvad med vores kære sogneblad? Her kommer den velsignede
(!) pressefrihed os heldigvis til hjælp.
Sager med almen, offentlig (in casu

Nøgleordet er samtykke. Men af
egen erfaring ved jeg, at de bedste
oplysninger ofte ligger glemt ved
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menighedens) interesse og bragt i
journalistisk øjemed behøver ikke
nødvendigvis samtykke fra de involverede. Selv om det jo er god
presseskik. En guldmedaljevinder vil
selvklart hellere i avisen end en bankrøver. Kunsten og litteraturen nyder
også særskilte frihedsrettigheder.

Som udgangspunkt må man gå ud
fra, at man som medlem af kirken
(el. gæst) ikke er bange for at blive
"afsløret" som kirkegænger på et foto
til internt brug. Der er jo ikke tale om
et trosbarometer! Det samme gælder
for kirkekaffe, møder, fester og arrangementer med de andre kirkesamfund i Lyngby.

Det gælder også billederne i sognebladet. Fotos fra særlige kirkelige højtideligheder har længe været normen
under hensyntagen til ceremoniens
værdige afvikling. Det kræver pli og
omtanke og bør så vidt muligt klares
af en person med særlig tilladelse.
Ikke mindst ved dåb, første kommunion og firmelse. Og præsten gør som
regel opmærksomhed på grupppefotografering efter messen. Det omsiggribende knipseri nede fra bænkerækkerne er en udvikling, som sikkert er
svær at stoppe. Selv biskopper og kardinaler på første parket til pavemesse
ses nu om dage
med blinkende smartphones.

Men naturligvis er det fremmende
for den gode stemning (og rette jura),
hvis fotografen på forhånd signalerer
med "ofrene", at der er en gensidig
accept. Og det er absolut et must, når
det gælder portrætfotografering. Altså
samtykke. Men hvem i menighedsrådet vil ikke gerne præsenteres i sognebladet med et smukt foto?
Sommerens råd må derfor være. Smil
til fotografen. Og bed til Jomfru Maria.

Loppemarked
Som sædvanligt holder vi loppemarked den 1. adventssøndag, den
2. december fra klokken 11:00 til klokken 15:00 med gløgg og
pebernødder.
Hvis I får brug for noget fra markedet inden da, eller bare vil kigge, kan
I altid henvende Jer til mig, Anni Faludi, Michèle Fejø eller Monique
Daba Faye (fra den engelske del af menigheden).
Husk, at bøgerne er gratis!
Jeg mangler brugte briller til Afrika!
Tuulikki Albeck – Jeres Caritas repræsentant
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En lille katolsk skole
Af Christa Bonde

Sankt Knud Lavard Skole er en lille
skole. Vi har kun en klasse på hvert
trin – det der i skolesprog hedder en
skole med et spor.

det fint, at bevare elevantallet sådan,
at de katolske elever udgør en pæn
del af det samlede antal. En gruppe
der er stor nok til at føle sig som en
menighed på skolen.

For elever og lærere betyder det, at der
er en anden nærhed. Eleverne kender
hinanden på tværs af klasser, og skolens lærere har lettere ved at lære alle
elever at kende.

Når vi går til messe, er elevernes engagement flot. De store sørger for,
at de små sidder stille og at de husker at markere, at de ikke skal have
kommunion, når de går op til altret.
De ældre og rutinerede ministranter
hjælper - når ministrantdragterne skal
hænges på bøjle, eller når man skal
huske, hvornår det er der skal ringes
med klokken under forvandlingen.
Dejligt at se et synligt fællesskab,
som udspringer af Sankt Knud Lavard
Kirkes menighed. I år er der 18 elever
i børnehaveklassen, heraf er 12 katolikker, så det er en fest at se de mange
små, der nu er ved at blive en del af
skolemenigheden og går to og to i
kirke fredags morgener, når der kaldes
til skolemesse. For os er det jo vigtigt på skolen, at andelen af katolske
elever er konstant. De sidste ti år har
tallet ligget på mellem 30 og 40 %, det
samme har antallet af katolske lærere.
Så ja, vi er en lille katolsk skole, men
følelsen af det at være en katolsk
menighed er stor.

Nærhed og synlighed betyder en del
i hverdagen, eleverne har en forventning om, at man ved hvem de er, når
man møder dem, og i dagligdagen betyder det også, at man har mulighed
for at inddrage eleverne i det fælles
ansvar, der er på en skole.
Når eleverne går i kirke hver anden
fredag, så er det de ældste elever,
der tager sig af de små, holder dem i
hånden til og fra kirke og hjælper dem
fx med at slå op på de rigtige sider i
salmebogen. Lige nu er cirka 30 % af
skolens elever katolikker, et antal der
sikkert ikke ville stige væsentligt, hvis
vi blev til en to-spors skole. Derfor er

I dagligdagen betyder det også, at der
er stor fokus på vores identitet som katolsk skole for de katolske elever og
kristen skole for de øvrige. Her møder
de hverdag med morgensang og bordbøn, et sted hvor man taler om tro og
lever den sammen side om side med
et stort fagligt fokus, så vi ruster eleverne bedst muligt til at kunne klare sig
godt i deres liv.

Skolemesse
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Den 14. september holdt vi vort årlige
høstmarked. En dag hvor alle arbejder hårdt for at få et godt og festligt
marked på benene, så vi kan skaffe
penge til hjælp til børn og unge, der lever steder i verden, hvor man ikke har
de samme fine muligheder, som vi har
her for at få skolegang og uddannelse.
En dag hvor der er stor vægt på, at vi
også skal være karitative, at vi alle kan
bidrage med noget og sammen gøre en
stor forskel for andre.

Skolemesse
Vi ser frem til at modtage mange flere
børn fra menigheden og glæder os til
at tage imod dem på vores lille skole,
hvor vi er så heldige, at man tilbage i
50´erne byggede skole og kirke så tæt
sammen.

I slutningen af september var det Sankt
Knud Lavard menighed, der lagde hus
til Caritas dag, og skolen glædede sig
til at slå dørene op og lægge hus til
aktiviteter for alle de børn, der kom
denne dag.

9. Klasse uddeler Verdens Bedste Nyheder på Lyngby Station, september 2018
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Sommerfest

Fotos ved Wikto Pizyc

HJERTESTARTER
Skt. Knud Lavard skole har fået opsat en hjertestarter ved indgangen til
skolen, få meter fra indgangen til menighedssalen, og vi kan bruge den.
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Kronikken
Firmelse

Dåb

Erika Maritza Martinez Reyna
Christophe Mas

Mille Christine Kjær
Ann Quynh Phan
Carlos Wissam Youhanna
Simona Bohatyrchuk
Olivia Ghassan Tatta
Anton-Josef Waseim Alfrd
Ethan James Castillo Samonte
Marco Stig Vinnersted

Bryllup

Tamara Sadiq Hazem og Farouk Nicklas Pola
Nichole Atrach og Renar Mowaffaq
Nona

Glædelig Jul!
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Kalender

Søndag den 18.
33. søndag i det Almindelige Kirkeår
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Oktober

Søndag den 7.
27. søndag i det Almindelige Kirkeår
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in English

Søndag den 25.
Jesus Kristus, Universets Konge
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Lørdag den 13.
Kirkerengøring fra kl. 9.30 - 12.00
Søndag den 14.
28. søndag i det Almindelige Kirkeår
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

December

Søndag den 2.
1. søndag i advent
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in English
Menighedens julefest efter familiemessen.

Søndag den 21.
29. søndag i det Almindelige Kirkeår
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Lørdag den 8.
Jomfru Marias Uplettede Undfangelse
17:00 Messe
O.M.I. festdag

Søndag den 28.
30. søndag i det Almindelige Kirkeår
Sommertid slutter
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Søndag den 9.
2. søndag i advent
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

November

Fredag den 2.
Alle Sjæle
17:00 Messe

Lørdag den 15.
16:00 Dansk/engelsk messe

Søndag den 4.
Alle Helgen
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in English
15:00 Andagt ved Pastor Kings Grav på
Sorgenfri kirkegård

Søndag den 16.
3. søndag i advent
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English
Søndag den 23.
4. søndag i advent
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Lørdag den 10.
Kirkerengøring fra kl. 9:30 - 12:00
Søndag den 11.
Laterankirkens Indvielse
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English
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Jule- og nytårsmesser

Søndag, den 30. december
DEN HELLIGE FAMILIES FEST
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Mandag, den 24. december
16:00 Juleaften Vigiliemesse
22:30 Julenat Højmesse
Tirsdag, den 25. december
HERRENS FØDSEL
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Tirsdag, den 1. januar
Nytårsdag
Maria Guds Moder fest
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Onsdag, den 26. december
Anden juledag
Stefan, den første martyr
10:00 Messe

Søndag, den 6. januar
Herrens Åbenbaring
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Faste Messetider
Tirsdag

Messe

17.00

På dansk

Onsdag

Rosary
Mass
Adoration

17.30
18.00
18.30 – 19.00

In English
In English
In English

Torsdag

Messe
Fællesspisning

11.00
Efter messen

På dansk

Fredag

Rosenkrans
Tilbedelse
Messe

15.30
16.00 – 17.00
17.00

På dansk
På dansk
På dansk

Lørdag

Rosenkrans
Messe

16.30
17.00

På dansk
På dansk

Søndag

Messe
Rosary
Mass

10.00
12.30
13.00

På dansk
In English
In English
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Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby
Sognepræst
Liturgi og Katekese

Menighedsråd

Formand

Sognesekretær

P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 66 22 24 44
alrenomi@gmail.com
P. Alren Soosaipillai OMI

Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gunnar Lorenzen, 45 87 56 88
sklk@katolsk.dk

Parish Priest
Liturgy and Catechism

Parish council
Chairman
Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 16.00

Pastoralråd

Katekese

Førstekommunion

Ministrant undervisning
& DUK

Firmelse

Andet

Økonomi/forvaltning

Social og Caritas
Social
Hjemmeside

Koordinatorer for
engelsk menighed
Engelsk kor

Michele Fejø, 31 44 45 29
mimarques@hotmail.com

Jan Schou, 27 69 35 41
janschou55@hotmail.com

Kristoffer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com
Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gerda Krarup, 21 90 52 99
gerdask2010@hotmail.com

Tuulikki Albeck, 40 32 43 98
tuulikki@post.tele.dk

Diocesan council

Catechism

First Communion
Alter servers and Youth
Confirmation

Others

Finances/Administr.
Caritas

Gunta Møller-Jørgensen, 24 79 09 31
gmj@gentofte.dk

Social

Fergus Clancy, clancy.ferg@gmail.com
Tummas Planck, tasplanck@gmail.com

Co-ordinators for
English Ministry

Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

David Pelegrin Garcia
Facebook: St Knud Lavard Choir
pelegarci@gmail.com

Homepage

English Choir

