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Kære Menighed,

Så er vi nu midt i sommeren, og denne 
sommer er en rigtig varm sommer. Vi 
har haft nogle vigtige begivenheder, 
hvor bla. 18 af vore børn fik første 
kommunion, og 19 af vore unge blev 
firmet af vor kære biskop. Begge be-
givenheder var meget flotte og betyd-
ningsfulde. Vi er glade for, at nogle 
flere frivillige kom for at hjælpe med 
at undervise vore børn og unge. Jeg 
takker de 4 nye kateketer.

Da vi i år fejrede pinsen, læste vi fra 
Johannes evangelium, hvor han skriv-
er, “Men når han kommer, sandhedens 
ånd, skal han vejlede jer i hele sand-
heden” (Joh. 16,13). Jeg sad og med-
iterede over dets betydning i forhold 
til kirkens mission og vores arbejde 
i menigheden. Da jeg igen bad bøn-
nen til Helligånden, “kom Helligånd 
og opfyld vore hjerter og antænd i 
os din kærligheds ild”, bad jeg for, at 
vore hjerter må kunne brænde med 
kærlighed til Gud og til vores næste. 
Det er præcis kirkens mission. 

Det må betyde, at vi må kunne elske 
vor Gud, som er sandheden, og at 
vi må kunne arbejde for, at alle må 
komme til at kende sandheden, som 
er Gud. Sandheden om Gud er altid 
den samme; men hvor meget kan man 

forstå denne sandhed? Man kan kun 
forstå denne sandhed efter sin egen 
evne. Man kan se sandheden fra for-
skellige vinkler og så kan man sige at 
‘jeg har ret’, og med respekt for an-
dres synspunkt kan man sige ‘du har 
ret’, selvom man har to forskellige 
synspunkter. 

For eksempel: jeg havde to professor-
er på mit seminarium, som underviste 
i nogle vigtige fag. En underviste i det 
nye testamente, og den anden underv-
iste i ”én Gud, treenighed og Kristolo-
gi”. Begge var præster. Faktum er, at 
hvis nogen dumpede i et af disse fag, 
kunne de ikke blive præst. Den første 
præst, som underviste i det nye testa-
mente, var aldrig kærlig under en ek-
samen. Han gav karakterer mellem 0 
og 100 alt efter de studerendes evner, 
og han sagde, at han var retfærdig, 
som Gud er retfærdig. Den anden var 
meget kærlig, og han ville altid hjælpe 
de studerende, så de kunne bestå ek-
samen og komme videre for at blive 
præster, og vi sagde, at han var kærlig, 
ligesom Gud er kærlig over for sit 
folk. 

Vores forståelse af Gud kan være for-
skellig. Men det kan aldrig betyde, at 
der er flere guder. Der er kun én Gud, 
og det må også betyde, at der kun er én 
Sandhed. En dag vil man forstå alt om 

Præstens
Leder

Forside: Akvarel af billedkunstneren Jan Kozon frit efter mosaikken over 
Maria-alteret i Sct. Knud Lavard Kirke.
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denne Sandhed. Da Jesus sagde foran 
Pilatus, at han kom for at vidne om 
sandheden, mente han netop, at han 
kom for at vidne om Gud. 

Lad os derfor overgive os til Gud, som 
er sandheden og hjælpe andre til at 
kende Ham. Det er kun Helligånden, 
som kan vejlede os til det. Lad os der-
for altid bede den samme bøn, “kom 
Helligånd og opfyld vore hjerter og 

antænd i os din kærligheds ild” og lad 
os opbygge en menighed, der er ve-
jledt af Helligånden. 

Jeg ønsker jer en fortsat god sommer!

Med venlig hilsen og Herrens vel-
signelse 

P. Alren Soosaipillai, OMI

Besøg af Biskop fra Sri Lanka
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Biskoppens meddelelse
 
”Som allerede  tidligere meddelt 
på bispedømmets hjemmeside og i 
”Katolsk Orientering” er der med 
dekret fra Gudstjenestekongregationen 
dateret den 11. februar 2018 indført en 
ny mindedag i den liturgiske kalender: 
Jomfru Maria, Kirkens moder. 
Markeringen af denne mindedag er 
fastlagt til mandag efter pinse, 2. 
pinsedag.

Titlen, ”Kirkens moder” møntet på 
Jomfru Maria er ikke ny. Paverne 
Benedikt XIV og Leo XIII har omtalt 
den, og i 1964 erklærede den salige 
Pave Paul VI Jomfru Maria for 
Kirkens Moder i f.m. afslutningen af 
tredje session af Andet Vatikankoncil. 
Som det fremgår af Kongregationens 
dekret er der efterfølgende blevet 
taget initiativer til at indføje denne 
titel for Jomfru Maria i forskellige 
sammenhænge. Jomfru Maria er mor 
til Kristus, Kirkens hoved, men fordi 
Kirken er Kristi legeme, bliver hun 
således også mor til Kirken. Dette 
moderskab ser Kirken også komme til 
udtryk i scenen fra Johannesevangeliet, 
hvor den døende Kristus overgav 
apostlen Johannes til Jomfru Marias 
moderskab (Joh 19,27). Også i verset 
i apostlenes gerninger, hvor vi hører, 
at apostlene ”i enighed holdt fast ved 
bønnen sammen med […] Jesu mor 
Maria.” (ApG 1,14) har traditionen set 
et billede på Jomfru Marias moderlige 
rolle.

 
     Markering af mindedagen er fastlagt 
til 2. pinsedag. Efter kalenderreformen 
i 1970 blev pinseoktaven – de 8 
dages forlængede fejring af festen 
– afskaffet, således at påsketiden 
afsluttes med pinsedag. I lande, hvor 
2. pinsedag er civil helligdag, har man 
nogle gange været i tvivl om, hvordan 
den skulle fejres. Man kunne fejre en 
votivmesse til Helligånden. Hvis en 
forpligtende helgenfest faldt på dagen, 
havde den forrang. Da 2.  pinsedag 
således ikke længere var en særlig 
helligdag og antallet af messedeltagere 
normalt ikke var stort, er den ikke 
kommet meningsfyldt til sin ret. Med 
indførelsen af mindedagen for Jomfru 
Maria, Kirkens moder, har dagen 
mulighed for at få styrket sin plads i 
kalenderen. Vi kalder pinsedag for 
Kirkens fødselsdag, fordi Helligånden 
den dag kom ned over Jomfru Maria 
og apostlene. Det giver derfor mening, 
dagen efter fejringen af Helligånden 
som Kirkens guddommelige 
livgivende kraft at mindes Jomfru 
Marias rolle i vor forståelse af Kirken.

2.  pinsedag er nok for mange liturgisk 
set blevet en hverdag, men den nye 
fejring kan bidrage til at bevare dens 
helligdagskarakter med fremhævelsen 
af en teologisk synsvinkel, som er med 
til at understrege pinsens betydning 
for Kirken.”

Jomfru Maria Kirkens moder
En ny fest til kirken kalender
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Firmelse 2019
Firmelsen foregår under en højtidelig messe med biskoppen 

kl. 16.00 lørdag den 11. maj 2019

Undervisningen foregår hver søndag efter messen 
fra kl. 11.15 til 12.15 og messen er en del af undervisningen.

Undervisningen starter i kirken
søndag d. 9. september med messen kl. 10.00

Forældre er indbudt den første gang, så de kan hilse på underviserne og 
sognepræsten og høre om forløbet, og derefter undervises de unge selv.

Spørgsmål eller andet kan også ske på: ericmaillet@gmail.com
eller gclorenz@gmail.com 

 
Tilmeldingsblanket findes på kirkens hjemmeside. 

Den skal udfyldes sendes/afleveres til sognesekretæren 
senest mandag den 27. august 2018  

Underviser: Eric Maillet 
og Martin Ebert som suppleant 

Førstekommunion 2019

Skal dit barn have førstekommunion i 2019, 
så er det nu du skal tilmelde det.

Førstekommunionen foregår under en højtidelig messe 
søndag den 5. maj 2019 kl. 10.00.

Undervisningen foregår hver søndag efter messen 
kl. 11.15 til 12.15 og messen er en del af undervisningen.

Undervisningen starter:
Søndag d. 2. september med messen kl. 10.00

Forældre er meget velkomne den første gang 
så de kan møde underviserne og høre om forløbet, 

og derefter undervises børnene selv.
Spørgsmål eller andet kan også ske på: gclorenz@gmail.com 

Vi glæder os til at se dig og dit barn
 

Den skal udfyldes sendes/afleveres til sognesekretæren 
senest mandag den 27. august 2018

Undervisere: Jan Schou, Maria Tran, Camilla Hecquet Nielsen og Kristoffer 
Martensen
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Kære kommende firmander og 
forældre
Jeg ser frem til at skulle undervise 
og støtte jeres store børn på den 
spændende rejse mod deres firmelse 
sommeren 2019.
Jeg vil ud fra bedste evne prøve at gøre 
forberedelsen til Firmelsen levende, 
relevant, nutidig og praktisk relateret 
til ens daglige kristne liv.  Vi skal bruge 
de moderne medier, kombinere teori 
og praksis, have gæster og trække på 
andres erfaringer, her i blandt tidligere 
firmander, omkring det at være kristen 
i et moderne samfund.
Det er særdeles vigtigt, at vi har et 
godt sammenhold og kammeratskab, 
derfor ville vi sætte stor pris på at 
inddrage forældrene som en del 
af undervisningen til at afholde 
og arrangere sammenkomster, 
filmaftener eller andre former for 
sociale aktiviteter. Ligeledes skal der 
sættes kryds i kalenderen til DUK 
firmelsesweekend, hvor vi forventer 
at alle firmander deltager.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg 
er 50 år og far til 9 børn, 5 drenge og 
4 piger, i alderen 24 til 12 år. Min far 
er fransk, deraf mit franske efternavn, 
og min mor er dansk. Min kone er fra 
Bilbao i Nordspanien, og vi har boet 
mange år i Spanien, men er siden 2009 
bosiddende i Allerød. Vi har to børn på 
Skt. Knud Lavard skole, Monica i 9. 
kl. og Christian i 5. kl.
Jeg kommer gerne med hele familien 
til Lørdagsmessen kl. 17.00. Ligeledes, 
når jeg ikke er forhindret grundet 
arbejdet, kommer jeg til messen kl. 

18.00 om onsdagen for at få ny energi 
og være tæt på vores Herre gennem 
sakramenterne og få styrke til alle de 
mange gøremål, der skal klares i den 
moderne hverdag.

For mig er det essentielle at finde Gud 
i hverdagen, at finde en vej til Gud og 
hellighed, ved hjælp af og gennem 
vores daglige arbejde og pligter f.eks. 
i familien.
Messen og kommunionen er en vigtig 
del af min hverdag, og jeg sætter derfor 
stor ære i at være kommunionsuddeler. 
Ligeledes deltager jeg i studiekredse, 
månedlige retræter og prøver at 
komme til skrifte mindst 1 gang om 
måneden, for at være så tæt på vor 
Herre som muligt.
Det er vigtigt for mig, at min familie 
og venner ligeledes har et tæt forhold 
til Gud, så de er naturligvis også en del 
af disse aktiviteter, hver på sin egen 
måde.
Dette er mit udgangspunkt og 
min ballast til at vi får en levende 
undervisning. Jeg taler fransk, spansk 
og engelsk og vil gerne supplere 
undervisningen på disse sprog, såfremt 
der er behov.
Jeg ser frem til, at vi får en god 
undervisning og at I alle støtter op 
omkring jeres unge. Jeg står til jeres 
disposition, og I kan kontakte mig på 
e-mail: ericmaillet@gmail.com eller 
på mobil: 53350046

Pax
Eric H. Maillet

Firmelse
Eric H. Maillet
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Et afgørende sigtemål med pergolaen 
og halvtaget var et plante/blomsterbed 
fra dør til dør for at få liv i en ellers død 
væg og få transformeret en losseplads 
med skrammel på dét sted i haven med 
den bedste solgang til noget andet end 
skrammel og krat.

Det er nu færdigt.

Det er Robert Olinski, kirkens ypperste 
blomster-ekspert sammen med 
Kristoffer, som har udvalgt planterne 

til dør-til-dør blomsterbedet, mens 
Ajay har tilrettelagt selve plantningen.

Meningen med 70 cm højden på 
plantebedet er til dels, at det skal spille 

sammen med det foran, som med 
hensigt er plantet med maks 60 cm 
høje planter på nær clematis, således 
at dér hvor det forreste - set på afstand 
- slipper, tager det bageste over; til 
dels at gøre det nemt at arbejde med 
og til dels få blomsterne nærmere 
øjenhøjde. Blomster kan bedst lide at 
blive tilsnakket i øjenhøjde som mand 
til mand, kvinde til kvinde, blomster 
til mand, mand til kvinde og kvinde 
til blomster. Blomsterne vil også lege 
med, og det får de lov til.

Nyt om haven
Tummas Planck
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Gunnar Lorenzen har sagt ja til at 
arbejde på vort kontor efter sommer 
ferien, når han bliver pensionist. Han 
har tilbudt at arbejde to dage om ugen 
på kontoret, tirsdage og fredage fra kl. 
10.00 til 16.00. Tusind tak for det. 

Jeg takker også Marianne Hansen som 
arbejdede som sognesekretær og vil 
gerne trække sig af personlige årsager. 
Tusind tak Marianne for det gode 
samarbejde.  

Med venlig hilsen pastor Alren 
Soosaipillai OMI

Ny sognesekretær og ny kontortid

Ny Kontortid
Tirsdage og fredage fra kl. 10.00 til 16.00

Gud, jeg vil gøre noget rigtigt med mit liv.
Vis mig hvordan

                                                                                  
Thomas Aquinas (ca. 1260)
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Det nye menighedsråd har på sit første møde den 11. april 2018 konstitueret 
sig således:

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand: Fergus Clancy
Sekretær: Gunnar Lorenzen
Øvrige medlemmer er:
Tummas Asbjørn Planck
Martin Ebert
Michelle Marques Fejø
Sebastian Horch

Desuden blev Michele Fejø valgt som menighedens repræsentant i 
Pastoralrådet.
På det nyligt afholdte pastoralrådsmøde blev Michele valgt ind i 
forretningsudvalget.

Fra det tidligere menighedsråd er kun sognepræsten genganger, og kun en 
enkelt person (Martin Ebert) har god erfaring fra tidligere menighedsråd.
Menighedsrådet har allerede afholdt flere møder og er startet på flere praktiske 
opgaver.

Referaterne fra rådets møder kan findes på kirkens hjemmeside, kirkens 
Facebook-gruppe samt på opslag i kirken.

Nyt menighedsråd – nye udfordringer



Hans L. Martensen fejrer sin 25. års bispejubilæumsmesse på Åsebakkevalfarten søndag den 19. maj 1990.  Tegning: Jan Kozon



Hans L. Martensen fejrer sin 25. års bispejubilæumsmesse på Åsebakkevalfarten søndag den 19. maj 1990.  Tegning: Jan Kozon
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Sommerfest den 26. august 2018
Efter messen kl. 10.

Festen er gratis, og alle tager en ret med til en fælles buffet. 
Der bliver solgt vand og vin. 

Tilmelding på liste ved indgangsbord.
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Knud Lavard valfart i Haraldsted

   Søndag den 8. juli fejres den traditionsrige Knud Lavard valfart
– bispedømmets ældste – i Haraldsted ved Ringsted.

   Andagt i Haraldsted kirke kl. 14 med efterfølgende procession til
den nærliggende kapelruin. Her fejres messen kl. ca. 15 med general-

vikar Niels Engelbrecht som hovedcelebrant. Afslutning med sakramen-
tal velsignelse og hyggeligt samvær i Knud Lavard Huset.

Menighedsudflugt til Ledreborg

   Torsdag den 13. september der menighedsudflugt til Ledreborg, med 
spisining og messe i slotskirken.

Afgang fra Sankt Knud Lavard kirke kl. 10.00
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Caritas Dag holdes i år hos os den 
30. september i samarbejde med Skt. 
Therese.

Caritas Danmark har nu i en årrække 
haft tradition for at holde en såkaldt 
Caritas Dag i forbindelse med Caritas’ 
årsmøde, hvor sognerepræsentanterne 
fra hele landet mødes for at høre, hvad 
der er sket i Caritas siden sidst. Der 
rapporteres om projekter, planer og 
situationen i det hele taget.

Årsmødet holdes altid på en lørdag, og 
søndagen efter holder vi ”åbent hus”, 
Caritas Dag, hvor alle er velkomne til 
at komme og høre, hvad Caritas nu er 
i gang med. Der kan man også møde 
katolske venner og få en snak.

Årsmøderne og dermed Caritas Dagen 
flytter fra by til by rundt omkring i 
landet, således at katolikkerne i hele 
det danske rige får gavn af Dagen.
I år er det så vor tur til sammen med 
Skt. Therese at ønske katolikker fra 
hele landet velkomne til vort sogn. Jeg 
selv har været med i Aarhus, Odense 
og Vejle.

Lørdag den 29. september mødes 
sognerepræsentanter med Caritas-
personalet på Magleås, hvor der også 
er overnatningsmulighed.

Søndag den 30. september har vi 
bispemesse hos os. Efter messen 
samles vi i skolens gymnastiksal til 
introduktion af dagen ved Caritas’ 
formand Christa Bonde, som også 
er skoleleder på vor skole samt Jann 
Sjursen, Caritas’ generalsekretær.

Derefter er det tanken at spise frokost 
i gymnastiksalen, hvorefter vi spredes 
til workshops og gruppemøder i 
klasselokalerne. Der er planlagt 
aktiviteter for børn i forskellige aldre, 
for at give de voksne en chance at 
fordybe sig i de emner de har valgt at 
deltage i.

Alt dette kræver planlægning og 
frivillig arbejdskraft. Den største 
opgave er nok frokosten. Vi regner 
med omkring 100-150 mennesker, som 
skal bespises. I de andre byer har man 
fået hjælp af forskellige nationaliteter. 
Særlig vietnameserne har været 
flittige. Jeg vil gerne allerede nu bede 
Jer om at tænke på, hvilke muligheder 
I hver især har for at hjælpe os med 
denne opgave.

Jeg kommer nærmere til sagen senere, 
når de endelige planer foreligger.

Tuulikki Albeck, Jeres Caritas’ 
sognerepræsentant

Caritas Dag
Tuulikki Albeck
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Vi er et sogn på over 2400 
medlemmer. Kirken er så godt som 
fyldt 2 gange hver søndag. Derudover 
har vi hverdagsmesser, bryllupper, 
begravelser og dåb ved siden af.

Hvad vi ikke har, er tilstrækkeligt 
med frivillige. Det er de samme 
Tordenskjolds soldater, som står for 
det hele. Dog har vi alle sammen 
ansvar for rengøring, fester, kirkekaffe, 
katekese, ministranter, lektortjeneste, 
osv. De fleste tjenester fungerer, fordi 
de samme mennesker tager ansvar for 
dem. Det ville være så meget nemmere 
for os alle, hvis  vi var flere.

Rengøring af kirkerummet og 
menighedssalen finder sted kun én 
gang om måneden. Vi er så heldige, 
at Companions har påtaget sig 
menighedssalen og toiletterne. De 
”dansktalende” har kirkerummet med 
sakristiet, toilettet og trappeopgangene. 
Anni, Kalman, Wiktor, Uffe, Marlin og 
undertegnede mødes den anden lørdag 
i måneden  kl. 9.30 til morgenmad, som 
Anni og Kalman står for. Efter en halv 
times hyggestund går vi i gang med 
støvsugning, støvtørring, gulvvask, 
fjernelse af edderkoppespind og 

rengøring af toilettet i våbenhuset. 
Hvis alt går vel, og alle er til stede, er 
vi færdige efter 2-2½ time. Stearinen 
på klinkerne er et problem. Stakkels 
Anni knæler på gulvet og skrubber. 
Hvis bare én af os mangler, tager det 
længere tid.

Jeg har gentagne gange i forbindelse 
af messen bedt Jer om at komme. Der 
er kommet nogle stykker et par gange, 
men det er jo ikke spændende at gøre 
rent. Jeg selv hader det, men det skal 
gøres. Hvis vi nu havde nogle ekstra 
frivillige, som kunne afløse, hvis én 
af os ikke kommer af en eller anden 
grund, ville det være så dejligt. Bare 
indimellem!

Toilettet i kirken trænger til en kæmpe 
omgang hver gang. Det ville være 
dejligt, hvis man efterlod toilettet i 
samme eller bedre stand efter brug.
Ring eller send et SMS til mig, hvis 
I har mulighed for at være med – fast 
eller afløsning.

Tuulikki – tuulikki@post.tele.dk eller 
40324398

Kirkerengøring
Tuulikki Albeck
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  -  På vej mod skoleårets afslutning.

Mange mennesker taler om, at tiden 
flyver afsted – ikke som da man var 
barn, hvor man havde god tid og ikke 
skulle nå noget hele tiden.
Sådan er det også for de voksne på 
en skole, tiden flyver afsted. Men på 
en skole har man årlige mærkedage, 
traditioner og andet, der får tiden 
til at standse – og som er med til at 
fastholde os i nuet.
Efter juleferien møder vi op til en 
julepyntet skole, hvad der får mange 
besøgende til at undre sig – men her 
nyder vi jo julen frem til Hellig Tre 
Konger, hvor hele skolen er til Hellig 
Tre Kongers messe med efterfølgende 
velsignelse af skolens indgangsdør. 
Så kommer fastelavn med stor 
festivitas for såvel små som store 
elever.
I fastetiden samler vi ind til Caritas' 
skoleprojekt i Myanmar. Børnene 
får de små fastebøsser med hjem og 
samler ind i familien, og tilsammen 
fik vi samlet nok til at kunne sende 
168 børn i skole et helt år. Det var 
med glæde og stolthed, at vi kunne 
overdrage indsamlingsbøsserne til 
Jann Sjursen, der til gengæld havde 
tung last på cyklen, da han kørte 

tilbage til Caritas' kontor, for vi havde 
ikke vekslet de mange mønter…
I fastetiden er den ene skolemesse 
erstattet af korsvejsandagt, hvor 
eleverne samtidig går til skrifte. Det 
betyder, at vores præst kommer på 
overarbejde, for det tager tid at høre 
op til 50 skriftemål i træk.
Sådan følger det ene det næste og 
pludselig er vi forbi påskens fester og  
fremme ved pinse.
Atter festlighed – elever der har 
modtaget firmelsens sakramente – 
og deres kammerater, der er blevet 
konfirmeret. Elever der har modtaget 
Den første Hellige Kommunion, der 
er meget at fejre. I år blev det med en 
saftevandsreception!
De nye små elever, der skal begynde 
deres skolegang på Sankt Knud Lavard 
skole, mødte op den 1. maj – og lærere, 
pædagoger og tante/onkelklassen stod 
klar til at modtage dem på deres første 
skoledag. I skrivende stund her en 
måned efter er de allerede faldet godt 
til og føler sig hjemme på vores skole.
Så kom sommeren – selvom der i 
kalenderen står forår! I haven har vi 
fået nye plantekasser – og vi nyder 

Som tiden dog flyver afsted
Christa Bonde
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hvor smuk haven er blevet. Alle 
taler om, at der hele tiden sker nyt – 
og netop nu har klasserne og deres 
lærere travlt med at vande og passe 
deres kasser, hvor kartofler, salat 
og gulerødder gror lystigt. Inde i 
skolegården er en af kasserne optaget 
af en and, der har valgt at ligge på rede 
netop der. Klogt sted, for her er der 
mange børn til at passe på, at andemor 
får ro til redepasningen. Så håber vi, 
at der ikke kommer en kat eller ræv 
forbi, når børnene er gået hjem…
Skolens kor og musikhold har opført 
deres forestilling, og de har optrådt 
foran Stadsbiblioteket i anledning af 
Kommunens Ældreuge. Her fik de 
flere aftaler om at komme ud at synge, 
så de får travlt.
Maj måned har vi haft dejlige 
varme dage, men undervisningen 
fortsætter trods de høje temperaturer 
– nu med åbne vinduer og terperier 
og læsetræning kan også af og til 
henlægges til skyggefulde kroge i 
skolegården. 
I slutningen af maj kommer den på 

en gang festlige og vemodige dag, 
hvor 9. klasse møder udklædt med 
lommerne fulde af karameller. På 
deres sidste skoledag kunne vi i år 
forlænge vandkampen, fordi den 
foregik i bagende sol. 
Når først vi har rundet den dag, så 
går skoleåret hurtigt på hæld, forude 
venter de ældste klassers prøver og 
årsprøver, de yngste skal afrunde 
årets pensum og i slutningen af juni 
forberede skoleafslutningen.
Om tiden flyver afsted for børnene på 
skolen – det lyder sådan, men mellem 
de mange festlige mærkedage ligger 
der endnu flere dage med skoletimer 
med rutiner, arbejde, lærdom, 
lektielæsning – og forberedelser 
af festerne, så der er god tid til 
forventningens glæde - til alt det vi 
venter på og ser frem til!
Lige nu glæder børnene sig til deres 
sommerferie – men der er jo lang lang 
tid til, at vi når frem til den – en hel 
måned

Vi ønsker alle en god sommer!
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I 2007 begyndte P. Alren og Alison 
arbejdet med de unge i kirken. Der 
blev lavet aktiviteter tilpasset den alder 
de havde, bland andet madlavnings 
eftermiddage hvor de unge lavede 
maden og forældrene senere kom og 
spiste med. Dette var et meget givende 
arbejde og ud af den gruppe er der i 
dag 2 seminarister og en præst. Mange 
af de andre fra gruppen er aktive 
medlemmer i deres nuværende kirker.
Denne erfaring har vist, hvor vigtigt 
det er at fortsætte med aktiviteter 
for de unge, men også børn fra 1. 
kommunion og frem til firmelsen, hvis 
vi vil have, at de skal komme i kirken.
Eric Maillet, med sin store erfaring 
som far til ni i alderen 24-12 år, står 
for undervisningen af firmanderne. 
Han lægger vægt på, at der er et godt 
sammenhold og kammeratskab, samt 
at firmanderne forstår at leve deres 
kristne liv i et moderne samfund. I 
undervisningen kombinerer han teori 
og praksis, og han vil også trække på 
erfaringen fra tidligere firmander, som 
vil komme og fortælle om det at være 
ung og kristen i dag.

Første kommunion bliver undervist 
af Jan Schou, Maria Luan Phuoc Tran 
og Camilla Hecquet. Her er det også 
vigtigt, at det bliver en gruppe med 
godt kammeratskab, og at de på en 
sjov og praktisk måde får indsigt i 

den Hellige Messe, sakramenterne, 
får fortrolighed med Gud og bøn samt 
alle fordelene ved at være medlem af 
en kirke og et kristent miljø.

Kristoffer Martensen og Flemming 
Larsen vil tage sig af arbejdet med 
mellemgruppen. Det er de børn som 
har modtaget første kommunion og 
frem til firmelse. Kristoffer har startet 
ungdomsklubben op og har i år haft 
aktiviteter efter messen om søndagen. 
Dette har været populært og nu, 
hvor han får hjælp af Flemming, vil 
det blive en mere fast aktivitet. En 
af aktiviteterne i klubben vil være 
undervisning af minestranter. Sankt 
Knud Lavards unge væbnere!

Vi er opmærksomme på, at de helt 
små børn, som kommer til messen 
om søndagen, også skal tages imod 
og mødes på nogle præmisser, der 
gør det muligt for forældre og resten 
af menigheden at få det meste ud af 
messen. Vi vil undersøge muligheden 
for at lave legehjørnet mere lyddæmpet 
samt evt. "Mini katekese" i tiden fra 
læsningerne til og med prædiken, så 
der ikke er små forstyrrelser.

Hele gruppen af frivillige glæder os til 
at arbejde med de børn og unge som 
kommer i kirken.

Børn og unge i Sankt Knud Lavard Kirke
Camilla Hecquet
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Dåb
Leyna Maharani Michaelsen
Sebastian Bentayo Kristensen
Abigail Betty Dorgan
Eliana Boulos Matti
Miriam Marzona Alves
Melissa Vinoviua Madsen

Første kommunion
Shane Michael Doyle-Olsen
Mateo Glamatovic
Marta Margrethe Guldberg
Gabriel David Møller-Dinesen
Christine Marie Thygesen
Erik Valdemar Studsgaard
Oliver Ivano Augustinovic
Dominic Joseph Augustinovic
Brayan Nkrumah Sagna
Lucas Henrique de Souza Pinto
Emma Hansen
Linda Katrine Møller-Jørgensen
Markus Ilve Vinther
Luis Mallebrera Hecquet
Maria Brzuszczynska
Julia Camilla Faludi
Tayden Oshoke Anselm-Joe
Terick Kester Aduku Anselm-Joe
Laila Martina Vulff Dahl

Firmelse
Anna Mallebrera Hecquet
Julian Wilhelm Olden-Jørgensen
Philip Aryan Masnica
Peter Thuan Van Nguyen
Leonardo Christian Serra
Dominic Thanh Quang Tran
Emma Ada Ozmen
Beatriz Nkrumah Sagna
Antezana Sofia Rich
Anna Sejr Aagaard
Micala Mollie Møller-Dinesen
Madeleine Solvig Graux
Maria Truc Thanh Tran
Vincent Alexander Studsgaard
Cecilia Marques Fejø
Eric Nkrumah Sagna
Georges Cabral Djiki
Sebastian Hansen
Shantelle Patrice Morelos Andersen
Simon Rabbe
Laila Martina Vulff Dahl

Optagelse i det fulde katolske 
fællesskab
Simon Rabbe
Laila Martina Vulff Dahl

Begravelse
Carlo Orru

Kronikken
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Kalender
Juli
Søndag, den 1. juli 2018
Sankt Peter og Paulus
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 8. juli 2018
14. søndag i det almindelige kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Lørdag, den 14. juli 2018
kl. 09.30 - 12.00 Kirkerengøring

Søndag, den 15. juli 2018
15. søndag i det almindelige kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 22. juli 2018
16. søndag i det almindelige kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 29. juli 2018
17. søndag i det almindelige kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

August
Søndag, den 5. august 2018
18. søndag i det almindelig kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Lørdag, den 11. august 2018
kl. 09.30 - 12.00 – Kirkerengøring

 Søndag, den 12. august 2018
19. søndag i det almindelige kirkeår
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 19. august 2018
Jomfru Marias optagelse 
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 26. august 2018

21. søndag i det almindelige Kirkeår
Sommerfest
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English

September
Lørdag, den 1. september 2018
kl. 17.00 messe og derefter er der filmaf-
ten – Watoto Project

Søndag, den 2. september 2018
22. søndag i det almindelige Kirkeår 
kl. 10.00 Messe på dansk - Familiemesse
kl. 13.00 Mass in English
Førstekommunions-undervisning 
begynder med messe kl. 10.00

Lørdag, den 8. september 2018
Jomfru Marias Fødsel
kl. 09.30 - 12.00 – Kirkerengøring
kl. 15.30 Rosenkransbøn 
kl. 16.00 Tilbedelse
kl. 17.00 Messe

Søndag, den 9. september 2018
23. søndag i det almindelige Kirkeår 
kl. 10.00 Messe på dansk
kl. 13.00 Mass in English
Firmelses-undervisning begynder med 
messe kl. 10.00

Torsdag den 13. september 2018
kl. 10.00 Menighedsudflugt til Ledre-
borg med messe i slotskirken

Søndag, den 16. september 2018
24. søndag i det almindelige Kirkeår 
kl. 10.00 Messe på dansk 
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 23. september 2018
25. søndag i det almindelige Kirkeår 
kl. 10.00 Messe på dansk 
kl. 13.00 Mass in English

Søndag, den 30. september 2018
26. søndag i det almindelige Kirkeår
Caritas Dag
kl. 10.00 Messe på dansk med Biskoppen
kl. 13.00 Mass in English
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Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke
Ansvarshavende redaktør: p. Alren Soosaipillai O.M.I.
Redaktører: Susanne Viby, Jan Kozon, Jette Halle og Simon Rabbe
Tryk: Stenby Tryk A/S

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

Den, som går forbi sin næste, går også forbi Gud
                                                                                  

Johannes af Korset, Spansk digter, mystiker og teolog (1542 - 1592)



Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 66 22 24 44

alrenomi@gmail.com

Parish Priest

Liturgi og Katekese P. Alren Soosaipillai OMI Liturgy and Catechism

Menighedsråd Parish council
Formand Eric Maillet, 53 35 00 46

ericmaillet@gmail.com
Chairman

Sognesekretær Gunnar Lorenzen, 45 87 56 88
gclorenz@gmail.com

Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 16.00
Pastoralråd Michele Fejø, 31 44 45 29

mimarques@hotmail.com
Diocesan council

Katekese Catechism
Førstekommunion Jan Schou, 27 69 35 41 

janschou55@hotmail.com
First Communion

Ministrant undervisning 
& DUK

Kristoffer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com

Alter servers and Youth

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

Confirmation

Andet Others
Økonomi/forvaltning Gerda Krarup, 21 90 52 99

gerdask2010@hotmail.com
Finances/Administr.

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

Caritas

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

Social

Hjemmeside Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

Homepage

Koordinatorer for
engelsk menighed

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

Co-ordinators for 
English Ministry

Engelsk kor David Pelegrin Garcia
Facebook: St Knud Lavard Choir

pelegarci@gmail.com

English Choir

Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby


