Sankt Knud Lavard Kirke
Den romersk-katolske menighed i Lyngby

Sogneblad
Juli - Oktober 2019

Præstens
Leder

med en liste af børn, som jeg gerne
vil hjælpe. Hvis menigheden er interesseret i at involvere sig i det, så bliver det menighedens officielle aktivitet
eller bliver det min egene aktivitet.
Jeg takker Watoto filmaften hvor en
privat gruppe hjælper en skole i Congo. De der er interesseret I at hjælpe
de fattige elever i Uganda er velkomne
til at give en hjælpehånd. Hvis nogle
vil personlig og direkte hjælpe, så kan
jeg give børnenes kontaktinformationer til jer. Derved har disse fattige børn
en chance til at opleve Guds kærlighed
og omsorg igennem os.

Kære Menighed
Vi har kommet igennem den første
halvdel af året, hvor der har været
masser af aktiviteter i menigheden og i
vores private liv. Nu nyder vi den bedste del at året med dejligt varmt vejr
og masser af lys, men samtidig rejser
vi på ferie for at tage en lille pause fra
vores daglige travlhed. Jeg ønsker dig
og din familie en god ferierejse. Når
jeg nu skriver om ferierejse kommer
jeg til at tænke på de danske børn, som
blev en del af de Sri Lankanske ofre.
De rejste på påskeferie, men kunne
ikke nå tilbage hjem. Det er kedeligt.
Jeg synes, vi har en stor mission, nemlig at bede for omvendelse af disse
onde mennesker, som dræber andre
mennesker. Lad os også bede for, at de
må kunne få en chance til at lære om
den kristne kærlighed og omsorg.

Jeg ønsker dig en dejlig og varm sommerferie.
Med venlig hilsen og Herrens velsignelse

En anden ting, som jeg gerne vil skrive
om, er jordens brug for vores hjælp.
Jeg skriver denne besked fra Uganda, hvor der er meget fattidom og jeg
har mødt mange mennesker og børn
som sover på gaderne. Der er mange
mange børn, som gerne vil til skolen,
men kan ikke på grund af fattidom.
Jeg blev meget ked af det, men jeg har
tænkt på at hjælpe dem. Jeg kommer

P. Alren Soosaipillai O.M.I.

Forside af Bente Magnussen
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Venstre: En gruppe børn der
gik 300 km, for at komme
til festdag d. 3. juni ved
valfarten for de ugandiske
martyrer.

Højre: Et barn som p. Alren
hjalp og gerne vil fortsætte
med at hjælpe.

Over: Søndag d. 19 maj holdt p. Alren
den engelske messe i basilikaen, og
han døbte efterfølgende 9 børn.

Venstre: Et fattigt område som p.
Alren besøgte.
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”ROSENKRANS”
TIL GUDS BARMHJERTIGHED
(bedes med en almindelig rosenkrans i hånden)
Begynd med:
Fader vor…., Hil dig Maria…,
Jeg tror på Gud Fader…
På de store perler (1 gang):
Evige Fader, jeg frembærer for Dig Din
højtelskede Søns, vor Herres Jesu Kristi
Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til
sone for vore og for hele verdens synder.
På de små perler (10 gange):
For Hans smertefulde lidelses skyld hav
barmhjertighed med os og med hele verden.
Afslutning (3 gange):
Hellige Gud, Hellige Stærke Gud,
Hellige Udødelige Gud,
forbarm dig over os og over hele verden.
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Tak til Gerda Krarup

Vores mangeårige ansvarlige for økonomiudvalget, Gerda
Krarup, har valgt at gå på pension!
Gerda har siden 1954 været en del af Skt. Knud Lavard
menighed, da hendes familie flyttede til Lyngby. I 2005 blev
hun revisor for kirkens regnskaber og senere formand for
menighedens økonomiudvalg. Hun har stået for den ugentlige bogføring og for planlægning af kirkens økonomi. Da
hun begyndte dette arbejde var økonomien ikke til de store
armbevægelser, men efter kirken modtog en stor arv og vi blev
lagt sammen med andre menigheder lettede det, så det blev
muligt at gennemføre store projekter, som f.eks. renovering af
kirkerummet og ombygning af menighedssalen.
Vi, i menigheden, vil gerne takke Gerda for det store arbejde som ”finans-tovholder”, hun har ydet for os, men vi kan glæde os over, at hun fremover
vil være vores revisor.
Gunnar Lorenzen har overtaget jobbet som kirkens regnskabsfører.

Høstfest
Menighedens årlige høstfest holdes i menighedssalen
søndag den 1. september 2019 efter messen kl. 10.
Festen er gratis, og alle bedes tage en ret med til en fælles buffet.
Der bliver solgt vand og vin. Tilmelding på liste ved informationsbordet.

Kirkekaffe
Det er hyggeligt med kirkekaffe efter messen hver søndag. Det har årevis
været de samme mennesker som har stået for det, og nu vil nogle ikke mere.
Derfor håber holdet, at nogle nye vil melde sig. Bare 3-4 gange i løbet af et
halvt år ville være store hjælp. Jeg vil meget gerne hjælpe til.
Wiktor, 41 46 13 22
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På pilgrimsrejse til Medjugorje
Af Jan Schou

D. 26. september – d. 3. oktober 2018

første gang jeg skulle på valfart til
Medjugorje. Denne valfart var dygtigt
arrangeret og ledet af pastor Benny
Blumensaat og Maria Truelsen, der
sammen har ledet mange valfarter til
Medjugorje. Vores gruppe var lille
– 17 deltagere - inklusive Benny og
Maria; med et aldersspænd fra 14 år
til 85år. Det blev for mig en uge med
stort udbytte både spirituelt, men også
med positivt overraskende besøg til
institutioner, som kan siges at være
nogle af ”frugterne” i Medjugorje.
Disse beskrives nedenfor.
Vores gruppe var indkvarteret i to

Inden jeg begynder at fortælle om
selve pilgrimsrejsen, kan dette spørgsmål være relevant: Hvad er en pilgrim? Ifølge Katolsk mini - leksikon:
”pilgrim (lat. peregrinus = fremmed).
En person, som valfarter til et helligt
sted. Formålet med en pilgrimsfærd er
den personlige fordybelse i en religiøs
begivenhed, der er knyttet til steder.
Enhver kristen kan siges at være pilgrim i sit liv, på vej mod Gud…”.
Jeg har tidligere deltaget i Den nordiske Valfart til Lourdes, men det var
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huse, som udgjorde et familiehotel.
Gruppen spiste fælles morgen - og
aftensmad i det ene hus. Dagens program og aftaler omkring dette blev
også formidlet her i forbindelse med
måltiderne.

blev påbudt - silenzio -, stilhed. Fra
dette øjeblik og ca. 5 – 10 minutter
frem modtager Mirjana så det månedlige budskab direkte af Jomfru Maria!
Efterfølgende har jeg på YouTube,
”Mess. 2 octobre 2018 a Medjugorje”, set en af flere optagelser af denne
åbenbaring, hvilket jeg kan opfordre
læseren til. Så længe åbenbaringerne
pågår, vil Kirken ikke tage stilling til
deres ægthed.
Dagene bød naturligvis først og fremmest på kirkelige aktiviteter, hvoraf
den daglige udendørs messe om aftenen med efterfølgende fællesbøn,
tilbedelse af Det udstillede Sakramente (det indviede nadverbrød) og
rosenkransbøn, var omdrejningspunktet under opholdet. Her samledes flere
tusinde mennesker. Sange skiftevis på
hovedsprogene, med enkel og smuk
musikledsagelse og store tekstskærme
indrammede disse handlinger. Her
var også en særegen inderlighed og
ophøjethed tilstede. Der blev ledet i
tre korsvejsandagter af vores pilgrimspræst: den ene ”nede på jorden”, så
selv gangbesværede kunne være med
(det er vi jo egentlig allesammen i åndelig forstand!). De to øvrige foregik
på to omgivende bjerge: Åbenbaringsbjerget og Korsbjerget, der var noget
krævende, fysisk set; de fleste kunne
deltage alle tre gange. Skriftemål var
der naturligvis også mulighed for og
brug for; jeg har aldrig set så mange
skriftestole, i spil. Skilte på ”alverdens
sprog” indikerede på skriftestolsdøren, hvor man kunne stille sig i kø,
for at sprogbarrieren ikke skulle være
den umiddelbare hindring. De der ønskede det blev opfordret til at faste om
fredagen; det var vi mange der gjorde,
så godt vi kunne – på brød og vand.
Der er sagt og skrevet meget om at
faste i forbindelse med troen, og pladsen er lille her; men som nu afdøde Fr

Medjugorje var - indtil d. 24. juni
1981- en lille kristen by omgivet af
bjerge i det nuværende Bosnien-Hercegovina. Denne dato er essentiel, da
den begivenhed, der angiveligt fandt
sted, har gjort Medjugorje til, hvad
byen er i dag: et blandt verdens største
pilgrimssteder. Jomfru Maria viste sig
denne dag for 6 lokale børn i alderen
10 til 16 år. Siden den dag har ”Gospa”– jomfru Maria, mere eller mindre regelmæssigt, vist sig for børnene,
visionærerne, der i mellemtiden, nu
som voksne, har stiftet familier. Åbenbaringerne ledsages ofte af budskaber,
der typisk er opfordringer til kristne
dyder: slut fred, vis næstekærlighed,
vær brændende i troen og bed og gør
bod (faste). Den enkelte visionær har
også af Jomfru Maria modtaget intentioner om bøn for: syge, præster,
sjæle i skærsilden, unge mennesker,
ikketroende og for familier. At Jomfru
Maria også har betroet visionærerne
hemmeligheder er heller ikke ukendt
fra bl.a. Lourdes og Fatima.
Mirjana, en af visionærerne, modtager
indtil videre hver den 2 i måneden ved
åbenbaringsbjerget et budskab, som
lige omtalt. Dette budskab oversættes
kort efter til adskillige sprog. Den 2.
oktober var vi tilstede, da Mirjana
havde sin åbenbaring. Det var en speciel oplevelse. Selv om jeg ikke kunne
se Mirjana – der var simpelt hen for
mange mennesker imellem – så var
der en intensitet og et nærvær tilstede
fra det øjeblik, der over en megafon
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Slavko Barbaric et af stederne i sin
bog om faste skriver: ”Kort sagt kan
vi lettere bede, når vi faster og lettere
faste, når vi beder”.
Følgerne af krigen i det tidligere Jugoslavien i første halvdel af 1990’erne
medførte naturligvis mange tragedier - også efterfølgende, hvor mange
familier var blevet splittet og led stor
nød. Selvom Medjugorje ikke direkte
blev bombet, var ofrene for krigen
meget tæt på og det ansporede ovennævnte præst Fr Slavko Barbaric til
at ansøge myndighederne om et egnet sted. Dette blev imødekommet
(1993); vi var heldige at besøge dette
sted - Mothers Village. I dag er det en

omfattende institution, der hjælper,
beskytter, opdrager og underviser alle
med behov; fra begyndelsen primært
børn og unge. Programmerne til behandlingen, der i dag desuden omfatter trængende voksne med et misbrug,
baserer sig på bøn, manuelt arbejde
og samtaleterapi. Man undlader brug
af psykofarmaka. Comunita Cenacolo
er et andet tilbud med udbredelse flere
steder i verden, hvor misbrugere på
lignende vis kan behandles for deres
afhængighed. I Medjugorje besøgte
vi en af dagene dette sted, hvor en af
beboerne gav et hudløst ærligt vidnesbyrd om hans historie, før tiden i Cenacolo og indtil nu, hvor han var befriet
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fra sin ”last”: misbrug af computerspil
på flere arbejdspladser i stedet for at
udføre det egentlige arbejde. Det var
gribende for os alle at høre denne unge
mand.
Over en million pilgrimme fra hele
verden gæster årligt Medjugorje, hvilket placerer stedet som et af
verdens største bønscentre sammenligneligt med Lourdes, Fatima og
Guadalupe. Disse tre steder er for
længst anerkendt af Kirken. Denne
anerkendelse mangler dog som omtalt
fortsat i Medjugorjes tilfælde. I den
officielle velkomstfolder til Medjugorje fra 2017, kan man læse følgende
af - His Eminence Cardinal Dr. Franjo Kuharic, Ærchebishop of Zagreb,
Glas Koncila, August 15, 1993 -: ”
We bishops, after a three - year – long
commision study accept Medjugorje as a holy place, as a shrine. This
means that we have nothing against
it, if someone venerates the Moth-

er of God in a manner and in agreement with the teaching and belief of
the Church. Therefore, we are leaving
that to further study. The Church does
not hurry”.
På den katolske kirkes hjemmeside
(katolsk.dk) kan bl.a. læses følgende
om Medjugorje:” Og når man ser bort
fra de angivelige visioner, findes der et
i Medjugorje et rigt fromhedsliv med
bøn og personlige omvendelser”.
Afslutningsvis kan jeg tilslutte mig de
to ovenstående henvisninger. Der var
selvfølgelig også tid til egen disposition. Vi havde smukt vejr – smukke
omgivelser – vores gruppe var lille og
velfungerende. Hvad kan man mere
forlange – Tak gode Gud!
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Bente Magnussen

Sr. Briege McKenna i Danmark
Lyngby d. 23. august 2019
Program Lyngby, Skt. Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1 A, 2800 Lyngby
Fredag d. 23 august
Kl. 16.00: Sr. Briege McKenna taler (Sr. Briege speaks in) I Skt. Knud Lavard
Kirke i Lyngby.
Kl. 17.00: Helbredelsesmesse (healingmass ) v. P. Benny Blumensaat og bøn
for helbredelse (prayer for healing ) v. Sr. Briege.
Afslutning efter messen ca. kl. 19.00
Henvendelse: Maria Truelsen 24 60 23 08 eller mariatruelsen@mail.tele.dk
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P. Alren Soosaipillai O.M.I., Folketingets formand Pia Kjærsgaard, Hendes
mand Henrik Thorup, og Menighedsrådets formand Erik Maillet

Messe for Sri Lanka
Skt. Knud Lavard Kirkes sognepræst
P. Alren Soosaipillai OMI kommer
fra Sri Lanka og er derfor naturligvis meget personligt berørt. P, Alren
fandt det derfor naturligt at indbyde
menigheden og de lokale Srilankere
til en engelsk messe, hvor der var lejlighed til at mindes den grufulde terror på Sri Lanka og bede for de ramte
og deres familier.

Messen blev celebreret af P. Alren
sammen med P. Christy Joy Fernando Santhiyogu OMI og P. Tomislav
Cvetko O.F.M. Conv. Der var musik
og sang på de lokale sprog, og mange
forskellige nationaliteter havde fundet
vej til kirken denne eftermiddag.
Efter messen var der reception i
menighedssalen, hvor en meget bevæget Pia Kjærsgaard holdt en kort tale
om de forfærdelige hændelser, der
har ramt så mange voksne – og ikke
mindst uskyldige børn.

Messen blev afholdt i kirken lørdag den 4. maj klokken 15. Imidlertid
spredtes rygtet om højtideligheden,
og efter en indbydelse af medlemmer
af menigheden meddelte Pia Kjærsgaard, at hun gerne ville deltage sammen med sin mand Henrik Thorup.

Vi håber alle på, at fred og harmoni
snart må vende tilbage til Sri Lanka,
som har brug for hele verdens forbøn i
de kommende dage!
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Børnehjørne
Alle skal kunne være i vores kirkerum og føle sig velkommen. Dog
kan det være svært for de mindste at
finde ro under messen, og de kommer
ofte til at larme ved at løbe rundt og
råbe, hvilket resulterer i at resten af
menigheden har vanskeligt ved at høre
prædiken.

Der er købt stole i en højde, der passer
både børn og forældre og et bord med
en lyddæmpende plade. Túmmas har
sat to lyddæmpende skillevægge op,
så rummet bliver hyggeligere at være
i.
Her findes bløde tøjdyr, bøger, tegnepapir og farveblyanter.
Det larmende legetøj, som biler og
hårde byggeklodser, er blevet lagt
væk; det fungerer ikke godt, når der
skal være stille under messen.
For at hjørnet skal være indbydende
for børnene, der kommer i kirken,
opfordres alle til at rydde op efter sig
og lægge brugt tegnepapir og skrald i
skraldespanden.

Derfor fik vi den idé, at indrette et
hjørne til børnene i kirken, så det kan
fungere som et hyggeligt sted, hvor de
mindste kan sætte sig sammen med
deres forældre og kigge i bøger eller
tegne.

Vi håber, at børnehjørnet vil være til
gavn for os alle, og at børn og voksne
kan have en fredelig og inspirerende
messetid.
Susanne Viby, Tuulikki Albeck og
Túmmas Planck
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Nyt fra Sankt Knud Lavard Skole
Af Christa Bonde

Sommeren står for døren….

Juni måned er en forventningstid forude venter ferien med alle glæderne,
friheden og tid med familien. Men
juni måned er også ene tid, hvor vi
afslutter og rykker op, gør klar til at
tage afsked med endnu en 9. klasse og
børn, som vi har fulgt i 10 år. De er
nu så klar til at skulle videre, og ved
dimmisionsmiddagen vil vi elever,
forældre og lærere tale om de år, der
er gået, og glæde os til vi skal høre nyt
om deres nye færden.

Det betyder på en skole, at sidste
skoledag for 9. klasse har bragt glæde
til store og små med karameller, sjov
og ikke mindst vandkamp. Netop den
dag havde vinden lagt sig og solen
skinnede, så elever og lærere gik til
den med det kolde vand. Sidste skoledag på SKL er en dejlig dag, på sådanne
dage oplever man glæden ved at være
på en lille skole, hvor nærheden betyder, at 9. klasse er opmærksomme på,
at denne dag skal alle have det sjovt
helt ned til skolens yngste elever.

Heldigvis er det jo sådan, at vi i kirkens fællesskab igen og igen møder
vore ”gamle elever”, og på den måde
kan vi følge med i, hvad de laver, og
hvordan de har det.

For 9. klasse betyder det også, at eksamenerne er gået i gang, så de har
travlt med at forberede pensum og de
fremlæggelser, de skal op i her i juni.
De små nye er faldet godt til og føler
sig allerede hjemme i skolens ramme.

Senest på Åsebakkevalfarten mødte
vi en stor gruppe af tidligere SKL
-elever! Hvert 3 år følges vi som skole
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gymnastiksalsbygningen, det er nu repareret og har heldigvis mange gode
år foran sig endnu. Det betyder, at vi
kan gå videre med de andre projekter
i bygningen, og sådanne er der altid
mange af.
Om lidt bliver der for en tid stille på
Sankt Knud Lavard Skole, børnene
går på ferie, men på skolen er der fortsat aktiviteter, der er istandsættelser
og hovedrengøring. Skolens sfo har
åben en del af ferien, og lærerne har
også opgaver, der skal klares. Igen i år
tager vi et par dage på ”lejrtur”, hvor
vi planlægger det kommende års aktiviteter.

på Valfarten. Vi mødes i Holte og går
gennem skoven. I år fulgtes vi med
DUK-gruppen. Desværre var det jo en
rigtig våd dag i år, så det var ikke let at
sidde ned og holde fælles frokost efter
messen, som vi nogen gange har gjort.
Til gengæld var der på trods af regnen
en dejlig stemning på valfarten, og
der var fuld fart i DUKs område, så
børnene havde en rigtig dejlig dag!

En af de første aktiviteter er skolens
høstmarked torsdag den 19. september, hvor vi glæder os til at se alle
familierne og forhåbentlig også rigtig
mange fra menigheden!
God sommer til alle her fra Sankt
Knud Lavard Skole!

Siden sidst har vi afsluttet skolens
fasteindsamling, der i år beløb sig på
over 14.000 kroner. Et resultat, som
vi er meget glade for og stolte af. Vi
støtter de katolske skolers Caritasprojekt hvert år med skoleindsamlingen
og et tilsvarende beløb fra vores høstmarked i september.
I sidste blad fortalte jeg om taget på

16

Følgende har den 5. maj 2019 modtaget førstekommunion:
Anders Gabriel
Charlotte Kiilerich
Christian Gia Bao Dinh
Clara Gabriel
Esther Hønholt Horch
Jean-Luc Oppong
Luc Quang Nguyen
Luisa Gabriel
Maria-Sol Aaberg
Nikola Chrostowska
Timmy Thanh Nguyen
Viktoria Rose Meier

Følgende har den 12. maj 2019 modtaget firmelsens sakramente:
Birk Bastian Zwicky Ørum
Cuong Huy Hoang
Eva Trepiakas
Kristine Elisabeth Arends Weinreich
Luca Twibill Mørk
Luis Felipe Maillet Tapias
Mads Gabriel
Mathilde Motet Jessen
Oliver Glamatovic
Sara Hønholt Horch
Tommy Thi Nguyen
Tristan Dimes Achiam
Victor Shams Ili

Voksendåb:

Steen Phillip Peter Teschemacher har den 20. maj 2019 modtaget dåbens og
firmelsens sakramente og er blevet optaget i kirkens fulde fællesskab.

Kronikken
Dåb
Edela Isfaq Sliman
Daniel Gorges
Marcella Wissam Askar
Iyana Amil Anton
Kristian Grey Galla Mustafavi
Ivan Christ Kobenan
Luciana Boulos Matti
Ayla Reese Fabi Bangcale

Voksendåb
Steen Phillip Peter Teschemacher
Begravelse
Carlo Torreggiani
Bitten Kamma Gandrup Bülow
Jan Faldt
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Kalender

Fredag den 23.
17.00 Helbredelsesmesse mv. Sr. Briege

Juli
Søndag den 7.
14. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 25.
20. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 14.
15. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

September
Lørdag den 7.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Søndag den 21.
16. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 8.
23. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English
Høstfest efter formiddagsmessen

Søndag den 28.
17. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Lørdag den 14.
Kirke rengøring fra kl. 18.00 - 20.00
Søndag den 15.
24. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

August
Søndag den 4.
18. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English
Lørdag den 10.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Søndag den 22.
25. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 11.
19. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 296
26. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 18.
Jomfru Marias Optagelse i Himlen
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Oktober
Lørdag den 5.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

18

Søndag den 6.
27. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 20.
29. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Lørdag den 12.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Søndag den 27.
30. almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 13.
28. almindelige søndag
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 15.00

Pastoralråd

Katekese

Førstekommunion

Ministrant undervisning
& DUK

Firmelse

Andet

Økonomi/forvaltning

Revisor
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

Gunnar Lorenzen
Gerda Krarup

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

Diocesan council

Catechism

First Communion
Alter servers and Youth
Confirmation

Others

Finances/Administr.
Accountant
Caritas

Gunta Møller-Jørgensen, 21 99 77 74
guntaprivat@gmail.com

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

