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Kære brødre og søstre,
I de kommende måneder vil vor Mod-
er, Kirken, forberede os til at mødes 
med Jesus Kristus, som kommer imod 
os.

Jeg er så gammel, at da jeg var barn 
og gik i skole, var der hverken com-
puter eller internet. I stedet for brugte 
man en tyk- og tung - bog, ”Sussidiar-
io”, som indeholdte alt det, man bur-
de lære. I den var der blandt andet en 
fortælling (skrevet af en berømt forfat-
ter) om en mand, der skulle til læge-
besøg. Det havde han undgået i lang 
tid, men nu var det blevet nødvendigt, 
da han begyndte at få en vedvarende 
kraftig migræne. Lægen begyndte så 
at spørge ham: ”Ryger du?” ”Nej”, 
svarede han bestemt. ”Mmh, mmh… 
drikker du?” ”Absolut ikke”, udbrød 
han med det samme. ”Hvad så med 
de søde sager? Indtager du måske for 
meget sukker?” ”Jeg ved ikke, hvad 
sukker er!” sagde han uskyldigt.

Sådan fortsat samtalen, indtil lægen 
kastede håndklædet i ringen: ”Åben-
bart er du helt perfekt: du fejler jo 
ingenting! Du har ikke brug for min 
kunst!”. Manden tog så glad afsked og 
var allerede ud af døren, da han kom 
i tanker om noget, han havde glemt: 
”Lige en ting: jeg har den vane at sluge 
en mint-pastil en gang imellem i løbet 
af dagen…” ”Hurra! Dér har vi årsa-
gen til din migræne!” udbrød lægen 
strålende: ”Jeg befaler dig så, at fra nu 
af må du droppe mint-pastillerne!”.

Og det hjalp: migrænen forsvandt, og 
manden kunne fortsætte med at ryge, 
drikke den sædvanlige cognac hver af-

ten og nyde sin yndlingschokoladeka-
ge, så ofte som han havde lyst til!

Sådan har vi mennesker været lige fra 
begyndelsen. Adam og Eva ville ikke 
gå til Lægen, men skjulte sig bag ved 
træerne (… kan man mon skjule sig 
for Gud? Endda bag ved et træ?); og 
da Gud, som var bekymret for dem, 
gennemspurgte dem, så de kunne 
komme af med det onde, fortsatte de 
med at skjule sig.

Sådan behøver det ikke være, når 
vi mødes med Jesus Kristus. Vi må 
gerne fortælle ham alt, uden at være 
bange. Jesus kom ikke for at dømme 
os, men for at frelse os (se Joh. 3,17). 
Han er Den Læge som gerne vil tage 
vore sygdomme på sig og bære alle 
vore lidelser (se Es. 54,4). Da vi var 
små, lærte vi måske at lyve overfor 
forældrene, fordi vi vidste, at de ville 
sige: ”Nej, det må du ikke!”, hvis vi 
fortalte dem alt. Jeg udelukker ikke, at 
Jesus nogle gange ville sige ”Nej, det 
må du ikke!”, men det ville så være 
fordi, Han havde tænkt noget for dig, 
som var endnu bedre end det, du selv 
havde fundet på.

I de kommende måneder vil Kirk-
en, vor Moder, vise os hvordan Jesus 
gav afkald, ikke kun på nogle små 
mint-pastiller, men på alt for at være 
iblandt os som et lille barn. Vi behøver 
ikke være bange for at åbne vore hjert-
er overfor et lille barn. Et lille barn 
som er uendelige mere magtfuld (…. 
og barmhjertig!) end den bedste læge 
på jorden!

P. Samuele
2

Kære Menighed



3

Præsentation af Livio

Jeg hedder Livio, jeg er 29 år gammel 
og jeg kommer fra en lille landsby i 
nord-Italien da hedder Madonna del 
Pilone, som ligger i Piemonte, 40 km 
syd for Turin. Jeg er kommet i Dan-
mark den første oktober 2012, festen 
af den Hellige Teresa af Lisieux. Fra 
2012 indtil 2016 var jeg på præstekol-
legiet Redemptoris Mater som ligger 
i Vedbæk, i disse fire år begyndte jeg 
undervisning i Filosofi og Teologi. 
Fra 2016 indtil 2019 blev jeg sendt i 
mission i Spanien, i Zaragoza, der var 

jeg sammen men en præst som var 
ansvarlig af den Neokumenale Van-
dring i dette område sammen med en 
ægtepar. Sidste år var jeg i Rom for 
at afslutte mine studier i Teologi i 
Pontificia Università Gregoriana. Nu 
jeg er kommet tilbage i Danmark for 
at begynde min pastoral år her i Skt. 
Knud Lavard kirke, jeg er meget glad 
for det, for at kunne være i denne tid 
som er så vigtigt for min uddannelse 
sammen med jer og sammen med Pas-
tor Samuele.
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Voksede op i en bjerglandsby
Jeg har boet tæt ved Torino ved 
Alperne. Jeg boede med min fam-
ilie i en meget lille by, der hedder 
Sant’ Anna Boschi, som betyder, den 
Hellige Anna i Skoven. Det ligger ved 
den større by, Castellamonte. Det var 
en kastanje-skov omringet af bakker 
og floder. Der var et lille kloster, der 

senere lukkede og et rekreationshjem 
hvor folk kunne hvile sig efter syg-
dom. Det er et dejligt sted. Min far 
havde psykiske problemer siden han 
var 17 år, og det krævede at vores fam-
ilie altid skulle leve i rolige omgivel-
ser. Det var et mirakel at min mor og 
far kunne blive sammen igennem hele 
livet og fik os 7 børn. Sammen med os 
boede også min farmors søster, der var 
lægfransiskaner. Det var et dejligt sted 
at vokse op, selvom det kunne være 
lidt kedeligt for os børn, da vi blev lidt 
ældre. Byen lå ret isoleret. Men det 
var der, at jeg mærkede mit kald. Vi 
boede på en præstegård. Der var ingen 
fastboende præst i området, derfor 
kunne vi få lov at bo der, og der var 

Et liv i den Neokatekumenale vandring
Et interview med vores nye sognepræst P. Samuele Lando

Af Susanne Viby

Castellamonte
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rigtig god plads til en stor familie. Der 
er meget få præster i det område, der-
for var de ikke var glade, da jeg skulle 
rejse til Danmark, og sagde hvorfor 
kan du ikke blive her?

Vi er 6 brødre og en pige, og har alle 
forskellige uddannelser. Den ene bror 
er blevet præst ligesom jeg og er i Tu-
nis, en er mekaniker og en er billed-
kunstner. Min søster er gift og har 
familie. Flere af os bor i udlandet, så 
det kan være svært at samle os.

Det kreative ligger til vores familie. 
Min oldefar var mester på akademiet. 
Han overlevede 1. verdenskrig, fordi 
han var god til at tegne. Officererne 
ville have ham til at tegne portræt-
ter, og det gjorde, at han ikke skulle 
ud i krigen. Senere lavede han lito-

grafi-tryk til etiketter og bøger, og han 
malede også. I mit barndomshjem var 
der mange af hans bøger og malerier, 
og det inspirerede os børn.

Uddannet indretningsdesigner
I vores by Castellamonte er der en 
kunstskole. Byen er kendt for kerami-
karbejde. De laver keramiske ovne, der 
er kendt, og der var keramikere kny-
ttet til den skole, som udviklede ud-
dannelsen til indretningsdesign, com-
puterdesign mv. Tre af os søskende 
blev uddannet der. I Italien skulle man 
dengang vælge en diplomuddannelse, 
når man var 13 år, som forberedte en 
på universitetsuddannelse. Man havde 
også fag som fysik og matematik, 
sprog m.m. Så jeg gik på kunstskolen 
til jeg var 18 år og havde, foruden de 
almindelige skolefag, design, hvor vi 
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selv skulle tegne og bygge møbler på 
værkstederne. Det var spændende. I 
dag er det mest computerdesign. Da 
jeg var færdig som møbeldesigner, 
blev jeg tilbudt stilling i firmaet Pin-
infarina, der bygger Ferrari. Jeg skulle 
ikke designe biler, men andre ting. 
Men ”desværre” kaldte Gud mig til et 
andet slags kunstarbejde.

Født ind i Neokatekumenatet
Jeg er født ind i Neokatekumenatet, 
for min far og mor var allerede med 
fra de var unge i 1960’erne. Kateku-
menatet betyder den forberedelse vi 
skal gennemgå for at blive døbt. Vi 
skal ikke døbes igen som voksne, men 
vi skal gennemgå samme forberedelse. 
Mange siger, at når jeg nu er født ind 
i det, så har jeg ikke haft mulighed for 
at vælge; måske blevet hjernevasket. 
Men sådan er det slet ikke. Jeg be-
tragter ikke det, jeg har oplevet i en 
gruppe, som noget anderledes end 
Kirken. Neokatekumenatet er Kirken 
for mig. Det er ligesom ens familie, og 
man er fri til at vælge fra, hvis man 
ikke trives. Man er aldrig afskåret fra 
andre, ligesom man er i en sekt. Der 
var et samarbejde med sognekirken og 
vi var altid med i kirkelivet. Jeg blev 
døbt af sognepræsten, og undervisnin-
gen til 1.kommunion foregik i kirken.

Mine forældre var med i den tid i 
1960’erne efter 2. Vatikankoncil, hvor 
der kom en opvækkelse indenfor Kirk-
en.   Mange ønskede at forny Kirken, 
så det kristne liv blev levet i virke-
ligheden og ikke i tørre dokumenter, 
og der blev dannet alle mulige slags 
bevægelser og grupper rundt i Italien 
og i Europa, f.eks. Focolare. Her blev 

Neokatekumenat-grupperne dannet af 
initiativtagere Kiko og Carmen. Grup-
perne opstod kun ved de kirker, hvor 
sognepræsten var enig i den måde, de 
arbejdede på. Der var flere præster, 
der var begejstrede over sådanne 
grupper, hvor man kunne fordybe sig 
i Guds Ord. Det var voksen-katekese. 
Det var i den forbindelse, at begge 
mine forældre blev en del af det. Det 
var før, de lærte hinanden at kende, og 
de boede i hver sin by. Deres sogne-
præster sagde ja til sådan en katekese 
sammen med den lokale biskop. Og 
begge mine forældre var allerede med 
i nogle lignende grupper, men da dette 
kom, syntes de, at det var spændende 
at prøve noget nyt. De lærte begge at 
spille guitar; det er der altid brug for, 
når vi holder messer.

I 1976 blev der arrangeret et møde 
i Rom for alle, der spillede guitar 
og andre instrumenter i Neokateku-
menat-grupperne. De tog toget til Rom 
og dér i toget mødte min far og mor hi-
nanden. Min far blev med det samme 
forelsket i min mor, og han sørgede for 
at de mødtes igen og senere blev gift. 
Det må have været Gud, der skubbede 
dem, ellers havde det ikke kunnet lade 
sig gøre.

Jeg blev født i 1978 og mine søskende 
derefter, med to års mellemrum. Vi 
børn var altid med til messerne. Når 
man er barn skal man altid følge med 
sin far og mor i gruppen.

Kom i egen gruppe som 11-årig
Pædagogikken i Neokatekumenatet er, 
at man som barn skal prøve- og så kan 
man altid selv vælge bagefter. Det fik 
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jeg at mærke, da jeg var 11 år og skulle 
starte i min egen kommunitet. Det vil 
sige at jeg var i en anden gruppe end 
mine forældre med nye voksne og 
børn og skulle selv finde ud af det. Jeg 
var så stolt over at komme i min egen 
gruppe. En kommunitet starter altid 
med to måneders katekese, to gange 
om ugen. Det foregik om aftenen, og 
det var spændende, for så fik jeg lov 
til at komme sent i seng. Min far kørte 
mig hver gang.

Der var en aften hvor emnet for 
katekesen var: Hvad er meningen med 
vores liv? Det var spændende, for de 
voksne spurgte mig: Hvorfor lever 
du? Hvad er meningen med alt det, du 
laver? Jeg var jo et barn og havde hele 
tiden tænkt, at mit liv var at lege og 
gå i skole, og havde ikke tænkt på de 
store spørgsmål, men nu åbnede der 
sig et helt nyt perspektiv. Katekesen er 
så spændende, for den giver ikke no-
get svar, og jeg skulle heller ikke svare 
med det samme. Det handler om, at du 

skal blive søgende. Det virkede godt, 
for jeg blev så nysgerrig efter at forstå, 
hvad meningen med mit liv var; hvor-
for blev jeg skabt? Hvad er det jeg 
skal? Det blev interessant.

Ved slutningen af de to måneders 
katekese skulle jeg afslutte med en 
retræte på et kloster, sammen med 
andre, der var i samme proces. Der 
var nogle voksne, der kendte mig 
og passede på mig, men der var flest 
nye mennesker. Jeg syntes, at det var 
spændende at være afsted uden far og 
mor. Vi arbejdede sammen i en gruppe 
og det var fantastisk. Der var ikke 
længere forskel på, om man var barn 
eller ung, kvinde eller mand; vi kunne 
være sammen alle sammen. Det var 
spændende. Så begyndte jeg min pro-
ces med at blive kantor, og skulle lære 
at spille guitar.

Jeg havde nogle år på det vi kalder 
vandringen. Det er forskellige trapper 
og trin man går, og man arbejder med 
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indre spørgsmål. Gruppen blev en 
god støtte i mine teenageår, hvor man 
begynder at føle sig ny og mærkelig, 
og har indre stormvejr. Der i gruppen 
kunne man tale åbent om alle de ting, 
og de kunne rumme mig. Også ting, 
som var pinlige. Det var en hjælp, at 
de andre også fortalte om deres ting, 
så kunne jeg forholde mig til deres 
livserfaring. Man bliver ikke tvunget 
til at fortælle, og det er ikke noget 
skriftemål. Alle i gruppen har tavshed-
spligt, og det er en alvorlig synd, hvis 
fortroligheden bliver brudt og noget 
kommer ud. Derfor følte jeg mig tryg.

Gud kaldte mig
Da jeg var 16, følte jeg mig kaldet til 
at blive præst. Der var sket mange ep-
isoder op til, som gav mig en idé om, 
at Gud kaldte mig til at blive præst. 
Jeg husker engang, hvor jeg var med 
til Verdensungdomsdage, som netop 
var blevet arrangeret af Johannes Paul 
ll. Vi unge fra Neokatekumenatet blev 
arrangeret i grupper for at skulle delt-
age, og der blev arrangeret en hel pil-
grimsrejse forinden, for at man skulle 
forstå, hvad ens kald var. Vi skulle 
mødes med paven i Loreto. Unge fra 
hele Italien skulle mødes i Rom for at 
forberede sig til Verdensungdomsd-
agene. Man mødtes til katekese, som 
skulle sætte det hele i gang.
Det var første gang, at jeg skulle rejse 
til Rom, og vi var ca. 20.000 unge og 
mange præster og biskopper samlet på 
et stort sportsanlæg. Carmen, der har 
startet Neokatekumenatet, indledte 
med at sige, ligesom Jomfru Maria: 
Vær ikke bange, hvis Gud kalder på 
dig. Hvis du tvivler på om Gud kalder 
dig til at blive præst, så vent. Når Gud 

kalder én, er han god til at tale klart 
og tydeligt. Hvis du er bange, så vær 
ikke bange!

Det var præcis den tilstand, jeg be-
fandt mig i. Jeg tvivlede ikke, jeg var 
bange. Jeg befandt mig midt blandt 
mange mennesker, og jeg vidste ikke, 
hvad jeg skulle gøre.

Så pludselig blev der sagt: Dem, der 
føler sig kaldet til at blive præst, skal 
rejse sig op og kommer herned og få 
en velsignelse af biskoppen. Jeg rejste 
mig op. Jeg kunne ikke gøre andet. 
Gud kunne ikke tale mere tydeligt til 
mig. Og så gik jeg ned og fik en vel-
signelse.

Korset i San Damiano
Da jeg var på rejsen med paven eft-
erfølgende, skete der mange ting. Vi 
var i Assisi og det var så gribende. Vi 
var i den lille kirke i Sct. Damiano og 
sad overfor krucifikset, der talte til den 
Hellige Frans, og så sagde de voksne: 
Krucifikset kan tale, så I skal spørge 
Ham om noget. Så det gjorde jeg. Jeg 
spurgte: Hvad vil du sige til mig?

Jeg glemte det igen, men da jeg kom 
hjem fra rejsen til præstegården, skete 
noget særligt. Jeg forærede en lille 
gave til farmors søster, der jo var læg-
fransiskaner, og det var et lille kruci-
fiks fra Sct. Damiano. Så sagde hun: 
Vent, jeg skal give dig en gave også. Så 
gav hun mig en bog af pave Johannes 
Paul ll, og vendte bagsiden opad. Med 
det samme kunne jeg læse på bagside-
teksten: Frygt ikke!. Det var stort. Det 
var de ord jeg har fået igen og igen. 
Og det har hjulpet mig. Jeg har altid 
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været bange. Også nu når jeg er kom-
met til Skt. Knud Lavard kirke. Alt er 
nyt. Det er skrækkeligt. Frygten er der, 
og det er også godt, for så er det Ham, 
der skal sørge for at hjælpe mig. Det 
har jeg brug for. Jeg må til stadighed 
være ydmyg og lyttende

Samuel, Samuel!
Da jeg kom jeg hjem fra Verdensung-
domsdagene, fortalte jeg min far og 
mor, hvad jeg havde oplevet om mit 
kald. Så sagde de: Ja, det er rigtigt. 
Det vidste vi godt. Og så fortalte de 
mig noget, som jeg ikke vidste: Inden 
jeg blev født, havde min mor mistet et 
barn under graviditeten, og de var så 
bange for, at det skulle ske igen. Der-
for blev jeg født i min mors hjemby, 
hvor hun følte sig tryg og kendte folk 
på hospitalet. Inden fødslen besluttede 
far og mor at ofre mig til Gud, og min 
far løb til kirken. Det fortalte de mig 
aldrig, før den dag, da jeg var 16 år.

Efterfølgende var der en fra kommu-
nitetet, der sagde, at de skulle give 
mig navnet Samuel efter Biblen, fordi 
Anna, der ikke kunne få et barn, ofre-
de sit barn, Samuel, til Gud. Så kom 
jeg til at hedde Samuele, som er den 
italienske måde at stave det på.

Jeg tror, at Gud var glad for deres 
offer, for han kaldte mig til at blive 
præst. Og jeg er også glad. Læsningen 
om Samuel, hvor Gud kalder, Samuel, 
Samuel!, og han svarer, Her er jeg!, 
har altid gjort stort indtryk på mig. Det 
er ligesom med mig.

Modstand fra andre
Jeg havde stadig nogle års skolegang 

tilbage. Jeg havde en lærer, der var 
frygtet af alle. Han var tæt på pen-
sion og klog, men skrap. Jeg har lært 
så meget af ham, men han var ateist 
og kommunist. Han underviste os i 
historie og han benyttede alle mulige 
lejligheder til at skyde på Kirken. Det 
har styrket mig, at stå i kampen med 
ham. Han ville have mig til at være 
på hans side. Da jeg havde fået kaldet 
til at være præst, kunne jeg ikke sige 
det til de andre i skolen, det ville de 
ikke kunne forstå. Jeg vidste jo heller 
ikke, om det ville lade sig gøre. På en 
eller måde havde vores lærer fået det 
at vide, og en dag stod han foran hele 
klassen og udtalte en salgs en forban-
delse: Vil du være præst, så håber jeg, 
at du bliver sendt langt væk herfra. 
Og jeg ved, hvor du skal sendes hen. 
Du skal sendes til Norden, og evange-
lisere isbjørne! Og det var nogenlun-
de det, der skete. Det var ligesom en 
profeti. I stedet for at skræmme mig, 
blev det en opmuntring, for to år efter, 
blev jeg sendt til Danmark, som jo er 
forbundet med Grønland, hvor der er 
isbjørne. Måske kommer jeg også dér 
engang. Så han havde ret. Men Gud 
forvandlede det onde, der kom ud af 
hans mund, til en velsignelse.

Det var ikke så populært dengang at 
være præst, især i Norditalien, og der 
var mange i vores by, der var imod mit 
kald. De kondolerede min mor. Min 
farfar var også ganske imod på grund 
af hans egne oplevelser med præster. 
Han havde været kirketjener og kendte 
godt præster- ikke fra den gode side. 
Men jeg var glad for at høre om hans 
oplevelser og erfaringer i livet.
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En dag sagde han til mig: Samuele, 
jeg håber på, at du ikke hører på mig. 
Når jeg fortæller dig disse ting, så er 
jeg værre end Djævlen! Du skal følge 
Gud og det som Gud siger til dig. Jeg 
beklager, at jeg kommer ud med disse 
ting til dig. Det burde jeg ikke. Han 
var ærlig og modig. Jeg er sikker på at 
han beder for mig i Himlen.

Uddannet som præst i Danmark
De Neokatekumenale præstestuderen-
de bliver ved en lodtrækning sendt ud 
til præstekollegier i forskellige lande. 
Jeg blev sendt til Danmark i 1998, for 
22 år siden. Vi var en gruppe på 7 stu-
derende, der kom til at bo bispedøm-
mets præstekollegie i Hellerup Re-
demptoris Mater. Det var et stort 
hus en velgører havde købt til os og 
Biskoppen boede der også. Vi skulle 

bygge hele strukturen op fra bunden. 
Vi var ikke knyttet til nogen bestemt 
menighed, men nogle gange var vi 
ude ved Skt. Andreas kirken i Ordrup 
om søndagen, og så skulle vi opleve 
kirkekaffe for første gang.

Vi begyndte at studere dansk, og der 
var en familie, der underviste os. Så 
skulle vi studere teologi og filosofi, 
og der kom lærere, der havde tid og 
mulighed til at undervise os. Vores 
kollegie var både et hus, et hjem, et 
universitet- det hele i ét. Kollegiet var 
jo i Hellerup, så vi kunne gå ud og 
opleve Danmark. Den første udflugt 
var til Roskilde, hvor vi skulle se på 
vikingeskibene og spise på en kro. Jeg 
syntes, at den danske kultur var fan-
tastisk.

Jeg kendte en lille smule til dansk kul-
tur. Da jeg var barn havde jeg, som de 
fleste andre børn, en bog med H.C. 
Andersens eventyr, illustreret med 
billeder af Danmark, og da jeg kom og 
så det hele, blev fantasi til virkelighed. 
Jeg kunne genkende bygningstyperne 
og landskaberne.

Jeg var stor fan af Lego, og kunne 
forstå, at det var i Danmark man op-
fandt Lego, så det syntes jeg var spæn-
dende. Da jeg var 12 år, skulle vi læse 
Karen Blixens bog Mit Afrika i sko-
len i italiensk-timerne. Det var også et 
dansk input i min opdragelse.

Senere uddannede jeg mig til indret-
ningsdesigner, og på skolen skulle vi 
også beskæftige os med dansk design, 
derfor vidste jeg, at der var et museum 
i Danmark, der hed Louisiana. Det var 
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jeg glad for at besøge, da vi kom her 
til landet.

Har arbejdet i Danmark og ud-
landet
Jeg har haft mine studier i Danmark 
og i Rom, og ind imellem været på 
missionsarbejde, som en del af præst-
estudiet. Et af stederne var i Tunis, 
hvor jeg missionerede blandt muslim-
er. Jeg var der kun kort, men det var en 
spændende tid.

Det første sted jeg var i praktik var i 
Domkirken hos Niels Engelbrecht i 
2005-6, og derefter blev jeg diakonvi-
et.  Så blev jeg sendt til Skt. Albani 
Kirke i Odense, hvor jeg var i fire år, 
et år som diakon og tre år som præst. I 
2011 blev jeg konstitueret sognepræst 
i Skt. Pauls kirke i Høje Tåstrup, hvor 
jeg var de næste syv år. Derefter havde 
jeg et år, fra 2018-19, hvor jeg var på 
missionsarbejde i et bjergområde nær 
Napoli i Italien. Det var med den Ne-
okatekumenale vandring, og vi var 
flere afsted. Vi skulle mødes med de 
grupper, der var i gang og sørge for, 
at de fik taget de forskellige etaper 
på deres vandring, retræte-etape osv.  
Der var Guds vilje, at jeg netop var i 
Italien i den tid, for min mor var ble-
vet meget syg af kræft, en sygdom, 
der var vendt tilbage efter mange års 
pause. Jeg kunne være hos hende i den 
sidste tid. Hun døde 14. oktober sidste 
år, i 2019.

Min far klarer sig fint nu, for min 
søster bor 100 meter væk og min bror 
lidt længere væk, så de ses meget. 
Heldigvis er der børnebørn, som han 
skal tage sig af. Det holder ham i gang.

Tilbage igen i Danmark i 2019 blev jeg 
indsat som sognepræst i Skt. Knuds 
Kirke i Ringsted, men nåede kun at 
være der kort tid, så blev jeg sendt til 
Skt. Knud Lavard kirke i Lyngby. Her 
blev jeg indsat d. 9. august.

Og jeg håber at kunne være her et 
stykke tid, men det er jo Gud der 
bestemmer!



Læge og teolog Niels Steensen
Tekst fra Wikipedia v/Susanne Viby

Niels Steensen også kaldet Nicolaus 
Steno, var en pioner indenfor anatomi 
og geologi. Han er født i København 
og uddannede sig som læge på Køben-
havns universitet i 1686. Han rejste til 
Nederlandene, Frankrig og Italien, og 
arbejdede sammen med de dygtig-
ste forskere. Han havde en god iagt-
tagelsesevne og tilførte forskere en ny 
måde at observere naturvidenskabe-
lige emner på, nemlig at stole på sine 
egne øjne frem for kun at læne sig op 
af traditionelle doktriner.

Niels Steensen slog sig ned i Firenze 
og blev livlæge for storhertug Fer-
dinand 2. Han kom med på rejser i 
Italien og fandt fossiler og iagttog 
bjerge. Han så sammenhængen mel-
lem forskellige naturvidenskabelige 
studier og grundlagde geologien.  Han 
opdagede også loven om kantvinklens 
uforanderlighed i krystaller og lagde 
grunden for moderne krystallografi
Niels Steensen var døbt i den protes-
tantiske kirke, men i Firenze mødte 
han det katolske trosliv, og blev kritisk 
overfor den lutherske lære. Han begy-
ndte at studere teologi, og endte med at 

konvertere til den katolske kirke. Han 
fik tilbudt et embede på Københavns 
universitet i 1672 som Anatomicus 
rigius, hvor han var ansat to år. Han 
følte, at han havde et præstekald og 
rejste efter par år tilbage til Firenze. 
Her blev han præsteviet i 1675, og 
udnævnt til biskop året efter. Han flyt-
tede til Hannover, senere til Hamborg 
og Schwerin, hvor han døde i 1686. 
Han blev begravet i Firenze i San 
Lorenzos krypt.

Man har ønsket at helgenkåre Niels 
Stensen på grund af hans forskning, 
asketiske livsførelse og hjælp til de 
fattige.  I 1988 blev han saligkåret, og 
dette faldt sammen med pave Johannes 
Paul ll’s besøg i Danmark dette år. 

Niels Stensen er blevet hyldet igen-
nem årtierne. Hvert år uddeles hans 
bog om hjernens anatomi til nyud-
dannede københavnske kirurger. I 
København har vi Niels Stensens 
gymnasium, Nordens eneste katolske 
gymnasium.  I Gentofte ligger Steno 
Diabetes center.

Niels Steensen (1636 -1686) er blevet 
berømt for sin indledning til en 

forelæsning på Københavns Anatomiske 
Teater i 1673:

Skønt er det, vi ser.
Skønnere er det, vi forstår,

men langt det skønneste er det, vor 
forstand ikke kan rumme
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Billede af J. P. Trap (1868) Niels Steensens mindesten i Klarboderne i København

Bøn til Niels Steensen
Brugt ved indvielsen af Kirken i Danmark
v/Lars Messerschmidt
 
Almægtige Gud,
Du har valgt din ydmyge tjener 
Niels Steensen til at varetage hyrdeomsorgen
for Nordtyskland og Danmark 
under store vanskeligheder.
Han gav sig helt for den hjord, du havde betroet ham.
Vi takker dig, fordi du i vor tid, har givet os ham som helgen.
Måtte han nu igen ved sin forbøn vise omsorg for din Kirke i 
vore lande, så den på ny måde kan vokse, blomstre og bære frugt
og genforene alle,
der tror på din Søn. 
Han som lever og råder med dig,
I Helligåndens enhed fra evighed til evighed.
Amen
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Børnehaveklasse på Sankt Knud Lavard skole
Børnehaveklasseleder Estrid Ryom fortæller om skolestart på SKL

Når skolesommerferien slutter i au-
gust, vender eleverne tilbage til de 
vante rammer. De får hurtigt fundet 
arbejdsrutinerne frem igen og der går 
ikke mange dage, før hverdagen er på 
plads. Men ét sted på skolen, i børne-
haveklassen, er alt ikke som det plejer 
og det er kun godt.

I børnehaveklassen er alt nyt hvert år, 
i hvert tilfælde for eleverne.

I år begyndte 21 nye børn deres sko-
legang i børnehaveklassen på Sankt 
Knud Lavard skole.

I to måneder inden sommerferien har 
de været tilknyttet skolens SFO og er 
blevet fortrolige med de nye omgiv-
elser og nye voksne, men det er alli-
gevel med mange sommerfugle i ma-
ven vi mødes i skolegården på første 
skoledag.

Der venter de nye elever en skoledag 
med mange forskellige aktiviteter. 

Den første tid bliver brugt på at finde 
ud af, hvordan man går i skole. De 
skal holde styr på skoletaske, penal-
hus, frikvarterer, fællesundervisning, 
makkerarbejde og mange andre nye 
begreber.
Skoledagen har en fast struktur, så vi 
finder hurtigt ind i rutinerne, så der 
bliver tid til alt det andet, der skal 
læres og prøves.

De første måneder bruger vi på at 
træne : finmotorikken, så vi kan blive 
gode til at skrive tal og bogstaver, 
mundmotorikken, så tungen ikke slår 
knuder, når vi skal bruge bogstav-
lydende, lytteøvelser, så vi kan høre 
de forskellige små lyde det talte sprog 
består af, rimlege, så vi lære mange 
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forskellige ord og får smil på læben, 
morgengymnastik, så vi bliver gode til 
at holde styr på kroppen og opmærk-
somheden, morgensang, fordi det er 
dejligt at synge sammen og mange, 
mange andre ting.

Hver fjortende dag går alle skolens 
elever også i kirke. De katolske elever, 
hvoraf de 9 går i bh.kl., går I Sankt 
Knud Lavard Kirke. I fredags havde 
vi skoleårets første skolemesse og vi 
mødte P. Samuele, der fortalte os om 
at følge Kristus, verdens lys, men også 
at huske selv at være dette lys for an-
dre.

Det første år i skolen er vigtigt i for-
hold til at få skabt en følelse af fæl-
lesskab og ansvar for hinanden. Der-
for bruger vi også meget tid på at lave 

aktiviteter, der skaber relationer mel-
lem børnene. Vi skal lære at være gode 
klassekammerater for hinanden – alle 
sammen. Et trygt klassefællesskab 
giver plads til et godt læringsmiljø.

Skolen har Informationsmøde den 
8. oktober kl. 19.00-21.00
for forældre til børn, der skal begy-
nde i skole i 2021

Rengøring af kirkebænke hver søndag 
Af Tuulikki Albech

Da vi endelig fik lov til at komme til messen, fik vi samtidig at vide, at bænkene 
skulle sprittes af efter messerne om søndagen. Da viste det det sig, at spritten 
samtidig ville fjerne lakken fra bænkene, og vi gik derfor over til brun sæbe. 
Der blev vasket af hver søndag efter begge messerne, men vi fandt hurtig ud af, 
at der ikke var grund til at vaske bænke af efter den engelske messe, da der ikke 
ville være flere messer om søndagen eller mandagen.

TUSIND TAK TIL ALLE JER SOM HAR VÆRET MED INDTIL NU OG 
SIKKERT FORTSÆTTER JERES STØTTE TIL CORONAEN FORSVIN-
DER. 

FLERE HÆNDER KAN ALTID BRUGES!!!!!!
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Kære menighed,

Det er med dyb taknemmelighed, at jeg skriver nogle 
linjer for at takke jer for de 5 år, jeg har været sogne-
præst i jeres menighed, samt de fire år jeg var anden-
præst sammen med pater Allen. Da jeg kom tilbage til 
jeres menighed som sognepræst i 2015, følte jeg, at jeg 
var skabt for menigheden i Lyngby. Jeg ved godt, at 
mange af jer var glade for mig og ville have ønsket, 
at jeg ville fortsætte som sognepræst i jeres menighed, 
men jeg har allerede i lang tid haft et ønske om at stu-
dere mere dybtgående om Eukaristien, og siden komme 
tilbage til Danmark eller til den mission, hvor Gud og 
min orden mest har brug for min tjeneste, og så med 
en dyb tro og forståelse udbrede troen på Eukaristien i 
blandt Guds folk.

Eukaristi fejringen er i Kirkens og i min tro ikke bare en gudstjeneste eller et 
minde om Jesu sidste måltid, men under denne højtidelige fejring kommer vi 
i et særligt og tæt fællesskab med Jesus selv, og man tager ham med sig ved at 
spise hans legeme og drikke hans blod. 

Jeg har deltaget i messerne lige fra min fødsel. Jeg kan sagtens tælle på mine 
fingre, hvor mange dage jeg ikke var til messe, og lige siden jeg blev præst den 
31. maj, 1997 har det været en stor glæde for mig  hver dag at fejre messen selv. 
Hver gang jeg fejrer messen, takker jeg Gud for den store gave, Gud har givet 
mig til selv at kunne fejre messen og til at kunne invitere andre til at deltage i 
dette store fællesskab med Jesus. Jeg er taknemmelig over, at vi som menighed 
sammen kunne dele dette fællesskab og vandre sammen med Ham som gav sig 
som løsesum for os alle.

Jeg håber, at vi har haft det godt sammen igennem de fem år og har kunnet nå 
vores mål. Selv om nogle skiftede menighed, blev menigheden større, og vi 
kunne arbejde sammen for at tjene medlemmernes åndelige behov og opbygge 
menighedens vækst og særligt økonomien. Jeg var også glad for at vi kunne ud-
vidde menighedssalen, hvilket var et af menighedens væsentligste behov. Den 
blev til et flot og brugbart lokale med masser af lys og masser af plads. Jeg 
takker særligt alle frivillige medarbejdere for jeres bidrag til menigheden og 
støtte til min missions tjeneste. 

Jeg takker igen alle for de fine ni år, og jeg ønsker jer alt vel!
 Hav et godt efterår! 

Med venlig hilsen og Herrens velsignelse 
p. Alren

En tak fra p. Alren
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Faste Messetider

Tirsdag Messe 17.00 På dansk

Onsdag Messe
Mass

17.00
18.00

På dansk
In English

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

Dåb 
Elenor Kuki
Sebastian Thomas Kann Slupinski
William Georges Khanisho
Liam Hana Elia
Christabella Silver Hanna
Sofie Pola
Ophelia Albert Benjamen

Begravelse
Jose Luis Garrido Gutierrez
Jean Raphael Landau

Kronikken

Emma Garcia Wibeck
Erik Garcia Wibeck
Malene Tam Thanh Tran
Emily Holm-Beltran
Maya Runge
Marcus Truong An Tran
Elias Aza Lindemose
Audrey Kaitlyn Surtido Jose

Ida Therese Lupac Nielsen
Arianna Aza Lindemose
Ziva Brejner
Kristian de Dios Huang
Emily Ellen Doyle-Olsen
Isabel Caldeira Due
Lucas Caldeira Due
Jamila Maria Albanis

Følgende har den 6. september modtaget 
førstekommunion:
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Kalender
Der fejres dansk vigiliemesse hver lørdag kl. 17.

Oktober
Lørdag den 3. 
11.00 Firmelse ved biskoppen

Søndag den 4.
27. almindelige søndag
10.00 Familiemesse 
13.00 Mass in English

Lørdag den 10. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

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

Søndag den 18.
29. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 25.
30. almindelige søndag
Sommertid slutter
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

November
Søndag den 1.
Alle Helgen
10.00 Familiemesse 
13.00 Mass in English
15.00 Alle sjæles andagt ved pastor 
Kings gravsted

Mandag den 2. 
Alle Sjæle
17.00 Messe

Søndag den 8.
Laterankirkens indvielse
10.00 Familiemesse 
13.00 Mass in English

Lørdag den 14. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

Søndag den 15. 
33. Almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 22.  
Jesus Kristus, universets konge
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 29.
1. søndag i advent
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

December
Søndag den 6.
2. søndag i advent
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

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

Søndag den 13.
3. søndag i advent
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English
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Søndag den 20.
4. søndag i advent
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Torsdag den 24. 
16.00 Juleaften, familiemesse
23.00 Julenat, dansk messe

Fredag den 25. 
Herrens Fødsel
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Lørdag den 26.
Anden juledag
Stefan, den første martyr
10.00 Højmesse 

Søndag den 27.
Den hellige families fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Tirsdag den 31.
Nytårsaften
16.30 Messe

Januar 2021
Fredag den 1. januar
Nytårsdag
Maria Guds Moder fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 3.
Herrens Åbenbaring
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 10.
Herrens Dåb
11.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Lørdag den 16. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

Søndag den 17.
3. søndag i det almindelige kirkeår
11.00 Højmesse 
Knud Lavard fest efter messen
The English mass is cancelled

Søndag den 24.
Ansgar, bispedømmets værnehelgen
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 31.
Herrens Fremstilling i templet
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English



Sognepræst P. Samuele Lando
Telefon: 45 87 56 88, 
Mobil: 29 72 07 59
lando@katolsk.dk

Parish Priest

Liturgi og Katekese P. Samuele Lando Liturgy and Catechism

Menighedsråd Parish council
Formand Eric Maillet, 53 35 00 46

ericmaillet@gmail.com
Chairman

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

Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 14.00
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

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

Confirmation

Andet Others
Økonomi/forvaltning Gunnar Lorenzen Finances/Administr.

Revisor Gerda Krarup Accountant
Caritas Michele Fejø, 31 44 45 29

mimarques@hotmail.com
Caritas

Kirkekaffe Wictor Pizyc, 41 46 13 22 
wp1cr@yahoo.com

Church Coffee

Hjemmeside Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

Homepage

Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby
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