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Kære menighed.

Først og fremmest ønsker jeg jer et 
rigtigt godt nytår og håber, at I alle er 
kommet godt ind i det nye år! 
Vi begyndte 2020 med Jomfru Maria, 
Guds moders fest. Vi fejrede også Her-
rens åbenbarelses fest, Herrens dåb og 
vor værnehelgen Skt. Knud Lavards 
fest i starten af det nye år. Når vi begy-
nder et nyt år har vi selvfølgelig nogle 
nye ønsker og et nyt håb.

Når jeg kigger på, hvad der skete i 
mit liv i 2019, kan jeg se, at der skete 
mange ting; nogle hyggelige og nogle 
ikke så hyggelige. Men jeg har oplevet 
Guds nærvær og velsignelse gennem 
dem alle. Jeg tror, at I alle har haft 
den samme oplevelse. Hvordan dette 
år bliver, ved vi ikke, men vi har alle 
nogle planer og ønsker for 2020, og 
vi beder også Gud om, at vores plan-
er og ønsker må gå i opfyldelse. Vi er 
mennesker, men også kristne. Som et 
kristent menneske har man også nogle 
værdier, som skal opfyldes.

Dronningen fortalte i sin tale nytårsaf-
ten om den ensomhed, man oplever, 
og har opfordret alle med følgende 
ord: “Vi har brug for at tale sammen, 
også om ensomheden. Vi har brug 
for hinanden. Vi har brug for at få 
bekræftet, at vi betyder noget.” Paven 
har i sin prædiken ved fejringen af 

den Hellige Familes Fest den 29. de-
cember 2019 bedt os alle om at slukke 
vores mobiltelefoner og at tale med 
hinanden i familien i stedet for.

Det er jo en vigtig opgave, vi alle har 
fået. Jeg synes, de nye former for kom-
munikation på mange måder er hjælp-
somme, men de ødelægger samtidig 
manges familieliv og samfundet. Som 
jeg skrev i starten, har vi nogle ønsk-
er for 2020. Jeg synes, at vi, ligesom 
paven og dronningen opfordrer os til, 
skal tilføje dette til vores gode ønsk-
er: at vi må kunne lære at bruge disse 
former for kommunikation på den rig-
tige måde. Lad os hver dag afsætte et 
stykke tid til at lytte til andre i vores 
familie og i samfundet. Gud har ved 
Jesu fødsel vist os, hvor meget han el-
sker os. Gud elsker hver eneste af os, 
lige meget hvem vi er. Som kristne er 
vi forpligtede til at vidne om denne 
kærlighed til andre.

med venlig hilsen og Herrens vel-
signelse

P. Alren Soosaipillai O.M.I.
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Kirkens udvendige vedligeholdelse

Menighedsrådet har i flere år arbejdet 
med en plan for reparation og vedlige-
holdelse af kirkebygningen, som til-
hører bispedømmet.

Under sidste sommers voldsomme 
regnskyl sivede der en del vand ned 
gennem taget ned i kirken, og der har 
derfor været et akut behov for en repa-
ration og tætning af hele taget.

Menighedsrådet har derfor (efter et 
møde med bispekontoret) fået dette 
arbejde udført, så taget nu igen er tæt 
og bedre isoleret. Udgiften har været 
på ca. 200.000 kr. – et beløb, som 
menigheden selv har betalt.

Næste fase er en forundersøgelse af 

den udvendige betonkonstruktion, 
som adskillige steder er stærkt tæret 
og beskadiget. Det er et større pro-
jekt, hvor der blandt andet skal tages 
boreprøver. Resultatet vil blive om 
omfattende rapport over de nødvendi-
ge udbedringer i de næste år. 

Denne undersøgelse er nu sat i gang. 
Udgiften vil være ca. 250.000 kr. 
Bispedømmet vil hjælpe med en del af 
finansieringen.

Det er klart, at disse udgifter vil belaste 
kirkens økonomi, og menighedsrådet 
påpeger, at en stadig fokusering på 
øgningen i indbetalingen af kirkeskat 
vil være absolut nødvendig fremover.
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Gudstjeneste for verdens forfulgte kristne

Hvert år holdes der en økumenisk 
gudstjeneste i den protestantiske dom-
kirke i Viborg. Og i år blev der holdt 
en gudstjeneste for de forfulgte kris-
tne i Sri Lanka for at minde de ofrer 
som blev dræbt påskedag 2019. Om-
kring 175 personer havde fundet vej 
til Viborg Domkirke, da der den 24. 
november 2019 for sjette år i træk 
blev afholdt forbønsgudstjeneste for 
verdens forfulgte kristne, og særligt 
for de srilankanske forfulgte kristne. 

Den protestantiske biskop Henrik 
Stubkjær ledte gudstjenesten, og han 
understregede allerede i sin velkomst 
situationens alvor. Omkring 250 mil-
lioner kristne forfølges lige nu i et eller 
andet omfang, og biskoppen så blandt 
andet gudstjenesten som en mulighed 
for at råbe politikere og beslutning-
stagere op. En særlig velkomst fik 
de mange beboere fra Udrejsecenter 

Kærshovedgård, som traditionen tro 
var mødt op i kirken.

I det hele taget var det en broget for-
samling, der var kommet i kirke for at 
bede for verdens forfulgte. Gudstje-
nesten blev en anledning til at mødes 
på kryds og tværs af kirkeskel og etn-
iske skel om en sag, der forener alle.

Der er blevet tradition for at sætte 
særligt fokus på et bestemt land ved 
forbønsgudstjenesten, og i år var det 
Sri Lanka, der fik opmærksomhed. 
Landet blev sidste påske udsat for en 
forfærdelig terrorhandling, hvor om-
kring 250 mennesker mistede livet, og 
flere kirker blev ødelagt.

Paster Alren Soosaipillai blev indbudt 
til at prædike ved gudstjenesten. Han 
har selv rødder i Sri Lanka, men er nu 
vor sognepræst. Her er hans prædiken. 
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Kære søstre og brødre,

Som vi alle ved døde cirka 300 ved 
påskedagens angreb i år i Sri Lanka, 
hvilket også inkluderer nogle dansk-
ere.   I dag er vi forsamlede her i kirk-
en ikke kun for at bede for de men-
nesker, som døde i dette angreb, men 
også for at bede for alle, som lider i 
hele verden. Lad os også bede for om-
vendelsen af de personer, som forår-
sager smerte hos andre. Det er meget 
smertefuldt at tænke på, at målet for 
angrebet i Påsken var uskyldige tro-
ende, som var forsamlet i bøn. 

Jeg tror, at dette er et godt tidspunkt for 
os at blive forenet i vor tro, lige meget 
hvilken religion, vi tilhører. Vi tror på 
Gud den Almægtige. Vi kan hver især 
give Gud et navn, men vi tror på den 
ene og samme Gud. I Bibelen, særligt 
i Det gamle Testamente, kan vi se for-
skellige traditioner, og Gud kaldes ved 
forskellige navne, som Jaway, Elohim, 
Eli, og så videre. Men alle disse navne 
henviser til den eneste Gud. 

Jeg tror meget stærkt på én Gud, som 
er oprindelsen til alt. Man kan give 
Gud et hvilket som helst navn alt efter 
ens sprog, kultur og tradition, men det 
betyder ikke, at der er mange guder. 
Vi er alle hans børn; vi er alle søstre 
og brødre i den eneste Gud, forenet i 
én tro. 

Vi er nødt til at lære at genkende den 
kendsgerning, og når vi gør det, så 
oplever vi broderskabet imellem os. 
Jeg delte engang en af mine oplevelser, 
som jeg gennemlevede under krigen i 
Sri Lanka. Den beretning blev trykt i 
Katolsk Orientering. Engang blev jeg 
taget af soldaterne sammen med to 
andre præstestuderende og var ved at 
blive dræbt; vi bad rosenkransen uden 

ophør, og en af soldaterne, som så os 
bede så intenst og som fik at vide, at 
vi studerede på et præsteseminarium 
for at blive præster, kom og åbnede en 
bagdør, så vi kunne flygte derfra; og 
jeg siger jer, at han i det øjeblik for-
talte, at han var buddhist, og han bad 
os også om at bede for ham. Dette er 
det virkelige broderskab i troen. 

Jeg er lykkelig for folk i Sri Lanka. 
Når jeg observerer, hvad der er ved 
at ske nu i Sri Lanka, kan jeg se, at 
befolkningen ikke er vred på muslim-
erne eller på islam, men de er forenet 
i kampen mod terrorismen. Biskoppen 
af ærkebispedømmet Colombo, Mal-
com Cardinal Ranjith, sagde til me-
dierne: ‘Vi vil bekæmpe terrorismen 
som kristne. Det betyder, at vores vå-
ben er bøn med kærlighed.’ Som Jesus 
siger, er det ikke synderne, som skal 
udryddes, men synden. Vi ønsker om-
vendelse for disse mennesker, som er 
involverede i disse aktiviteter.  

Disse mennesker har brug for at høre 
den kristne kærlighed. Paulus skrev 
i sit første brev til Korintherne, ”Om 
jeg så taler med menneskers og eng-
les tunger, men ikke har kærlighed, er 
jeg et rungende malm og en klingen-
de bjælde. Og om jeg så har profetisk 
gave og kender alle hemmeligheder 
og ejer al kundskab og har al tro så 
jeg kan flytte bjerge, men ikke har 
kærlighed, er jeg intet.”

Sankt Jakob skrev i sit brev i kapitel 
to: ”Vis mig da din tro uden gerninger, 
så skal jeg med mine gerninger vise 
dig min tro.” Han mener kærligheds-
gerninger. Og Johannes skrev i sit 
første brev i kapitel fire: ”Mine kære, 
lad os elske hinanden, for kærligheden 
er af Gud, og enhver, som elsker, er 
født af Gud og kender Gud. Den, 
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der ikke elsker, kender ikke Gud, for 
Gud er kærlighed. Derved er Guds 
kærlighed blevet åbenbaret iblandt 
os: at Gud har sendt sin enbårne søn 
til verden, for at vi skal leve ved ham. 
Deri består kærligheden: ikke i at vi 
har elsket Gud, men i at han har elsket 
os og sendt sin søn som et sonoffer for 
vore synder.” 

Jesus, som lærte os så meget, har en-
degyldigt grundlagt hele Bibelen på 
KÆRLIGHED: kærlighed til Gud og 
kærlighed til næsten. Jesus brugte or-
det ”bud”, da han gav os kærligheds-
budet: ”Et nyt bud giver jer, I skal 
elske hinanden. Som jeg har elsket 
jer, skal også I elske hinanden.” Han 
standsede ikke der, men fortsatte, 
kære søstre og brødre, og sagde: ” De-
raf kan alle vide, at I er mine disciple: 
hvis I har kærlighed til hinanden.”
Dette kan vi læse i Johannes evange-
liet kapitel tretten. Dette er det eneste 
kriterium han gav for at kunne identif-
icere sine disciple. 
Han lærte os dette også gennem sine 
gerninger. Han bad for dem, som 
dræbte ham. Han bad på korset ”Fad-
er, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad 
de gør.”  Lad os gøre det samme, som 
Jesus gjorde! 

Om lige en måned fejrer vi Julen. 
Julen betyder meget for os kristne, 
men også for andre, fordi den besked 
hyrderne fik, da Jesus blev født, var 
“Jeg forkynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket:  I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren.” (Lk. 2, 10-11). Je-
sus er alles frelser. Alle folkeslag skal 
høre om dette budskab. Det er vores 
forpligtelse til at give det videre til 
alle folkeslag og invitere dem til at 
omvende sig til den kristne kærlighed. 

Hver gang jeg kigger på krucifikset, 
mindes jeg denne kærlighed. Det er 
den eneste vej til at forkynde om Kris-
ti kærlighed. Krucifikset fortæller ikke 
blot om Jesu lidelser, men også om 
Guds kærlighed, i hvilken han sendte 
sin enbårne søn til verden “for at give 
sit liv som løsesum for mange” (Mt. 
20,28). 

Jeg synes at det her er den rette tid. 
Vi må ikke vente længere, men må 
tage krucifikset i vores hænder og 
fortælle verden om Guds uendelige og 
ubetingede kærlighed, som blev åben-
baret ved Jesu offer, og invitere dem 
ikke kun i ordet, men også i vores ger-
ninger til at tro på Jesus som verdens 
frelser.

Vi må heller ikke glemme at bede med 
tro og kærlighed for deres omven-
delse.  Lad os derfor bede på samme 
måde, som Jesus bad på korset: ”Fad-
er, tilgiv disse mennesker, for de ved 
ikke hvad de gør. Herre, tag deres 
stenhjerter ud og giv dem i stedet for 
et hjerte, der brænder af kærlighed 
ligesom dit hjerte.”

Amen.



Festmesse for Sankt Knud Lavard



Jeg har besøgt Sr. Maria og Sr. Anna 
Mirijam, Søstre af det dyrebare blod, 
som har deres kloster i Holte. Flere af 
søstrene kommer til vores messer i Skt. 
Knud Lavard kirke, og vi har spurgt 
dem om deres daglige liv i og udenfor 
klosteret.

Lidt om Missionssøstre af det 
dyrebare blod
(oplysninger fra Holte klosters hjem-
meside)
En østrigsk trappistmunk, Franz Pfan-
ner, besvarede i 1879 en sydafrikansk 
biskops bøn om, at der måtte komme 
munke til hans bispedømme i Sydaf-
rika. Han grundlagde i 1882, sammen 
med 30 trappistmunke, Mariannnhill 
i provinsen Natal, Sydafrika. Pater 
Franz troede først, at det var nok, at 

munkene forkyndte den kristne tro 
gennem bøn og arbejde, men Gud 
havde andre planer. Der var brug for 
undervisning i katekese og hånd-
værk, uanset farve, race og religion. 
Man begyndte at undervise piger og 
kvinder, og Tyskland og Afrika kom 
missionshjælpere. Det var starten på 
Mariannhills missionssøstre af det 
dyrebare blod. 
Om ordenens spiritualitet, et kort ci-
tat.:
”Vi tror på, at Gud elsker ethvert men-
neske - uanset nationalitet, hudfarve, 
talenter og evner, uanset om man er 
rig eller fattig, rask eller syg, ung eller 
gammel. Gud elsker betingelsesløst. 
Det er det glade budskab, Jesus har 
givet os. Så højt har Gud elsket verden, 
at han gav sin egen søn og dermed sit 
hjerteblod. 
Som Missionssøstre af det dyrebare 
blod har vi del i den opgave, at give 
Guds kærlighed videre til andre, dér 
hvor vi er.”
Der blev grundlagt klostre mange 
steder i Verden og mange har haft 
arbejde i samfundet og er uddannet 
læger, pædagoger, tandlæger m.v. En 
gruppe søstre blev sendt til Danmark 
i 1916, først til Bornholm, men købte 
i 1956 Nordvanggård i Bistrup og in-
drettede kloster, plejehjem, børnehave 
og tilhørende sognekirke der. Da ste-
det blev for stort og dyrt at holde, blev 
det solgt i 2015, og i 2017 flyttede 
man til Holte.

Vores nye kloster
Sr Anna Miriam: Helt fra starten 
havde vi mange overvejelser om vi, 
som ordenssøstre, der har aflagt fat-
tigdomsløfte, kunne tillade os at købe 

Et besøg i Holte Kloster
Af Susanne Viby

Søstrene af det dyrebare blod i Holte 
Kloster. Fra venstre bagerst: Sr.Maria, 

Sr. Elisabeth-Vimbai, Sr. Anna 
Mirijam og Sr Elisabeth



en grund og bo her i et af de dyreste 
kvarterer på Sjælland. 
Vi var jo nødt til at finde et andet sted 
at bo, efter vi solgte Nordvanggård i 
Bistrup. Vi kiggede på lejligheder i 
København, men de blev for dyre at 
bo i. Så kiggede vi på en del gamle 
huse i de forskellige kvarterer udenfor 
byen. Ideen var at købe et gammelt 
hus og sætte det i stand. Men det blev 
vi frarådet. Det mest økonomiske var 
at købe et gammelt hus på en god gr-
und, rive det gamle ned og få bygget et 
nyt hus. Vi fandt grunden her i Holte 
og tænkte med det samme, at her var 
dejligt, her ville vi gerne bo. Det gam-
le hus blev revet ned og vi fik arkitek-
terne til at tegne et hus, der er indrettet 
praktisk med vægge, der let kan fly-
ttes, så vi nemt kan sælge det videre 
til en familie eller et bofællesskab for 
eksempel, når den dag kommer. 
Vi bor fire søstre sammen i klostret: 
Sr. Maria fra Østrig, har været i Dan-
mark i over 30 år. Hun har i mange år 
arbejdet på plejehjemmet, er nu pen-
sionist og tager sig af hus og have. 
Sr. Anna Mirijam fra Tyskland, har 
boet i Danmark i 15 år. Er generalse-
kretær for den Nordiske Bispekon-
ference og leder et konvertitkursus i 
København. Er priorinde af klosteret.
Sr. Elisabeth-Vimbai fra Zimbabwe, 
har været i Danmark i 14 år. Arbejder 
i SFOen på Rygaard-Skole som pæd-
agog.

Sr. Elisabeth fra også fra Simbabwe 
og går på sprogskole.

Flinke naboer
Sr. Anna Miriam: Det var jo spæn-
dende, hvad de nye naboer sagde til, at 
der pludselig kom et kloster midt i et 
veletableret villakvarter. Men de gam-
le ejere inviterede os sammen med 
alle naboerne og de var meget im-
ødekommende og åbne. Deres første 
spørgsmål til os var, om vi havde et 
klokketårn. Vi svarede i spøg: ”Ja, det 
har vi og vi ringer kl. 04.30 om mor-
genen!” De så noget chokerede ud et 
øjeblik, indtil de forstod, at det ikke 
var sandt. Men så var isen brudt og 
snakken gik let om alt det, de gerne 
ville vide om os: om vi holdt store 
møder her og om vi er religiøse fana-
tikere. Men efterhånden kunne de godt 
mærke, at vi er helt almindelige men-
nesker. Efterhånden har de også set fil-
men om os, lavet af Per Wennick, og 
så den udsendelse med Prins Joachim, 
der fortæller om Danmark. Det er som 
om det hele er faldet på plads. 
Sr. Maria: Det er de sødeste naboer og 
vi kender dem alle nu. Hvis man har 
brug for et eller andet, kan man bare 
banke på døren eller ringe. Og det 
samme gør de hos os.

Vores dør er åben
Vi har et gæsteværelse her, hvor man 
kan bo, så vi er vant til, at folk kom-
mer her. Der kommer flere besøgende 
efter at folk har set os i medierne. Van-
dregrupper og kulturforeninger hen-
vender sig til os og vil gerne komme 
forbi og se vores kloster. Der kommer 
også enkelte forbi, der spørger om de 
må komme ind og tale med en af os. 
Nogle står i en smertefuld situation og 
føler sig ensomme. Dét, de har brug 
for, er en, der lytter. Så vi byder dem 
på en kop kaffe og en småkage og giv-Holte kloster



10

er os tid til at høre dem fortælle.
Der kom en ung pige, der ledte efter 
et sted at bo. Hun flyttede ind og kom 
til at tænke over, om ordenslivet var 
et liv for hende. Hun er nu vores as-
pirant.

Fleksibel dagligdag
Vi har en rummelig dagligdag, som vi 
må tilpasse efter, hvor vi kan komme 
til messe og hver enkelts arbejdsop-
gaver. Tre af os har jo arbejde ude.
Sr. Maria: Jeg er den første, der er 
oppe. Kl. 5.45 er jeg i køkkenet og 
laver kaffe som det allerførste. Mens 
den står og brygger færdig, går jeg ned 
i postkassen og henter avisen. Vi har 
privat morgenbøn og så har vi fælles 
Laudes kl. 7.30.
Sr. Anna Mirijam: Vi skal til messe 
om morgenen, og vi holder messe 
her, når vi kan få en præst. Præsterne 
er mere eller mindre forpligtede til at 
betjene de større klostre og de kon-
templative. Vi er kun fire søstre, så vi 
kan ikke tillade os at bede en præst 
om at komme her hver dag, men P. Al-
ren kommer her og holder messe hver 
mandag morgen. Det er vi meget tak-
nemmelige over, for det er hans fridag.
De andre dage må vi finde den messe, 
der passer os bedst, oftest på Åse-
bakken kl. 8.30 eller i hos Karmelit-
terne i Skt. Josef klostret om fredagen 
kl. 8.30. Jeg kan også være med et par 
af dagene, når jeg ikke skal på arbejde 
på Bispekontoret.
Det kan være en udfordring at lave en 
dagsrytme, for den skal altid tilpass-
es efter messen, som er centrum. Vi 
er nødt til at være fleksible. Jeg kan 
heldigvis også tilpasse mine arbejd-
sopgaver en smule.
Vi er så heldige, at vi har to biler og to 
af os har kørekort. Så kan vi dele os op 
og gå til de messer, der passer bedst.
Der er dage, hvor vi ikke kommer til 

messe. Så holder vi Ordets gudstje-
neste her i huset eller vi holder Euka-
ristisk tilbedelse om aftenen.

Om søndagene
Sr. Anna Mirijam: Vi har løst 
sognebånd til to forskellige kirker, 
Skt. Knud Lavard kirke i Lyngby og 
Skt. Ansgar i København.
Sr. Maria: Jeg og Sr. Elisabeth-Vimbai 
hører til Skt. Knud Lavard Kirke, men 
kører også gerne til messe andre sted-
er. Nogle gange følger jeg et par ældre 
damer til messe, der ikke selv kan 
komme afsted. Jeg henter dem i bilen 
og kører dem. En kører jeg til Hillerød 
og den anden til Lyngby. Så går jeg 
til messe begge steder. Vi holder af at 
komme i Skt. Knud Lavard kirke, men 
jeg synes, at vi mangler en organist. 
Det er dejligt, når den gruppe, der står 
oppe foran, synger og spiller.
Det kan knibe med at synge med på de 
danske salmer, fordi der er så mange 
forskellige nationaliteter. Til gengæld 
er de meget fromme og har disciplin.
Sr. Anna Mirijam: Ja, det er kirk-
ens skæbne her i landet, at der er så 
mange udlændinge. På Nordvanggård 
regnede vi engang ud, at ud af de 2000 
medlemmer i menigheden var der 60 
forskellige nationaliteter. Men det 
jo godt, for på den måde bliver det 
pinsedag hver søndag, når vi samles 
til messen.
Jeg er med i Skt. Ansgar kirke og det 
er helt tilbage fra da vi havde vores 
egen menighed på Nordvanggård. In-
den den blev lukket, begyndte jeg med 
konvertitkursus ved Skt. Ansgar Kirk-
en i København, og det har viste sig, at 
de fleste konvertitter bliver medlem af 
den menighed. Så jeg var derinde hver 
søndag for at vejlede dem til messen 
og hjælpe dem til rette. Jeg var mere 
derinde end hjemme i klosteret, og så 
kunne jeg ligeså godt løse sognebånd 
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derind til. Sr. Elisabeth er også med 
derinde.
Jeg synes ikke, at det betyder så 
meget, hvor man hører til. Vi er jo én 
stor, katolsk familie, så nogle gange er 
jeg i Hillerød, andre gange hos Kar-
melitterne eller Benediktinerne.
Sr. Maria: Men vi skal også være sam-
men til søndagsmesse engang imel-
lem. Sidst var vi sammen til nytår i 
Skt. Ansgar kirke.
Vi skal altid spise middagsmåltidet 
sammen om søndagen, og derfor bliv-
er vi ikke til kirkekaffe. Jeg skal skyn-
de mig hjem og lave mad, og så passer 
det med, at den er færdig, når de andre 
to kommer fra København.

Hjemligt
Sr. Anna Mirijam: Her i klostret er det 
meget hjemligt og vi er glade for at 
være sammen. Vi laver meget sjov og 
der går ikke en dag, uden vi griner. 
Sr. Maria: Vi kan også blive uenige, 
som i alle andre fællesskaber, og hæve 
stemmerne. Men det varer kun kort, så 
finder vi ud af det. 
Sr. Anna Mirijam: Vi hjælpes ad om 
opgaver her i huset, både ude og inde. 
Vi har en stor grund, hvor vi gerne 
vil dyrke grøntsager. Vi har hver en 
madlavningsdag, så man selv kan 
bestemme, og også få lavet sin yn-
dlingsmad. Vi har taget den tysk- 
østrigske tradition med os med at spise 
varm mad midt på dagen. 
Sr. Maria: Ja, det er ikke rart med tung 
mad om aftenen, så der spiser vi et let 
måltid.

Alle er velkomne
Vi, som missionarisk ordensfælless-
kab, har tre obligatoriske bønstider: 
morgenbøn (Laudes), aftenbøn (Ves-
per) og natbøn (Komplet).
Udover dette, er alle søstre forpligtet 
til privat bøn, dvs. meditation, betragt-

ning, skriftlæsning etc. Denne bøn er 
ikke så meget en "pligt", men betyder 
for os det åndedræt, vi åndelig talt le-
ver af. At være sammen med Gud i 
bønnen, i stilhed er livsnødvendigt for 
os.
Man er velkommen til at deltage i vore 
bønner og i fejringen af eukaristien 
(messen).

Tidebønner:
Laudes (morgenbøn): kl. 7.30,
undtagen torsdag: Laudes privat
Vesper (aftenbøn): kl. 18,
undtagen tirsdag: Vesper privat
Komplet (natbøn): kl. 20,
undtagen fredag: Komplet efter tilbe-
delse kl. 19 privat

Tilbedelse:
Hver fredag aften kl. 19 - afsluttes 
med Komplet
Rosenkransbøn:
Hver lørdag kl. 17 - efterfulgt af Ves-
per

Se messetider på vores hjemmeside: 
www.cps-kloster-holte.dk

Søstrene af det dyrebare blod 
sammen med Prins Joachim, i 

sommeren 2019, da DR filmede 
til udsendelse om Prins Joachims 

fortællinger om Danmarkshistorien. 
Fra venstre: Sr. Elisabeth- Vimbai, Sr. 

Maria og Sr. Anna Miriam
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Påske
Af Sebastian Olden Jørgensen

Påsken er den største og vigtigste kris-
tne højtid. På en måde kan man sige, 
at påsken er den eneste egentlige kris-
tne højtid, fordi kirkeårets andre fester 
er rettet ind mod påsken og får deres 
dybeste betydning i lyste fra påskens 
begivenheder. Sidst, men ikke mindst 
så fejrer vi ikke kun påske én gang om 
året, men hver søndag er en påskefe-
jring, ja enhver messe er en fejring af 
påskemysteriet. Og hvad er så påske-
mysteriet? Det korte svar er: Jesu 
Kristi frelsebringende lidelse, død og 
opstandelse. Altså en serie begiven-
heder (lidelse, død opstandelse) med 
en dyb og varig betydning (for vores 
frelse).

Da Gud blev menneske i Jesus var det 
ikke en forlystelse, det var ikke en til-
fældighed, det var planlagt. Det havde 
et formål, og det formål var at frelse 
os. Denne frelse er ikke kun et budsk-
ab, en besked, som Jesus på særlig au-
toritativ måde meddeler. Efter mange 
års stille liv i Nazareth vandrede han 
omkring i tre år, hvor han prædikede 
omvendelse, fortalte om gudsriget 
og helbredte syge og besatte. Det var 
stort og smukt, og han samlede mange 
disciple omkring sig og udvalgte en 
kreds af betroede medarbejdere, apos-
tlene. De blev opdraget og udsendt for 
at bringe hans budskab videre. Men 
det var ikke alt.

For Jesus var ikke kun kommet for 
at fortælle os noget og understrege 
betydningen af sit budskab gennem 

spektakulære helbredelser. Han var 
også kommet for at gøre noget, for at 
fuldbyrde noget, som kun han kunne 
gøre, fordi han er Guds Søn. Og det 
var at dø for vor skyld, sådan helt 
konkret og blodigt dø på korset, og 
siden genopstå til livet på den tred-
je dag. Begivenhederne i Jerusalem, 
lidelseshistorien og opstandelsen, er 
en kulminationen på Jesu liv. Det er 
det, han er kommet for at gøre – ikke 
for sig selv og for sin egen skyld, men 
for os mennesker. Det er det, vi fejrer 
til påske og hver eneste søndag.

Man kunne også udtrykke det på den 
måde, at kernen af kristendommen 
ikke er et budskab, men en person 
og en begivenhed. Eller måske skulle 
man hellere sige: et budskab om en 
person, Jesus, og en begivenhed, hans 
liv død og opstandelse. Det skete vir-
kelig dengang i Jerusalem, og derfor 
fortæller Det Nye Testamente så ud-
førligt om det: om forræderiet, om den 
sidste nadver, om tilfangetagelsen, om 
forhørene hos rådet, hos Herodes og 
hos Pilatus, om korsfæstelsen og om 
opstandelsen. Det er så store og skel-
sættende begivenheder, at de fortjener 
til stadighed at blive mindet og gen-
fortalt.

I katolsk sammenhæng gør vi imidler-
tid andet og mere end at mindes og 
fortælle historien om Jesu lidelse, død 
og opstandelse igen og igen. Vi fejrer 
det også. Og hvad mere er: Vi fejrer 
det sakramentalt. Kirken siger meget 



smukt, at alt det, Jesu gjorde i sit liv 
her på jorden dengang, fortsætter han 
med at gøre i sin kirke gennem sakra-
menterne. Derfor er enhver påske-
fejring andet og mere en historisk 
mindedag som når vi om et halvt års 
tid fejrer 100-året for Sønderjyllands 
genforening med kongeriget Danmark 
i 1920.

Når vi mindes en historisk begiven-
hed, er det nemlig os selv, der gør den 
levende i erindringen, og det kan være 
mere eller mindre vellykket, mere eller 
mindre autentisk, mere eller mindre 
gribende. Når vi fejrer sakramenterne 
i kirken, og især når vi fejrer påske-
mysteriet, så er det Gud der handler 
og gør begivenhederne nærværende 
og virksomme. Derfor lærer kirken os, 
at påskens, frelsens mysterium fuld-
byrdes på en særlig måde i hver eneste 
messe. Jesus døde og opstod kun én 
gang for alle og for alle mennesker. 
Da han er Guds Søn, er det mere end 
nok for alle folkeslag og tider, men i 
hver eneste messe aktualiseres hans 
død og opstandelse på ublodig vis. 
Det er mere end et symbol, det er et 
sakramente.

Dette kan være svært at forstå for et 
lille menneske med en begrænset for-
stand og en svag natur. Derfor kan 
vi kun glæde os over, at Gud er en 
tålmodig og indsigtsfuld pædagog. 
For ligesom påskemysteriet er en be-
givenhed, er også messen og vor delt-
agelse i den en begivenhed. Hvad vi 
kun dunkelt forstår med forstanden, 
det fatter vi langt bedre med hjertet og 
med sanserne, for med vore legemlige 
hænder og mund modtager vi det helt 
håndgribeligt, når vi modtager Kristi 
legeme og blod i kommunionen.

Det er denne guddommelige pæda-
gogik, som Jesus selv indførte ved den 
sidste nadver aftenen før sin lidelse, 
hvor han tog brød og vin og forklare-
de sine undrende disciple, at dette var 
hans legeme og blod, som blev ofret 
for deres skyld, og at – ja denne sam-
ling simple mænd af folket – skulle 
gøre det til ihukommelse (minde) om 
ham. Ligesom så mange andre ting 
ved Jesus forstod de det ikke lige med 
det samme, men de huskede det og 
holdt fast ved det, og det har kirken 
gjort lige siden.



Julekrybben i Kirken
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Sub Tuum Præsidium

Bøn til Jomfru Maria fra 300-tallet

Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt,
Hellige Gudsmoder!

Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,

men fri os altid ud af alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.

Amen

Førstekommunion 2020

Årets førstekommunion foregår under den danske messe søndag den 26. april 
klokken 10.

Efter messen er der reception i menighedssalen. 

Firmelse 2020

Årets firmelse ved biskoppen foregår ved en højtidelig messe lørdag den 30. 
maj klokken 16.

Efter messen er der reception i menighedssalen.
Aftenens vigiliemesse er aflyst.
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Nyt fra Sankt Knud Lavard Skole
Af Christa Bonde

Julefejringen er en dejlig tid. Først den 
lange adventstid med forberedelse og 
forventningens glæde. 
Adventskrans og heldigvis også lidt 
fest i ventetiden; den 6. december, 
hvor Sct. Nikolaus kommer på besøg 
og den 13. december, hvor vi fejrer 

Lucia.
Endelig bliver det tid til juleindlednin-
gen, hvor vi har krybbespil i kirken og 
alle går glade på juleferie. 
Efter juleferien har vi Hellig Tre 
Kongers Messe for hele skolen, dejlig 
fejring, smukke salmer og indvielse af 
skolens døre.
Og kort tid efter bliver julepynt og 
julekrybbe pakket væk, og vi vender 
tilbage til hverdagen og anden halvdel 
af skoleåret er godt i gang. 
Så er det tid for de ældste klassers 
terminsprøver, og de øvrige klasser 
er også godt i gang med hverdagens 
program.

I slutningen af januar inviteres hele 
skolen til Bankoaften med flotte 
præmier og hyggeligt samvær.

I januar måned får vi besøg af de 22 
små nye elever, der skal begynde i 
skole 1. maj. De kommer hen for at se 
skolen, møde hinanden 
og Estrid Ryom, som de skal have som 
lærer fra 1. august.

Er der familier i menigheden, som 
snart skal have børn i skole, er det 
meget vigtigt, at de bliver skrevet op 
til en plads. 
Vi har mange katolikker især i de yng-
ste klasser, så vi håber fortsat at en stor 
andel af menighedens familier vælger 
Sankt Knud Lavard Skole, når børnene 
skal i skole!

I uge 10 har vi kristendomsdage på 
skolen, og katolikkerne fra 1.til 7. 
klasse tager på retræte.
Det er noget man ser frem til, de små 
glæder sig til turen, og de ældste i 

Den 6. december fik vi besøg af Sct. 
Nikolaus. Tak til Stig Holsting, som 
snart har 20 års jubilæum som Sct. 

Nikolaus på SKL 
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flokken glæder sig til nu at være dem, 
der hjælper til. 
Næste år skal de ældste elever igen på 
retræte til Vadstena.

I december påbegyndte vi en mindre 
ombygning på skolen. I den ene enden 
af bygningen er der gravet ud til en lil-
le amfitrappe. 
Det giver mere lys ind i skolens bibli-
otek og et uderum, hvor man kan sid-
de og læse, når vejret tillader det.
Samtidig er lokalet blevet renoveret, 
og her i januar ankommer der nyt in-
ventar til lokalet. Vi glæder os meget 
til at se det færdigt og tage det i brug.
Ombygningen af lokalet er støttet 
af Sct. Joseph Søstrenes Skolefond, 
hvilket vi er meget taknemmelige for.

Her fra SKL ønsker vi alle et glædeligt 
og velsignet 2020.

Krybbespil, december 2019 Hellig Tre Kongers messe, januar 
2020

Åbning gennem fundament i 
skolebiblioteket og udgravning til 

trappe. December 2019
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Middag Skærtorsdag 

Som sædvanlig serveres der lammesteg efter messen på Skærtorsdag. Bagest 
i kirken ligger der en liste, hvor man kan tilmelde sig.

Tilmelding kan også ske med en mail til mig på tuulikki@post.tele.dk eller 
med SMS på 40324398. 

Fastelavn 2020

Kom og slå katten af tønden 
udklædt!

Søndag den 23. februar efter 
højmessen kl. 10.

Alle får en fastelavnsbolle.

Årets Valfart til Åsebakken 
Søndag den 24. maj 2020 

Udgår fra Rudersdalsvej 41, 2840 Holte (overfor Poppel Allé). 

Tidsplan: 
Kl. 9.15:   Valfart gennem Rude Skov 
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster 
Kl. 11.30: BISPEMESSE 
Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær 
Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære
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Caritas fasteindsamling 2020: Hjælp før det sidste træ er fældet

Caritas’ fasteindsamling går i år til at hjælpe flygtningefamilier i Uganda 
med at få adgang til solcelleenergi og dermed løfte dem ud af fattigdom.

Familierne er afhængige af træ til at lave mad, men området, hvor de bor, 
løber snart tør for træer. Caritas hjælper familierne med at få adgang til at 
solcelleenergi, så de ikke længere behøver at fælde træerne for at lave mad. 
Ved at støtte indsamlingen bidrager du til, at familierne får mere mad på bor-
det og mere tid til at tjene penge og passe deres skole, fordi de ikke længere 
behøver at bruge timer hver dag på at samle brænde. Du er også med til at 
stoppe afskovningen og forbedre det lokale klima.

Støt Caritas’ fasteindsamling på caritas.dk eller MobilePay 61100

CARITAS FASTEBRUNCH

For nogle år siden arrangerede danske katolske kirker Fair Trade bruncher 
med stor succes. Efter nogle år forsvandt de, men sidste år besluttede Caritas 
at tage dem op igen. Nu hedder de godt nok ikke Fair Trade, men Caritas 
Fastebrunch. Da alle søndage  i fastetiden er undtaget fra reglerne, har man 
besluttet at Fastebrunchen finder sted  midten i fasten.

I Sankt Knud Lavard arrangeres fastebrunchen den 22. marts efter den dan-
ske messe. Denne gang kommer det til at koste 50,- kr. per voksen og 30 kr. 
per barn. Overskuddet går til fasteindsamlingen.

Tilmelding til Michèle på telefon 31 44 45 29, send gerne en sms om hvor 
mange I kommer.

Jeg håber I vil tage godt imod initiativet.

Michèle Marques Fejø – Caritas repræsentanten i Sankt Knud Lavard
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Dåb 
Mads Kiilerich

Firmelse
Mirtill Megyeri
Giulio Renato Emilio Nicolai

Begravelse
Van Tuat Tran
Lajla Therese Drong
Aase Margot Cecilie Larsen

Kronikken

Kalender
Februar
Lørdag den 1.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Søndag den 2.
Herrens Fremstilling i templet
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Lørdag den 8.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Søndag den 9.
5. Almindelige søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 16.
6. Almindelige søndag
10.00 – Højmesse
11.30 – Børnemesse
13.00 – Mass in English

Søndag den 23.
7. Almindelige søndag
10.00 – Højmesse
13.00 – Mass in English

Onsdag den 26.
Askeonsdag – fastetiden begynder
17:00 Messe på dansk
18:30 Mass in English

Fredag den 28. 
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosen-
krans)
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Marts
Søndag den 1.
1. søndag i fasten
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English
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Onsdag den 4.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Fredag den 6.
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosenk-
rans) 
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Lørdag den 7.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)
Søndag den 8.

2. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Onsdag den 11.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Fredag den 13.
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosen-
krans)
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

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

Søndag den 15.
3. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Onsdag den 18.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Torsdag den 19.
Josef, Jomfru Marias brudgom
11.00 Højtidelig messe

Fredag den 20.
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosen-
krans)
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Søndag den 22.
4. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Onsdag den 25.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Fredag den 27.
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosen-
krans)
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Søndag den 29.
5. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

April
Onsdag den 1.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Fredag den 3.
15.30 Korsvejsandagt (i stedet for rosen-
krans)
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe
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Søndag den 5.
Palmesøndag
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Tirsdag den 7.
17.00 Oliemesse i Domkirken
(Messen i menigheden er aflyst)

Onsdag den 8.
17.15 The Way of the Cross (in English)
18.00 Adoration
18.25 Mass

Triduum Pascale
Påskens gudstjenester

Torsdag den 9.
Skærtorsdag
15:00 English Mass
17:00 Dansk messe, derefter fælless-
pisning
Tilbedelse til klokken 21

Fredag den 10.
Langfredag
15:00 Herrens lidelse og død, på dansk
17:00 Lord’s suffering and death (in 
English)

Lørdag den 11.
Påskelørdag, Påskevigilien
18:00 English Mass
21:00 Dansk messe

Søndag den 12.
Påskedag, Herrens Opstandelse
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Mandag den 13.
2. Påskedag
10.00 Messe på dansk

Søndag den 19.
2. søndag i påsken
Guds Barmhjertigheds søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 26.
3. søndag i påsken
Førstekommunion
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Maj
Lørdag den 2.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Søndag den 3.
4. søndag i påsken
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Lørdag den 9.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Søndag den 10.
5. søndag i påsken
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 17.
6. søndag i påsken
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Torsdag den 21.
Kristi himmelfart
10.00 Højmesse
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, Jette Halle og Simon Rabbe
majaviby@hotmail.com
Deadline for indsendelse af materiale: 1. maj, 2020
Tryk: Stenby Tryk A/S

Faste Messetider

Tirsdag Messe 17.00 På dansk

Onsdag
Rosary

Adoration
Mass

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

Søndag den 24.
7. søndag i påsken
Valfart til Åsebakken,
Ingen formiddagsmesse
13.00 Mass in English

Lørdag, den 30.
Firmelse
16.00 firmelsesmesse ved
Biskop Czeslaw Kozon
(aftenens vigiliemesse er aflyst)

Søndag den 31.
Pinsedag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

OBS: Udover disse messer er der hver-
dagens messer undtagen mandage. Se 
venligst faste messetider.



Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 61 22 24 44

alrenomi@katolsk.dk

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
sklk@katolsk.dk

Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 15.00
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 Gunnar Lorenzen Finances/Administr.

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

mimarques@hotmail.com
Caritas

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

Social

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

Church Coffee

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


