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Kære Menighed,

En rigtig glædelig påske til jer!

Jesus Kristus opstod fra døden og le-
ver midt iblandt os. ”Hvis der ikke 
findes nogen opstandelse fra de døde, 
er Kristus heller ikke opstået; men er 
Kristus ikke opstået, er vores prædik-
en tom, og jeres tro er også tom.”  
(1.kor 15, 13- 14). Det er vor tro, 
men Apostlene og nogle andre, der 
kendte Jesus, ikke blot oplevede den 
opstande Jesus; men de så ham med 
deres fysiske øjne og vidnede om det. 
De begyndte at prædike om Jesu op-
standelse og inviterede alle andre til 
at tro på ham og have liv. Men sam-
tidig som Paulus skriver, prædiker vi 
den korsfæstede Jesus. (1. kor 1,23). 
Der er ikke opstandelse uden død. Vi 
har igen lige fejret Jesu lidelse, død og 
opstandelse. Det er en tradition i den 
kristne verden, at man holder fri fra alt 
sit arbejde fra skærtorsdag til anden 
påskedag for at fejre påsken. Tak for 
traditionen og lad traditionen længe 
leve.

Påsken handler om Jesu selvoffer. Han 
gav sig for vores frelse. Hans død og 
opstandelse gav os en mulighed for 
at dø for vores synd og opstå til evigt 
liv. Det handler om en forvandling 
fra død til livet. Jesus som inviterede 
hele verden til at omvende sig til en ny 

livsstil, som fører os til at give et lev-
ende vidnesbyrd om  kærlighed, barm-
hjertighed, retfærdighed og tilgivelse, 
viste os hvordan vi kan virkeliggøre 
dette. Det betyder også at være kirke 
og en menighed.

I sin konstitution om kirken, nævner 
Andet Vatikankoncil kirken som 
’Guds folk’. Kirkens medlemmer er 
opfordret til at ”vokse sammen til en 
enhed og være det nye Guds folk.”(LG 
9) Vi, som en menighed, er en lokal 
kirke, et lokalt Guds Folk. Vi, som en 
menighed, er indbudt til at synliggøre 
Jesus Kristus og hans mission i dagens 
verden især i de områder, hvor vi bor.
 
 Jeg takker menighedsrådets nye med-
lemmer, fordi de vil arbejde for at vir-
keliggøre, hvad Jesus har påbudt os. 
Jeg takker også valgbestyrelsen for 
dens fremragende arbejde i at finde 
nogle kandidater, som virkelig er in-
teresseret i at samarbejde for at opbyg-
ge kirkens mission i vores menighed.

Med venlig hilsen og Herrens vel-
signelse

p. Alren Soosaipillai OMI

Præstens
Leder

Forside: Billedkunstneren Jan Kozon, motiv: Askeonsdag, 2018
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Nyt menighedsråd

Nyt menighedsråd er blevet valgt den 18. marts 2018. Rådet består af:

• Fergus Clency
• Martin Ebert
• Michele Fejø
• Sebastian Horch
• Gunnar Lorenzen
• Eric Maillet
• Tummas Plank

Første kommunion 

Hvornår?
Søndag den 15. april under den danske messe kl. 10.00

Og efterfølgende reception

Firmelse2018
 

Hvornår?
Lørdag, den 26. maj kl. 11.00

Og efterfølgende reception
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Til Guds elskede i Skt. Knud Lavard 
menighed. 

Fader Alren har bedt om en beskrivelse 
af livet som medlem af De uskoede 
Karmeliters sekularorden, da der er 
flere af menighedens medlemmer, 
som er sekularkarmeliter.

Om antallet af sekularkarmeliter i 
menigheden  skyldes at relikvierne 
af de uskoede Karmeliters ordens 
grundlægger, Teresa af Jesus, måske 
bedre kendt som Teresa af Avila, 
ligger under vores alter i kirken, 
ved kun Gud, men personligt er jeg 
overbevist om at det er en vigtig årsag. 
Skt. Teresa levede i Spanien fra 1515 
til 1582. Hun blev først karmelitnonne 
i o.carm. (Ordo Carmelitarum – den 
oprindelige karmelitorden), den 
oprindelige karmeliterorden, som 
stammer tilbage fra eneboere på 
bjerget Karmel i det hellige land, hvor 

de levede et eremitisk liv fuldstændigt 
helliget til bønnen. Men som det sker i 
næsten alle katolske ordner med tiden, 
så blev livsstilen mere og mere slap 
og på Teresas tid var der ikke længere 
meget tilbage af det eremitiske og 
forpligtigelsen til bøn. Dette gjorde, 
at hun blev mere og mere bevidst om 
nødvendigheden af et mere dedikeret 
liv i bønnen og da hun oplevede at Gud 
kaldte hende til et fortroligt og intimt 
kærlighedsliv i Kristus, blev hun klar 
over sit kald til at i første omgang 
reformere karmeliterordenen. Men 
da modstanden fra ordenen tog til og 
til sidst endte med at blive en umulig 
situation, blev hun nødt til at indse, 
at det måtte blive en helt ny orden 
med kald til et liv i kontemplation 
med Gud. Derfor blev De uskoede 
karmeliters orden grundlagt, også 
kaldet det Theresianske Karmel, 
hvis primære opgave er at bede for 
præsterne og sjælenes frelse, ved at 
overgive sig totalt til Gud. 

At det er en orden, der har kaldet til 
kontemplativt liv som sit centrale 
mål for mennesket, betyder at alt er 
indrettet på at give mennesket de 
optimale muligheder for at leve det liv, 
der er nødvendigt for ved Guds nåde 
at nå frem til kontemplation. Derfor 
lever man i klostrene i stilhed og så 
vidt muligt alene i sin celle. I stilhed 
og alene, for at kunne lytte til Guds 
ord, som Han har talt i begyndelsen 
og i al evighed vedbliver at tale, hans 
enbårne søn Jesus Kristus. Karmeliten 
har altid genkendt sig i Profeten 
Elias som er den ene af vores ordens 
beskyttere. Elias er kaldet til at gå ud 
i ørkenen og skjule sig ved bækken 

Sekularkarmeliterne
Martin Ebert



5

Kerit og der vil Gud give ravnene 
ordre til at bringe ham føde. Dette er 
altid blevet forstået som kaldet til at 
forlade verden og gå ind i menneskets 
indre ørken og gemme sig ved kilden 
med livets vand, som springer frem i 
menneskets indre fra Treenigheden, 
som bor i sjælens dybeste centrum. At 
det er nødvendigt at leve i stilheden, 
ser vi i Elias møde med Gud på 
Bjerget, hvor Gud ikke var i stormen 
eller jordskælvet eller i ildstormen, 
men i den sagte susen.

Den anden af vores beskyttere er 
Jomfru Maria, Guds moder. Som 
karmelit har man et særligt forhold 
til Maria, som er vores beskytter og 
vi er hendes tjenere og bærer hendes 
dragt, som bl.a. består af Karmels 
skapular, som Jomfru Maria gav til 
Skt. Simon af Stock i middelalderen. 
Den karmelitiske spiritualitet er 
Jomfru Marias spiritualitet, som den 
kommer til udtryk i evangelierne, 
hvor der står, at hun gemte hvert i ord 
i sit hjerte og grundede over dem. På 
samme måde tager karmeliten imod 
Ordet og gemmer det i sit hjerte og 

grunder over det. Dermed kommer 
vi til et andet fælles træk med Maria, 
som jo bar Ordet under sit hjerte, og 
i dette ser vi hende som vores søster 
og ikke kun som vores moder, for når 
Ordet har taget bolig i karmelitens 
indre, så bærer vi, som Maria, Jesus 
i vores indre og Kristus-mennesket er 
ved at blive født.

Som sekularkarmeliter er vi kaldede 
til at leve den karmelitiske spiritualitet 
i verden blandt vores brødre og søstre, 
og gennem vores kald til bøn at virke i 
menighederne og vidne om Guds nåde, 
som den skænkes gennem bønnen. 
Som alle kristne er vi kaldede til at blive 
forvandlet i kærlighedens smeltedigel 
og blive guddommeliggjorte gennem 
kærligheden, så Guds kærlighed lyser 
stærkere og stærkere i verden, så 
sandhedens lys må være synlig for 
alle.

Martin af Guds Lam ocds.   

(Ordo Carmelitarum Discalceatorum 
Saecularis – Sekularkarmelitordnen)

Min Gud, jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig. 
Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen, for at du skal høre mig. Selv 
om jeg bare hvisker ganske tyst hører du allerede, for det er i mig. Jeg 
bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig.

Teresa af Avila (1515-1582)



”Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. 
Kom og se stedet, hvor han lå. 

Og skynd jer hen og sig til hans disciple, 
at han er opstået fra de døde.

” Matt. 28, 6-7
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Ved udgangen af dette år slutter 
Caritas Danmark 19 års arbejde 
i Nordøstindien. I januar måned 
var Christian Noval og jeg på 
bestyrelsestur med generalsekretær 
Jann Sjursen til Nordøstindien. 
Bestyrelsens medlemmer skal i løbet 
af den fireårige periode, de sidder i 
bestyrelsen på en orienteringstur for 
at se Caritas arbejde i praksis. Dette 
er vigtigt for bestyrelsesarbejdet, men 
også for de samarbejdspartnere vi har 
i det pågældende land. Denne tur var 
dog også lidt vemodig, fordi det er et 
farvel til et langt samarbejde, derfor 
var biskop Czeslaw med på turen. 
Desuden var præstestuderende Daniel 
Ebert Steiner, der var praktikant hos 
Caritas i januar også med på turen.

Vi var altså en mindre gruppe, der tog 
rejsen først med fly til Delhi og derfra 
videre op til det Nordøstlige hjørne til 

delstaten Assam. Her skulle vi rundt og 
besøge de lokale samarbejdspartnere, 
Caritas i Jirsong Asong, Diphu – Aida, 
Dimapur og Tezpur Social Service 
Society. Med de tre partnere skulle 
vi rundt i landsbyerne og møde de 
familier, der deltager i de forskellige 
projekter.

Det blev på alle måder et spændende 
møde! Det er ikke enkelt kort at skulle 
sammenfatte indsats og resultater, 
men de mange udsagn og fortællinger 
vi fik overalt, hvor vi kom frem, gjorde 
et uudsletteligt indtryk. Kvinderne er 
helt klare i mælet, hjælpen har givet 
dem et nyt liv.

Programmet tager udgangspunkt i 
familien og fællesskabet, men med 
et særligt fokus på kvinderne. Der 
etableres selvhjælpsgrupper på 10 
– 15 personer, hvor man sparer op 

Caritas i Nordøstindien
Christa Bonde

Ankommet til Assam. Foto Jann Sjursen.
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sammen, for på den måde at kunne 
låne af den fælles opsparing. Lånene 
bliver brugt til vidt forskellige ting, 
det kan være redskaber til at øge 
landbrugsproduktionen, husdyr fx 
kyllinger eller svin. En del af grupperne 
benytter også deres lånemulighed til at 
købe noget i fællesskab fx til at bygge 
et fælles kyllingehus eller væve, til 
at lave fælles vævestuer. Efterhånden 
som grupperne har en pæn opsparing, 
kan de ligeledes låne penge i den 
lokale bank. Det giver mulighed for 
større investeringer til maskiner og 
redskaber, som man køber i fællesskab 
eller med henblik på også at kunne 
leje ud.

Men hvad betyder dette mere præcist i 
deres hverdag? Flere kvinder fortæller, 
at det har flyttet deres liv. Det at være 
en del af et fællesskab, at mødes 
med andre udenfor hjemmet, at have 
penge til rådighed og at skulle træffe 
vigtige beslutninger, det har givet dem 
ligeværd og en anden respekt i familien 
og i det lokale landsbysamfund. 
De fortæller en for en, hvordan det 
har givet dem mod til at tage ordet i 
forsamlinger, at de sammen lægger 
langsigtede planer, og at de er med til 
at udvikle deres landsby.

Flere kvinder afsluttede deres beretning 
med at fortælle, at det frem for alt har 

hjulpet dem ud af fattigdommen. Hvor 
familierne tidligere kun tænkte på, om 
de kunne skaffe mad næste dag, har 
den sikre dyrkning af jorden - at de 
har fået fast indkomst og mulighed for 
opsparing medført, at de har tryghed 
i deres liv og overskud til at leve. De 
talte ligefrem om, at de nu også har 
fritid, og at det giver rum for planer 
for familiens og landsbyens fremtid.
Det var heller ikke uden stolthed, 
at de fortalte, at de ved forløbets 
start havde lært de kvinder, der ikke 
kunne skrive, at signere deres fælles 
låneopsparing – og nu var de nået til 
det punkt, hvor de kunne optage lån i 
den lokale bank – selv skrive under på 
lånet, endda forhandle renten, så de fik 
lånet billigere, fordi man vidste, at de 
er gode betalere.

Et vigtigt spørgsmål for os var 
naturligvis, hvad sker der når vores 
arbejde og tilskud stopper – og svaret 
faldt prompte, så fortsætter vi! I en 
af landsbyerne havde de ligefrem 
plakater med deres organisationsplan, 
så man kunne se, hvordan hver enkelt 
gruppe oplærte nye grupper. I denne 
landsby fik jeg æren af at klippe 
snoren over til en grund, som en 

Kvinderne fortæller. Foto Christa Bonde

På rundtur i landsby. Foto Christa Bonde
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familie donerede til fællesskabet, så 
de sammen kunne bygge et borgerhus. 
Et andet sted talte jeg med en familie, 
som havde været med fra projektets 
start. De fortalte, at datteren var ved at 
uddanne sig til sygeplejerske, de var 
ved at udbygge deres hus - og deres 
tehave gav så stort overskud, at de 
kunne hyre folk ind i høsttiden. Da 
jeg spurgte om, hvad de nu drømte 
om, kiggede de forundrede på mig og 
svarede – vi har en dejlig bolig, vores 
børn får uddannelse, vi er nu i stand til 
at dyrke vores tehave så godt, at vi har 
overskud til alt dette, hvad mere kan 
vi ønske os!

En overvældende tur med mange 
indtryk af stærke kvinder – og mænd, 
der sammen har flyttet deres liv og 
muligheder – så ja, de 19 år har gjort 
en kæmpe forskel! Rigtig mange har 
gennem årene fået hjælp og er nået 
meget meget langt, stadig mange er 
på vej. Det var helt igennem dejligt at 
opleve - og vemodigt at tage afsked 
med de lokale Caritasmedarbejdere, 
præsterne og de to biskopper, som vi 
besøgte og boede hos på turen.

Rundtur i tehaverne. Foto Daniel Ebert Steiner
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De forskellige kirkesamfund i Kgs. 
Lyngby og omegn har et samarbejde 
på tværs af menighederne. Det er 
den katolske kirke, Frikirkerne og 
Folkekirken.

Siden 1960-erne har der her i Lyngby 
været et velfungerende økumenisk 
samarbejde- både mellem præsterne 
og folk i menighederne. Helt aktuelt 
ved at vi arrangerer kirkevandringer, 
møder og deltager i kulturaftner med 
indvandrere sammen med kommunens 
medarbejdere og frivillige.

Jeg har været med i arbejdet i et års 
tid, da hver kirke ud over præsten 
også skulle have et medlem af 
menighed med til møderne. Det giver 
en mangfoldighed i diskussionerne og 
planlægning af aktiviteter.

De kirker jeg har mødt ved møderne 
er Lyngby Kirke, Christianskirken, 
Baptist Kirken, Frikirken ( nyt navn 
for Apostolsk Kirke), Adventist 
Kirken og Sankt Knud Lavard 
Kirke. Møderne holdes på skift i de 
forskellige kirker over en kop kaffe og 
en solid bespisning.

Mange forskellig problemer diskuteres, 
selvom vi er forskellige kirkeretninger 
er mange af problemerne de samme.
Vores næste større fælles projekt er at 
afholde et seminar om de forskellige 
kirkers syn på det at være kirke. Vi 
ønsker at afholde seminaret, fordi der 
ofte er forvirring omkring kirkernes 
trosliv. Når vi alle er kristne hvorfor er 
vi det så ikke på samme måde?

Det økumeniske arbejde i Kgs. Lyngby
Gerda Krarup
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Torsdag d. 14. juni kl. 18.30 – ca. 
21.00.

Økumeni er et pænt ord for det der 
sker, når kristne kirker sætter deres 
forskelligheder i baggrunden og 
fokuserer på det der er fælles. Nemlig 
troen på Jesus Kristus. Vi er 5 kirker 
der går sammen ud i den dejlige lune 
sommeraften. Undervejs får vi 3 
andagter om hvad det vil sige at være 
kirke, inden vi slutter af med en kop 
aftenkaffe i Christianskirken.

18.30: Lyngby Frikirke,
           Toftebæksvej 13
Ca. 19.30: Baptist kirken, Odinsvej 1
20.15 Christianskirken i Lyngby,
          Chr. Xs Alle 120

Alle er velkomne, tilmelding ikke 
nødvendig. Er du dårligt gående, 
så kom med alligevel, der vil være 
mulighed for at få kørelejlighed. 
Kontakt Lisa Tikkanen Pagh hvis du 
ønsker kørsel.

Kærlige hilsner

Adventskirken i Nærum,
Skt. Knud Lavard Kirke,
Lyngby Kirke,
Baptistkirken i Lyngby
og Christianskirken

Økumenisk kirkevandring

Fælles pinsegudstjeneste for alle 
kirker i Kgs. Lyngby

Mandag d. 21. juni fejre vi endnu 
engang, at pinsesolen danser, og at 
Gud sendte Helligånden til disciplene 
dengang for mange år siden. Ingen er 
kirke alene i verden, og denne dag fejre 
vi netop dette unikke fællesskab ved at 
holde en fælleskirkelig gudstjeneste, 
sammen med alle kirkerne i Kgs. 
Lyngby, med sang, nadver, god musik 
og en stor fællesprædiken. 

Efter gudstjenesten er der mulighed 
for at få en god snak over en kop kaffe 
og et stk. kage. 

Gudstjenesten finder sted kl. 11.00 
på Frilandsmuseet festplads, der er 
indgang fra I.C. Modewegs vej. Husk 
noget at sidde på. 

I tilfælde af regn, rykkes gudstjenesten 
til Sorgenfri Kirke.
   
Indgangsbilletten kan hentes i 
kirken fra d. 1. maj eller fås ved 
indgangen på selve dagen.

Pinse i det grønne
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Kære menighed,

Jeg vil lige minde jer om, at der er messe om torsdagen kl. 11.00. Bagefter spiser 
vi frokost sammen. Vi tager noget med hver især. Det er virkelig hyggeligt.

Til sommer har vi talt om, at vi måske kunne tage til Roskilde en torsdag og 
holde messe og spise frokost der. Vi får se.

Nu er det snart torsdag igen. Jeg glæder mig.

Kærlig hilsen
Eleanor Langkjær

Torsdagsmesse
Eleanor Langkjær

Apostlene og Helligånden
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Dåb
Matteo Safraa Orahim 
Victor Valdemar Schlosser Howarth
Anthon Bao Callesen Do
Victor Farkad Sabah Bachori
Alexandra Simon Mansour

Ægtevielser
Jwan Isam Matti og Wisam Orahim 
Homiz Youhanna
Rebekka Holmgreen Lund og Fred-
erik Holmgreen Lund

Kronikken
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Kalender
April
Søndag, den 8. april 2018
2. søndag i påsketiden
Guds Barmhjertigheds søndag
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Mandag, den 9. april 2018
Herrens Bebudelse
17.00 - Messe på dansk

Søndag, den 15. april 2018
3. søndag i påsketiden
Første kommunion
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Søndag, den 22. april 2018
4. søndag i påsketiden 
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Søndag, den 29. april 2018
5. søndag i påsketiden
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Maj
Søndag, den 6. maj 2018
6. søndag i påsketiden 
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Torsdag, den 10. maj 2018
Kristi Himmelfart
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Søndag, den 13. maj 2018
hvid. 7. søndag i påsketiden 
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Lørdag, den 19. maj 2018
rød. Pinsevigilie
16.30 – Rosenkrans 
17.00 – Messe på dansk

Søndag, den 20. maj 2018
rød. Pinsedag
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Torsdag, den 24. maj 2018
Jesus Kristus - Den Evige Ypperpræst
11.00 – messe og fællesspisning

Lørdag, den 26. maj 2018
Firmelse 
11.00 – firmelsesmesse ved Bp. Czeslaw 
Kozon
Aftensmesse er aflyst

Søndag, den 27. maj 2018
Den Hellige Treenigheds Fest
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Påskens Gudstjenester
Tirsdag, den 27. marts 2018
17:00  Oliemesses i Domkirken
(Messen i menigheden er aflyst)

Torsdag, den 29. marts 2018
Skærtorsdag 
17:00  Messe, derefter fællesspisning 

Fredag, den 30. marts 2018
Langfredag 
15:00  Herrens lidelse og død, på dansk
17:00  Lord’s suffering and death, in 
English

Lørdag, den 31. marts 2018
Påskelørdag - Påskevigilien 
21:00  Messe

Søndag, den 1. april 2018
Påskedag 
10:00  Højmesse
13:00  Mass in English
 
Mandag, den 2. april 2018
2. Påskedag 
10:00  Messe på dansk



15

Juni
Søndag, den 3. juni 2018
Kristi Legems og Blods Fest
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Fredag, den 8. juni 2018
Jesu Hjerte Fest
15.30 – Rosenkrans
16.00 – tilbedelse
17.00 – Messe

Søndag, den 10. juni 2018
10. søndag i det almindelige kirkeår 
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Søndag, den 17. juni 2018
11. søndag i det almindelige kirkeår 
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Lørdag, den 23. juni 2018
Johannes Døbers Fødsel
10.00 – Messe på dansk
13.00 – Mass in English

Søndag, den 24. juni 2018
Johannes Døbers Fødsel

Lørdag den 30. juni 2018
Peter og Paulus, Apostle

Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke
Ansvarshavende redaktør: p. Alren Soosaipillai O.M.I.
Redaktører: Susanne Viby, John-Erik Stig Hansen, Susan Bjerregaard Nielsen, 
Simon Rabbe, Jan Kozon og Jette Halle
Tryk: Stenby Tryk A/S

Faste Messetider

Tirsdag Messe 17.00 På dansk

Onsdag
Rosary
Mass

Adoration

17.30
18.00

18.30 – 19.00

In English
In English
In English

Torsdag Messe
Fællesspisning 

11.00
Efter messen På dansk

Fredag
Rosenkrans
Tilbedelse

Messe

15.30
16.00 – 17.00

17.00

På dansk
På dansk
På dansk

Lørdag Rosenkrans
Messe

16.30
17.00

På dansk
På dansk

Søndag
Messe
Rosary
Mass

10.00
12.30
13.00

På dansk
In English
In English



Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI, 45875688
alrenomi@gmail.com

Parish Priest

Liturgi og Katekese P. Alren Soosaipillai OMI Liturgy and Catechism

Menighedsråd Parish council
Sognekontor

Onsdag 10-12
Marianne Hansen, 45 87 56 88

kontor@sanktknudlavardkirke.dk
Parish office
Wednesday 10-12

Katekese Catechism
Førstekommunion Jan Schou, 27 69 35 41 

janschou55@hotmail.com
First Communion

Ministrant undervisning 
& DUK

Kristoffer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com

Alter servers

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

Confirmation

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

gerdask2010@hotmail.com
Finances/Administr.

Hjemmeside Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

Homepage

Pastoralråd & DUK Eva Maria L. Hansen, 25 78 76 99
em.linnemannhansen@gmail.com

Diocesan council & 
Youth Club

Koordinator for
engelsk menighed

Susan Bjerregaard Nielsen 
susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com

Co-ordinator for 
English Ministry

Engelsk kor Aušra Antanaitytė
Facebook: St Knud Lavard Choir

nekaipvisos@gmail.com

English Choir

Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby




