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Kære menighed.

“Jeg søgte Herren, og han svarede mig, 
han befriede mig fra al min frygt.” Vi 
læser det i salme 34, i Salmernes Bog. 
Vi lever jo i en svær og mærkelig tid, 
hvor ca. 5,5 millioner mennesker i 
hele verden er smittede med Corona 
og over 350,000 mennesker er døde. 
Mange ligger for døden og mange har 
mistet deres håb om en fredfyldt frem-
tid pga. denne sygdom og undrer sig 
over, om Gud har forladt os.

I biblens historie har der været nogle 
meget svære tider. To af dem er meget 
vigtige, og de kan hjælpe os til at hol-
de ud i denne tid og til at bede Gud 
om hans nåde. Den 1. jeg gerne vil 
fortælle jer om er Israelitternes lange 
trældom i Egypten, med masser af 
lidelser. Lidelsen blev under denne 
periode en del af deres liv, men de 
mistede ikke deres tro eller deres håb. 
De bad meget stærkt og råbte til Gud 
om hjælp. De bad om, at Gud måtte 
gribe ind, udfri dem og bringe dem 
tilbage til deres eget land. Dagen for 
Guds nåde kom, og Gud besluttede 
at udfri dem fra Egypten. Under Mo-
se’s ledelse kom de ud af Egypten og 
vandrede igennem ørkenen mod deres 
eget land. Det var heller ikke en nem 
vandring. Det var somme tider endnu 
værre, men igennem denne vandring 
oplevede de Guds nærvær og hans 

stærke beskyttelse i alt det, der skete 
under denne lange vandring. Det var 
ikke den eneste gang Israelitterne 
oplevede den slags trældom, men hver 
gang de havde sådanne svære period-
er, oplevede de også til gengæld Guds 
stærke nærvær og Hans bekyttelse. 

Den 2. historie er om apostlenes 
oplevelser efter Jesu Død og opstan-
delse, som vi læser det i bogen om 
Apostlenes Gerninger, men også kris-
tnes oplevelser i de første 3 århun-
dreder. Det var også en smertefuld 
tid, men apostlene og de første kristne 
oplevede, at den opstandne Jesus var 
med, og  at han gjorde vidunderlige 
ting for dem. Skt Markus skrev i den 
sidste sætning i sit evangelium, “Men 
de drog ud og prædikede alle vegne, 
og Herren virkede med og stadfæstede 
ordet ved de tegn, som fulgte med.”

Ja, denne tid vi nu lever i er også en 
svær tid, hvor vi ser masser af lidel-
ser. Mange er døde, mange ligger for 
døden og alle andre er bange for pand-
emien. Vi ved ikke, hvornår den kom-
mer og banker på din eller min dør.  
Lige igennem fastetiden og påsken 
kunne vi heller ikke komme i kirke: 
kirkerne er lukkede og vi kunne heller 
ikke fejre påsken, som er vor højtide-
lige fest, og som giver os et håb om 
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et nyt liv. Mange oplever også ensom-
heden, og vi er begyndt at frygte for 
fremtiden. 

Men vi har den trøst, at den samme 
opstandne Jesus, som var med Apos-
tlene og de første kristne, har lovet at 
være med os indtil verdens ende, og 
han er trofast. Lad os tro på det og 
bede ligesom Israelitterne bad under 
deres trældom i Babylonien:

“Herre, Israels Gud, du som med 
stærk hånd, med tegn og undere, med 
stor styrke og med løftet arm førte dit 
folk ud af Egypten og skabte dig det 
navn, som består den dag i dag, …. 
Lad nu din vrede vende sig fra os, …  
Lyt, Herre, til vor bøn og vor klage; 
udfri os for din egen skyld, og lad os 
finde nåde….” (Bk. 2. 11-13)

Gud, som befriede Israelitterne fra 
deres bortførere med sin løftede arm 
og stærke hånd, vil en dag befri os fra 
denne forfærdelige sygdom og vise 
sin almagt. Indtil da lad os med tro bo 
i Hans favn. Han vil beskytte os i sine 
vingers skygge. Kirkerne er lukkede 
men Gud lever; Han vil snart samle os 
i sit hus og i vor kirke. 

Jeg ønsker jer en god pinse og alt godt 
med et stærkt håb om snart at se jer 
alle i kirken!. 

Må den almægtige Gud velsigne jer 
og bevare jer. 

P. Alren Soosaipillai O.M.I.
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Hvor finder jeg?

Søger du information om, hvad der foregår i menigheden, kan du naturligvis 
altid komme til messen og søge information på informationsbordene og opslag-
stavlerne. Her finder du også sidste udgave af sognebladet med informationer 
og en kalender.

Men i vores digitale tider finder du altid den mest opdaterede information på 
internettet. Menigheden har ingen intention om at deltage i de åbne debatter og 
fora på nettets sociale medier, men har valgt at begrænse sig til en enkelt Face-
book-gruppe, hvor kun godkendte medlemmer har adgang.
 Menigheden benytter derfor to digitale medier: Hjemmesiden og vores lukkede 
Facebook-gruppe.

• Kirkens hjemmeside. Du finder lettest kirkens hjemmeside blot ved i en 
browser at skrive sklk.dk
 ◦ Her finder du først og fremmest en altid opdateret kalender med de se-

neste ændringer.
 ◦ Her finder du væsentlige nyheder under menupunktet ”Nyheder.”
 ◦ Her finder du de sidste par års sogneblade og referater fra menigheds-

rådsmøder.
 ◦ Her finder du al relevant kontaktinformation.

• Kirkens Facebook-gruppe: Når du er på Facebook skriver du i søgefeltet 
”Sankt Knud Lavard Kirke” og vælger denne gruppe. Her finder du alle 
relevante nyheder af både mere formel og uformel karakter. Gruppen bliver 
opdateret på ugentlig basis, så der vil ofte være nyheder, som er relevant for 
dig. Første gang skal du søge om at blive medlem. Du kan se en blå boks 
med teksten ”+Bliv medlem af gruppen.”  Denne vælger du, og når der er 
gået et døgns tid, vil du kunne se alle informationer, og du vil få en adviser-
ing, når der er publiceret nyheder.

Gruppen er kun tiltænkt formidling af nyheder fra menigheden – ikke til 
debatter mv. Der er i øjeblikket ca. 50 medlemmer.

Spørgsmål kan altid rettes til kirkens kontor.
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Vielse under coronakrisen

Den 4. april 2020 blev Mirtill 
Nicolai-Megyeri og Giulio Renata 

Emilio Nicolai viet af P. Alren 
Soosaipillai foran kun to vidner og 

ikke andre deltagere.
←

Dåb under coronakrisen

Den 22. maj 2020 var der 
tredobbelt dåb i kirken.

De tre dejlige børn Maya, Lia og 
Marcus Balestero Slagelse blev 

døbt af P. Alren.
→
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Corona og kirkeliv
Af Sebastian Olden Jørgensen

Det er ikke for meget sagt, at Corona 
har sat sit præg både på hverdag og fest 
i dette forår og derfor også på det kir-
kelige liv. Rigtig mange har slet og ret 
måttet blive hjemme, hvad enten det 
har været i familiens skød eller i en-
somhed. Mange gange bliver man nødt 
til at tage væk for at få ro og afstand 
til hverdagens jag, f.eks. på retræte. 
Med Corona uden for gadedøren bliv-
er bevægelsen den modsatte, men re-
sultatet kan blive det samme: tid og 
plads til at gå ned i gear og koncen-
trere sig om de nære relationer til Gud 
og næsten – alt afhængig selvfølgelig 
af de hjemlige omstændigheder! Som 
kristen er vi måske mere vant end 
vore ikke-troende landsmænd til at se 
en chance eller en åbning i en uven-
tet og besværlig situation, fordi vi 
uvilkårligt spørger os selv: Hvad vil 
Gud med dette, og hvad vil han med 
mig i denne situation?

Sygdom og karantæne er ikke nye 
fænomener. Adskillige gange tidligere 
i historien har det været betingelserne, 
og dengang kombineret med langt hø-
jere dødelighed og langt flere reelle 
fysiske afsavn. Oven i købet har vi i 
dag de digitale og sociale medier, så 
der skal talent til at kede sig, og man 
kan tale og ses med venner og familie, 
næsten lige så meget man vil.

Det gælder også det kirkelige liv. I 
adskillige menigheder kan man live-
streame messe og andagter, der er 
daglig rosenkrans og meget mere. Det 

gik stærkt, da skolerne skulle omstille 
sig til digital undervisning, og kirk-
erne har været næsten lige så hurtige. 
Corona-tiden har også skabt sine egne 
mindeværdige kirkelige øjeblikke. En 
italiensk præst klæbede billeder af sine 
sognebørn på bænkene, så de sym-
bolsk kunne fejre messe sammen, og 
nyheden gik verden rundt. Mange vil 
sikkert også kunne huske de gribende 
billeder af pave Frans ensom under 
den store baldakin på Peterspladsen 
den 27. marts, mens regnen silede 
ned, og han gav den traditionelle vel-
signelse "Urbi et orbi".

Alligevel mangler der noget, ja meget. 
Vi er jo mennesker af kød og blod, og 
man må sige, at selv den bedste trans-
mission af en messe ikke er, som at 
være der selv. Lukningen af kirkerne 
har på en meget følelig måde under-
streget, hvor meget det kirkelige fæl-
lesskab betyder. Hermed menes ikke 
blot følelsen af fællesskab, for man 
kan sagtens føle sig forbundet med 
andre mennesker på afstand. Nej, det 
er den fælles fejring af liturgien, det 
er troens her og nu, med krop og sjæl, 
der mangler.

Hvis kristendommen ene og alene var 
et budskab, og hvis messens eneste 
pointe var forkyndelse af det glade 
budskab, så ville en TV-transmission 
være en vældig god erstatning. Ja, den 
ville måske ligefrem være et frem-
skridt, fordi man kunne udsøge sig 
lige netop den prædikant, der sagde 
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én mest. Men sådan er det langt fra og 
slet ikke i katolsk sammenhæng. Det 
Andet Vatikankoncil talte med fuld ret 
om fejringen af liturgien som troens 
højdepunkt og kilde, og koncilet satte 
den aktive deltagelse i centrum. Aktiv 
deltagelse er ikke mindst fysisk delt-
agelse. Det mærker vi nu, og der er i 
realiteten ingen fuldgod erstatning for 
at være der selv.

Alt dette er meget lærerigt. Vi kan 
lære meget om, hvad vi virkelig har 
brug for – Kristus i sakramenterne og 
troens konkrete fællesskab – og vi kan 
længes efter det. Det kan lære os at 
være mere taknemmelige for det, når 
vi får det tilbage. Vi kan måske også få 
større forståelse for de kristne gennem 

tiderne, der på grund af fattigdom, 
krig, forfølgelse og sygdom har måttet 
undvære sakramenter og menighed-
sliv. De fortjener vores solidaritet og 
respekt.

Om Corona-krisen kommer til at æn-
dre det kirkelige liv i egentlig forstand 
på længere sigt, er svært at sige. Det 
kommer meget an på, hvor længe 
den varer og hvilke restriktioner, 
statsmagten vælger at lægge på det 
kirkelige liv. Meget tyder på, at en 
åbning af kirkerne står langt nede på 
politikernes ønskeliste, men på et eller 
andet tidspunkt sker der jo noget. I 
mellemtiden kan vi længes og øve os 
i tålmodighed og hjælpe hinanden så 
godt som muligt.

”Når I deltager i messen uden at 
modtage kommunionen, kan I kom-
municere åndeligt. Det er meget 
gavnligt, og bagefter kan I også sam-
le jer i jeres indre, for på den måde 
indgydes der i os en stor kærlighed til 
denne Herre, for så snart vi bereder 
os til at modtage ham, undlader han 
aldrig at give os sine gaver, og det 
sker på mangfoldige måder, som vi 
ikke kan fatte.”

Teresa af Avila,
Fuldkommenhedens Vej kapitel 35,1



Bibel - torsdag i menighedssalen

Der afholdes hver torsdag kl. 19.00 -21.00 et arrangement hvor den kommende 
søndags læsninger gennemgås. Gennemgangen sker via streaming af den amer-
ikanske Dr. Brant Pitre`s forklaring af messe læsningerne i kirkeåret. 

Dr. Brant Pitre er ekspert i Jesu samtidige jødedom samt det gamle testamente 
og sætter Jesu lære i kontekst til Hans samtidiges forståelse af det messianske 
budskap, hvilket for os nutidige kristne er et ofte ukendt område. Derved åbnes 
der for os nutidige kristne en dør til en meget dybere forståelse af evanglierne 
og Jesu handlinger og man erkender, at vi i dag faktisk ofte ikke forstår dybden 
og opfyldelsen af profetierne, som er givet af Gud i det gamle testamente og 
derved mister vi ofte den fulde forståelse af Jesu liv og lære. 

Det manglende kendskab til de første århundredes forståelse af jødedommen 
samt Jesu samtid er en af de afgørende årsager til f.eks. reformationen, hvorfor 
man også ofte ser, at når protestanter begynder at læse de apostoliske kirkefædre 
så medføre det en erkendelse af protestantismens fejl og mangelfuldhed. ( eks, 
Dr. Scott Hahn ) Man møder i hvor tid ofte en så mangelfuld og fejlagtig viden 
om Jesus, at man rystes og det er ofte hos veluddannede mennesker som mener, 
at de har sat sig ind i tingene. Det ses ofte i dokumentarer på TV og sørgeligt 
nok ofte i påsketiden, for der skal man jo bringe noget, der omhandler kristen-
dommen.

Derfor, hvis du som katolik ønsker at få en større forståelse og kendskab til 
Biblen, samt vor Herre Jesus Kristus, så har du nu muligheden for at få dette.

Vi ses på torsdage, når det atter er muligt at mødes. 

I Kristus Jesus, Guds kærlighed. 
Martin Ebert. 
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Corona-krisen er en hård prøvelse 
for de fleste, alle bliver ramt i mere 
eller mindre grad, og vi bliver ramt 
på mange forskellige måder. De værst 
ramte bliver syge og dør, nogle mister 
mennesker, der står dem nær, andre 
mister deres job og levebrød. En lang 
række af følger og sorger drager denne 
pandemi med sig.

De fleste mennesker i Danmark regn-
er nok ikke den manglende kirkegang 
for at rangere blandt de værste afsavn, 
men for os praktiserende katolikker er 
det, ikke at kunne modtage kommun-
ionen i månedsvis, meget smerteligt. 
Som tiden går opdager mange, hvor 
vigtig en del af deres tilværelse dette 
sakramente, denne gave fra himlen, er. 
Hver søndag, og for nogle hver dag, er 
denne gave det der giver dagen men-
ing på det dybere plan. Selvfølgelig 
har vi et eller andet sted været bevidste 
om det, men jeg har da selv opdaget, 
nu hvor jeg er frataget muligheden for 
at gå til messe, at jeg med tiden er ble-
vet tilbøjelig til at betragte denne gave 
som en selvfølge og en ret. Først nu er 
det gået op for mig, at modtagelsen af 
kommunionen mere og mere fik kar-
akter af daglig rutine.

Modgang er nødvendig for, at et men-
neske kan opleve livet med vågen 
intensitet, og glæden eksisterer ikke 
uden sorgen og smerten. Alt eksisterer 
i kraft af sin modsætning. Mon ikke 
vi katolikker kommer til at opleve den 
første højmesse om søndagen vi delt-
ager i som en frodig oase efter denne 
ørkenvandring? Mon ikke vi kommer 
til at takke Gud med overstrømmende 
glæde? Jeg ved i hvert fald, at jeg selv 
er blevet rusket grundigt ud af min ån-
delige magelighed, og jeg ved, at jeg 
aldrig mere vil modtage Kristi legeme 
som en selvfølge og en ret. Men indtil 
vi igen kan gå til messe kan vi vælge, 
om vi vil fordrive tiden i sofaen med 
Netflix eller om vi vil tjene Gud og 
gøre en ekstra indsats for mennesk-
er, der har det sværere end os. Coro-
na-krisen rammer jo mennesker ekstra 
hårdt, hvis de er ældre, syge, ensomme 
eller har andre udfordringer, og en 
indsats for disse kan være mere værd i 
Guds øjne end bøn og salmesang.

Med den rette indstilling og de rette 
valg kan vi vende denne prøvelse til 
en nåde og en ny begyndelse.

Corona-krise
En prøvelse og en chance for at opdatere sin tro

Af Kirsten Kessel



En enlig sjæl beder foran en tom kirke.



Vores kirke iklædt juleglæde.



Bøn til Vor Hellige Moder

1. Juni fejrer vi, ifølge den liturgiske kalender, Den salige Jomfru Maria, Kirk-
ens Moder.
Vi har fået tilladelse af Lars Messerschmidt til at bringe denne bøn, som er brugt 
i anledning af indvielsen af Kirken til Vor Hellige Moder. 
Vi beder om omsorg for os alle i denne pandemi-tid, hvor vi ikke kan samles i 
Kirken og fejre messe.   

Indvielse Af Kirken I Danmark 
Til Jomfru Marias Uplettede Hjerte

Hellige Guds Moder,
du har selv opfordret alle til at indvie sig selv og andre 
til dit Uplettede Hjerte,
for at du kan omslutte dem med din moderlige omsorg
og beskytte dem mod al djævelens ondskab 
og alt andet ondt.
Din Søn Jesus gjorde dig til alle troendes moder
og os til dine børn.
Nu indvier vi os selv,
vore familier og bekendte, 
og Jesu Kristi Kirke, 
som Han har givet sit liv for.
Især vil vi i denne bøn
indvie Kirken i Danmark
og i de øvrige nordiske lande,
så den kan være trofast mod dens Herre og Brudgom.
Hjælp den til at vokse, modnes og bære frugt 
til Guds større ære 
og til menneskenes frelse.
Saml i din Kirkes enhed alle,
der tror på din Søn 
og tilhører Ham ved Dåbens Sakramente.

Amen

Billede: Collage af Helle Steensgaard, OCDS
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Andagt i haven
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Førstekommunion
Årets førstekommunion vil foregå ved en familiemesse søndag den 6. sep-
tember klokken 10.

Søndagen efter starter undervisningen af de nye børn, der skal forberedes til 
næste års førstekommunion.

Du kan læse meget mere (på dansk og engelsk) på kirkens hjemmeside. Her 
kan du også læse om, hvordan tilmelding foregår.

Firmelse
Årets firmelse vil finde sted ved en højtidelig messe med deltagelse af 
biskoppen lørdag den 3. oktober klokken 11.

Søndag den 13. september starter undervisningen af de unge, der skal for-
beredes til næste års firmelse.

Du kan læse meget mere (på dansk og engelsk) på kirkens hjemmeside. Her 
kan du også læse om, hvordan tilmelding foregår.
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Nyt fra Sankt Knud Lavard Skole
Af Christa Bonde

Forår, sol og glade børn i skolegården. 
Umiddelbart virker alt helt normalt, 
når man ser ind i skolegården, men 
ved et ekstra kig, vil man se, at der 
er færre børn i skolegården – og ja, 
meget er anderledes i dette forår.

Da statsminister Mette Frederiksen 
den 12. marts meddelte, at skolerne 
lukkede for at stoppe Corona- smitten, 
fik vi travlt her på skolen.

Børnene blev sendt hjem, og man-
dagen efter stod lærerne klar med 
fjern undervisning på ugeplaner og 
Teams. Det er en noget anden måde 
at møde eleverne, når det pludselig 
er på en skærm, men det giver også 
mulighed for nye og anderledes un-
dervisningsformer. Samtidig er der 
meget, der skal overvejes. Hvordan 
aktiverer man eleverne, så de ikke sid-
der ned ved en PC hele dagen, hvordan 
samler man dem til noget socialt sam-
vær, og det er der kommet mange gode 
og noget anderledes løsninger på.

9. klasse var ikke glade da de hørte at 
deres eksamen blev aflyst. De nåede at 

trække eksamensopgaver i fire fag, in-
den den endelige besked kom. Men de 
er i gang med deres eksamensopgaver 
og skal nok få såvel en mundtlig som 
skriftlig aflevering inden deres afslut-
tende bevis skal skrives. Så der er fuld 
fart på deres arbejdstempo.

Værre er det med sidste skoledag med 
karameludkast og vandkamp i sko-
legården, og deres store dimissions-
aften med sang og taler i salen og 
efter følgende middag, det kan heller 
ikke planlægges som normalt.

8. klasse fik ret hurtigt besked på, at 
deres firmelse/konfirmation sikkert 
blev udsat, og kort efter måtte vi mel-
de, at deres studietur til Rom i slut-
ningen af august bliver aflyst.
Efter påskeferien var statsminister-
en atter på med en meddelelse om, 
at de yngste klasser skulle tilbage i 
skole. Nu gik travlheden på at få fly-
ttet bordene ud, så der kom afstand, 

De små nye sfo-børn 1. Maj i 
skolegården

Corona har holdt sit indtog: 
Kø til morgenhåndvask
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sat afstands striber op til håndvaske og 
ind dele skolegården i zoner. Der skulle 
også indkaldes ekstra rengørings-
personale og lægges plan for afsprit-
ning af toiletter, dørhåndtag og gelæn-
dere tre gange i løbet af skoledagen. 
Men det kan man jo heldigvis plan-
lægge sig ud af.

Ja, skolen så anderledes ud, da børnene 
mødte ind, men der var alligevel en 
stemning af fest, for det var dejligt at 
se kammerater og lærere igen. Svært 
at forstå, at man ikke lige måtte give 
en gensynskrammer, og hårdt for 
hænderne med al den håndvask. Men 
dejligt at være fysisk til stede og at 
kunne lege sammen i skolegården.
I skrivende stund afventer vi det næste 
udspil fra regeringen. Det er spæn-
dende, hvad der er i vente. Mulighed-
erne er mange og der planlægges ud 
fra flere scenarier. At være sammen 
med afstand kræver plads, men det 
kan og skal løses, for vi vil rigtig 
gerne have alle elever tilbage under 
bedst tænkelige forhold.

I dag 1. maj er der også noget virkelig 
glædeligt, de små kommende børne-
haveklassebørn er begyndt i vores sfo. 
De har også været ramt af, at børne-
haverne har været lukket i en periode, 
og nu skal de altså begynde i skolen. 

Vi plejer at have tante-onkel klassen 
til at tage imod, men dette er ikke 
tilladt, så modtagelsen i år blev også 
lidt anderledes. Men flaget er oppe, 
børnene er spændt og lokalerne er klar 
til modtagelse, og meget snart er de 
en del af skolehverdagen her på Sankt 
Knud Lavard Skole.

Når de engang bliver voksne, vil de 
kunne sige, vi begyndte i skolen det år, 
da Danmark var lukket ned af virus, 
forhåbentligt vil det til den tid ikke 
være noget, der fylder mere end det i 
deres bevidsthed.
Vi voksne havde ikke forestillet os, at 
vi kunne stå i en så anderledes hver-
dag, og hver dag tænker vi på alle de 
familier der er tilknyttet skolen og 
beder for dem og deres familier.
For Covid-19 har ikke kun sat prak-
tiske spor, det har betydet adskillelse, 
sygdom og død i mange familier.
Dem tænker vi på. Når vi synger 
morgensang sammen inde fra klasse-
værelserne og beder Fader vor, takker 
vi for vores hverdag, og at vi har 
mulighed for at være sammen, det har 
fået en helt ny betydning.

Vi glæder os til at kirken bliver åbnet 
igen, så vi kan komme til messe, og vi 
har planlagt en fælles gudstjeneste, så 
snart vi må komme ind i kirken igen.

Børnene gik glip af udskiftningen af 
flagstangen lige før påske

Afstand mellem bordene



Forårshåb
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Menighedens høstfest 2020
Menighedens høstfest vil i år blive fejret søndag den 6. september efter den 
danske messe, hvor der også vil være førstekommunion.
Det vil foregå på samme måde som ved den vellykkede Sankt Knud Lavard 
fest i januar måned.

Der er ingen betaling for deltagelse, men der vil blive fremlagt tilmelding-
slister i kirken for at lette medarbejdernes planlægning. Alle er velkomne!

God Pinse
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Juni
Søndag den 7. 
Den Hellige Treenigheds Fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English
16.00 Mass in English

Lørdag den 13. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

Søndag den 14.
Kristi Legems og Blods Fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English
16.00 Mass in English

Fredag den 19. 
Jesu Hjerte Fest
15.30 Rosenkrans
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Søndag den 21.  
12. almindelige søndag
10.00 Messe på dansk
13.00 Mass in English
16.00 Mass in English

Søndag den 28. 
Peter og Paulus, apostle
10.00 Messe på dansk
13.00 Mass in English
16.00 Mass in English

Juli
Søndag den 5.
14. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Lørdag den 11. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

Dåb 
Angelia Forup Esho
Sebastian Thomas Slupinski
Maya Balestero Slagelse
Marcus Balestero Slagelse
Lia Balestero Slagelse 

Ægtevielse
Mirtill Nicolai-Megyeri og Giulio Re-
nato Emilio Nicolai

Begravelse
Sally Salome Agami
Dan Rasmussen
Thi Kieu Nguyen
Eduard Viggo Troelsgaard

Kronikken

Kalender
Der fejres dansk vigiliemesse hver lørdag kl. 17.
Indtil videre fejres engelsk messe søndag både kl. 13 og 16.
Til messerne om søndagen er tilmelding indtil videre nødvendig. Se kirkens 
hjemmeside (eller kontakt kontoret).
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Søndag den 12.
15. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

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

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

August
Søndag den 2.
18. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

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

Søndag den 9.
19. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 16.
Jomfru Marias Optagelse i Himlen
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 23.
21. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

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

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

Søndag den 6.
23. almindelige søndag
10.00 Højmesse med førstekommunion
13.00 Mass in English
Høstfest efter formiddagsmessen

Lørdag den 12. 
Kirke rengøring fra kl. 18.00 - 20.00 

Søndag den 13.
24. almindelige søndag
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

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

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

Oktober
Lørdag den 3. 
11.00 Firmelse ved biskoppen

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

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



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


