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Kære menighed.

Den fantastiske sommer er nu helt 
forbi, og nu skal vi igennem vinter-
en. Selvom vinteren er spændende 
og hyggelig, kan der være nogle ud-
fordringer; men udfordringerne bliver 
små i forhold til den store fest, vi ven-
ter på, nemlig julen. I den mørke og 
kolde vintertid er det meget hyggeligt 
og glædeligt at tænke på julefesten, 
hvor vi endnu engang fejrer Jesu fød-
sel. Selvom jeg har mange julemess-
er i menigheden både på dansk og på 
engelsk, og andre steder på mit eget 
sprog, tamilsk, glæder jeg mig til at 
fejre julen med forskellige mennesker, 
der kommer fra forskellige lande og 
kulturer.

Jesu fødsel bliver fejret hele verden 
rundt på mange forskellige måder. 
Det er rigtig spændende at høre om, 
hvordan man fejrer denne samme fest 
i de forskellige lande og kulturer. I 
den katolske liturgiske kalender begy-
nder juletiden med vigiliemessen den 
24. december og ender med Jesu dåb 
den 12. januar. I den moderne verdens 
materialistiske forberedelse og fejring 
kan vi sagtens glemme noget vigtigt, 
nemlig den åndelige forberedelse. Ad-
ventiden er givet til os, for at vi kan 
forberede os åndeligt. Adventstidens 
læsninger taler meget om omvendelse. 
Vi er i denne tid indbudte til at tænke 
over vort forhold til Gud og til vore 
medmennesker og til at arbejde på 
at omvende os indenfor de områder, 
hvor vi har brug for omvendelse. 

Selvom vi mindes og fejrer Jesus fød-
sel, bliver vi under adventstiden også 
påmindet om Jesus andet komme. Je-
sus levede her på Jorden og siden for 
han tilbage til sin fader i himlen; men 
han sagde, at han ville komme igen for 
at tage os med sig til faderen, og har 
bedt os om at være parate til at møde 
ham i hellighed, når han kommer.  En 
af de vigtigste aktiviteter under ad-
ventstiden er at skrifte, så vi kan fejre 
julefesten med rene hjerter og det rette 
sindelag. I er altid velkomne til at ringe 
til mig eller skrive en mail og aftale 
et tidspunkt til skriftemålet, og der er 
også mulighed for at skrifte om freda-
gen under tilbedelsen og om søndagen 
før og efter messerne. Skriftemålet er 
en af mine høje prioriteter. 

Lad os fejre denne jul på en betyd-
ningsfuld måde og dele dens glæde 
med andre. Lad os også tænke på dem, 
der har brug for vor bøn og støtte dem, 
så de også kan fejre julefesten på en 
glædelig måde. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 
jul. 

med venlig hilsen og Herrens vel-
signelse 
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Præstens
Leder
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Sankt Knud Lavard,
vores menigheds værnehelgens fest 

Kære Menighed.

Vores værnehelgens fest falder den 7. januar og vi har aldrig højtideligt fejret 
denne fest i vores menighed. Vi vil gerne påbegynde en tradition for højtideligt 
at fejre denne fest. Vi har tænkt på at fejre festen på en søndag og de første to 
søndage fejrer kirken Herrens åbenbaring of Herrens dåb, som er to vigtige fes-
ter. Vi har i menighedsrådet besluttet at fejre denne fest den 3. søndag i januar, 
dvs. søndag den 19. januar. Vi har indbudt biskoppen til at komme og indlede 
denne nye tradition.

Vi fejrer denne fest den 19. januar 2020 kl. 11.00 med biskoppen som hoved 
celebrant og den engelske messe er aflyst. Vi beder alle vores medlemmer om 
at komme og højtideligt fejrer denne fest. Der er arrangeret en efterfølgende 
brunch. Tilmeldelse sker i begyndelsen af januar på lister på bordene bagerst i 
kirken eller sms til Tuulikki på 40324398. Alle er velkomne.
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Vores kirkes værnehelgen: Den hellige Knud Lavard
Af Sebastian Olden-Jørgensen

Vores kirke her i Lyngby er opkaldt 
efter den hellige Knud Lavard, en 
prins fra Danmarks middelalder. Kirk-
en fik givet dette navn for at sende 
et signal om, at den katolske kirke i 
Danmark ikke var fremmed, men 
havde en dansk fortid såvel som en 
dansk fremtid. Siden er både det dan-
ske samfund og den katolske Kirke i 
Danmark blevet mere broget, og man 
må spørge, om Knud Lavard ikke er 
lidt gammeldags og passé? Svaret er 
nej, for hans "billet" til helgenvær-
digheden var ikke at være dansk, men 
at dø for grundlæggende kristne sam-
fundsværdier: fred og retfærdighed for 
rige såvel som for fattige.

Kongesøn
Knud Lavard blev født i 1095/96 og 
var søn af kong Erik Ejegod. Han var 
opkaldt efter sin farbror, kong Knud 
den Hellige (død 1086). Erik Ejegod 
døde allerede 1103 sammen med sin 
dronning Bodil på pilgrimsfærd til 
det Hellige Land. Han blev efterfulgt 
af sin bror Niels (1104-34), der altså 
var onkel til Knud. Den nu otteårige 
Knud blev derefter opdraget hos den 
sjællandske stormand Skjalm Hvide 
og var i nogle år i tjeneste hos den 
saksiske hertug Lothar, der siden blev 
tysk konge og kejser. Knud blev ca. 
1116 gift med Ingeborg, datter af fyrst 
Mstislaw af Kiev, med hvem han fik 
flere døtre samt sønnen Valdemar (den 
Store).

Som kongesøn var Knud bestemt til en 
politisk karriere. Karrieren begyndte 
omkring 1115, hvor han blev kongelig 
statholder (jarl) i handelsbyen Slesvig 
i det sydlige Jylland. Dette embede 
handlede især om rigets sydgrænse, 
hvor Danmark stødte op til både det 
Tyske Rige og til slaviske stammer 
som f.eks. abodritterne. Knud fors-
varede med succes sydgrænsen og den 
rige handelsby Slesvig mod overfald 
fra de slaviske vendere og mod sørø-
vere og landevejsrøvere. Han skabte 
sikkerhed og ordnede forhold. Hans 
tilnavn ”Lavard” er en ærestitel, der 
svarer til det engelske “lord”. Han blev 
også æresoldermand for Slesvig-køb-
mændenes gilde, byggede borge og 
fremmede missionen blandt slaverne. 
Blandt andet støttede han den senere 
biskop Vicelin, der 1127 grundlagde 
missionsknudepunktet Neumünster.

Fred og retfærdighed
I den liturgiske erindring står Knud 
Lavards indsats for retssikkerhed og 
retfærdighed for alle, uanset stand, 
meget stærkt. I den første tidebog-
slæsning på begge hans festdage 
(dødsdagen 7. januar og skrinlæg-
gelsen 25. juni) hedder det: “Han 
spredte fjenderne, dræbte røverne og 
hængte tyvene, han befriede kort sagt 
sit fædreland for al undertrykkelse”. 
Det fortælles bl.a., at en adelsmand 
engang mishandlede de fattige og 
tyranniserede sin slægt. Knud hørte 
om dette, mens han var i Skåne, og 
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vendte straks tilbage. Han fik fat på 
manden, anklagede ham, forhørte ham 
og dømte ham til hængning. Manden 
benægtede ikke sin skyld, men mente, 
at han burde klare frisag, fordi han var 
i familie med Knud Lavard: “Jeg er jo 
i nær familie med dig, gør ikke skade 
på din slægt”! Knuds svar var, at efter-
som de var i familie, så skulle han san-
delig også få særbehandling med hen-
syn til sin straf, og jo højere han stod 
over andre i slægt, desto mere skulle 
han ophøjes. Knud lod derfor rejste 
en skibsmast på galgebakken og lod 
manden hænge i den! Denne historie 
kan i dag synes grusom, men den bør 
forstås som udtryk for, at Knud Lavard 
opretholdt princippet om retfærdighed 
og lighed for loven. Det gjaldt for alle 

uanset social stilling eller familiefor-
hold – også for hans egne slægtninge.

Succes og misundelse
I årene efter 1127 havde han 
enestående succes. Abodritterfyrsten 
Henrik, der var hans fætter, døde, og 
i den efterfølgende magtkamp gjorde 
Knud sig gældende. Med støtte fra sin 
gamle ven, sakserhertugen Lothar, der 
nu var blevet tysk konge, blev Knud 
i 1129 anerkendt som abodritternes 
knes (konge). I den sammenhæng svor 
han lensed til den tyske konge.
Denne situation foruroligede kong 
Niels og ikke mindst dennes søn, 
Magnus. På den tid var arvefølgen 
ikke fast, og alle mandlige medlem-

Således forestillede kunstneren bag illustrationerne i Danmarks Historie i 
Billeder (1898) sig Magnus' drab på Knud Lavard den 7. januar 1131.
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mer af kongefamilien kunne komme 
i betragtning ved kongevalg. Knuds 
succes var derfor en direkte trussel 
mod Magnus’ chancer. Derfor gav det 
god politisk mening at rydde ham af 
vejen.

Baghold ved Haraldsted
I julen 1130 var Knud inviteret til 
julefest hos kong Niels i Roskilde. 
Knuds hustru anede uråd, men Knud 
mødte op med den begrundelse, at han 
ellers ville gøre den indbyrdes tillid, 
blodets bånd og det indgåede aftal-
er til skamme. Han gjorde det altså 
med åbne øjne, fordi de værdier, han 
hyldede (tillid, fællesskab, aftaler), 
tilsagde ham at løbe risikoen. Jule-
gildet forløb fredeligt, men på vejen 
hjem blev han i Haraldsted skov ved 
Ringsted passet op af kong Niels’ søn, 
Magnus. Det var et baghold, og Knud 
Lavard blev dræbt. Det var den 7. jan-
uar 1131. Syv dage senere fødte Knud 
Lavards hustru Ingeborg en søn, den 
senere Valdemar den Store.

Drabet gav politisk bagslag, for i stedet 
for at rydde en rival af vejen udløste 
det en borgerkrig. Knuds halvbror Erik 
(Emune) gjorde oprør, og efter nogle 
års kampe frem og tilbage stod det 
afgørende slag ved Fodevig i Skåne i 
pinsen 1134. Her faldt prins Magnus, 
en anden prins og hele fem biskopper, 
60 præster samt mange stormænd og 
menige soldater. Kort efter blev kong 
Niels selv myrdet i Slesvig. Hermed 
var freden og stabiliteten dog ikke 
sikret, og de næste godt tyve år var 
der gentagne gange kampe mellem 
kongefamiliens forskellige grene, ind-

til Knud Lavards søn, Valdemar (den 
Store), i 1157 vandt og beholdt den 
samlede magt.

Helgen
Knud Lavard var imidlertid ikke 
kun død som offer for en fejlslagen 
politisk intrige. Der var folk, der 
mente, han var en helgen, en mar-
tyr for retfærdigheden. Hans lig blev 
bragt til Ringsted, en kilde sprang på 
stedet, hvor han blev myrdet, helbre-
delser skete. Allerede i 1135 begyn-
dte hans halvbror Erik Emune (konge 
1134-37) at arbejde for anerkendelsen 
af Knud Lavards helgenværdighed, da 
han grundlagde et kloster ved kirk-
en i Ringsted. Det var dog først eft-
er, at Valdemar den Store var blevet 
enekonge, at bestræbelserne tog fart, 
og i 1169 godkendte pave Alexander 
III Knud Lavards helgenværdighed. 
Ved en stor kirkefest 25. juni 1170 i 
den nybyggede kirke i Ringsted, blev 
Knud Lavards jordiske rester skrinlagt 
(flyttet fra graven til et helgenskrin på 
alteret), og hans barnebarn, Knud (VI) 
kronet til medkonge og faderens eft-
erfølger.

Knud Lavards død står derfor ikke 
kun som en god mands tragiske død 
og begyndelsen på en borgerkrig, 
men førte på længere sigt til en sty-
rkelse af den danske kongemagt un-
der Knud Lavards direkte efterkom-
mere. Det blev begyndelsen på den 
såkaldte Valdemarernes storhedstid, 
hvor Valdemar den Store og biskop 
Absalon bl.a. stod last og brast mod 
venderne.
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Knud Lavard var også skytshelgen 
for de mange Sankt Knudsgilder, dvs. 
sammenslutninger af danske køb-
mænd, rundt om i Østersøområdet 
og i danske byer. Efter reformationen 
ophørte valfarterne til Ringsted, og 
hans jordiske rester forsvandt. Det 
vides kun, at rigshovmester Corfitz 
Ulfeldt, der i det skjulte var katolik, 
midt 1600-tallet bragte Knud Lavards 
hovedskal med til Frankrig og forære-
de den til de franske kongers gravkirke 
Saint-Denis ved Paris. Her forsvandt 
den i forbindelse med den franske 
revolution 1789. Valfarterne til Har-
aldsted blev genoptaget i katolsk regi 
i 1914 og er siden med mindre af-
brydelser blevet gennemført hvert år.

Knud Lavard i vores kirke
I Sankt Knud Lavard Kirke er der to 
billeder af Knud Lavard. Man finder 
ham i stiliseret form på Erik Olsons 
mosaik på kirkens facade, hvor det 
bloddryppende sværd hentyder til 
hans martyrium og dannebrogsfanen 
til hans stilling som dansk kongesøn 
og statholder i Slesvig. Det varede 
mange år, før Knud Lavard billedligt 
talt også fik plads inde i kirken. Først 
i forbindelse med kirkens 50-års jubi-
læum i 2007 fik Sankt Knud Lavard 
Skole lov til at skænke en lille gobe-
lin (billedtæppe), hvor man ser Knud 
Lavard afbildet. Gobelinen er vævet 
af Maria Jose de Prado efter et kalk-
maleri i Vigersted Kirke ved Ringsted, 
og det hænger på nordvæggen ved si-
den af døren til sakristiet.

Denne bedårende tegning af "BD" fra 
1936 viser Sankt Knud Lavard som 
kirkens værnehelgen i bogstavelig 

forstand: I sine hænder holder han en 
model af det planlagte kompleks ved 
stationen, for man ser tydeligt Sankt 

Knud Lavards Hus fra 1938 (med 
apsisrundingen) og den planlagte, 

men aldrig opførte kirke af arkitekt 
Mads Bertelsen. Vandmøllehjulet må 

hentyde til Mølleåens vandmøller 
og dermed til Lyngby-Taarbæk 

Kommune.
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En pilgrimsrejse til Det Hellige Land
Af Gunnar Lorenzen

I august 2019 havde Skt. Therese 
menighed i samarbejde med ” Ridder-
ordenen af Den Hellige Grav i Jeru-
salem” arrangeret en pilgrimsrejse til 
Det Hellige Land. 
Vi var ca. 35 personer fra hele landet, 
der deltog i turen, som varede 8 dage. 
Ud over mig selv var også Jan Schou 
fra menigheden med.
Forholdene i Israel er for tiden rime-
ligt stabile, og turiststrømmen er vok-
set til det tredobbelte de sidste fem år. 
Vi beder til, at landet snart må opleve 
en varig fred og harmoni.
Vi boede i et gæstehus hos de franske 
franciskaner-søstre kendt som ”The 
White Sisters” ved Damaskusporten i 
den arabiske bydel lige uden for by-
muren og den gamle by, som er opdelt 
i fire kvarterer: det muslimske kvarter, 
det jødiske kvarter, det kristne kvarter 
og det armenske kvarter.
Med på rejsen var diakon Ole Lund-
steen og pastor Quang, sådan at vi 
havde mulighed for at fejre messen 
hver dag på de forskellige kristne sted-
er, såsom i Gravkirken, på Hyrdernes 
Mark, på Domus Flevit, som er stedet, 
hvor Jesus så ud over Jerusalem og 
græd, samt i Hanegalskirken, hvor Pe-

ter tre gange fornægtede Jesus.
Med på turen var vores lokale guide 
Bente, en ældre dansk dame, som i sin 
ungdom blev gift i den jødiske syna-
goge i København og derefter udvan-
drede til Israel med sin mand. Hun har 
som jøde boet i 50 år i Jerusalem og 
kunne fortælle os om alt det, som tu-
rister normalt ikke hører om. Kun var 
det meget trist, at hun ikke kunne være 
med på den lille køretur fra Jerusalem 
til Bethlem for at besøge Fødselskirk-
en, som ligger i Palæstina. Der var 
derfor paskontrol og adgang forbudt 
for jøder. Spændingerne mærkes over-
alt. De findes lige under overfladen 
og er synlige ved den massive tilst-
edeværelse af svært bevæbnet politi og 
militær. Der var således også adgang-
skontrol for at komme i nærheden af 
Grædemuren, hvor muslimer ikke har 
adgang.
Vi skulle naturligvis bede korsve-
jsandagten på Via Dolorosa, men 
ligesom på de fleste andre kristne 
steder bliver man let skuffet over, 
hvor langt væk autenciteten er i dag. 
Via Dolorosa er en støjende arabisk 
bazargade. Kun små skilte angiver de 
enkelte korsvejsstationer.
Sidste dag kørte vi hele dagen på ud-
flugt østpå gennem ørkenen, hvor 
beduinerne boede i telte og blikskure 
med deres æsler og kameler. I Jeru-
salem havde vi hele ugen 32 grader 
og sol. Da vi kom til Jericho var tem-
peraturen 40 grader. Der var menne-
sketomt. De lokale arbejder tidligt om 
morgenen og om aftenen. Vi kørte til 



Jordanfloden, hvor mange var i færd 
med at blive døbt og derfra til Det 
Døde Hav, hvor der var mulighed 
for at bade….eller snare flyde.. i det 
specielle vand med salt og mere end 
40 mineraler. Jeg var så letsindig at 
forsøge at gå på bare fødder i strand-
kanten, men opnåede kun at blive 
brændt under fodsålerne.. I Jericho er 
de meget kendt for deres træskærear-
bejder. Jeg købte blandt andet en lille 
julekrybbe udskåret i oliventræ.
Som det nok fremgår af min beretning, 
er der rigeligt at opleve i Israel. Jeg til-
bragte det meste af en dag med bare 
at trave rundt i den gamle bydel fra 
det ene kvarter til det andet og opleve 
kulturforskellen og stemningerne. Og 
så skulle jeg også lige købe røgelse 
med hjem til min menighed og gaver 
til familien.

De mange kristne i landet er meget 
glade for at få besøg af andre kristne. 
Vi besøgte også det latinske patriarkat 
og fik en orientering om forholdene i 
området.
Efter en lang og varm uge kørte vi 
trætte en tidlig søndag morgen til 
lufthavnen i Tel Aviv for at finde vores 
fly hjem. Efter to sikkerhedskontroller 
og fem gange paskontrol lykkedes det 
efter lang tid at finde vores gate og fly-
et til København via Riga. Også det er 
en del af det moderne Israel, som man 
må acceptere.
Jeg har talt med flere efter hjemkom-
sten. For os alle tog det lige et par 
dage mentalt at være tilbage efter en 
mængde dejlige oplevelser og en be-
givenhedsrig uge med myriader af in-
dtryk…Shalom!
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Vores blomsterdekoratør

Susanne Viby har interviewet Trinh 
Van Ha, der hver uge pynter vores 
kirke så smukt med blomster fra egen 
butik.

Jeg er født i Vietnam i 1966. Da jeg 
var 15 år kom jeg sammen med mine 
forældre og 6 søskende, som bådfly-
gtninge til Malaysia. Det tog 5 døgn. 
Vi boede først i en flygtningelejr, men 
kom så til Danmark i december 1981.
Vi fik stor hjælp, da vi kom til Dan-
mark og vi kom til at bo i København. 
Vi hurtigt et netværk fordi vi var ka-
tolikker, og det gjorde, at vi blev inte-
greret meget hurtigt. Og gudstjenesten 
er den samme, hvor i verden man end 
kommer

Mine forældre gik i sprogskole og 
lærte dansk, og jeg kom på efterskole 
på Sydfyn. Senere kom jeg på Niels 
Steensens gymnasium. Min mor fik en 
uddannelse og blev ansat i en børne-
have. Desværre fik min far cancer og 
døde et par år efter. 

Jeg gik i lære som blomsterdekoratør 
og fik senere en uddannelse som bi-
oanalytiker. Jeg arbejder på Hillerød 
sygehus i laboratoriet
.
Jeg købte det gamle hus med forret-
ning her i Trørød i 2002 og indrettede 
blomsterbutik. Jeg boede ovenpå og 
havde kun åben fra torsdag til søndag. 
Men efter 5 år gik det så godt med bu-
tikken, at jeg kunne bygge en tilbygn-
ing bagved på 120m2. Her bor jeg nu. 
Jeg er bare mig selv, men er tit sam-
men med venner og familie.  

Butikken går rigtigt godt og jeg har 
åbent hver dag. Jeg passer stadig ar-
bejdet på Hillerød sygehus, og har en 
hjælper til at stå i butikken hver dag, 
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og så overtager jeg efter kl. 16. Indi-
mellem er det min mor, der kommer 
og hjælper. Hun bor i Hvidovre, hvor 
der er en lille vietnamesisk menighed. 
Her holder den vietnamesiske præst 
gudstjeneste hver morgen. 

I butikken står en stor figur af Jomf-
ru Maria, som jeg fik, da jeg var ung. 
Den er fra en nedlagt katolsk kirke på 
Fyn. Jomfru Maria har fulgt mig i alle 
årene og står nu her og passer på os.

Jeg kommer til gudstjeneste i Skt. 
Knud Lavard kirke om lørdagen, og 
jeg sagde til præsten, at jeg gerne vil 
levere blomster til kirken, så den er 
smukt pyntet. Det gør jeg for egen 
regning.

Alle er velkomne i min butik Fleur her 
i Trørød. Besøgende fra menigheden 
får rabat.
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Nyt fra Sankt Knud Lavard Skole
Af Christa Bonde

Så er vi atter i gang med et nyt skoleår. 
I august måned mødte skolens elever 
op til en dejlig første skoledag med 
sol og mange ferieminder, der skulle 
udveksles.

Dagen efter mødte de yngste op, 
spændte på skole, kammerater og 
lærere.

Igen i år er halvdelen af eleverne i den 
nye klasse katolikker. Det er vi meget 
glade for!

De første måneder af skoleåret er fløjet 
afsted. Der er mange fag på skemaet, 
så hverdagen er fyldt op med læring 
og samvær. Men der er også mange 

særlige arrangementer, som skal nås.

6. klasse har været en uge på Bornholm 
på lejrskole, og 9. klasse har været en 
uge på studietur til Rom. Ugen efter 
Romturen stod 9. klasse tidligt om 
morgenen på Lyngby Station og ud-
delte Verdens Bedste Nyheder.

I uge 39 havde skolen fordybelsesuge 
på tværs af klasserne med fokus på de 
naturvidenskabelige fag. Der blev ek-
sperimenteret på skolen, og klasserne 
var ude på studiebesøg i forskellige 
virksomheder. Fokus var blandt andet 
på et af de 17 verdensmål: Klimaet.
På skolens stakit har man de sidste 
14 dage kunne nyde synet af indsko-
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lingens farvestrålende vindspil., som 
blev produceret i den uge.

I slutningen af september holdt vi 
høstmarked. Vi var heldige med vejret, 
så skolegården kunne udnyttes til de 
mange boder. En lang dag med mange 
opgaver for store og små. Der skal 
laves mad, bages kager, sættes boder 
op, hentes gevinster ude i byen – klok-
ken 15.30 bliver dørene slået op og 
så har alle travlt med at betjene deres 
boder. Overskud på dagen blev på ca. 
23.000 kroner. Dejligt, at så mange 
lagde vejen forbi høstmarkedet, så det 
blev en festlig dag med fint overskud 
til Caritas skoleprojekt og skolefond-
en Paraplyen. Vi begyndte dagen efter 
med kirkegang, og så skulle alle klass-
er tilbage til skolen og rydde op, men 
også det går fint, når man er mange om 
at hjælpes med opgaverne.

Som nogen sikkert har bemærket, er 
hækken ud til Toftebæksvej blevet 
klippet godt tilbage. I efterårsferien 

vil der blive sat et nyt hegn op, da det 
gamle trænger til udskiftning. 

For et år siden blev der sat en ny lys-
tavle op med 40 km’s fartbegræn-
sning på Toftebæksvej ud for skolen. 
Det er vi meget glade for, da bilerne 
kører med stor fart på Toftebæksvej. 
Desværre er kablet til lysskiltet lagt 
langs vores hæk lige under sandet. Det 
betyder, at vi ikke kan komme til at 
luge langs hækken. Vi har været i dia-
log med kommunen, som har givet os 
besked på at lade græsset gro – derfor 
ser det pt. ikke så godt ud i rabatten 
langs fortovet ud for skolen. Vi håber, 
at der snart bliver fundet en løsning.

Dagen inden efterårsferien, deltog alle 
skolens elever i skolernes motionsdag, 
en dag med røde kinder og mange til-
bagelagte kilometer i løb i slotsparken 
og langs søen,

endnu en årlig tradition, som børnene 
ser frem til.

Gud, jeg vil gøre noget rigtigt med mit liv. 
Vis mig hvordan.

Thomas af Aquinas (ca.1260)
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Første adventssøndag

Den 1. december vil der efter messen 
blive serveret brunch i anledning af 
starten på adventstiden.

Samtidig åbner Caritas loppemarked 
sit julemarked efter den danske 
messe kl. 11:00-13:00 og efter den 
engelske messe 14:00-15:00. Det 
meste af tøjet og alle bøger er gratis 
med undtagelse af kogebøger, som 
koster mellem 10 og 30 kroner. Der 
serveres gløgg og brune kager. Der er 
masser af nye varer.

Brugte briller 

Husk at levere Jeres brugte briller 
– også solbriller – til Michèle eller 
Tuulikki. Brillerne doneres til Caritas 
Niger.

Loppemarkedet
Michèle og Tuulikki agter at holde loppemarkedet i fremtiden åbent lidt oftere 
end indtil nu. Dog er I meget velkomne at få fat i én af os eller Anni Faludi, hvis 
der er noget I gerne vil kigge på. Mobilepay på 40324398 modtager pengene 
for indkøbene. 

Vi vil gerne understrege, at det I leverer til markedet skal være rent og ikke alt 
for slidt. Elektroniske apparater skal fungere. 
Vi har aftalt med Christa Bonde at forene vore kræfter der, hvor pengene går 
til Caritas som f.eks. i år ved skolens høstfest, hvor vi leverede legetøj og 
køkkengrej til deres loppemarked.
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Dåb 
Antonio Admon Butros
Hannah Frey Fiesta Petersen
Harry Moses Villarin Naig
Maja Kornelia Lis
Ulisse Henriques de Souza Villa
Jace Dan Fernandes
Alisa Pelegrin Petraityte
Rufus Theodore Mansfield-Lasthein

Ægtevielse
Agnieszka Thygesen og Jesper Thy-
gesen

Firmelse og optagelse i kirken
Kirsten Kjær Aagaard

Begravelse
Mathias Haranungarawe
Per Johannes Lass
Marian Rose Trier

Kronikken

Tak for rengøring

Rengøringsholdet vil meget gerne takke den 
store vietnamesiske familie, som tilbød at gøre 
rent i kirken i stedet for os den 21. september. 
Familien mistede bedstefar Lourenco Tran Van 
Tuat, og begravelsen skulle finde sted på vor 
rengøringsdag. Vi flyttede rengøringen med en 
uge, men så meddelte familien, at de som tak vil 
gerne gøre rent i stedet for os. Et flot gestus, som 
vi blev rigtig, rigtig glade for. Tak!

Caritas sognerepræsentant

Tuulikki Albeck har nu i en årrække være sognets kontaktperson til Caritas 
Danmark, men vil nu gerne give stafetten videre, da hun nærmer de 80 med 

hastige skridt. Michèle Marques Fejø, som i forvejen er medlem af både 
menighedsrådet og pastoralrådet har indvilliget at påtage sig også denne 
opgave. Tuulikki vil dog stadig være i kulisserne og bistå Michèle efter 

bedste evne.
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Kalender
November
Fredag den 1. 
Alle Sjæle
17.00 Messe 

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

Søndag den 3. 
Alle Helgen
10.00 Familiemesse 
13.00 Mass in English
15.00 Alle sjæles andagt ved pastor 
Kings gravsted

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

Søndag den 10.
Laterankirkens indvielse
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 17. 
33. Almindelige søndag
10.00 – Højmesse
11.30 – Børnemesse
13.00 – Mass in English

Søndag den 24.  
Jesus Kristus, universets konge
10.00 – Højmesse
13.00 – Mass in English

December
Søndag den 1.
1. søndag i advent
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Menighedens adventsbrunch efter den 
danske messe

Lørdag den 7. 
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00 

Søndag den 8.
2. søndag i advent
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

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

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

Tirsdag den 24. 
16.00 Juleaften, vigiliemesse
23.00 Julenat, Mass in English

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

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

Søndag den 29.
Den hellige families fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Tirsdag den 31.
16.30 Messe
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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

Januar 2020
Onsdag den 1. januar
Nytårsdag
Maria Guds Moder fest
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 5.
Herrens Åbenbaring
10.00 Familiemesse 
13.00 Mass in English

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

Søndag den 12.
Herrens Dåb
10.00 Højmesse 
13.00 Mass in English

Søndag den 19.
2. søndag i det almindelige kirkeår
11.00 Højmesse med biskoppen
Knud Lavard fest efter messen
The English mass is cancelled

Søndag den 26.
Ansgar, bispedømmets værnehelgen
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English



Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 66 22 24 44

alrenomi@gmail.com

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


