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Kære menighed

”Et barn er født i Betlehem, Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
halleluja, halleluja”
De ord er kendt af os alle sammen, sådan begynder den berømte julesalme.
Nu er det den rigtige tid til at fordybe
os i den. En god åndelig øvelse i den
advent, der begynder, ville det være,
at læse netop den julesalme igennem.
Den indeholder en stor rigdom, netop
Jule-mysteriet, Guds kærlighed, som
åbenbares på Jorden.
Når et barn bliver født, er det altid en
god nyhed, alle glædes over det.
Selvfølgelig bringer barnet udfordringer og vanskeligheder i familien. Barnet
skal jo passes!!!! Den første barnet gør,
er at tvinge forældre til at elske ham, at
stå op midt om natten, at tilpasse deres
liv til barnets tempo. Man kan jo ikke
komme i dialog med barnet. Det kræver
kærlighed. Barnet bliver selv kærlighedens lærer.
Et nyt barn i en familie bringer glæde og
håb. Glæde ved at se frugten af Guds og
forældrenes kærlighed, håbet om en lysende fremtid. Pludselig bliver den fremtid, som altid er usikker, og i en hvis
grad uforståelig, fuld af muligheder og
forventninger. Fremtiden får et specielt

lys i familien.
Og det spreder
glæden.
Men det barn,
som julesalmen
taler om, er
anderledes.
Han er født i
Betlehem, til glæde for Jerusalem!!! Det
barn bliver ikke bare familiens glæde,
men Jordens glæde. Det barn kommer
for at være kærlighedens lærer for alle.
Det barn, der er født i Betlehem, er Jesus, det er ham, som kommer for at samle
os alle sammen i en familie, netop hans
familie, Guds familie. Det er ham, der
bliver den sande kærlighedens lærer, det
er ham, der vil ”tvinge os at elske”.
Lad os derfor, i den tid der kommer,
gøre en plads rede for ham i vort liv, lad
os forberede Jul på en ordenligt måde,
lad os komme og være sammen med
ham i menighedens sakramentale liv.
Husk, at han lader sig finde i de forskellige sakramenter, eukaristi, skriftemål,
det syge salvelse. Husk, at han lader
sig finde i menighedens indre fælleskab
igennem de ældre og de unge.
Husk, at han er kommet for at blive.
Jeg ønsker jer alle sammen en velsignet
og en glædelig Jul og godt Nytår!!!!!!!
Gud velsigne jer alle sammen.
P. Marcos
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Kronikken:
Dåb

Sebastian Neerdal
Nieklas Alejandrino Recreo Guldberg
Chiamaka Maryjane Okoro
Ida Sofie Almojuela Kjær
Felix Lykke Høyer

Skolestart

- eller overvejer I skoleskift?
Ring til skoleleder
Christa Bonde

Dødsfald

og lav en aftale om at se skolen.

Erik Schwart
Nancy Maria Ninel Bast

Skt. Knud Lavard Skole
Toftebæksvej 30
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 62 40
www.sanktknudlavard.dk

Messetider:
Tirsdag: 		

Kl. 17:00

Onsdag: 		

Kl. 18:00 (på engelsk)

Fredag: 		
Kl. 15:30: Rosenkrans
		
Kl. 16:00: Sakramental tilbedelse
		
Kl. 17:00: Messe
		Obs!!! Under fastetid:
		
Kl. 17:00 Korsvejsandagt
		
Kl. 17:30 Messe
Lørdag: 		
		

Kl. 16:30: Rosenkrans
Kl. 17:00: Messe

Søndag: 		
		

Kl. 10:00: Højmesse
Kl. 13:00: Engelske Messe

TRANSFORMERVEJ 11
DK 2730 HERLEV
TLF.: 44 94 18 99
stenbytryk@ stenbytryk.dk
www.stenbytryk.dk
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Kalender:
December
2
6
7
12
13
14
16
24
25
26
27
28
31

Kl. 19:30 Voksenkatekese
Kl 17:00 Filmaften
Kl. 10:00 Familiemesse
Kl 19:30 Advents retræte
Kl. 9:30 Fælles kaffe
Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 19:30 Voksenkatekese
Kl. 16:00 Familiemesse
Kl. 23:00 Julenats Højmesse
Kl. 10:00 Højmesse
Kl. 10:00 Messe
Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 16:30 Taksigelsesmesse
Kl. 17:00 Nytårsaften
taksigelsesfest.

Februar
1
3
7
8
14
17
18
20
22
27
28

Kl. 10:00 Familiemesse
Kl. 19:30 Voksenkatekese
Kl 17:00 Filmaften
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 9:30 Fælles kaffe
Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
Kl. 19:30 Voksenkatekese
Kl. 17:00 Askeonsdag
Kl. 17:00 Korsvejandagt
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 17:00 Korsvejandagt
Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe

Januar
1
3
4
6
7
10
11
20
24
25
31

Kl. 10:00 Messe
Kl 17:00 Filmaften
Kl. 10:00 Familiemesse
Kl. 19:30 Voksenkatekese
Kl. 17:00 Sankt Knud Lavard
Messe
Kl. 9:30 Fælles kaffe
Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 19:30 Voksenkatekese
Gilbertos diakonvielse
Kl. 11:00 Første kommunion
undervisning
Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe

Vi takker Susanne Viby, som har været
formand for vores Mediegruppe i lang
tid. Dit tidligere arbejde og indvielse til
menigheden gør vores nuværende arbejde lettere. Tusind tak for alt.
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Kære alle

En kort presentation
Af Gilberto Vinciguerra

Jeg hedder Gilberto Vinciguerra, jeg
kommer fra Italien, Sicilien, og er 35 år
gammel. Min familie er troende katolikker. Jeg har en storebror og en lillesøster, som er gift og hver især har to børn.
Hele min familie og mig selv deltager
i den Neokatekumenale Vandring. Det
har været og er stadig en ubegrænset
gave for mig og hele min familie. Det
har lært os at bede sammen, at tilgive
hinanden og at lære Gud bedre at kende.
Jeg har været et år i praktik i Nordjylland
og nu skal jeg forsætte her i Sankt Knud
Lavard Kirke og, med Guds hjælp, modtage diakonvielse den 24. januar 2015.
Jeg kom på præstekollegiet Redemptoris Mater i Danmark i 1998, da jeg var
18 år. Fra juni 2001 til januar 2004 var
jeg itinerant, det vil sige, at jeg var sammen med et ægtepar og en præst for at
forkynde evangeliet, som er en væsentlig del af vores uddannelse på præstekollegiet. Jeg var i mission (itinerant) i 7
måneder i Syditalien, i 6 måneder i Tunesien og i 16 måneder i Den Demokratiske Republik Congo.
Jeg havde meget svært ved at acceptere det kald som Gud havde givet mig.
Jeg følte at Gud havde kaldt mig til at
missionere, og det var det, der gav mit
liv mening. Alligevel havde jeg stadig
mange ønsker om at danne en familie
og så blev jeg sendt hjem for at overveje

lidt bedre hvad det var jeg ville og hvad
Gud kaldte mig til. Fra januar 2004 til
september 2008 var jeg så på Sicilien,
hvor jeg arbejdede som receptionist i et
hotel. Men Gud var stadig trofast mod
mig, selv om jeg ikke var trofast mod
Ham. Han forsatte med at kalde mig på
mange måder. Guds Kærlighed til os er
virkelig vidunderlig. Han forlader os
ikke og vores synder kan ikke forhindre
Ham i at elske os. Det er den måde, som
Herren førte mig til sig på (Du lokkede
mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Jer
20,7).
I september 2008 kom jeg tilbage til
præstekollegiet, fordi jeg havde erfaret at menneskets sande Glæde er at
gøre Guds vilje. Jeg havde lidt meget
på grund af mine synder, men i Guds
vilje har jeg fundet den dybe og sande
Glæde som kun Herren kan give. Den
24. januar vil jeg modtage den stor gave
som diakonvielse og senere præstevielse
er. Det har jeg ikke fortjent. Jeg takker
Gud for hans trofasthed og kærlighed til
mig (For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Rom 11,29).
Bed for mig så jeg kan være en præst
efter Herrens ønske.
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Gudstjenester
i sognekirken
Af John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand

I en katolsk sognemenighed som Sankt
Knud Lavard er søndagens højmesse
ugens samlingspunkt for alle i menigheden. Her får vi den styrke, vi skal brug
i ugens løb, og her kan vi takke Gud for
alle de gode gaver, han har givet os.
Vi fejrer derfor messen som en fest, og
det gør vi sammen med vores familie,
venner og menighed, for vi har brug for
hinandens hjælp til at opleve Gud i vores liv og virkeliggøre Kristi budskab i
vores hverdag. Fællesskabet udgør derfor i en vis forstand en udvidet familie,
hvilket egentlig altid er tilfældet i en
katolsk gudstjeneste, fordi vi hjælper
hinanden med at se Guds ansigt i det liturgiske fællesskab.
Søndagens højmesse i en sognemenighed som vores i Lyngby er dog i særlig grad familiens fest, og her er det
afgørende vigtigt, at børn og forældre
kan samles om fælles gudstjeneste.
Hver enkelt katolsk familie udgør en
huskirke, hvor hjemmet er en forkyndelsesplads for såvel børn som voksne,
og den ugentlige søndagsmesse tjener
til at forankre denne huskirke, denne familie i kirkens universelle fællesskab. I
søndagens højmesse er børn og deres familier derfor uendeligt velkommen, og
for alle er det en glæde at være med til at
indslutte dem i kirkens store fællesskab,

sådan som det realiseres i vores menighed.
Gudstjeneste i en katolsk menighed findes dog i mange former. Centralt i nutidig katolsk forståelse er det, at alle deltager aktivt og er med til at virkeliggøre
gudstjenestens formål. Den hyppigste
form for gudstjeneste er den katolske
messe, hvor Ordet forkyndes og Eukaristien fejres, men der findes også andre
former såsom korsvejsandagt eller tilbedelse af det hellige sakramente.
Messen findes også i mange former, idet
der dels kan være tale om en festlig højmesse med fuld liturgi, sang og musik
eller en ”læst” messe, hvor man alene
har messens faste elementer med Eukaristien i centrum og uden sang og musik.
Dertil kommer naturligvis dé messer,
hvor særlige begivenheder – f.eks. dåb,
firmelse, ægtevielse eller begravelse –
eller faste fester i kirkeåret tilfører messen et bestemt særpræg. Fælles for alle
disse gudstjenester er den forsamlede
menigheds aktive deltagelse, hvilket udtrykkes både gennem handling – sidde,
stå, knæle, korstegn, fredshilsen, kommunion osv. - og ord såsom liturgiske
svar, fællesbøn og sang. Disse rituelle
udtryk tjener flere formål; men ét vigtigt
aspekt er, at de fremmer bevidstheden
om at være i Kristi nærvær og giver den
enkelte deltager mulighed for at føre en
indre dialog med Gud under messen.
Her kan vores egen hverdags glæder,
bekymringer, planer, overvejelser osv.
vendes i lyset fra Kristi tilstedeværelse,
hvilket naturligvis i særlig grad understøttes af deltagelse i Eukaristien. Mange
katolikker oplever herved, at tingene
falder på plads og får deres rette betyd-
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ning, hvilket ofte giver én fred i sindet
og fornyet styrke til at møde livets forskellige udfordringer.
Det er ikke altid, at man er i samme
humør, og ens livssituation kan jo stille
én over for vidt forskellige udfordringer. Derfor er det ganske naturligt, at
man som katolik hen gennem livet og
til forskellige tider har forskellige behov for at deltage i den ene eller den
anden slags gudstjeneste. Nogle gange
trives man med søndagsmessens festlighed, mens man andre gange har mere
behov for at finde ro, fred og fordybelse
under en ”læst” messe. Derfor har vi i
Sankt Knud Lavard menighed forskellige gudstjenester: om søndagen har
vi højmesse både på dansk og engelsk,
om lørdagen har vi en mere stille messe, om fredagen har vi tilbedelse, og hen
gennem ugens hverdage er der ”læst”
messe, skolemesse, vietnamesisk messe
eller andre andagter og gudstjenster.
Ligesom menigheden består af mange
forskellige mennesker med mange forskellige behov og ønsker, ligesådan har
vi en række forskellige gudstjenester
med tilbud om at deltage i lige netop
den gudstjeneste, der i særlig grad passer hver enkelt.
Alle er altid velkomme
Tirsdag: 		
Onsdag: 		
Fredag: 		
		
		
Lørdag: 		
		
Søndag: 		
		

Kl. 17:00 Messe
Kl. 18:00 Messe på engelsk
Kl. 15:30: Rosenkrans
Kl. 16:00: Sakramental tilbedelse
Kl. 17:00: Messe
Kl. 16:30: Rosenkrans
Kl. 17:00: Messe
Kl. 10:00: Højmesse
Kl. 13:00: Engelske Messe
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DEN NORDISKE KATOLSKE
FAMILIEKONFERENCE
København 1.-3. maj 2015

TEMA: DEN KATOLSKE FAMILIES STYRKE
Samtalegrupper • Messe • Fest • Underholdning
Program for børn og unge
Konferencens mål er at styrke familiens sammenhold
og lade ægteskabets sakramente blive
en ny evangeliserende kraft i vor tid

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU!

Læs mere om program, priser, indhold m.m. på familiekonference.katolsk.dk
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Advent

De søde forventningers tid
Af Susan Bjerregaard Nielsen

Advent er en farverig tid fuld af forventning, fordybelse, omvendelse, forberedelse, velgørenhed og glæde. Alt dette
samtidig med, at vi vil fejre fødslen af
vor Frelser, Jesus Kristus. Adventus er
latin og betyder ”at komme”, og det
refererer Jesu Kristi kommen hér på
Jorden, som den anden del af den velsignede treenighed, for at være iblandt
os. Med ydmyghed kan vi reflektere
over hvor ubetinget og grænseløst dyb
Gud’s kærlighed til os er; Han sendte sin
enbårne Søn for at leve iblandt os, og
ofrede Ham på et kors for at vi kunne
blive frelst.
En tid med forventning
Advent er en tid med forventninger.
Når vi evangaliserer, kan vi forkynde
det Glade Budskab om Guds kærlighed,
og der er intet tidspunkt på året, der er
mere passende, end netop nu. Det Glade Budskab kan let kædes sammen med
bebudelsen af den ubesmittede undfangelse af Jomfru Maria. Det var helt
sikkert en vigtig og afgørende tid for
Jomfru Maria, og det er det også for os.
Vi tror på mysteriet om den ubesmittede undfangelse og jomfrufødslen, selv
om det er uden for vores rækkevidde at
forstå hvordan. Blot forestil dig, hvordan det må have været, at være Jomfru
Maria; fuld af mod og i trofast lydighed mod Gud giver hun sin ubetinge-

de accept af Gud’s vilje, og får dermed
forventningen om at blive Jesu Kristi
mother. Maria kunne opleve den søde
forventningsglæde ved sin graviditet, og
ved sin kusines graviditet da Elisabeth
ventede Johannes Døberen. Og vi kan i
dag se frem med forventning til endnu
en uforglemmelig juleaften. Ved Jesu
fødsel bliver Maria på én gang mother
til Kristus og også den spirituelle mother til alle Kristne. Vi kan efterstræbe
at leve som hende og lade hende inspirere os. Fordyb dig i hendes tapperhed,
hendes fuldstændige og ubetingede tro
og tillid til Gud. Vær taknemmelig for
at hun valgte at indgive sig selv og følge
Guds vilje.
En tid med fordybelse, omvendelse og
nye begyndelser
Advent er en tid med fordybelse og omvendelse, hvor vi bliver opmuntret til at
ransage vores liv og reflektere over den
tid, der er gået.
Vi bliver inviteret til at angre vores synder med et angerfuldt hjerte og bede om
nåde fra Helligånden til at omvende os.
Johannes Døberen var en yderst ydmyg
mand. Han forkyndte at vi er nødt til at
erkende vores synder åbent, så vi kan
omvende os og bede om Gud’s tilgivelse. Gennem omvendelse og tilgivelse
kan vi starte påny mod et bedre liv.
Når vi starter påny bliver Advent tiden
for nye begyndelser. Det er begyndelsen
på et nyt kirkeår, det er begyndelsen på
et nyt liv for Josef og Maria i takt den
snarlige ankomst af deres guddommelige barn, og dermed også snart begyndelsen for et nyt kalenderår.
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Tid til at give. Del også lidt at dig selv.

En tid med forberedelser
Advent er en tid med forberelser. Ved
sin prædken om omvendelse og frelse,
var Johannes Døberen ved at forberede
vejen for Herren, og vi er ved at forberede os på Julen. Dette indebærer selvfølgelig mange praktiske forberedelser; vi
laver julepynt, planlægger sociale arrangementer og køber masser af mad, søde
sager og gaver.
Gennem vores juledekorationer med
masser af glimmer, blinkende stjerne og
stearinlys, omgiver vi os med symboler
på det Glade Budskab om fødslen af
vor frelser. Johannes Døberen kaldte sig
selv for en budbringer, idet han bevidnede Jesu Kristi lys.
Når du tænder et lys ved juletid, så
tænkt på Jesu Kristi lys, og lad Hans
kærlighed trænge ind i dig og give dig
glæde. Vi skynder os fra butik til butik,
og samler forråd med et næsten oldtidslignende jæger-samler instinkt. Men når
du alligevel står og venter i en lang kø
for at komme til at betale for den mad
du har samlet og de gaver du har valgt
med en særlig tanke på dine nærmeste,
så luk øjnene et øjeblik og tænk på alt

dette som en gave fra Gud. I disse travle
tider, prøv om du kan finde lidt tid til at
være alene med Herren i bøn og tænke
på vor frelsers fødsel.
En tid med gavmildhed
Advent er en tid med gavmildhed. Mange velgørenhedsorganisationer laver
indsamlinger og arrangementer i denne
tid, medens de håber på donationer til
netop deres formål. At give til en velgørenhed gør os vel tilpas. Det at vide,
at den donation, som vi let kan undvære,
kan blive et øjeblik med stor taknemmelighed og glæde for dem der modtager
den.
Desuden ved vi fra Evangelierne, at
vores Herre, ikke var en konge født i
rigdom og storhed. Jesus blev født i fattigdom og ydmyghed. Vorherre kom til
os i svaghed og med det simple og dybe
budskab om kærlighed. Ved denne Advent, lad os være omhyggelige med at
vise gavmildhed og give med glæde, og
lad os udtrykke næstekærlighed og medfølelse til dem af vores nære og fjerne
naboer, som har brug for det.
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En tid med glæde
Advent er en tid med glæde. Lige fra
den medrivende barnlige forventningsglæde ved gaverne under juletræet, til
den mere afdæmpede og modne glæde
ved de hyggelige sociale stunder og den
gode mad. Men næsten alle mennesker
– uanset alder – kan mærke den smittende glæde ved at synge julesange. Julen
er den tid, hvor selv mennesker uden en
tone i livet synger med. Sang er opløftende for sjælen. Julesang udtrykker de
søde forventninger og længslen efter
nyheden om Jesu fødsel. Vi synger gerne julesange, som udtrykker netop den
glæde, som er så grundlæggende for
vores tro. Det er som om at glæden ved
Jesu Kristi kærlighed breder sig ikke
kun blandt troende, men i hele samfundet – troende såvel som ikke-troende –
vi kender alle vores julesalmer. Når du
evangaliserer, så gør det med netop denne glæde. Glæden er smitsom og attrak-

tiv, og vi kan mærke denne glæde særlig
intenst op til Jul, hvor vi mindes, at Gud
elsker os så meget, at han ydmygede sig
til at blive født som én af os, for at åbenbare sig for os. Fortæl omkring dig, at
det at være en troende kristen, er som at
opleve juleglæden hele året rundt.

Advent: en tid med forventning, fordybelse, omvendelse og nye begyndelser, gavmildhed og glæde.
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Villancicos til Jul
Vi synger af glæde
for Jesusbarnet

Vi holder jul, fordi Jesus blev født. Der er
håb, der er kærlighed, der er glæde … og
der er særlig musik for at fejre Jesu fødsel i
Betlehem. I de spansktalende lande kalder
vi denne julemusik: ”villancicos”, og er en
vigtig del af vores juletraditioner, sammen
med krybbespil og juledekorationer.

Af Tatiana Ramírez-Quilodrán

Julesange stammer fra hedensk
oprindelse, og de var originale populære, korte kompositioner, med
vers og omkvæd, som blev sunget i
gaderne og, selv om de også kunne
henvise til religiøst temaer, hentydede de ofte til mere “verdslige” eller
romantiske temaer. Faktisk kan selve ordet “villancicos” forstås som
”fra dem der bor i landsbyer”.

Lidt om historien
Og selvom det ikke er kendt præcis
hvornår ”villancicos” blevet en del
af juletraditionen, så hævder nogle
forskere at en gammel julesang fra
det IV århundrede, ”Jesus refulsit
Omnium”, tilskrives Saint Hilary af
Poitiers, er det første tegn på julesangens eksistens.
Men det var først i middelalderen,
ca. i XV århundrede, at disse melodier og sange gik fra gaderne til kirkerne, og blevet transformeret til de
salmer, som vi kender i dag. Disse
sange hjalp præsterne og gejstlige til
at bringe deres sognebørn - hvoraf
de fleste ikke kunne læse- de gode
nyheder fra Guds ord og tro.
Efter Frans af Assisi opstillede det
første krybbespil i 1223, fulgte også
julesange til forskellige hjørner af
den kendte verden sammen med krybbespil traditionen. Fire århundrede
senere, begyndte man at synge julesange i morgen bønner de dage, hvor
der er de store liturgiske fester, for
eksempel Jul, Helligtrekongersdag,
Marias Optagelse i Himlen (Assumptio Mariae) og Corpus Christi.
De glædelige sange, med en sats tæt
på det vi kender i dag, optrådte i den
italienske renæssance. De fortaler
i en følsom og lykkelige tone om
Jomfru Marias, englenes og hyrdernes følelser om Jesu fødsel.
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Hvorfor synge vi eller lytte vi til
julesange-”villancicos”?
- Fordi de minder os om, at Gud sendte sin Søn som verdens frelser
- Fordi det er en naturlig måde at udtrykke glæden ved Jesu fødsel
- Fordi der er en generel familietradition, der forener forældre, børn og
børnebørn i et øjeblik af musikalsk
og religiøs glæde
- Fordi når vi hører ”villancicos” under Adventstid, hjælper de os med at
forberede vores hjerter for den store
fest Juleaften
- Fordi Juleaften er en fødselsdagsfest, og vi altid synger og danser til
det
- Fordi Jul er en fest af Guds kærlighed for os
Andre typer af julesange
Julesange er sange med varierende indhold og form, som har det til
fælles, at de særlig bliver fremført
eller spillet i tiden omkring jul. De
har ofte et indhold med referencer til
julen, for eksempel ved at henvise til
Jesusbarnet, juleevangeliet, julefejring eller vinter, men kan også være
knyttet til højtiden gennem tradition,
uden at have noget egentligt juleindhold. Mange julesange er folkeeje,
er kendte og bliver sunget af store

dele af samfundet.
Nogle julesange synges traditionelt
juleaften og mens familien traver
omkring juletræet med hinanden i
hænderne.
De danske julesange er en blandet
flok af både gamle og nyere folkesange samt de nyere og mere moderne julesange, der blandt andet spilles
på danske radiostationer op mod jul.
Julesalmer er salmer fra Den Danske
Salmebog. Danske salmer, herunder
julesalmer, blev første gang samlet i
en rigtig salmebog i 1569.
(Fra Wikipedia)
Der findes julesange i mange lande:
fra Greece til Germany, fra France
til Australia, og fra England til Amerika, der synger man med glæde til
Jul.
Villancicos i ”YouTube”
I YouTube findes tusindvis af traditionelle ”villancicos”. Hvis du har
lyst til at høre dem du kan godt prøve at finde bl.a.:
Campana sobre campana
Los peces en el río
Noche de paz
Arre borriquito
Pastores venid
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Julekonkurrence

Vi sender Julehilsener i år
med SKL Julekort
Af Marta Castrillón

Tusind tak til alle børn, babier med
forældre og unge der var med i konkurrencen. Vi kunne ikke bestemme os!
Vi har lavet en collage med lidt fra hver
tegning, så alle vores små kunster er på
en måde med i kortet.
Pengene vi samler ind ved at sælge julekort går til børneaktiviteter i kirken.
Vores mål er at børne og unge vokser
sammen hér hver søndag, med mange
venner og med stor glæde for at være
involveret i kirkens liv.
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Filmaften

i Skt Knud Lavard kirke hver første lørdag i mdr.
Vi starter med messe kl. 17, spiser og ser en god kristen film sammen.
Se hvilken film på hjemmesiden, opslagstavlen i menigheden og tag en invitation med
hjem fra kirkebordet.
Skt. Knud Lavard menighedsråd, ønsker at have flere sociale aktiviteter i menigheden. Vi
ønsker at forsøge at samle menigheden og lære hinanden at kende på tværs af den danske,
engelske og vietnamesiske gruppe. Være et levende fællesskab samt være fælles om at
hjælpe vor fattige næste i nød. Hvor der er to eller tre forsamlet i Jesu navn, er Jesus midt
i blandt os.
Pris: Maden er gratis og jeres tilskud går ubeskåret til Watoto skole projekt
Støt en pige skole i Congo med 8-900 elever.
Nogle af stifterne Adrienne, Astrid og Arturo fra Skt. Andreas og Therese menighed kommer og fortæller om projektet.
Kom til et hyggeligt samvær og støt Watoto skoleprojekt, der sikrer skolegang for ca. 300
fattige piger, der nu går i 2. og i 5. klasse i Kashumo pigeskole i Congo. Vi vil gerne kunne
støtte flere. Så kom og giv et bidrag
Tilmelding: send en sms til Petrea på 29654569 eller skriv til petreahannibal@gmail.com

			

Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby

Sognepræst 		
P. Marcos Romero Bernus, 28 852 517 		
			marcosromero000@hotmail.com

Pastor

Praktikant
Gilberto Vinciguerra, 21 327 470
			vitogilberto@hotmail.com

Trainee

Menighedsråd

						Parish council

Formand     
   
			

John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 (17-18)    
drjohnerik@gmail.com

Chairman

Næstformand
		

Henrik Ledertoug, 44 655 008
ledertoug@webspeed.dk
		

Vice chairman

    

Arbejdsgrupper

				

		

Commissions

Bygge
    
Tove Elisabeth Reiter, 48 141 439 (eft. 19)
			reiter.nielsen@dadlnet.dk

Maintenance

Katekese
    
Eva Maria L. Hansen 25 787 699 		
			em.linnemannhansen@gmail.com

Religious education

Liturgi

Liturgy

    
		

Gilberto Vinciguerra, 21 327 470
vitogilberto@hotmail.com

Fest
    
Dorte Linnemann, 39 67 76 99
			dli@dadlnet.dk

Social events

Medier/sogneblad     
Marta Castrillón, 60 46 96 27
			marta@norhoj.com

   

Media/newsletter

Økonomi/forvaltning
Gerda Krarup, 21 905 299
			gerdask2010@hotmail.com

   

Finances/Administr.

Andet								Others
Hjemmeside

    

Michael Høier Clausen  48 422 430
michael.hoier@hotmail.com

Homepage    

Firmelse     

    

John-Erik Stig Hansen, 39 677 699
www.firmand.dk

Confirmation

Pastoralråd & DUK
   
    

Eva Maria L. Hansen 25 787 699 		
em.linnemannhansen@gmail.com

Diocesan council & 		
Youth Club

Sognekontor

Marianne Hansen, 45 875 688
Onsdage 10-12, kontor@sklk.dk.

Parish office
(Wednesdays)

    

