Sankt Knud Lavard
kirke
Den romersk-katolske menighed i Lyngby

Sogneblad
Januar—marts 2016
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Præstens leder
”Misericordiae Vultus”, som betyder
Jubilæum af barmhjertighed.
Han begynder dokumentet med at
skrive, ”Jesus Kristus er ansigtet af
Guds barmhjertighed”. I dokumentet
skriver han bl.a., at vi altid skal meditere over Guds barmhjertighed, og
vor frelse hviler på det. Dette barmhjertighedens år ender med fejring af
Kristi kongefest den 20. november
2016. Paven har skrevet en bøn særligt for barmhjertighedens år som vi
vil beder hver søndag og hverdag
under messen.

Kære Menighed,
Så er det vinter igen, og det er stressende at opleve de kolde mørke dage; men vi glæder os, fordi vi snart
fejrer julefesten, som betyder meget
for os. Vi er glade også for de gaver
vi får og at se vores familie, og til
vor store glæde fejrer vi Jesus fødsel. Jesus blev født for os som frelser
på grund af Guds kærlighed og
barmhjertighed.

Jeg synes at vi har brug for at forny
vor tro sammen med hele kirken og
overgive os til at blive mere Kristne
i vor barmhjertighed og kærlighed
mod andre, så vi kan blive et redskab for Guds barmhjertighed og
kærlighed. Må Jesus, hvis fødselsdag vi fejrer, lære os hvordan vi kan
blive kærlige og barmhjertige mod
hianden.

Pave Frans har bekendtgjort 2016
som barmhjertighedens år for at
markere 50 års jubilæum af Andet
Vatikankoncilets slutning 8. december 1965. Så vi har begyndt barmhjertighedens år den 8. 12. 2015.
Pave Frans ønsker, at vi må kunne
opleve Guds barmhjertighed, og at
kirken må blive et sakramente af
Guds barmhjertighed i denne verden.

Jeg ønsker jer en rigtig god og velsignet jul samt et godt nytår.
Jeg ønsker jer alt vel

Paven udgav et dokument om dette
år og dokumentet hedder

p. Alren
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Voksenkatekese 2016
Voksenkatekese er et tilbud om fordybelse og diskussion af forskellige
emner og områder. Aftenerne ligger 1. og 3. tirsdag kl. 19:00 – 21:00 i
hver måned og der vil være forskellige emner og aktiviteter.
Dato

Aktivitet

Ansvarlig

5/1

Bibelaften

P. Alren

19/1

Martin Ebert

2/2

Debataften om ”Barmhjertighedens
år”
Bibelaften

16/2

Oplæg og diskussion af ”Laudato si”

John-Erik Stig Hansen

1/3

Film om katekese

Egle og Kristoffer

15/3

Eva

18/3

Oplæg fra udsendte i Uganda
(Caritas)
Påskefilm

5/4

Bibelaften

p. Alren

19/4

Film aften med efterfølgende diskussion: ”Heaven is for real”

Petrea

3/5

Bibelaften

p. Alren

17/5

Tema om familiesynoden

John-Erik Stig Hansen

p. Alren

Petrea og John-Erik Stig Hansen

DUK lokalforeningen Lyngby Unge Katolikker.
Søndag d. 8. november blev der afholdt generalforsamling i DUK
Af Michael Høier Clausen
Der blev under hyggelig stemning i p. Alrens stue gennemgået aktiviteterne for
børne- og ungdomsarbejdet samt lavet en årsberetning. Regnskabet for 2014 blev
godkendt og Dorte Linnemann blev takket for at have påtaget sig regnskabsarbejdet. Der blev valgt ny bestyrelse for lokalforeningen med Maria Højrup som formand, Dorte Linnemann som kasserer og Nataniel Olden-Jørgensen, Maximilian
Olden-Jørgensen, Eva Linnemann Hansen som øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Herefter taltes om aktiviteter i 2016 og der var bred enighed om igen at forsøge
at etablere en månedlig børnedag straks efter søndagens familiemesse.
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”Laudato si” – en banebrydende rundskrivelse
Af John-Erik Stig Hansen
Pave Frans har begejstret store
dele af verden med endnu en rundskrivelse, ”Laudato si” (”Lovet
være du”). Titlen er hentet fra
Frans af Assisi’s Solsang (11821226), som er skrevet på italiensk,
men som gengives nedenfor i
dansk oversættelse efter Johannes
Jørgensen.

De sekulære samfunds materialistiske udbytningsmentalitet går
ikke kun ud over naturen men
også ud over vore medmennesker. Særligt de fattigste mennesker på Jorden bliver herved ramt
dobbelt: deres arbejdskraft og
adgang til Jordens ressourcer udnyttes af rige mennesker fra andre
verdensdele, og når de riges udbytning af Jordens ressourcer
skaber klimaproblemer og ressourceknaphed, så rammer disse
problemer særligt hårdt de fattigste.

Rundskrivelsen er et markant opgør med tidligere tiders forestilling om, at mennesket er skabningens herre med ret til at udbytte
naturen og alle andre skabninger,
der som laverestånde væsner hverken havde rettigheder eller egen
betydning. Denne fejlopfattelse
gør pave Frans op med og understreger menneskets pligt til at værne om naturen, at se sig selv som
en del af hele skabningen, og at
forstå Kristi inkarnation som Guds
solidariseren sig med hele skabningen.

Pavens nye rundskrivelse er et
enestående dokument, der viser
helt nye veje i forståelsen af kirkens sociallære og natursyn. Inspiration til læsningen kan man
meget vel finde i navnebroderen
Frans’ Solsang.

Allerhøjeste, almægige, gode Herre,
Din er al lov, pris og ære og al velsignelse.
Dig alene, Allerhøjeste, tilkommer de,
og intet menneske er værdigt at nævne Dit navn.
Lovet være Du, min herre, med alle Dine skabninger,
især hr. broder sol, som er dagen,
og ved ham giver Du os lys.
Og han er smuk og strålende med stor glans.
På Dig, Allerhøjeste, er han et billede.
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Lovet være Du, min Herre,
gennem søster måne og stjernerne.
På himlen har Du skabt dem,
klare og kostelige og smukke.
Lovet være Du, min Herre, gennem broder vind
og gennem luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr,
hvorved Du opholder Dine skabninger.
Lovet være Du, min Herre, gennem søster vand,
som er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være Du, min Herre, gennem broder ild,
ved hvem, Du oplyser natten;
og han er smuk og munter og kraftig og stærk.
Lovet være Du, min Herre,
gennem vor søster moder jord,
som opretholder og nærer os
og frembringer alskens frugter
med farvede blomster og græs.
Lovet være Du, min Herre,
gennem vor søster, den legemlige
død,
som ingen levende kan undslippe.
Ve dem, som dør i dødssynd.
Salige er de, som døden finder indesluttet
i Din allerhelligste vilje,
for den anden død kan ikke gøre
dem noget ondt.
Lov og pris min Herre
og tak ham og tjen ham i stor ydmyghed.

5

Kirken lægger hus til tre præstevielser – samtidigt!
Af John-Erik Stig Hansen
Sankt Knud Lavard kirke er opført i
1957 og er den største katolske kirke
i Øst-Danmark. Derfor kan den bruges til de helt store begivenheder.
Lørdag 3. oktober i år bød på en enestående oplevelse for 450 kirkegængere. Diakonerne Davide De Nigris,
Gilberto Vinciguerra og Mate Rada
blev viet til præst af biskop Czeslaw
Kozon under en festlig gudstjeneste i
Sankt Knud Lavard kirke. De mere
end tredive præster, mange ministranter og et veloplagt kor, der sang neokatekumenalt til spanske melodier,
gav begivenheden et særpræg, der vil
huskes af mange.

ved deres diakonvielse, yderligere,
idet deres ansvar som præster i den
kristne menighed skærpes. Præstekandidaterne svarede Ja til at være
lydige overfor biskoppen og hans
efterfølgere, Ja til at forkynde evangeliet, Ja til at fejre Eukaristien og de
andre sakramenter. Og dette skete i
tillæg til deres grundlæggende diakon
-løfter om lydighed og afståelse fra
materiel velstand og seksuel praksis.
Løfter af en så grundlæggende karakter går man ikke let ind til. For præstekandidaterne har det varet op til 17
års forberedelse for at være sikker på,
om dette var kaldet til dem fra Gud,
at dette skal være meningen med resten af deres voksne liv.

Biskoppen prædikede over temaet
Venner (Joh 15, 9-16), som enhver
kristen vil kende fra sit eget forhold
til Jesus Kristus – dén side af den
almægtige Gud, som er blevet én af
os. I præstevielsen udfoldes dét ordinationens sakramente, som Davide,
Gilberto og Mate allerede modtog

Derfor var ceremonierne, som de udspillede sig i Sankt Knud Lavard kirke ved denne enestående lejlighed,
også præget af stor højtidelighed og
Helligåndens mærkbare nærvær. Biskoppens og efterfølgende de øvrige
præsters håndspålæggelse, præstekandidaternes salvelse og
messens velkendte men altid
evigt nye ritual satte en tankevækkende ramme om dette vigtige skridt i ikke alene tre unge
mænds personlige liv men også
i den katolske menigheds og
derved i kirkens liv.
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Om end vi måske ikke har flere præstevielser på programmet lige nu, så
skal det alligevel nævnes at Jan Hansen, som er rundet af Sankt Knud
Lavard menighed efter sin præsteviel-

se i foråret vil holde sin første messe
– primitsmessen – i Sankt Knud
Lavard kirke. Det sker Palmesøndag
20/3.

Kommentar til artikel i sognebladet :
Replik om ægteskabet. Virum 24/11 2015
Af Martin Ebert ocds.
I sognebladet er skrevet en kommentar til Pave Frans artikel om ægteskabet som blev bragt i sognebladet fra
august 2015. Replikken er formet som
tre spørgsmål til Pave Frans artikel
om ægteskabet.

syvende dag da Gud forener Adam og
Eva. Adam fra hvis side kvinden Eva
udgår, Adam i hvem vi i det fjerne
skuer Kristus, fra hvis side hans brud
Kirken udgår. Den første Adam svigter sin brud og lader hende alene med
fristeren hvilket fører til deres fald ,
den Nye Adam Kristus svigter ikke
sin brud men giver sig fuldstændig til
hende og oprejser hende til hendes
fulde skønhed i Jesu egen herligheds
glans. Hele biblen og dermed frelses
historien er berettelsen om Brudgommens kamp for at føre Hans brud,
mennesket til fuldkommenhed i kærligheden og dermed til foreningen i
det mystiske bryllup og biblen slutter
med det endelige bryllup, Johannes
åbenbaringen og med beskrivelsen af
Lammets bryllup (åb. Kap.19 v.7-9 )

Første spørgsmål er om hvorfor der
henvises til brylluppet i Kana, da Johannes intet skriver om ægteskabet
eller om brudeparret men derimod
fokuserer på ord vekslingen mellem
Jesus og Maria, som kaldes en hård
ordveksling, der skrives endvidere ”
jeg forstår ikke relationen til ægteskabet” ?
Men grunden til at Johannes ikke
nævner brudeparret ved brylluppet i
Kana er at det bryllup som Johannes
ønsker at rette læserens opmærksomhed mod er det sande bryllup som
ligger til grund for alle andre bryllupper nemlig brylluppet mellem den
Guddommelige brudgom og hans
brud mennesket, brylluppet som er
omtalt i det GT. mellem Gud og hans
brud Israel og som nu er blevet synligt ved Jesus og hans brud kirken,
repræsenteret ved Maria.
Biblen starter med et bryllup, på den

Hvis man tæller dagene som Johannes
lader passere i begyndelsen af hans
evangelium så opdager man at brylluppet i Kana, som han skriver falder
på tredje dagen derefter, sammenlagt
bliver til den syvende dag hvilket skal
føre vores tanker til skabelses berettelsens syvende dag, da Gud forener
Adam og Eva.
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Men nu er det en ny skabelse med
den nye Adam, Kristus og hans nye
brud Maria og dialogen mellem Maria og Jesus afspejler også dette , da
Maria siger til Jesus ” De har ikke
mere vin ” svarer Jesus med ordet,
” Kvinde” som er det samme ord for
kvinde som Adam bruger da hans
siger ” denne gang er det ben af mine
ben og kød af mit kød, hun skal kaldes Kvinde ” . Jesus fortsætter ”Lad
mig i fred; min time er endnu ikke
kommet”. Dette kan lyde hårdt men
det skyldes at det er en dårlig oversættelse af et Hebraisk idiom (frase)
som skal forstås som ” hvad kommer
det dig og mig ved ” det er altså ikke
et udtryk for at Jesus bider sin moder
af og Marias reaktion viser da også at
det ikke er tilfældet da hendes næste
ord til tjenerne er ” gør alt hvad han
siger ” .

hvor Johannes døberen siger ” Den
som har bruden er brudgommen”. Da
Jesus er korsfæstet tiltaler Han endnu
engang sin moder med det samme ord
for kvinde, da han siger ” Kvinde se
det er din søn” og til disciplen ” Se
det er din moder ” og således binder
Johannes Adam og Eva sammen med
Brylluppet i Kana og Korsfæstelsen
og lader os forstå at den sande Brudgom og Hans brud er kommet og at
bryllups festen er i gang.
Ved vandet der forvandles til vin
viser Jesus frem til dåbens forvandlende vand men også til Eukaristiens
forvandling hvorved vi ligedannes
med Kristus hvilket er det der skal
give både manden og kvinden muligheden for at elske hinanden således
som Han har elsket os. Så når Pave
Frans skriver om Jesus og Maria ved
brylluppet i Kana i forbindelse med
ægteskabet så er det for at understrege ægteskabets sakramentale karakter
med Kristus og hans brud Kirken som
forbillede. Kirken er ægteskab i sin
natur og selv forståelse!

Johannes lader os altså forstå at en ny
skabelse er i gang med begyndelsen
af hans evangelium med lyset og
mørket og ånden der svæver over
vandende i form af Duen der kommer
ned over Jesus da han lader sig døbe
og dette tema fører han videre i brylluppet i Kana og som skabelsen startede med et bryllup på den syvende
dag da Adam og Eva vågnede af deres søvn , et bryllup som endte med
syndefaldet således starter den nye
skabelse også med et bryllup, og ved
forvandlingen af vand til vin, hvilket
peger på dåben ser vi det første tegn
på den nye skabelse og den nye verden. Johannes understreger bryllups
temaet i hans evangelium i kap.3 v.29

De to sidste spørgsmål er om kirkens
forvaltning af ægteskabet og om
hvorfor præsterne ikke må gifte sig,
hvis ægteskabet er så vidunderligt?
Men som det fremgår af ovenstående
så er grundlaget for ægteskabet forholdet mellem Gud og hans brud kirken og som ægtepar viser dette ved
deres troskab, således viser også præsterne det ved deres troskab mod deres himmelske brudgom i det cølibatære liv. Fortsætter på side 12
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Årets adventsfest
Som det efterhånden er tradition i
Sankt Knud Lavard menighed markerer vi det ny kirkeårs begyndelse med
en fest. Kirkeåret begynder første
søndag i advent. Som sognepræst
Alren Soosaipillai i sin prædiken til
søndagsmessen forinden havde fremhævet, så er adventstiden en forberedelsesperiode på, at Kristus skal komme ind i denne verden igen. Samtidigt er Kristus allerede nu tilstede
både åndeligt og i nadverens sakramente og er vores vandringsfælle på
vores rejse mod det endelige mål.
Inspireret af disse betragtninger kunne alle fremmødte glæder sig over, at
vi også er hinandens vandringsfæller,
og lidt mad og vin skal der jo - som
det ses - også med på rejsen!

Billedtekster
Alle deltagere
havde medbragt
en ret til sammenskudsgilde.
Sognepræst Alren Soosaipillai
nød den gode
mad
sammen
med socialudvalgets formand
Dorte
Linnemann
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CARITAS’ LOPPEMARKED I KÆLDEREN
Michèle Marques og jeg åbnede i adventssøndagene et loppemarked nede
i to rum i kirkens kælder. Det ene rum er fyldt med tøj, det andet med bøger, møbler, legetøj og nips.
Da vi havde alt for meget tøj, tilbød vi det gratis til au pair pigerne. Bøgerne var også gratis i begyndelsen. Alligevel lykkedes det os at skrabe
hele 2000 kroner sammen.
Vi har nu fået tilladelse til at åbne loppemarkedet én gang om måneden.
Forsøgsvis holder vi åbent den 7. februar, den 6. marts og den 3. april
mellem klokken 11.00-15.00. Hvis der er interesse for markedet fortsætter
vi.
Personer, som er økonomisk dårligt kørende, får ”lopperne” gratis.
Dette betyder, at I gerne må komme med rent tøj, hele og fungerende ting
og ikke for store møbler. De er svære at få ned i kælderen og op igen efter
salget. I kan bare lægge tøjet/tingene nede i kælderen. Vi skal nok sortere
dem.
Husk også frimærkerne i kassen ved salmebøgerne samt Jeres gamle briller. Dem må I gerne aflevere til mig.
Tuulikki Albeck – Caritas’ repræsentant i Skt. Knud Lavard sogn
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Ord fra skolelederen Christa Bonde
Vi glæder os til jul!
December måned er virkelig adventstid, vi tæller op – op til den store fest.
Børnene har pyntet skolen, Sct. Nicholaus har været på besøg, adventskransen
er tændt og adventssangen bliver sunget med glæde -ét ekstra vers hver uge.
På trappen er den store julekrybbe kommet frem, og lige før feriestart, den
22.december, rykker den Hellige familie ind. På gangene bliver der øvet først
Santa Lucia og så alle julesangene - så man er klar til krybbespillet den 22.
Julen er en dejlig fest og den varer helt til Hellig Tre Konger, hvor alle er med
til Hellige Tre Kongers – og Sankt Knud Lavard Messe. Og så er kirkeåret
skudt flot i gang. På skolen lever vi kirkeåret med små og store fester, der hver
på deres måde er med til at løfte os op over hverdagen og få et større perspektiv på vores hverdag.
I foråret starter de nye små elever på skolen, der skal gå i børnehaveklassen
efter sommerferien. De starter allerede skolelivet 1. maj. Klassen nu til sommer er fyldt op med 22 elever, og 10 af børnene er katolikker.
Det
er dejligt, at menighedens børn er så rigt repræsenteret på skolen. Det giver et
tættere forhold mellem skole og kirke og en dejlig sammenhæng for børnene,
som er vant til at komme i kirken med skolen og om søndagen med familien.
Skolens bestyrelse har dette år haft travlt. Vi har pr. 1.1.2015 tilbagekøbt skolebygningen fra Sct. Ansgarstiftelsen, hvilket selvfølgelig har betydet, at der
har været – og stadig er - en del papirarbejde i forbindelse med lån og køb.
Det er på plads, og den første større opgave melder sig allerede, da skolens
hovedbygning i løbet af 2016 skal have nyt tag. Det betyder, at vi når byggeriet går i gang, vil få en del stilladsarbejde i skolegården og på brandvejen. Til
sommer bliver der ført rør til fjernvarme gennem brandvejen, så til den tid kan
vi stå både med bygge- og gravearbejde på brandvejen. Til gengæld ender vi
med nyt solidt tag 
I dette skoleår har vi fokus på Pave Frans´ Encyklika Laudato Si, som alle lærere har fået i gave. Konkret betyder det, at vi ud over at italesætte pavens
budskab konkret har sat grønne mål for skolen. Barmhjertighedens år og pavens budskab bliver der ekstra tid til at fordybe sig i på vores retræte, der i år
ligger i den uge, hvor vi har Askeonsdag.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig og velsignet jul og tak for året 2015.
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INFORMATIONSMØDE OM SKOLESTART MAJ 2017
TORSDAG DEN 21. JANUAR 2016
Kom og hør om skolens hverdag og børnene start i
SFO – og børnehaveklasse.
Kontakt skoleleder Christa Bonde for indmeldelsessamtale
på telefon 45876240
Christa Bonde

Fortsættelse fra side 8

Kommentar til artikel i sognebladet : ……...
Efeserne kap.5,v 31-32. : Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og
holde sig til sin hustru, og de to skal være et kød. Den hemmelighed, der ligger
heri, er dyb; jeg sigter hermed på Kristus og Kirken.
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Menighedens Kalender
Januar
Fredag, 1. januar 2016
Maria, Guds Moder, Højtidelig fest
10:00 Hømesse
13.00 Mass in English
Søndag, 3. januar 2016
HERRENS ÅBENBARELSE (Hellig 3 konger fest)
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in english
Tirsdag, 5. Januar 2016
19.00 - 21.00 Bibelaften
Onsdag, 6. Januar 2016
08:00 skolemesse - Skolen fejrer Hellig tre konger fest - hele skolen deltager i
messen 18:00 Mass in english
Torsdag, 7. januar 2016
11:00 Messe. derefter fælles frokost
Lørdag, 9. januar 2016
10:00 Kirkerengøring
Søndag, 10. januar 2016
Herrens Dåb
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Søndag, 24. januar 2016
3. søndag i det almindeligkirkeår
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Søndag, 17. januar 2016
1. søndag i det almindeligkirkeår
10:00 Højmesse - Barnedåb
13:00 Mass in English

Søndag, 31. januar 2016
Skt. Ansgars fest
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Tirsdag, 19. januar 2016
Diskussionsaften – Om Barmhjertighedens år
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Februar
Tirsdag, 2. februar 2016
19.00 - 21.00 Bibelaften
Søndag, 7. februar 2016
HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET (Kyndelmisse)
10:00 Familiemesse - Velsignelse af lys og procession fra haven
Fastelavn I skolens gymnastiksal
13:00 Mass in english
Onsdag, 10. februar 2016
Askeonsdag – Fastetiden begynder
17.00 Messe på dansk
18:00 Mass in English
Fredag, 12. februar 2016
09:00 Skolen Korsvejandagt + Skriftemål
15:30 Korsvejsandagt
(Om fredegen under fastetiden er der korsvejsandagt i stedet for rosenkransbøn)
16:00 Tilbedelse
17:00 Messe
Lørdag, 13. februar 2016
10:00 Kirkerengøring
Søndag, 14. februar 2016
1. søndag i fastetiden
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Søndag, 21. februar 2016
2. søndag i fastetiden
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Tirsdag, 16. februar 2016
19.00 – 21.00 Oplæg og diskussion
af ”Laudato si”

Søndag, 28. februar 2016
3. søndag i fastetiden
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english
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Marts
Tirsdag, 1. marts 2016
19.00 – 21.00 Film om katekese
Søndag, 6. marts 2016
4. søndag i fastetiden
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in english
Søndag, 13. marts 2016
5. søndag i fastetiden
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English
Tirsdag, 15. Marts 2016
19.00 21.00 - Oplæg fra udsendte i Uganda (Caritas)

Triduum Pascale
Påskens Gudstjenester
Torsdag, 24. marts 2016
Skærtorsdag
17.00 Messe derefter fællesspisning
Fredag, 25. marts 2016
Langfredag
15.00 HERRENS LIDELSE og Død
PÅ DANSK
17.00 LORDS SUFFERING OG
DEATH IN ENGLISH
Lørdag, 26. marts 2016
Påskelørdag Påskevigilien
23.00 Messe

Fredag, 18. Marts 2016
19.00- 21.00 Påskefilm

Søndag, 27. marts 2016
Påskedag
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Søndag, 20. marts 2016
Palmesøndag
10:00 Højmesse
13:00 Mass in English

Mandag, 28. Marts 2016
2. Påskedag
10.00 messe på dansk

Tirsdag, 22. marts 2016
17:00 OLIMESSE I DOMKIRKEN
(Messen i menigheden er aflyst)

Jesus Kristus opstod
fra de døde og lever
midt iblandt os

Onsdag, 23. marts 2016
18.00 mass in English
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Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI, 45875688
alrenomi@gmail.com
Liturgi P. Alren Soosaipillai OMI
Menighedsråd Parish council
Formand John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 (17-18) Chairman
drjohnerik@gmail.com
Næstformand Henrik Ledertoug, 44 655 008 Vice chairman
ledertoug@webspeed.dk
Katekese Eva Maria L. Hansen, 25 787 699 Religious education
em.linnemannhansen@gmail.com
Social Dorte Linnemann, 39 677 699 Social events
dorte.linnemann@gmail.com
Økonomi/forvaltning Gerda Krarup, 21 905 299 Finances/Administr.
gerdask2010@hotmail.com
Andet Others
Hjemmeside Michael Høier Clausen, 48 422 430 Homepage
michael.hoier@hotmail.com
Firmelse John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 Confirmation
www.firmand.dk
Pastoralråd & DUK Eva Maria L. Hansen, 25 787 699 Diocesan council &
em.linnemannhansen@gmail.com Youth Club
Sognekontor Marianne Hansen, 45 875 688 Parish office
Onsdage 10-12, kontor@sklk.dk (Wednesdays)
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