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Leder fra Sognepræsten
Kære ven,
Efter et år banker jeg igen på hos dig
med vores sogneblad, og jeg vil benytte
lejligheden til, ikke bare at hilse på dig,
men også at fortælle hvor vigtig du er i
vor menighed.
At tage det lille blad og læse det, er en
måde til at inddrages i menighedens liv.
Vores sogn er stort både i antal kilometer og medlemmer og det gør det engang
i mellem vanskeligt at få kontakt med
alle og med alt det, der sker.
Bladet er bare et lille eksempel på det,
der sker hos os, de projekter vi er i gang
med, det vidnesbyrd vi forkynder, den
Gud der ikke glemmer os, men også
bruger vores postkasse til at minde os
om, at Han er her.
Jeg vil invitere dig til at læse det igennem. Som et meget gammelt ordsprog
siger: ”Man kan ikke elske det, man
ikke kender”.
Ja, det passer, derfor vil jeg meget gerne, at du kender din menighed og at din
menighed kender dig.

Jeg ved, at forskellige udfordringer og
situationer gør at den fysiske tilstedeværelse i kirkerummet bliver vanskelig
for nogle, men det betyder ikke, at man
ikke er en del af menigheden, tværtimod, det betyder, at kirken vil tage en
speciel omsorg for de personer og situationer, der er svære af mange forskellige
grunde. Derfor vil jeg meget gerne have
en kontakt med dig. På den sidste side
af bladet findes kontaktliste, dér kan du
finde sognets telefonnummer og e-mail,
så være ikke bange at bruge disse.
I løbet af året har vi fejret jul, påske,
pinse og dejlige fester som 1. Kommunion, firmelse og menigheds-arrangementer. Det hele er tænkt for, at du kan
finde den plads, der tilhører dig i denne,
din kirke.
Dette blad er et kald til alle om at komme tættere til den kirke og til den menighed, som Gud har givet os.
Gud velsigne dig.
P. Marcos

Vi vil være et synligt udtryk
for Kristi tilstedeværelse i verden
gennem en aktiv og rummelig katolsk menighed,
der understøtter menighedsmedlemmernes trosliv
og forandrer det omgivende samfund
gennem budskab og godt eksempel.

Vision
for menigheden
Af John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand

En katolsk sognemenighed er en forsamling af katolikker i et afgrænset geografisk område. Da den katolske kirke
er en verdenskirke, så eksisterer der katolske menigheder i alle mulige samfund,
med forskellige sprog, skikke, økonomi,
naboer osv. Katolske menigheders liv og
identitet er derfor både noget, der handler
om den enkelte menigheds indre forhold,
f.eks. hvem de enkelte menighedsmedlemmer er, og hvilken præst der aktuelt
betjener menigheden. Men det handler
også om det omgivende lokalsamfund
eller endog den nation man lever i. De
eksterne forhold giver meget forskellige
betingelser afhængigt af, om man f.eks.
lever i et kristent land eller er en lille minoritet i et land med anden religion eller
måske et land, der ligefrem forfølger
kristne.
I Sankt Knud Lavard menighed er vi så
heldigt stillet, at vi kan tænke, tro og
praktisere vores katolske kristentro frit og
uden frygt. Men vi er også klar over, at vi
som katolikker har særlige udfordringer
i et land, hvor vi både er en antalsmæssig og en værdimæssig minoritet. Dertil
kommer, at vi som en katolsk menighed
i bispedømmet København i Lyngby i
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2015 har bestemte muligheder, udfordinger og opgaver, som man ikke har helt
tilsvarende i andre dele af landet.
Menighedsrådet har formuleret en vision
for, hvordan vi gerne vil være som menighed. Den skal danne udgangspunkt
for debat i menigheden om, hvordan vi
sammen realiserer opgaven med både at
være den daglige kirke for hinanden og
være en katolsk tilstedeværelse i vores
samfund – lokalt som nationalt. Diskussionerne er allerede kommet godt i gang
over kirkekaffen i flere omgange, og meningen er, at debatten skal fortsætte bl.a.
ved sommerfesten til august.
Til inspiration for debatten kan man evt.
bruge flg. spørgsmål:
• Hvordan ser samfundet på os?
• Hvordan ville Jesus have optrådt i dag?
• Hvem er aktive i menigheden?
• Hvor rummelige skal vi være?
• Hvordan understøtter vi de enkelte menighedsmedlemmers trosliv?
• Hvortil ønsker vi at forandre samfundet?
• Hvad har vi at sige den moderne danske
familie?
• Hvordan opfører vi os selv som menighed?
Skulle der være medlemmer i menigheden, som gerne vil give et bidrag til debatten, men som ikke regner med at deltage
i de festlige arrangementer, så er man meget velkommen til at sende sine tanker til
undertegnede på email:
drjohnerik@gmail.com
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Pavens tale om
ægteskabet

29 april 2015, Piazza San Pietro

Kære brødre og søstre, god morgen!
Vores overvejelser om Guds oprindelige plan om mand og kvinde, efter at se
de to fortællinger i Mosebogen, er nu
rettet direkte mod Jesus. Evangelisten
Johannes, fortæller, i starten af sit evangelium, historien om brylluppet i Kana,
hvor Jomfru Maria og Jesus var til stede sammen med hans første disciple
(jf Jn 2,1-11). Jesus deltog ikke bare i
brylluppet, men “reddede festen” med
vinens mirakel! Så, det første af hans
mirakuløse tegn, som han bruger for at
afsløre sin herlighed, var udført i forbindelse med et ægteskab, og det var en
gestus af stor sympati for den nyfødte familie, som Maria opfordrede til med sit
moderlig omsorg. Dette minder os om
Mosebogen, da Gud afslutter skabelsens
arbejde og gør sit mesterværk; mesterværket er manden og kvinden. Og Jesus
begynder sine egne mirakler netop med
dette mesterværk, i et bryllup, i en bryllupsfest: en mand og en kvinde. Så lærer
Jesus os, at samfundets mesterværk er
familien: manden og kvinden, der elsker hinanden! Dette er mesterværket!
Fra brylluppet i Kana til vor tid har
mange ting ændret sig, men dette Kristi
“tegn” indeholder et budskab, der altid
er gyldigt.

I dag er det ikke let at tale om ægteskabet som en fest, der fornyer sig over
tiden, i de forskellige årstider af ægtefællernes liv. Det er en kendsgerning, at
antallet af mennesker, der gifter sig, bliver færre og færre; dette er en faktum:
unge mennesker vil ikke gifte sig.
I mange lande stiger antallet af skilsmisser i stedet for, mens antallet af børn
formindskes. Fælles livs udfordringer både som par og som familie - fører med
stigende frekvens og hastighed til at
bryde båndene, og børnene er de første
til at bære konsekvenserne. Vi mener, at
de første ofre, de vigtigste, de der lider
mest i en skilsmisse, er børnene. Hvis
du oplever som barn, at ægteskabet er
et “tidsbegrænset” bånd, vil du ubevidst
opleve det på den måde. Faktisk er der
mange unge, der bliver ført til at opgive
at have projektet om et uløselige bånd
og en varig familie. Jeg tror, at vi er nødt
til at tænke meget alvorligt over, hvorfor så mange unge mennesker “ikke gider” at gifte sig. Der findes en kultur af
det midlertidige ... det ser ud til at alt er
midlertidig, intet er endeligt.
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En af de bekymringer, der opstår i dag,
er netop de unge der ikke ønsker at blive gift: Hvorfor ønsker de unge ikke at
bliver gift;? hvorfor foretrækker de at
leve sammen, med et ofte “begrænset
ansvar”; hvorfor findes der mange - selv
blandt de døbte - der har lidt tillid til
ægteskabet og familie? Det er vigtigt at
forsøge at forstå den problematik, hvis
vi ønsker, at de unge finder den rigtige
vej at gå. Hvorfor stoler de ikke på familien?
Vanskelighederne er ikke kun af økonomisk art, selv om de virkelig er alvorlige. Mange tror, at de ændringer, der har
fundet sted i de seneste årtier er konsekvensen af kvinders frigørelse. Men
dette argument er ikke gyldigt, det er
løgn! Det er bare en form for sexisme,
der altid ønsker at dominere kvinden.
Vi svarer så fjollet som Adam gjorde,
da Gud sagde til ham: “Hvorfor har du
spist af træet frugt?” Og han svarer:
“Kvinden gav den til mig.” Så er det
kvindens skyld. Stakkels kvinde! Vi må
forsvare kvinder! Faktisk vil næsten alle
mænd og kvinder en følelsesmæssig stabil sikkerhed, et solidt ægteskab og en
lykkelig familie.
Familien er på toppen af de unge ønskeliste; men af frygt for at tage fejl, vil
mange ikke en gang tænke på det; selvom de er kristne tænker de ikke på det
sakramentale ægteskab, et enestående
og unikt tegn på den pagt, som bliver
troens vidnesbyrd. Måske er det netop
frygten for at tage fejl, der er den største
hindring for at modtage Kristi ord, der
lover hans nåde for ægteskabet og familien.
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Det mest overbevisende vidnesbyrd om
de kristne ægteskabs velsignelse er det
vinunderligt liv af de kristne ægtefæller
og familier. Der findes ikke en bedre
måde til at udtrykke sakramentets skønhed! Guds indviede ægteskab bevarer
båndet mellem mand og kvinde, som
Gud har velsignet siden verdens skabelse og er fredens og godheds kilde for
hele familie og ægteskab liv.
For eksempel besejrede ægteskabets
værdighed, i de første år af kristendommen, det misbrug, der betragtedes som
normalt, nemlig mandens ret til at afvise
hustruen, selvom det var på grund af de
mest påskyndende og ydmygende årsager. Familiens Evangeliet, evangeliet
som netop det Sakramente forkynder,
har besejret den afvisningskultur.
Det kristne frø som er en radikal ligestilling mellem ægtefællerne må nu bringe
nye frugter. Den sociale værdighed af
ægteskabets vidnesbyrd vil blive overbevisende netop på denne vej, vejen for
et vidnesbyrd, der tiltrækker, vejen for
gensidighed og komplementaritet mellem ægtefællerne .
Derfor er vi nødt til, som kristne, at blive mere krævende i denne henseende.
For eksempel: opbakning af retten til
lønligestilling for lige arbejde; hvorfor
antages det som en selvfølgelighed at
kvinder skal tjene mindre end mænd?
Nej! Kvinderne har de samme rettigheder. Ulighed mellem mænd og kvinder
er ren skandale!
Samtidig skal vi anerkende kvindernes
moderskab og mændenes faderskab,
som en altid varig rigdom, især til børns
gavn.

Ligeledes de kristne familier gæstfrihed
dyd har en afgørende betydning i dag,
især i situationer af fattigdom, nedbrydning og vold i familien.
Kære brødre og søstre, lad os ikke være
bange for at invitere Jesus til bryllupsfesten, lad os ikke være bange at invitere ham hjem hos os, så han kan være
sammen med os og våge over familien.
Heller ikke bange for at invitere hans
Moder Maria!
Når de Kristne bliver gift “i Herren”,
bliver de til et effektivt tegn på Guds
kærlighed. Kristne bliver ikke gift bare
for sig selv. De gifter sig i Herren for
hele menigheden og samfundets vel.
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Blandede
ægteskaber

Et særligt og
velsignet familieliv
Af Tatiana Ramírez

de ”blandede par”, hvor kærlighed har
forenet dem og de har dannet familier,
hvor tro og religion mødes og der er deres udfordring at udvikle deres forhold
i fred, med respekt, med kommunikation og med kærlighed. Begge parter i
et ægteskab er lige vigtige og har lige
stor værdi, derfor skal begges følelser,
forventninger og troskab anerkendes
og respekteres, og kræver megen kærlighed, tillid og et åbent sind.
De store fester kan mange gange være
nogle svære udfordringer. Lige pludseliget skal to sæt af traditioner, historier, og
religiøse arv bør kombineres uden forvirrende for børn, for eksempel, og det må
heller ikke være en splittende tid. Er det
muligt? Ja, men ikke altid nemt, og kan
sagtens være særligt kompliceret.

Hvem har sagt at ægteskabet og at danne familien er nemt? Det er ikke nemt,
og det har aldrig været og vil aldrig blive. Hvis det lykkes er det fordi et par,
som har fundet hinanden, har arbejdet
hårdt, hver eneste dag, lidt efter lidt. Og
hvis begge blev rejst i hvert sin tro, så
kræver det måske en endnu større indsats af dem, men det er muligt og det
er en vidunderlig og velsignet livsrejse.
Det er nogenlunde almindeligt at fin-

Erfaring viser at en af de centrale ingredienser for at det hele fungere er at
gå ind i det blandede religion-ægteskab
med så megen viden som man kan. Man
skal spørge sig selv så mange spørgsmål
som man kan om sin egne religiøse værdier og sin familie. Derefter skal man
snakke sammen om hvor tæt eller fjernt
fra hindanden man stå, og hvor klar er
man til at danne en ”blandet” familie og
til at opdrage de kommende børn. Her er
kommunikation et uvurderligt redskab.
Det er en god idé at parret tager sin tid
til at sidde ned og tale om disse evner
og går igennem de mange spørgsmål
man har, før ægteskabet. Det er vigtigt
og kunne være afgørende for at bygge
den fælles lykke, fordi kommunikation
er den proces, hvor følelserne bliver
lagt på bordet og man er i stand til at
tale sammen, høre efter hindanden, blive enige, forstå hinandens synspunkter og komme med fælles løsninger.
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Det vigtigste er at begge to i parforholdet lærer at respektere og værdsætte hinandens religioner. Endelige er
det en vidunderlige mulighed for, året
rundt, at forholdet udvikler sig med
konstant kompromis og permanent
opdagelse, når man lærer om ægtefælles tro og kultur. Fælles værdier
og en stærk kærlighed, som bør bygges hver eneste dag, hjælper altid
de familier til at komme sammen på
trods af de forskellige trosretninger.
Det er også vigtigt, at man er villig til
at forklare sine børn om sin tro og det
forhold man har til religion. For dem
er det interessant at høre om forældres
livserfaringer og troserfaringer. Børnene lærer på den måde at blive forstående og tolerante for andres synspunkter og det er meget relevant i disse
dage, hvor alt går i et så hurtigt tempo.

Til sidt er det godt at huske nogle ord
af Pave Johannes Paul II om blandende
ægteskaber: ”I jeres land er det almindeligt med ægteskab mellem katolikker
og andre døbte kristne. Disse ægtepar
kan med mellemrum støde på særlige
problemer. Til sådanne familier vil jeg
gerne sige: I jeres ægteskab gennemlever I det håb og de vanskeligheder, som
er knyttet til vejen frem mod kristen
enhed. Giv udtryk for dette håb i jeres
fælles bøn, forenet i kærlighed. Lad
Helligånden komme ind i jeres hjerter og
i jeres hjem. Han vil hjælpe jer til at vokse i tillid og forståelse. Brødre og søstre:
”Lad Kristi fred råde i jeres hjerter …
og lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer”
(Kol 3,15-16)”.
(Fra en tale i England i 1982)
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Familien er
Helligåndens
arbejdsplads
Af John-Erik Stig Hansen
Overlæge, dr.med.

Den katolske opfattelse af, hvad et ægteskab er, og hvad en familie er, skiller
sig radikalt ud fra den gængse opfattelse i Danmark. Ægteskabet er et helligt
gudstegn, et sakramente, og familien er
en huskirke, hvor Guds tilstedeværelse
bliver virkeliggjort – eller i hvert fald
er dette idealet, som katolikker forsøger
at realisere. Forskellen til det danske
samfunds forståelse af parforhold,
regnbuefamilier, sex og kærlighed kan
næsten ikke blive større (se faktaboks).
I Danmark er katolikker således ikke
blot en minoritet i antal, men vi er et
modsigelsens tegn i den almene værdiopfattelse. Derfor kan det være godt
at fremtrække nogle af de væsentligste
sider af et katolsk syn på ægteskab og
familie, som også er en del af ægteskabsforberedelsen i den katolske kirke.
• 43% af alle ægteskaber
ender i skilsmisse
• 2/3 har haft sex før de fylder
17 år
• Kvinders gennemsnitsalder
for første fødsel er 29 år
• 50% af voksne har haft sex
med én de ikke var kæreste
med

Det er en biologisk nødvendighed, at
en mand og en kvinde danner par. Hvis
ikke dette foregik med stor sikkerhed og
regelmæssighed, ville menneskeheden
slet ikke være blevet til noget. Tilmed
er det på grund af menneskebarnets
mangeårige afhængighed af voksenomsorg og oplæring også nødvendigt, at parret danner en tryg ramme i et
fælles langtidsprojekt, familien. Denne
biologiske nødvendighed, familien, har
Skaberen så også gjort til Helligåndens
arbejdsplads: stedet hvor Guds livgivende kærlighed får lov at udfolde sig. Et
ægteskab indeholder både muligheden
for selv at give Guds kærlighed videre
til andre og på den anden side selv opleve Guds livgivende nåde formidlet af et
andet menneske, nemlig ens livsvarige
partner. Realiseringen af disse muligheder sker i det daglige, praktiske samliv
med hinanden, med børn, med venner
og med både problemer og glæder. For
de fleste kristne betyder det, at Gud
ideelt set viser sig for os gennem vores
ægteskab, og derfor er ægteskabet et
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ligesom vi har tillid til, at Gud tilgiver
os og tager imod os i kærlighed, sådan
må man også være villig til at tilgive
ens partner og være formidler af Guds
kærlighed uanset hvad. For ligesom
vi har tillid til, at Gud ikke svigter os,
ligesådan må ens partner altid kunne have tillid til, at man ikke svigter.

sakramente – et virksomt gudstegn,
således som den katolske kirke forstår
det.
Når man vælger at blive viet i den katolske kirke bliver ægteskabet til mere
end blot et almindeligt partnerskab
mellem to mennesker: man får nemlig
en tredje partner, Helligånden, med i
projektet. Et katolsk ægteskab er mere
end blot summen af mand og kvinde.
Gud er deltager, og på en måde er der
skabt et nyt og unikt liv: en organisk
treenighed, der aldrig kan forgå men
allerede fra sin fødsel har evigt liv. Derfor er det uopløseligt. I dagligdagen vil
man glimtvis opleve at kunne ane Guds
ansigt i ægtefællen, som bliver den gensidige formidling af Guds nåde. Kærligheden til hinanden kommer fra Gud,
og man er derfor hver især ansvarlig
for partnerens oplevelse af Guds kærlighed. Det er et stort ansvar at skulle
virkeliggøre det smukke ideal for ens
partner. Det kræver ofte stor tålmodighed, overbærenhed og tilgivelse. Men

Realiseringen af ægteskabet som et
sakramente sker i det daglige familieliv, og synligheden af sakramentet
afhænger af ægtefællernes bevidste
indsats. Uanset om begge ægtefæller er
katolikker eller for den sags skyld
kristne i det hele taget er det vigtigt,
at give plads til den kristne tro og den
katolske praksis i hverdagen. Kun
herved vil man kunne fastholde dén
åbenhed overfor Helligåndens virke, der
kan løfte ægteskabet op mod idealet og
hjælpe det gennem evt. vanskeligheder.
Her er der også mulighed for at benytte
sig af dé velafprøvede støtteværktøjer,
som symboler og ritualer er. Mulighederne er mange, og hvad man vælger vil i
vid udstrækning afhænge af traditionerne i den familie, man selv kommer fra.
Man kan f.eks. hænge et krucifiks - dvs.
et kors med den korsfæstede Kristus - et
centralt sted i hjemmet, eller hænge en
ikon eller et andet billede, der forestiller
en central bibelscene eller religiøs figur
på væggen i stuen. Når øjet strejfer disse
symboler flere gange om dagen, bliver
man - uden at det nødvendigvis bliver til
en bevidst overvejelse - alligevel mindet om den religiøse dimension af tilværelsen. I katolsk tradition er det også
meget almindeligt, at man i forbindelse
med bestemte begivenheder, f.eks. dåb
og firmelse, bruger særligt indviede lys,
eller at man i forbindelse med visse af
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årets fest- og helligdage, f.eks. Jul eller
Påske har bestemte ritualer som f.eks.
ophængning af en adventskrans eller
opstilling af en julekrybbe.
Symboler og faste ritualer er gode påmindelser for voksne, og de er meget
vigtige redskaber i opdragelsen af familiens børn og deres indlæring af kristne
værdier og traditioner. Selv helt små
børn vil gerne tale om religiøse emner,
og det er vigtigt at barnet så tidligt som
muligt lærer og forstår, at religion og tro
er noget man kan tale frit og glædefyldt om i familien. I en kristen opdragelse af børn til at blive selvstændige og
veludviklede mennesker med en fri og
uhildet indgang til troens verden, det
kristne budskab og dets praksis, dér er
det afgørende, at barnet helt fra begyndelsen møder troen i familiens hverdag.
Man kan f.eks. bede aftenbøn med barnet, gerne indlejret i en samtale om dagens gang og udfordringer.

Det er også godt, hvis man kan inddrage
barnet i religiøse handlinger, hvor familien optræder som en samlet enhed.
I hverdagen kan det være meget værdifuldt at samles til aftensmad og bede en
bordbøn inden alle spiser. Herved lærer
barnet både, at de gode ting i livet kommer fra Gud, og at familien er en lille
kernemenighed, hvor det kristne liv leves i praksis.
Et ægteskab har betydning også for
andre end ægtefællerne selv. Som familiemenighed optræder man også i
andre sammenhænge, f.eks. i den lokale
sognemenighed, og ægteskabet er som
sakramente i sig selv både et synligt
gudstegn for ægtefællerne selv, men
også for deres omgivelser. Ligesom
ægtefællerne hver især meddeler hinanden ægteskabets sakramente og er et
dagligt tegn på Guds kærlighed for hinanden, på lignende vis er man også som
ægtepar og familie et tegn for venner,
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kolleger og bekendte. Når ægtefællerne
optræder som enkeltindivider i separate
sammenhænge er de dog stadig partnere
i et forpligtende ægteskab og således repræsentanter for en familie, der har sine
egne værdier og normer, som måske kan
afvige fra den sammenhæng, de konkret
optræder i.
Ikke alene ægtefællernes interne forhold og den måde, familien fungerer
på, har betydning som eksempler for
andre. Helt konkret kan de som familie
og som økonomisk og social enhed også
spille en betydningsfuld rolle for andre mennesker. Forskellige mennesker
har forskellige ressourcer og grænser
for, hvor meget man magter at engagere sig i f.eks. frivilligt socialt arbejde,
børnenes skolegang, fester og gæster.
Som kristent menneske har man imidlertid grundlæggende en forpligtelse til
at være hjælpsom og at dele med andre
mennesker, og her er der vel at mærke

ikke kun tale om deling af penge og materielle goder, men i høj grad også om
at dele ud af menneskelig omsorg, venskab og tankegods.

Kristus gav sine disciple besked på at gå
ud i verden og forkynde det glade budskab. Som ægtefolk får man til opgave
at opfylde denne missionsforpligtelse
også ved at forkynde det glade budskab
i sin egen lille familie, for partneren og
for børnene. Det er naturligvis ikke en
forkyndelse i den forstand, at man skal
belære hinanden om religiøse spørgsmål
– langtfra! Det er derimod en forkyndelse gennem handling og holdning. Som
ægtepar og familie har man desuden
til opgave på lignende vis at forkynde
det glade budskab i samfundet: bidrage
som kristen familie til, at det samfund,
man lever i, holder fast i grundlæggende
kristne værdier og udvikler sig i frihed
til gavn for alle.
Det sakramentale ægteskab kan på denne måde være til velsignelse for ægtefællerne selv, deres børn, deres familie
og deres samfund – et virksomt gudstegn.
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Events in SKL

The different groups in the congregation
celebrates periodic activities and meetings to keep SKL kirke alive:
- parties group
- companions
- choir
- ministry
- catechesis
- liturgy
- economy
- construction
- media.
That is why we can celebrate parties,
enjoy family mess, join a pilgrimage,
follow the liturgy, learn something new
with a presentation, keep on dreaming
on a more functional church, make our
kids grow in our beliefs, get excited to
the first Mass of a new priest, thrill with
a concert, enjoy an evening film while
supporting needed people, have a cup of
coffee together with other people with
your same worries, celebrate a drawing
contest, concentrate ourselves to feed
our spiritual needs, etc...
There are a lot of people working hard
behind all the groups.

Thank you all for making this work!

welcome

to join.
Everyone is
Contact the group chairmen - more info
at the parish magazine cover.
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Årets sammenkomster i SKL menighed

Advent
Adventsfest
Jul
Kristi fødsel
Maria Guds Moder
Hellig tre konge
1. Almendige kirke tid
Sankt Knud Lavard
Herrens Dåb
Kyndelmisse
Faste
Fastelavnsfest
Påske
Spisning skærtorsdag
Første kommunion - Reception
Pinse
Firmelse - Reception
2. Almendige kirke tid
Åsebakkevælfart - sidste søndag i maj
Sommerfest i August
30. August - Ministranter Fest
Jomfru Maria optagelse i himlen
Alle Helligen
Alle Sjelle
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Activities for our
congregation in
English
by Susan Bjerregaard Nielsen

Masses
On Sundays, we have Mass in English at
1 pm. This Mass is different in musical
style from the Danish Mass and many
people attending this Mass speak mostly
English. Whether you are a permanent
resident in Denmark, or just visiting
for a shorter or longer period of time,
you are always welcome to attend the
English Mass. It is no requirement that
you only speak English, that you speak
English fluently, or that you don’t speak
Danish. Everybody is welcome.
We often have a weekday Mass in
English on Wednesdays at 6 pm, and we
also have English Mass at 1 pm on holy
days, such as December 25th, January
1st, Ascension Thursday etc. For further
details on which days we have English Mass, please refer to the calendar
(Kalender) on our website:
http://sanktknudlavardkirke.dk/.

active groups are the Music Group, the
Companions’ Group and the Ministry
Group.

The Music Group:
The English Church Choir
At the English Sunday Mass, the Music Group is leading the congregation
in hymns, responses, and the Psalm and
Gospel verse. The Choir Master and
Organist, Thomas Hoyer, is training
the choir, and they meet for rehearsals
in the church every Sunday at 12 pm.
After Mass, rehearsals continue for another hour and then the choir socialize a
bit over dinner in the church hall.
If you play an instrument, or if you like
to sing, you are very welcome to come
up to the organ before Mass and speak
to Thomas Hoyer. You can also contact
him at phone or email.
Thomas Hoyer.
phone: 42 71 37 27
email: thomas00hoyer@gmail.com

Website
On our website, there is also an English folder, with background information
about our Church and Mission, past and
present newsletters in English as well
as information about various activities
for English speaking people. The most

English Church Choir
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The Companions’ Group

Ministry Group

The Companions’ Group is a group of
foreign university students and working
people living in Denmark – either permanently or for a temporary period of
time. They meet to share in friendship
and faith in Jesus, and they have many
social activities. They also work to help
other newcomers to settle in Denmark,
as they all know how difficult and hard
it can be to live in a foreign country,
without knowing customs, people and
language, and how helpful it is to have
a reference point for social and spiritual
life.

A group of Liturgy and Communion ministers help out during the English Mass.
The ministries include the welcome address and final announcements, 1st and
2nd reading, prayer of the faithful (also
called bidding prayers or prayers of petition), organising the collection, and
administering communion.

On Sundays (except the first Sunday of
the month) they meet after the English
mass for a relaxing coffee/tea together
or a shared lunch, followed by an informal meeting involving different activities such as group prayer (e.g. rosary,
way of the cross or Eucharistic adoration depending on the liturgical time),
Gospel reading/sharing, movies with
discussion, testimonies and talks on social and religious topics and so on. In
addition, they also meet for nights out,
picnics, museum visits, bike trips and
dinners.
All news about their activities are posted and shared through the Companions
Google group (http://groups.google.
com/group/companions-lyngby) and the
associated mailing list. You are welcome to visit the group, and if you are interested in joining the mailing list, please
contact the Chairman:
Michele Guizzetti
email: mickeygu@libero.it

Helping out during Mass is a very honourable ministry, and although we are
all unworthy of these ministries, we can
perform them with a humble attitude
and with a great joy, because we have
been given the grace to serve the Lord.
If you are interested in helping out with
any of these ministries, please contact
the ministry coordinator,
Susan Bjerregaard Nielsen
phone: 23 88 43 46
susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com
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Feel at home and get involved
Whether you are here in Denmark permanently, or just for a temporary period
of time, we at St. Knud Lavard’s Church
are very keen to help you feel at home
and we want to hear your voice, but we
need to know that you are here.

Enhver er

velkommen
melde sig

til at
til
menigheds arbejdsgrupper:
Bygge
Katekese
Liturgi
Fest
Medier/sogneblad
Økonomi

One way to let us know that you are
here, is to fill in a registration form (to
be found at the back of the church) with
your contact details. This is free of charge and you will not be asked to pay any
membership fees. Your contact details
will kept confidential, will only be used
to keep a record of your presence as a
member of the church and can be used
in the future to inform you of activities
happening in the church. It will not be
distributed to any third party and will
not be used for any commersial purposes.
If you have any questions or comments
for the Parish Council, or if you have a
great idea for a new activity you would
like to see organised within this Christian setting, you are always welcome to
contact the Parish Council Representative for the English Speaking Congregation, Susan Bjerregaard Nielsen.
Susan Bjerregaard Nielsen
phone: 23 88 43 46
susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com

Man kan henvende sig til gruppens
formand i forbindelse med søndagsmessen, ringe på det angivne telefonnummer eller skrive direkte email.

TAK

TRANSFORMERVEJ 11
DK 2730 HERLEV
TLF.: 44 94 18 99
stenbytryk@ stenbytryk.dk
www.stenbytryk.dk
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Minikatekese:
Hvordan elsker
man Gud?
Af John-Erik Stig Hansen
Kateket, dr.med.

Da farisæerne hørte, at Jesus havde
lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig,
spurgte ham for at sætte ham på prøve:
»Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹
Det er det største og det første bud. Men
der er et andet, som står lige med det:
›Du skal elske din næste som dig selv.‹
På de to bud hviler hele loven og profeterne.«
(Mat 22, 34-40)
Evangelieteksten handler om vores
forhold til Gud, og hvad det vil sige at
elske ham.
Den starter ud med, at Jesus udtrykkeligt siger, at han overholder jødernes moselov. Jesus er jøde, og hele hans forkyndelse sker i et jødisk samfund og med
de begreber, som er opbygget gennem
århundreder.
Jesu svarer, at det vigtigste her i tilværelsen er at elske Gud. Det er for så vidt
ikke så mærkeligt, at en skabning er
skabt til at elske sin skaber. Det revolutionerende er, at Jesus siger, at dette bud
er ligestillet med at elske andre mennes-

ker og ja også én selv.
Hvad betyder det så at elske Gud?
Hvordan gør man i praksis?
Et stykke fra 2. Mosebog giver nogle
eksempler på, hvad der er det modsatte
af at elske Gud, nemlig at undertrykke
dem der er fremmede eller forsvarsløse,
eller i det hele taget møve sig frem i verden ved at snyde, bedrage eller udnytte
andre mennesker.
Den fremmede må du ikke udnytte eller
undertrykke. I var jo selv fremmede i
Egypten. Enken og den faderløse må I
ikke behandle hårdt. Hvis du alligevel
gør det, vil jeg høre, når de råber til mig,
og da flammer min vrede op, og jeg dræber jer med sværd, så jeres koner bliver
enker og jeres børn faderløse. Hvis du
låner penge ud til nogen i mit folk, til
den fattige hos dig, må du ikke optræde
som ågerkarl over for ham; I må ikke
kræve renter af ham. Hvis du tager en
anden mands kappe i pant, skal du give
den tilbage til ham før solnedgang. Det
er det eneste, han har at dække sig med;
det er den kappe, han skal have på kroppen; hvad skal han ellers sove i? Når
han råber til mig, hører jeg ham, for jeg
er nådig.
(2. Mos 22, 20-26)
Her kan man ikke lade være med at kaste et blik indad. Hvordan lever vi op til
Jesu fordring om at elske Gud ved at
elske sine medmennesker. Er det måske i virkeligheden sådan, at vi i et eller
andet omfang deltager i udnyttelsen af
andre ved f.eks. at leve i overflod her i
Danmark, mens arbejdere andre steder i
verden får en ganske lille løn, så vi kan
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få varerne billigt? Eller endnu mere direkte: er det måske sådan, at vi i dagligdagen benytter os af andres svaghed for
selv at komme frem i tilværelsen, få nogle fordele for os selv og vores familie,
mens de fremmede eller blot dem, der
ikke er smarte nok til at udnytte systemet, må klare sig selv?
Sådan er det forhåbentligt ikke. Forhåbentligt gør vi derimod, hvad Jesus et
andet sted i evangeliet siger, vi skal gøre
for at elske næsten og derigennem elske
Gud: hjælpe dét andet menneske, der er
kommet i nød ligesom den barmhjertige
samaritaner hjalp turisten, der var blevet
overfaldet. I det daglige behøver det jo
ikke været et offer for overfald, som vi
møder på gaden, men derimod det måske langt sværere at hjælpe kollegaen på
arbejdspladsen, der er ensom, naboen
der irriterer med sin musik og støj, eller
for den sags skyld dé mennesker i andre
lande, som vi ikke selv møder, men som
vi kan række en hjælpende hånd gennem hjælpeorganisationer og ved at betale vores skat, som kan videregives af
staten til nødlidende over hele verden.

At elske Gud lyder nemt som en abstrakt opgave. Det vanskelige kommer,
når Jesus kræver af os, at vi vender os
bort fra afguderne – dvs. penge, magt,
indflydelse, hurtige fornøjelser, overfladiskhed og overflod – vende os bort fra
de moderne afguder og elske Gud ved
at elske andre. Paulus roste menigheder
i det antikke Grækenland, fordi de havde sagt nej til at hylde datidens afguder,
dæmoner og hedenske helte.
Vores tro skal vi også gøre til virkelighed i hverdagen ved at sige nej til dé
fristende afguder, som store dele af det
danske samfund dyrker ivrigt i dag. At
sige nej til de moderne afguder betyder,
at vi ikke skal dyrke os selv og vores
egen fornøjelse, bekvemmelighed og
ambition, men derimod elske Gud gennem vores medmenneske ved omsorg
og sandfærdighed. Det kan blive ubekvemt måske endda ubehageligt eller
ligefrem farligt, men at det kan lade sig
gøre, viser Jesus os ved sit eget eksempel, og vi kan derfor også være sikre på
hans hjælp, hvis vi ellers er i stand til at
åbne os for den.
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Skt. Knud Lavard
Skole
Skolen for livet

Skt. Knud Lavard Skole i Lyngby er en
af de i alt 22 katolske skoler i Danmark.
De katolske skoler er ikke kun et tilbud
for katolske familier, men for alle, der
er åbne for det kristne livs – og menneskesyn.
Mennesket i centrum
Skolens udgangpunkt er, at se det enkelte menneske som unikt, skabt til frihed
og selstandighed og som del af et fællesskab. Det gør vi ved at:
- Værdier som næstekærlighed og
respekt for andre sættes højere end den
enkelstes stræben efter success.
- Give en målrettet og alsidig undervisning, der tilgodeser hver enkelt elevs
personlighed dygtiggørelse og udvikling.
Sammarbejde med forældrene
Vi lægger vægt på aktivt og positivt
sammarbejde mellem skole og hjem.
Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepresentanterne mødes
jævnligt i forældrerådet. I skolens bestyrelse sidder to fra forældrekredsen.
Undervisning
Skt. Knud Lavard Skole tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse
i et spor. Vi værdsætter en lav klassekvotient, ca. 18 elever i hver klasse.
Skolen fører eleverne frem til 9. klasses
afgangsprøve, hvor vi hvert år opnår
gode resultater.

Engelsk fra 1. klasse
Da vi lægger vægt på fremmedsprogsundervisning, begynder vi allerede fra
1. klasse med engelsk. Det nye sprog
indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabetlege, tal, farver, rollerspil og meget
andet. De små elever umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i sprogundervisningen.
Ander fremmedsprog starter allerede i
6. klasse.
Kristendomstimer
Fra børnehaveklassen til 9. klasse er der
to ugentlige kristendomstimer på skemaet. Katolske og ikke katolske elever
har hver deres kristendomsundervisning.
Kreativitet
Musiske aktiviteter og kreative fag har
også høj status på skolen. Vi samler
hjemmekundskab, sløjd og billedkunst
i det vi kalder P-fag, som vi har fra 1.-9.
I de små klasser har vi en ugentlig time,
hvor ansksuelse og fortælling er i centrum. Den time kælder vi ”stjernetime”.
Foruden de egentlige musiktimer har
eleverne fra 3. til 7. klasse tilbud om en
fælles musiktime, der ofte munder ud i
et fælles musikprojekt, f.eks. en musical, som bliver opført for hele skolen.
Faglighed, ansvar og trivsel
Faglighed og social trivsel hører uløseligt sammen. Børne lærer at tage aktivt
del i gruppens liv, og at tage ansvar for
fælles opgaver. På den måde forberedes
eleverne til at være aktive i samfundet
og at bigrage til en bedre verden.
For at lære konkret at tage ansvar for
andre, har vi en hjælpefond, ”Paraplyen”, som vi bl.a. skaffer penge til
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ved det tilbagevendende ”Høstmarked”.
Her arbejder skole og hjem sammen om
det festlige arrangement og skaffer penge til godgørende formål.
Skolens fritidsordning
Fritidsordningen ”Solsikken” er et tilbud til elever fra skolens børnehaveklasse til og med 3. klasse. Den har åbent
fra kl.7.00 til 8.00, hvor undervisningen
begynder. Og igen efter skoletid 13.00
til 17.00 (fredag til 16.00). Fritidsordningen har åbent i alle ferier på nær
tre uger i juli, samt mellem jul og nytår.
Tryg atmosfære
Skolen er karakteriseret ved en tryg
atmosfære, hvor alle kender alle, og
mobning tolereres ikke.Skolens personale arbejder aktivt for at bevare denne
forudsætning for faglig og personlig udvikling.
Der er for os ikke skarpe skillelinier
mellem opdragelse og uddannelse.
Forældrene inddrages derfor som en
vigtig samarbejdspartner i arbejdet med
elevernes udvikling. Skolen bygger på
et kristent livssyn, ikke som tvang, men
som en mulighed for at orientere sig i
livets store og små spørgsmål.

De store tager sig af de små
Børnene på vores skole er kendt for
at være åbne og gode til at tage imod
nye kammerater, så de hurtigt falder
til. De store elever tager sig af de små.
De yngste elever bliver modtaget af en
kammerat fra 4. klasse første dag de
møder på skolen.
Skt. Knud Lavard Skole giver børnene en god start i livet
Skolen har plads og åbenhed for børn
med vidt forskellige baggrunde.
Vi har stor bredde i faglighed, differentiering i undervisningen og god ekstra
støtte. Mange af de børn, som ikke finder sig til rette i store skoler, blomstrer
op og udfolder deres potentialer hos os.
På trods af, at skolen ikke sorterer problemerne fra ved indgangen, har skolen
et særdeles højt fagligt niveau.

Kontakt skoleleder Christa Bonde for en
samtale. Eller kom til informationsaften
i oktober eller januar, hvor indskolingsleder Estrid Ryom og Christa Bonde
fortæller om skolegang på Skt. Knud
Lavard Skole.
Tal også med P. Marcos, som kender
skolen og børnene.
Knapt 40% af skolens elever er katolikker, og en stor del af dem er fra Skt.
Knud Lavard meniged.
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DSD Festival’15
Koncept beskrivelse

De Største Dage som festival er et anderledes koncept end vi tidligere har
set, men et koncept der er skabt ud fra
de rammer vi kender DSD under. De
Største dage 2015 er inspireret af Verdens Ungdoms dagene, man samles på
tværs af alder og baggrund og etnicitet omkring Gud og den katolske tro.
Dette vil sige at man ikke kun kommer
sin egen aldersgruppe ved, men at man
stadig bliver udfordret uanset hvor man
står med sin tro og hvordan man opfatter
den.
Vores håb for den enkelte (leder/deltager) på DSD ´15 : Inputs og mulighed
for en personlig trosoplevelse, der styrker og bevidstgører 3-i-1 relationen.
Håbet for festivalen er at opsætte forskellige rammer og aktiviteter der til de
forskellige aldersgrupper kan give den
enkelte, deltager såvel som leder, en
trosoplevelse som ikke er begrænset til
dagen, men giver inputs der kan tages
med hjem og bygges videre på.
Vi kan ikke sikre at denne oplevelse
kommer til at ske, men vi kan skabe ram

merne for at det er muligt. Vi kan vise
børn og unge, hvad den Katolske Kirke
har at byde på og hvad den kan tilbyde
dem der, hvor de er i deres trosliv.
Derfor vil tilbuddet af aktiviteter være
bredt, så der er noget for alle og afspejler Kirkens rige tradition og universalitet.
DUKs årstema for 2015 er: ”Hvor 2
eller 3 er forsamlet i mit navn er jeg mit
i blandt jer” dette får en central rolle for
DSD’15. Dette er Jesu løfte til os, men
måden hvorpå vi bliver bevidste om
dette løfte er individuel. Det er den
trosrejse vi som DUK uanset hvor leder
eller deltager står i sin tro, skal være
med til at støtte, starte og supplere.
Planlægningsgruppen for DSD’15 tror
at disse tanker og forhåbninger bedre
kan opfyldes ved at ændre konceptet for
DSD fra det ’klassiske’ til den nye festivals form. Nyheden er det udtryk DSD
får, det vil ikke længere være stærkt
aldersopdelt aktivitet, men en bred vifte
af tilbud på tværs af aldersgrupper og
personligt ståsted. Målet er en mere aktiv dag for deltagerne, hvor de selv skal
vælge hvad de vil deltage i af aktiviteter.
Den praktiske udførelse kan nok bedst
sammenlignes med et marked med
forskellige boder eller en fagmesse hvor
der er forskellige stande og foredrag i
løbet af dagen.
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Program skitse
Fælles velkomst
10.00 Velkomst og fælles startskud
10.30 Modul 1: 4-6 valgmuligheder
11.30 Modul 2: 4-6 valgmuligheder
12.30 Frokost
13.30 Modul 3: 4-6 valgmuligheder
14.30 Modul 4: 4-6 valgmuligheder
15.30 Messe - Årstema
17.30 På gensyn

Katekese

Katekeser af den
Neokatekumenale vandring
for unge og voksne

Hvert modul varer ca 45-50 min. så der
er tid til at gå fra modul til modul og
holde små pauser til toilet m.m.
Kontinuerligt
Café og standområde
Tilbedelses/Meditationsrum
Legeland for børn og barnlige sjæle

København: 19. Sep.

”Jeg er i særdeleshed glad for at denne
mission, jeres mission, som kommer i
stand takket være de kristne familier;
dem, der er samlet i et kommunitet (et
fællesskab) med en mission om at vise
troens tegn, som trækker mennesker til
Evangeliets skønhed efter Kristi ord: ”I
skal elske hinanden. Som jeg har elsket
jer, skal også I elske hinanden, deraf kan
alle vide, at I er mine disciple” (jf. Joh
13:34 ff.), og ”at de alle må være ét ...
for at verden skal tro, at du har udsendt
mig” (jf. Joh 17:21). ” Pave Frans tale
til den Neokatekumenale Vandring d. 6
marts 2015.

Niels Stensens Gymnasium

Katekese i august. Kontakt sognepræst

DSD festival ´15
Velkommen til DSD festival ‘15
to regionale festivaldage
for Danmarks Unge Katolikker!
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Firmelse

Den katolske konfirmation

Firmelse, eller confirmatio, er sendelsens sakramente. Man bekræfter sin
tro og sit livsgrundlag over for menigheden og dens biskop. Firmelsen kan
gives een gang i livet - almindeligvis i
12-15 års alderen - til en praktiserende katolik, der har gennemgået et forberedelseskursus. Kurset varer ca. et
år, og undervisningen er obligatorisk.
Når man bliver 12-13 år, begynder
man at skulle tage stilling til ‘voksne’
spørgsmål, som drejer sig om, hvad der
er rigtigt og forkert, og hvad man skal
vælge at bygge sit liv på. Det er ikke

alene spørgsmål, som har at gøre med
én selv, men også hvad man skal bruge sit liv på. Ved at modtage firmelsens
sakramente vælger man at tage imod
Helligåndens hjælp til at finde ud af disse mange spørgsmål - ikke således at de
bliver afklaret én gang for alle, men snarere at man bestemmer sig for, at her i
den katolske kirke vil man søge svarene.
Som led i firmelsen bekræfter man sin
tro. For at kunne gøre det, skal man
nødvendigvis vide en god del om, hvad
den katolske tro så egentlig er for noget.
I Sankt Knud Lavard sogn varetages
undervisningen af overlæge, dr.med.
John-Erik Stig Hansen. Forberedelseskurset, der sigter mod firmelse i foråret
2016, begynder efter søndagsmessen kl
10 den 6. september 2015. Man kan se
mere på kursushjemmesiden:
www.firmand.dk

Firmander 2015 - Sankt Knud Lavard Kirke d. 14. maj
Stort tillykke til alle der har sagt JA
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World Youth Day 2016

I slutningen af Juli 2016, vil hele Europa blive ramt af en evangelisations-bølge, som
vil forandre hele Europas udsigt!!!!!
Vi taler om World Youth Day 2016 i Kraków.
Flere millioner af unge fra hele verden vil rejse som pilgrimme igennem Europa, forkynde og vise Europa at de unge gerne vil møde Kristus.
Vi, i Skt. Knud Lavard Kirke, får også gavn af det.
Fra d. 23/8/2016 til d. 26/8/2016 vil en gruppe på 60 unge fra Spanien komme til Danmark som en del af den rejse, og vi vil, som menighed, modtage dem!!!!
Vi sørger for menighedsmedlemmer, der gerne vil åbne deres huse og give de unge et
sted at sove i de tre dage, de er blandt os. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis
du har mulighed for at modtage dem.
Tilmelding sker igennem kontorets e-mail: kontor@sklk.dk
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Kalender
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
Lørdag: kl. 16:30: rosenkrans
kl. 17:00: messe.
Søndag: kl. 10:00: højmesse
kl. 13:00: engelske messe

7/6.
13/6
27/6

kl. 18:00: bibelaften
(årets sidste møde)
kl. 10:00: familie messe
kl. 09:30 – 12:00:
kirke rengøring.
kl. 15:00: vietnamesiske messe

Juli
5/7.
11/7

kl. 10:00: familie messe
kl. 09:30 – 12:00:
kirke rengøring.

August
2/8
8/8
16/8
22/8
27/8

1. Kommunion
Førstekommunionshold starter d. 13 septemberkl. 11:00.
Skal fejres med en højtidelig messe søndag d. 10 april 2016 Kl. 10:00.
Undervisningen foregår hver 2. og 4.
søndag i måneden. Der startes med messe kl.10:00. Derefter fortsættes undervisningen indtil kl.12:00.
For mere information kontakt venligst
sognepræsten.
Firmelse
Hold starter d. 6 september.
Bliver d. 30. April 2016 Kl. 16:00

Juni
2/6

Det sker i kirken

kl. 10:00: familie messe
kl. 09:30 – 12:00:
kirke rengøring.
kl. 10:00 sommer fest.
kl. 15:00: vietnamesiske messe
kl. 18:00: økomenisk
kirkevandring

Bibel aften
Fra d. 18. August hvert 1. og 3. tirsdag
kl. 18:00, samles vi i menighedssalen og
fordyber os i den bibelske verden.
Alle er velkommen og de behøves ikke at
tilmelde sig.
Neokatekumenale vandring
I august måned starter vi den Neokatekumenales vandrings Katekesis til unge og
voksne. Yderlig info på hjemmeside eller
kontakt sognepræst.
Ministranter
Dem der er nysgerrige er velkommen til
festen d. 30 august
KUK
Unge mødes hver 2. onsdag kl.17.00

Kronikken

Dåb
Guadalupe Silver Hanna
William Joseph Ilardo
Vanessa Barbara Ilardo
Sara Grajales Gosvig
Rafael Watanabe Gentil
Marco Matteo Portillo Vedsted
Karl Genrei Hernando Koch

Optagelse
Kristoffer Martensen

1. Kommunion
Kristine Elisabeth Arende Weinreich
Luca Twinill Mørk
Benjamin Emil Harris
Sebastian Scotti Pedersen
Alexander Nees de Julienhort Hartviqsen
Lucia Cat Tuong Tran
Juliana Norup
Maya Twibill Mørk
José Christian Maillet Tapias
Luis Felipe Maillet Tapias
Firmelse
Anna-Katrina Ramirez Sohn
James Than Dinh
Liz-Sofia B. R. Sohn
Kevin Norup
Madeleine Nielsen
Maria Tran
Martina Nielsen
Sofie Ngyuen
Axel N. Nzeimana
Mariana Pelissier Ramirez
Maria Nguyen
Lua Heller Christensen
Laura Busk-Cirera
Meriam Al-Gameel
Julian Emil Verder Brenøe
Jacob Scotti Pedersen
Clara Bang Albeck

Dødsfald
Jorge Armando Aipa Maureira
Erling Andersen
Anna Marie Frandsen
Theodosia Nya
Barbara Zoltanne Kovacs

Skolestart

- eller overvejer I skoleskift?
Ring til skoleleder
Christa Bonde
og lav en aftale om at se skolen.

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

www.sanktknudlavardkirke.dk
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Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby

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

Pastor

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

Diacon			

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 		

Gilberto Vinciguerra, 21 327 470		
vitogilberto@hotmail.com

Liturgy			

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

Diocesan council & 		
Youth Club

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

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

Parish office
(Wednesdays)

