Sankt Knud Lavard kirke
Den romersk-katolske menighed i Lyngby

Sogneblad, Sommer 2016
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Kære
Menighed,

Præstens leder
oplevet mange gange. Den, der har
troen for øje, genkender det og takker
Gud for hans barmhjertigheds nådegave og går videre og inviterer andre til
at opleve det samme. Det er det, Pave
Frans har gjort i år. Jeg tror, han er en
af dem, der har oplevet Herrens store
barmhjertighed. Han vil også have os
til at opleve det samme, som han har
oplevet. Allerede en uge efter han
blev valgt som pave sagde han, ”vi
bliver træt af at bede om Guds barmhjertighed, men Gud bliver aldrig træt
af at vise sin barmhjertighed.” Det
synes jeg er en forkyndelse af Pavens
egen oplevelse af Guds barmhjertighed.

Så er vi i midten af sommeren.
Solen
skinner og når
det er varmt,
siger nogle ”puha, det er alt for varmt”
og andre siger samtidig ”mmm det er
dejligt varmt”. Når det er køligt siger
nogle ”mmm dejligt køligt og andre
siger dårligt vejr”. Jeg kan godt forstille mig Guds dilemma, uden at vide
hvem han kan tilfredse. Det er selvfølgelig også en oplevelse at være forældre. Når et af børnene vil rejse til
USA på ferie og en anden samtidig vil
rejse til Australien og hvis der er en
tredje som vil rejse til Sri Lanka…. Så
kan vi sagtens forstå Guds situation.
Gud, som gerne vil gøre det gode mod
os, giver dig og mig og ethvert menneske hvad vi har brug for, men Gud
kan ikke tilfredsstille os efter vort eget
ønske, men han giver os, hvad vi har
brug for og passer på os som en kærlig
far.

Derfor opfordrer han hele kirken at
forkynde Guds barmhjertige nåde,
som er evangeliets kerne. At være
barmhjertig ligesom vor himmelske
Fader er mottoet for barmhjertighedens år. Folk har i dag et stort behov
for at opleve Guds barmhjertighed.
Dybtgående ændringer i menneskers
livsstil er sket og de påvirker samfundets sociale og kulturelle liv og selvfølgelig tros livet. Som resultat findes
der masser af følelser som træthed,
ensomhed, had, vrede, manglende tillid til hinanden og manglende vilje til
at tilgive og en stor mangel på mands
tro på Gud.

Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
Han anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
han gengælder os ikke vore synder
og lønner os ikke efter vor skyld.
Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der
frygter ham; (Sl 103, 8-11)

Lad os som menighed tage imod pavens opfordring og ændre den uheldige situation og være det instrument,
hvor andre kan opleve Guds kærlighed og barmhjertighed.

Denne salme blev skrevet af kong David efter hans store oplevelse af Guds
barmhjertighed. Han syndede imod
Gud og sit medmenneske Uria. Gud
viste sin barmhjertighed til David og
tilgav ham hans synd. Det har vi også

P. Alren
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Referat af menighedsmøde 01.05.2016

vækst, er man meget velkommen til
at henvende sig til sognepræst eller
menighedsrådsformand.

Det årlige menighedsmøde
Mødet for 2016 blev holdt under kirkekaffen efter den danske søndagsmesse 1. maj. Tilstede var ca. 30
medlemmer af menigheden inkl. sognepræst Alren Soosaipillai (AS), menighedsrådsformand John-Erik Stig
Hansen (JSH), samt menighedsrådsmedlemmerne Tove Elisabeth Reiter
(TER) og Susan Bjerregaard Nielsen
(SBN), der tog reeferat.

I det forgange år, har vi færdiggjort
formuleringen af menighedens vision, som lyder:
“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.”

JSH berettede om nogle væsentlige
ændringer i menigheden det forgangne år. Vi har fået ny sognepræst, idet
pastor Soosaipillai er vendt tilbage til
vores sogn efter ca. 4 år i Roskilde.
Det er vi glade for.

Indtægter fra kollekt og kirkeskat er
steget i takt med det øgede antal
medlemmer i menigheden. Dette betyder, at vi nu har en opsparing, der
næsten er nok til at virkeliggøre vores ønske om en udvidelse af vores
menighedssal, hvilket er meget passende, når den nu skal huse flere
mennesker. På udgiftssiden skal det i
øvrigt nævnes, at vi i det forgange år
har investeret i et nyt lydsystem i
kirken, som nu gør det muligt for alle
i kirken at høre, hvad der bliver sagt.

Dernæst har vi fået en betragtelig
stigning i antallet af menighedsmedlemmer, efter at medlemmer fra sognene i Birkerød og Hørsholm er
kommet hertil. Således er vi nu 2.158
registrerede medlemmer. Men der er
også mange ikke-medlemmer, der
kommer og besøger vores kirke og
deltager i messerne. Alt i alt blev der
uddelt kommunion 18.830 gange i
2015 til både medlemmer og ikkemedlemmer. Dette er et flot tal og et
vidnesbyrd om, hvordan vores kirke
har betydning og virke udover de
faste medlemmer og deres deltagelse.

Af øvrige emner, der blev behandlet
på mødet, kan bl.a. nævnes:
Sankt Knud Lavard skoles omdannelse til selvejende institution gjorde det nødvendigt
at omorganisere matriklerne,
som skole og kirke ligger på.

Samtidig er der også 41 aktive menighedsmedlemmer, der frivilligt
bidrager til kirkens drift på forskellig
vis. Der mangler dog altid arbejdskraft til de mange opgaver, så skulle
der være nogen, som gerne vil gøre
en indsats for menighedens liv og
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Det nærliggende byggeri på Kanalvej har medført kraftige rystelser, som
tilsyneladende har givet skader på kirkebygningen. Ansgarsstiftelsen har
som ejer ansvaret for at løfte et evt. erstatningskrav.
Udvidelse af menighedssalen er blevet beskrevet på skitseplan, men iværksættelse afventer Ansgarsstiftelsens tilladelse.
Selvom vi har en velfungerende undervisning af børn til første kommunion
og firmelse, så ønsker sognepræst og menighedsråd at gøre en forstærket
indsats for ungdomsarbejdet. Forårets forsøg med voksenarrangementer
om aftenen viste kun en beskeden tilslutning og er derfor indstillet.
Mødet blev afsluttet i en positiv stemning, der afspejler den fremherskende stemning i hele menigheden. Vi har i dag en velfungerende menighed med mange
ressourcer, som vi dog kan blive endnu bedre til at mobilisere til gavn og glæde
for såvel os selv som for det omgivende lokalsamfund.

i Sct. Knud Lavard Kirke

Søndag 28. august kl. 11:30
(efter kl. 10.00 messe)

Gratis adgang
Medbring en ret til buffeten
Vin, øl og sodavand købes til festen
Tilmelding til Dorte Linnemann
dorte.linnemann@gmail.com
eller Tlf.: 25787698
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CARITAS LOPPEMARKED

Loppemarkedet her i vinter har ikke været den helt store succes, men der er dog
kommet ind ca. 3.000 DKK i alt. Tøj og bøger har jo været gratis indtil nu. Bøgerne er stadig gratis for at blive af med så mange som muligt.
Nu holder jeg lukket indtil efteråret, men det betyder ikke, at I ikke kan aflevere
’lopper’ til kælderen. Det er I meget velkommen til. Vi fortsætter jo i efteråret.
Igen én gang om måneden. Da det er ret kedeligt at stå i kælderen, og der kommer ingen, holder jeg kun åben fra klokken 11.00 til klokken 13.00. Den engelske menighed skal således komme til markedet før messen og ikke efter – med
mindre der er nogen, som har lyst til at være der efter messen klokken 14.00.
Loppemarkedssøndagene i efteråret bliver den 18. september, den 16. oktober,
den 27. november og den 18. december.
Ønsker I at købe noget eller bare kigge rundt en anden søndag, få fat i mig efter
messen. I kan også ringe eller SMSe mig.
Det ville være dejligt, hvis nogen havde lyst til at hjælpe mig. Vi har jo to kælderrum, og tøjet bliver ikke gratis efter sommeren.
Husk briller til Afrika og frimærkekassen ved salmebøgerne. Brillerne kan I aflevere til mig. Også solbriller!
Med en glad Caritas-hilsen
Tuulikki Albeck
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Firmelse
2017
Firmelse
2016/2017
Af John-Erik Stig Hansen
Hvis du overvejer at blive firmet i foråret 2017, eller har børn der skal firmes, så er det nødvendigt at deltage i
det obligatoriske forberedelseskursus,
der starter søndag 4. september.

den med uddannelse og job kan virke
helt skræmmende. Den slags spørgsmål er man ikke ene om, og det kan
være godt at diskutere problemerne
med andre, især mennesker som deler
ens eget syn på tilværelsen. Mange af
spørgsmålene har nemlig at gøre med
helt grundlæggende værdier, som for
en katolik udspringer af ens kristne
tro.

De fleste tilhører en minoritetsgruppe
af den ene eller anden slags. Nogle er
rødhårede, andre bor i Ålborg, nogle
elsker dans, andre holder af vandreture. Når man er katolik har man en religiøs identitet, som ikke deles af flertallet i Danmark. I hele verden er der
1,2 milliarder katolikker, men i Danmark er vi kun 40.000. Det betyder, at
man som katolik ofte vil være den
eneste katolik i en gruppe af jævnaldrende, f.eks. i skolen, og man vil nogle
gange møde en vis nysgerrighed efter,
hvad det vil sige at være katolik. Sommetider kan man også opleve, at der er
situationer, hvor man ikke har samme
holdning som de fleste, og hvor de
værdier, man har med fra familien
eller kirken, kommer til diskussion.
Det skal man ikke være bange for;
tværtimod er holdninger og værdier
noget der bør debatteres, så de står
mere klart både for en selv og for andre - og så kan man jo faktisk også
lære noget af en god diskussion.

Den katolske kirke er både verdensomfattende og meget gammel. Det
betyder, at den både formidler det
budskab, som Jesus Kristus bragte til
verden for 2.000 år siden, og at den
har opsamlet en lang erfaring med alle
de vigtigste spørgsmål i tilværelsen.
Som ung katolik møder man ikke bare
kirken i søndagsmessen, man kan også
møde kirken i form af andre katolikker, der er samlet om netop det at være
katolik. Danmarks Unge Katolikker
(DUK) har en række lejre og andre
arrangementer, hvor man kan møde
unge katolikker. Bortset fra simpelthen at have det sjovt sammen, er det
også en god mulighed for at diskutere
de spørgsmål, som ens forældre og
klassekammerater ikke rigtigt forstår.
Firmelse, eller confirmatio, er sendelsens sakramente. Man bekræfter sin
tro og sit livsgrundlag over for menigheden og dens biskop. Biskoppen
meddeler sakramentet som en gave fra
Helligånden. Sakramentet gør den firmede i stand til at gå styrket ud i livet
med en unik mission.

Som ung katolik møder man de samme udfordringer med at blive ung og
skulle tage stilling til voksenproblemer som alle andre unge. Der kan være kæresteproblemer, skolen er måske
kedelig, og far og mor forstår ikke
noget af det hele. Måske kommer man
i tvivl om, at man er både grimmere
og dummere end alle andre, og fremti-

(fortsætter på side nr. 7)
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Førstekommunion 2016/2017
Tilmelding senest d. 22/8
Tilmeldingen skal sendes til Eva Maria Linnemann
Hansen
pr. mail på: em.linnemannhansen@gmail.com
Der skal oplyses:
barnets navn
Forældrenes navn
Forældres mail
Forældres telefonnummer
Skal dit barn have førstekommunion i 2016/2017,
så er det nu du skal tilmelde det.
Undervisningen foregår hvrer søndag efter messen kl. 11:00-12:00, og
førstekommunionen foregår den 3. søndag i påsken 30. april

Undervisningsen starter:
søndag d. 11/9 kl 11:00 I menighedssalen

Forældre er meget velkomne den første gang så de kan se underviserne og
høre om forløbet, og derefter undervises børnene selv.
Spørgsmål eller andet kan også ske på: em.linnemannhansen@gmail.com

Vi glæder os til at se dig og dit barn 
Jan, Kristoffer og Eva

Firmelse 2017 fortsætter :
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.
Firmelseskurset foregår hver søndag (undtagen i ferieperioder) i forbindelse med
messen kl 10:00 i Skt. Knud Lavard kirke, Lyngbygårdsvej 1A. Ved første lektion eller snarest derefter skal der medbringes et udfyldt oplysningsskema og en
fotokopi af dåbsattesten.
Kurset for 2017 ledes af John-Erik Stig Hansen, der kan kontaktes per e-mail til
kursus@firmand.dk. Forberedelseskurset starter søndag 4. september 2016.
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Find dig i hvad som helst
Af John-Erik Stig Hansen

”Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til.”
(Luk 6, 29)
Jesus opfordring til sine tilhørere på
en slette i nærheden af Kapernaum har
givetvis været ret kontroversiel, lige
som den også i dag volder de fleste af
os vanskeligheder.

værste fald kan overtage styringen
med os og føre os ud på en nedadgående spiral af hævn og had.
I dette ondskabens maskineri kaster
Jesu opfordring, om at vende den anden kind til, grus i maskinen. Der er
tale om et radikalt opgør med vores
indre tilbøjelighed; et opgør, som nærmest synes at bryde med naturens lovmæssighed. Og det er måske også tilfældet.

I samtidens jødiske kultur var den
gængse moral det gamle testamentes
princip om ’øje for øje og tand for
tand’. Vi kender tilsvarende principper fra andre perioder og kulturer,
f.eks. den nordiske vikingetid, hvor
hævn og gengæld i lige mål er den
gængse standard for retfærdighed. Og
dette er bestemt ikke noget, der er
fjernt for vor tid: det ene palæstinensiske attentat udløser med usvigelig
sikkerhed en gengældelsesaktion fra
israelsk side, som så efterfølges af et
nyt palæstinensisk anslag, der igen
medfører endnu et angreb fra israelsk
side osv. osv.

Selvom der i Jesu opfordring ikke
ligger en tilskyndelse til, at vi underkaster os enhver uret og accepterer al
uretfærdighed, så peger Jesus på en
vej ud af den onde spiral. Verden bliver bedre, hvis man bryder ondskabens greb om os ved at være den første til at bære uretfærdigheden, tåle
uretten og tilgive gerningsmanden. I
virkeligheden er det ikke blot verden i
abstrakt forstand, der herved tilbydes
en vej til det bedre, men også hver
enkelt af os tilbydes et alternativ til at
fylde vores tanker med negativitet og
spekulationer over større eller mindre
uretfærdigheder, der måtte overgå os i
dagligdagen.

I vores personlige tilværelse har vi
alle været ude for uret, fornærmelser
eller overgreb. Det starter allerede
som børn, hvor skolegårdens skærmydsler måske ligefrem udfolder sig
med slagsmål og gråd. Som voksne
kan det være alt fra arbejdskollegaen
til overfaldsmanden, der begår uret
over for os, og når vores ret krænkes
kræver vi retfærdighed, hvis ikke ligefrem hævn og gengæld.

Skal man da aldrig gøre modstand,
men finde sig i hvad som helst? Næppe, men at gå uretten i møde skal have
det formål at gøre den samlede situation bedre, ikke at søge egen tilfredsstillelse eller ligefrem øge det ondes
magt. Torturbødlen skal ikke have lov
at fortsætte sit virke og skal standses,

Der er tydeligvis tale om noget helt
fundamentalt i vores menneskenatur,
og enhver kender følelsen af hævnlyst, der vælder op indefra og som i
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men at lægge ham selv på pinebænken efter at have afslået en kræftbehandøger kun den samlede smerte og pine, ling, for at skåne sit ufødte barn.
og lader ondskaben sprede sin smitte.
Paola Elisabetta (1816-1865), grundJesu opfordring er modsætningen til lægger af Instituttet for Den hellige
rethaveriskhed; men at vende den an- Familie.
den kind til er ikke ensbetydende
med ligegyldighed, snarere barmhjer- Luigi Orione (1872-1940), præst.
tighed, tålmodighed og tilgivelse. Og
det er jo, hvad vi hver især selv ønsker Anibal Maria de Francia (1851-1927),
at få tildelt af både Gud og medmenne- præst.
sker.
José Manyanet y Vives (1833-1901),
Vatikanet planlægger at kanonisere præst.
seks nye helgener d. 16 maj. Det drejer
sig om:
Nimatullah Al-Hardini (1808-1858),
præst.
Gianna Molla (1922-1962), der døde

FIRMELSE 2017
HVORNÅR?

DEN 03. JUNI, KL. 16.00
Dagen før pinsedagen

Hvem underviser?
John-Erik Stig Hansen
Og p. Alren som suppleant

Undervisningen begynder den 11. september kl. 11.00
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Førstekommunion 2016
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Vil du være ministrant?
Kontakt venligst:
Kristoffer Martensen, Michael Nguyen eller
Sebastian Ebert

Nye ceremonimestre til menigheden
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Mød Pastor Jan Hansen
Den første præst fra vor menighed
1. Hvad fik dig til at interessere dig
for den katolske kirke? Og hvad fik
dig til at tage beslutningen om af
konvertere?
- Det hele startede egentlig med min
utilfredshed med den danske Folkekirke som jeg dengang tilhørte. Selvom
jeg egentlig blot var en ganske almindelig dansk kulturkristen person havde
jeg stadig en mening om hvordan Folkekirken burde være. Dens stigende
relativisme hvorved Folkekirken ændrer holdning alt efter den folkelige
opinion eller holdninger hos politikere
var jeg ved at være godt træt af.
Det som egentlig gjorde udfaldet var
hele furoren omkring Folkekirkepræsten, Thorkild Grosbøll, som tilbage i
2003 udtalte at han ikke troede på
Gud. Det var én ting at sige sådan noget som præst, men dét som til sidst
fik gjort Folkekirken overflødig for
mit vedkommende var den efterfølgende sag i medierne omkring Grosbøll, og hans kamp for at få lov til at
blive som præst til trods for at biskop
Lise-Lotte Rebel forsøgte at stoppe
ham.

efter, og resten er så historie, som man
siger 
2. Hvilken betydning fik dit valg for
din uddannelse på det tidspunkt?
gjorde du den færdig?
- Mit valg om at følge præstekaldet fik
ikke nogen egentlig indflydelse på
min uddannelse. Mens jeg stadig gik
og overvejede kaldet var jeg i gang
med at læse til civilingeniør på DTU,
og blev færdig med den i december
2008. Selvom jeg nok på dét tidspunkt
efterhånden var så langt i overvejelserne omkring kaldet at jeg var sikker
på at det var dén vej jeg skulle gå, så
jeg ikke nogen grund til ikke at færdiggøre min uddannelse, idet en eventuel start på et præsteseminarium alligevel ikke ville komme på tværs.

Alt dette var sådan set forløbet der
indledte mit brud med Folkekirken,
men dét som gav mig det sidste skub
var da jeg oplevede pave Johannes
Paul II’s død samt pave Benedikt
XVI’s valg kort efter. Det gjorde stort
indtryk både på mig, men også mine
forældre som gik med samme tanker
om at søge andetsteds hen. Vi begyndte at komme i den Katolske Kirke kort
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3. Hvad fik dig til at vælge præstegerningen ? Var der personer el begivenheder der inspirerede dig?

Lyngby. Han var en glimrende vejleder, og hjalp mig også videre på vejen
mod at acceptere præstekaldet. Efter at
have tilbragt næsten et år på at overveje kaldet, var jeg til sidst hos biskoppen som allernådigst tog imod mig.

- Det har været en kombination af flere
ting. Dels gik jeg i perioden før og
efter min konversion og tænkte meget
over de mere eksistentielle spørgsmål.
Særligt overvejede jeg meget hvad jeg
egentlig ville bruge resten af mit liv
på, og dét til trods for at jeg nu næsten
var ved at være færdiguddannet som
civilingeniør. Man kan nok sige at det
har været en form for eksistentiel krise
idet jeg ikke længere, for mit eget vedkommende, så den dybere mening i
blot at leve et alm. sekulariseret liv.

4. Hvad fik dig til at vælge at blive
verdenspræst?
- Til trods for at der var rigeligt med
muligheder for at blive ordenspræst,
og jeg på et tidspunkt kraftigt overvejede dominikanerner, som stadig den
dag i dag ligger mit hjerte nær, var det
vigtigt for mig at kunne virke i Danmark på sigt, hvis jeg skulle være
præst. Jeg havde ikke meget lyst til at
ende i udlandet, særligt fordi at jeg
mente at der var mere brug for danske
præster her i Danmark end at de tager
til udlandet. Når man tager et valg fravælger man jo også samtidig noget
andet, så derfor må man altid overveje
hvad der vægter tungest. I mit tilfælde
var det dét at kunne tjene for Kirken
her i Danmark, hvor den Katolske tilstedeværelse alt andet lige ikke er særlig stor.

Nogle vil måske blot kalde det hele for
”konvertitis”, men for mig handlede
det dybere nede om hvad jeg ville med
mit liv i lyset af mit ”nyfundne” liv
som kristen. Midt i alt dette kom så
tanken om at blive præst, hvilket dog i
lang tid var en tanke jeg ikke helt kunne forlige mig selv med.
Dels var jeg jo ved at være færdig som
ingeniør, men på den anden side så jeg
heller ikke længere den dybere mening
i livet som ingeniør på samme måde
som tidligere. Tanken om at blive
præst ville ikke forlade mig, selvom
jeg brugte lang tid på at ”lege Djævelens advokat”, og således finde på en
masse gode argumenter overfor Gud,
hvorfor jeg netop ikke ville være
præst.
Til trods for mine mange argumenter,
kom idéen hele tiden tilbage, hvilket
så betød at jeg så mig nødsaget til at
tage det seriøst alligevel. Jeg begyndte
herefter at snakke med p. Alren, som
dengang var andenpræst hos os i

Fortsætter på side nr. 18
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Activities in the English part of our congregation
by Susan Bjerregaard Nielsen

Masses
On Sundays, we have Mass in English
at 1 pm, preceded by Rosary from
12:30. Whether you foreign or Danish, a permanent resident or just visiting for a shorter or longer period of
time, you are always welcome to attend the English Mass or any of our
activity groups. 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 also celebrate a quiet
weekday Mass in English on Wednesdays at 6 pm.

speak to the Choir Coordinator, Sumi
Olinski. You can also contact her at
phone: 30 77 24 23 or email: sumi.olinski@gmail.com.
The Companions’ 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 – both at the
Church and elsewhere. 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.

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 active groups are
the Music Group, the Companions’
Group and the Ministry Group. The
website can be found at www.sklk.dk.

On some Sundays 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. .

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 meets
for rehearsals in the church every
Sunday at 11:30 am. After Mass, rehearsals continue for another hour or
so and then we may socialize a bit
over a meal in the parish 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
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You are welcome to visit the group,
and if you are interested in joining the
mailing list, please contact the Chairman Martin Sebastian Lassen at
email: martins.lassen@gmail.com.

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 at
phone: 23 88 43 46 or email: susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com.

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

Feel at home and get involved
Whether you are living here 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. 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

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

The volunteers in the English ministry
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be asked to pay any 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,

Forsættelse fra side nr . 14
Interview med P. Jan Hansen

give mit liv 100% for Gud og for Kirken...min relativt korte erfaring som
først seminarist og nu præst har også
vist mig at det ville praktisk være
svært at få det hele til at hænge sammen, hvis også jeg havde en familie at
tage mig af....jeg håber til gengæld at
mit valg kan bære frugt ift. mit virke
som præst, men også at det vil få andre, særligt udenfor Kirken, til at undre sig, og stille spørgsmål om hvad
der kan få nogen til at tage sådan et
valg....på denne måde håber jeg at
kunne vise at der findes en større og
vigtigere virkelighed som vi bør forholde os til.

Susan Bjerregaard Nielsen
phone:
23 88 43 46
email:
susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com

5. Er det svært at fravælge at få sin
egen familie og gå mod samfundets
almindelige normer?
- Det er klart at dét at fravælge familie
er en stor del af overvejelsen når man
skal være præst, og samtidig være lidt
en modkultur ift. resten af samfundet.
Der er ingen tvivl om at det er en svær
beslutning, men når man opvejer pro
et contra synes jeg at der er stor mening i at fravælge muligheden for at få
egen familie, for i stedet at forsøge at

Torsdags messen og fællesspisning
Om Torsdag formiddagen fejres der den Hellige messe
kl. 11.00 og bage efter spiser vi frokosten i fælleskab.
Der kommer nogle ældre medlemmer af menigheden med
pålægger, laks skiver, brød, ost, frugt og forskellige madvarer
og vi spiser sammen.
Du er også velkommen. Kom bare med noget til dig og vi kan
dele med andre
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De syges Salvelse

Af John-Erik Stig Hansen
Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal
bede over ham, efter at de i Herrens navn har salvet ham med olie. Så vil troens
bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået
synder, skal det tilgives ham. (Jak. 5, 14-15)
Siden de ældste kristne menigheder har man i kirken haft et ritual til at styrke
den, der er ramt af alvorlig sygdom. Da man i 1300-tallet nåede frem til en fuldstændig formulering af vore nuværende syv sakrameter blev de syges salvelse
regnet for det syvende og sidste. I middelalderen blev sakramentet i tiltagende
grad opfattet som noget, der hørte den døende til, og sygesalvelsen blev derfor i
en periode hovedsagelig brugt, når døden var nært forestående. Man talte ligefrem om 'den sidste olie'.
I de seneste århundreder er man imidlertid vendt tilbage til en opfattelse
og praksis, der stemmer mere med den oprindelige opfattelse. Sygesalvelsen bør
anvendes til enhver døbt person, der rammes af alvorlig sygdom, som udsætter
ham eller hende for stor belastning. Her kan sakramentet virke ved at styrke den
syges tillid til Gud og styrke hans evne til at bære lidelse og dødsangst. Når sakramentet modtages, således som det er tilsigtet, løfter det også den syges byrde
af skyld, og i visse tilfælde kan man efter sigende se, at den syge efter sakramentets modtagelse bliver rask. De syges salvelse er altså ikke et sakramente for den
døende - her er eukaristien det rette sakramente til styrkelse af den, der skal begynde rejsen ind i døden og frem til opstandelsen.
Sygesalvelsen udføres traditionelt ved at en præst smører olie, der er indviet af en biskop med det formål at være det syvende sakramentes ydre tegn, på
den syges pande og beder sammen med ham eller hende. I tilknytning til sakramentet, der kan gentages ved fornyet sygdom, vil man ofte også modtage bodens
sakramente og eukaristien. Tidligere salvede man bl.a. også den syges øjne, næse, ører, hænder og fødder, men dette bruges normalt ikke længere. Sakramentet
kan kun modtages af en døbt person, der er - eller i det mindste har været - ved
sine sansers fulde brug ud fra den betragtning, at kun sådanne mennesker kan
rammes af den eksistentielle angst og uro, der kan følge svær sygdom.
Sygesalvelsen har altså fra den allertidligste tid været en del af kirkens
praksis. Selvom den i det nye testamente kun omtales udtrykkeligt i Jakobs brev,
kan man i Kristi mange helbredende undergerninger se en nærliggende parallel
med vores syvende sakramente. Selv ramt af svær sygdom, legemligt svag og
bange for, hvad der skal ske, og hvordan man skal klare sygdommens udfordring, selv dér besidder kirken et gammelt ritual, der formidler Guds helende
nåde til os.
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DEN 25.JANUAR I ÅR FEJREDE OMI KONGREGATION
200.ÅRSDAGEN FOR DENS STIFTELSE

Den 25.januar var 200.årsdagen for
Oblatfædrenes og brødrenes kongregations stiftelse. Det var i Aix-enProvence i den sydøstlige Frankrig, at
den unge og nidkære præst, Eugenius
de Mazenod sammen med 6 andre ligesindede præster aflagde de tre evangeliske løfter, fattigdom, kysthed og
lydighed hin januar dag i1816. Derved opstod der et helt nyt ordenssamfund i Kirken.

livet til det fyldeste som adelsmand.
Men drømmen bristede og i stedet for
voksede der i hans bevidsthed en klarhed over den sociale og moralske ødelæggelse forårsaget af revolutionen.
Han oplevede en dyb omvendelse
langfredag 1807 i Skt.Madeleines kirke i Aix, og besluttede kort tid efter at
være præst. Det blev han den
21.december 1811 i Paris. Hans drøm
var at være de fattiges tjener og præst.
Derfor, da han kom tilbage til Aix,
sagde han nej til et embede. I stedet
for

Overskriftens bogstaver er en forkortelse på engelsk for Oblates of Mary
Immaculate. Navnet lyder flot på engelsk, men kan desværre ikke oversættes til ordentligt dansk. Det bedste
man kunne finde på var: Oblatfærdrenes- og brødrenes ordenssamfund, et
navn, som skurede i Peter Schindlers
følsomme danske ører, men selv kunne han ikke finde på en bedre oversættelese. Det engelske Oblate kommer
fra det latinske ”oblatus”, som betyder ”offergave”, Immaculate eller
”immaculatus” på latin betyder ”den
uplettede undfangne”. Oblatpræsterog brødre er derfor Den uplettede undfangne Marias offergave til Gud. Deri
fornemmer man allerede ordenssamfundets spiritualitet og karisme.

class=WordSection2>

engagerede han sig straks med den
forarmede ungdom, de indsatte i Aix'
umenneskelige fængsel, landearbejdere, tjenestepiger og de syge, mennesker, som den etablerede Kirke ikke
tog sig af. Han gjorde det efter sin
egen præstelige stil, som brød med
alle de pæne konventioner, f.eks. prædikede han på Provençal (og ikke rigsfransk), som de fattige kunne forstå.
Overvældet af den nød, der mødte
ham, og de krav og muligheder tjenesten iblandt de fattige præsenterede,
blev han hurtigt klar over, at han havde behov for ligesindede og nidkære
præster. Det skete ved en ”impuls udefra”, at Eugenius sammen med 6 andre
præster i et gammelt og faldefærdigt
karmelitterkloster i Aix bandt sig til
hinanden den 25.januar 1816 i et fromt
fællesskab, der kom til at hedde Missionærer af Provence. De skulle bor
sammen som brødre og efterligner
Jesus Kristus, frem for alt ved at forkynde Guds Ord til de fattige.

En ordens spiritualitet og karisme
grundes i den Helligåndens inspiration, dens stifter blev besjælet med. Eugenius de Mazenod blev født 1782 i
Aix-en-Provence, søn af en adelsmand og en bourgeois mor. Efter sin
landflygtighed som barn på grund af
den franske revolution vendte han tilbage til Aix som en ung mand i 1802
med kun én tanke i sit hoved, at leve
20

Deres hjerter skulle omfavne hele verden. 10 år senere godkendte pave Leo
XII formalt denne lille kongregation
under navnet: Oblates of Mary Immaculate.

dekomme Kirkens trængende behov.
OMI'erne søger med dristighed efter at
bringe Jesu Kristi evangelium overalt,
hvor der er behov for dem. De bringer
Guds kærlighed. Det er denne kærlighed, som ligger til grund for OMI'ernes tjeneste af Guds folk, og samtidig
understreger OMI'ernes faste overbevisning om at: ”vor (OMI) mission
beder os om at være mænd, der selv
har erfaret Guds kærlighed i vort eget
liv. At være mænd, der drives af denne kærlighed til at risikere vort liv for
evangeliets skyld.”

Den ånd og de værdier, Eugenius de
Mazenod selv byggede sit liv på og
gav videre til sine sønner, og som beskriver OMI'ernes ånd og spiritualitet
og karisme, udtrykkes bedst i forordet
til reglen, han skrev for kongregationen i 1818. Der skrev han: ”De er
overbevidste om, at hvis præster kunne
dannes, brændende med nidkærhed for
menneskenes frelse, præster, som ikke
er optaget af deres egne interesser,
fast forankret i dyd - enkelt sagt, apostoliske mænd, som er total bevidste
om behovet for deres egne omvendelse, som ville arbejde med alle resurserne til deres rådighed til at omvende
andre.”

Eugenius de Mazenod blev helligkåret
af pave Johannes Paul II den
3.december 1995. I sin tale sagde paven bl.a. “…at alle Skt.Eugenius de
Mazenods handlinger var inspireret af
den faste overbevisning, at det 'at elske Kirken er at elske Jesus Kristus og
omvendt.' Hans indflydelse var ikke
begrænset til hans tid. Den fortsætter
til vor tid. Hans apostolat bestod i at
forvandle verden ved evangeliets kraft.
Det, som Skt.Eugenius' ønskede at
opnå var, at i Kristus kunne enhvert
menneske blive en helt støbt person,
en autentisk kristen, en troværdig helgen. …. Kirken giver os denne store
biskop og stifter af OMI kongregation
som et eksempel på heroisk tro håb og
kærlighed.”

Eugenius de Mazenod blev biskop af
Marseille i 1837 men forblev leder af
sin lille dog voksende kongregation
indtil sin død den 21.maj 1861. Hans
sidste ord til sine medbrødre var:
”Iblandt jer kærlighed, kærlighed,
kærlighed og udenfor nidkærhed for
sjælenes frelse”.
Allerede ved hans død, havde hans
lille kongregation på 416 medlemmer
spredt sig ud til ti lande inklusive Canada USA Sri Lanka og Sydafrika. I
dag er der over 3700 OMI'er i over 60
lande på alle verdens kontinenter, engageret i alle mulige pastorale opgaver. Pave Pius XI var så imponeret
over OMI'ernes mod, at han omtalte
dem som ”Specialister i Kirkens vanskeligste missioner”. I virkeligheden
er OMI'erne specialister kun i at imø-

Årsdagen blev markeret i Herlev ved
en pontifikal højmesse fejret af biskop
Czeslaw Kozon efterfulgt af en reception og oplæg af Paul Marx og
Theraraj Frederic.
Pater Paul Marx,omi
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Hvad sker der i skolen
Solen skinner og
gården summer af
leg – sjippetov,
boldspil og sandting. Det er blevet
SOMMER
De nye små elever, der startede
på skolen i maj,
og som for bare en
måned siden stod
små og betuttede,
da børnehaveklassen og 5. klassen
tog imod med
sang og velkomst, føler sig nu allerede på hjemmebane og er en del af
skolens hverdag. 22 små nye børnehaveklassebørn starter deres skoletid
på SKL.

gen på skolelivet skal jo gerne vise, at
vi på alle måder er lykkedes med det
dannelsessyn, som er så vigtigt for
vores skole.
Om bare tre uger, går eleverne på
sommerferie og endnu et skoleår er
afsluttet, men indtil da er der stadig
15 gode dage, hvor der undervises og hvor eleverne til slut øver deres
indslag til dimissionsdagen, så alle er
med til at gøre klar til en fin afslutningsaften. Fredag den 24. slutter vi
skoleåret i kirken klokken 12.00, her
bliver alle elever sendt på ferien med
P. Alrens velsignelse.

9. klasse har i slutningen af maj haft
sidste skoledag med vandkamp, karamelkast og revy. En dejlig og festlig
dag for alle – men selvfølgelig også
vemodig, fordi det er et farvel til 18
dejlige unge, som nu slutter deres
skolegang her på Sankt Knud Lavard
Skole. De er allerede i gang med deres afgangsprøver, og lærere og elever er atter i år glade og stolte over de
superfine resultater, der er leveret ved
de skriftlige prøver og også de
mundtlige – som nu er i fuld gang.

I sommerferien bliver der gravet på
brandvejen, da vi i slutningen af juli
får indlagt fjernvarme på skolen.
I forlængelse af dette skal hovedbygningen have nyt tag. Derfor vil der, så
snart gravearbejdet er afsluttet, blive
opsat stillads på brandvejen. Tagprojektet er sat til at vare tre måneder. I
den periode er brandvejen og en stor
del af skolegården inddraget til materiel og til sikkerhedszoner.

I medierne har der i år været meget
fokus på netop 9. klassernes sidste
skoledag, og vi er glade for her at
kunne melde, at vi altid oplever denne dag som en positiv og festlig dag
med sjove indslag og god stemning,
så hele dagen bliver en god oplevelse,
også når de tager videre. Afslutnin22

Vi er derfor meget glade for, at få
lov til at sætte cykelparkeringen om
ved kirkepladsen og kunne bruge
haven, så længe arbejdet står på.
Følg med i skolens dagligdag på
hjemmesiden – eller på vores facebookside. Her ligger der dejlige billeder fra elevture, undervisning, fasteindsamling, valfarten til Åsebakken – og mange af de andre arrangementer, der har været i løbet af dette
skoleår.
Med ønske om en glædelig
og velsignet sommer til jer alle,
Christa Bonde
www.sanktknudlavardskole.dk

Oblatfædrenes Skandinaviske Årsmøde
Oblatfædrenes Skandinaviske Årsmøde blev holdt i maj måned i Aix-en Provence, i Frankrig og der blev diskuteret om at udvide oblatfædrenes mission i
Scandinavia
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Ægteskabet ifølge 2. Vatikankoncil
Ligesom det var tilfældet med så mange andre teologiske og pastorale
spørgsmål, blev den katolske kirkes
syn på ægteskabet betydeligt ændret af
Det andet Vatikankoncil. I modsætning til tidligere officielle erklæringer
og konventionelle teologiske og kanoniske opfattelser tager koncilet et bemærkelsesværdigt
personalistisk
standpunkt. Det benytter ikke længere
udtrykket kontrakt for at beskrive ægteskabets bånd. Koncilet taler i stedet
for om ægteskabet som en ’pagt’, der
besegles ved et ’uigenkaldeligt personligt samtykke’.

teskab, fordi de elsker hinanden. Og
derfor er der denne betoning af den
gensidige udveksling af kærlighed
som grundlag for ægteskabets sakramente, af den ægteskabelige kærlighed
som kilde til institutionen ægteskab, af
nødvendigheden af denne kærligheds
vækst for at bringe sakramentet til fuld
virkeliggørelse, og af, at det er nødvendigt, at kirken bestandig vidner
over for hele troens fællesskab om
dette sakramentes værdi. Som ægtefællerne er kaldede til at være trofaste,
gavmilde og venlige over for hinanden
i opfyldelsen af deres ægteskabelige
pagt, er hele kirken kaldet til at være
trofast mod sin pagt med Gud i Kristus. ”Når det kristne ægteskab vakler”, skriver John T. Finnegan, tidligere præsident for Canon Law Society of
America, ”vakler vidnesbyrdet om alle
kristne kald”.

For det andet vedbliver koncilet heller
ikke med at benytte den gamle skelnen
mellem primære og sekundære formål,
hvor børneavl altid er vigtigere end
ægtefællernes indbyrdes kærlighed.
”Uden at se bort fra ægteskabets andre
formål går derfor den rette opfattelse
ud på, at ægtefællernes indbyrdes kærlighed og hele familielivet skal stimulere ægtefællerne til med godt mod at
samarbejde med Skaberens og Frelserens kærlighed, han, som gennem forældrene stadig udvider og beriger sin
familie”.

For det fjerde betoner koncilet troens
nødvendighed i forbindelse med ægteskabets sakramente. Det er ikke længere nok, at begge parter er døbte.
Ægteskabet er ikke blot en ceremoni,
hvorved to mennesker bindes sammen
efter loven. Som et sakramente er det
en gudstjeneste, et udtryk for tro, et
tegn på kirkens enhed, en form for
Kristi nærvær. Det andet Vatikankoncil går videre end den kanoniske ret,
der siger, at et gyldigt ægteskab i sig
selv er et sakramente. Koncilet bruger
udtrykket christifideles. Ægteskabet er
ikke blot en enhed mellem døbte kristne; det er en enhed mellem troende
kristne.

For det tredje er ægteskabets sakramente ikke noget, der tilføjes til den
ægteskabelige enhed, der bygger på
gensidig menneskelig kærlighed. ”En
ægte kærlighed mellem ægtefællerne
optages i Guds kærlighed. Den ledes
og bruges ved Kristi frelsende kraft og
kirkens frelsebringende virke…”.
Denne nye betoning i ægteskabets teologi er i overensstemmelse med vor
tids sociologiske påstand om, at dette
er den første tidsalder, hvor mennesker gifter sig og forbliver i deres æg-

For det femte er ægteskabets fuldbyrdelse mere end blot en biologisk akt.
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Den gamle teologi og den gamle kanoniske ret hævdede, at et ægteskab
mellem to døbte kristne, når det er
indgået efter kirkens ritual (ratum), og
når det er fuldbyrdet ved en enkelt akt
af legemlig forening (consummatum),
aldrig kan opløses, ikke engang af
paven.

(permanent). På den anden side har
kirken i sin pastorale praksis gennem
årene tolereret visse begrænsede former for kirkelig tilpasning, hvor en
streng overholdelse af den kristne lovs
fulde krav ville kræve moralsk heroisme. Origines (+ 254) foreslog en formel, der blev meget citeret i de første
tusind år af kirkens historie:
”Situationen med skilsmisse og indgåelse af nyt ægteskab er i modsætning
til det overleverede, men ikke helt
uden grundlag.” Det var en slags ’det
mindre ondes’ princip. De ortodokse
østkirker udviklede og fastholder stadig princippet med økonomi (i lighed
med den katolske forestilling om dispens), hvorved en given lovs utilsigtede hårdhed fjernes. Således har de
ortodokse kirker tilladt indgåelse af et
nyt ægteskab efter skilsmisse. ”Fordi
den opstandne Kristus har betroet Kirken at forvalte med klogskab og frihed
og at lytte til Helligåndens påmindelser om vore dages problemer med kirkens enhed, indbefatter en rigtig forståelse af økonomi, at der udøves åndelig dømmekraft” (”Unity and Divine Economy”, Origins 6/9, 12. august
1976).

Men ifølge koncilet består udtrykket
for gensidig kærlighed, som er sakramentets inderste kerne, i mere end blot
den biologiske forening. ”Fordi den
består i en personlig begivenhed mellem et jeg og et du, omfatter den også
hele mennesket; den er i stand til at
tilføre såvel sine legemlige som sine
åndelige udtryksformer en egen værdi
og kvalitet ved at gøre dem til bestanddele af og adækvate tegn på ægtefællernes indbyrdes ømhed … Den
gennemtrænger deres liv”. Fuldbyrdelse uden kærlighed er uden mening.
Det vil være vanskeligt i lyset af koncilets lære at se, hvordan en sådan kun
biologisk fuldbyrdelse kan have sakramental karakter. Koncilet taler derimod om ”det intime livsfællesskab i
kærlighed”.
Endelig opretholdes den mere omfattende kirkelige dimension af sakramentet, ”det sakramente, som gør dem
til symbol på og deltagere i den frugtbare kærlighed, som består mellem
Kristus og kirken”.
…
Den katolske kirke lærer, at ægteskabet er monogamt (én mand, én kone
på samme tid) og uopløseligt

Tridentinerkoncilets lære om ægteskabets uopløselighed (XXIV. Session,
kanon 7, 1563) blev udformet mod
reformatorerne, ikke imod de ortodokse. Mens den katolske kirkes standpunkt er klart – dvs. at ægteskabet er
permanent – udelukker det ikke totalt
den form for pastoral fleksibilitet, der
indeholdes i økonomiens princip.
Fra: Richard P. McBrien, ”Katolsk tro
gennem to årtusinder”, Niels Steensens Forlag 1987.
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Shania Teresa Mortensen
Thomas Drostby
Tobias Tin Nguyen
Victor Fejø
Roselle Mae Diola Manansala
Vielse
Sana Riyad Abdul Jabbar og
Zydoon Neesan
Charmina Lourdes Ramos Rodeog
Jesper Rode

Første kommunion
Kavisan Satkunasingam
Clara Madeleine Stelsberg Knudsen
Mona Natalie Herman
Kenny Lukas Gashikanwa Kristensen
Emily Maria Heeran
Ida Languad
Emilie Louise Nissen
Anne Maria Favores Cabando
Isabella Madrona
Jacob Andreas Phung Vo
Celina Cruz Schneider
Adam Al-Khoury
Petros Al-Khoury
Kaaviya Ragu
Jassica MOntecino

Optagelse I den katolske kirkes
fulde fælleskab
Bendte Juul Hansen
Jesper Rohde
Dødfald
Vibeke Marie
Frantz Jacobsen
Carmalita C Sanchez Nørkjær
Jan Marek
Tuede-Elle Bajna
Francisco Fernandez Gonzales
Anna Josefa Nielsen
Birgit Maria Theresia Wohlert
Maya Westh

Firmelse
Firmelseskursus 2015-16
Navn
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Hvad sker i menigheden - Kalender

August
Søndag den 28. kl. 11.30: sommerfest
September

Søndag den 4. - kl. 10.00 Familiemesse
Søndag den 4. - kl. 11.15: Firmelses undervisning begynder
Lørdag, den 10. - Kirke rengøring fra kl. 10.00 - 12.00
Søndag den 11. k.l. 11.15: Førstekomunions undervisning begynder

Oktober

Søndag den 2. - kl. 10.00 Familiemesse
Lørdag, den 8. - Kirke rengøring fra kl. 10.00 - 12.00

November

Søndag den 6. - kl. 10.00 Familiemesse
Lørdag, den 12. - Kirke rengøring fra kl. 10.00 - 12.00

December

Søndag den 4. - kl. 10.00 Familiemesse
Lørdag, den 10. - Kirke rengøring fra kl. 10.00 - 12.00

Messetider
Tirsdag

Messe

17.00

På dansk

Onsdag

Rosary
Mass
Adoration

17.30
18.00
18.30 – 19.00

In English
In English
In English

Torsdag

Messe
Fællesspisning

11.00
Efter messen

På dansk

Fredag

Rosenkrans
Tilbedelse
Messe

15.30
16.00 – 17.00
17.00

På dansk
På dansk
På dansk

Lørdag

Rosenkrans
Messe

16.30
17.00

På dansk
På dansk

Søndag

Messe
Rosary
Mass

10.00
12.30
13.00

På dansk
In English
In English
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Sognepræst P. Alren Soosaipillai OMI, 45875688
alrenomi@gmail.com
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
Liturgi: P. Alren Soosaipillai OMI
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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