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hed.

Præstens

Vi er alle forskellige og vor forståelse af det samme budskab i dagens
verden, hvor man har forskellige interesser. Men vi har alle det samme
mål om at opbygge Jesu rige. Det vi
kan gøre er at begynde med vore egne børn. Jeg synes vi må give mere
tid til at danne vore børn og unge.
Som Paven i sin rundskrivelse
’Amoris Lætitia’ skriver, er familien
det første sted, hvor børnene kan lære om deres tro. Det er forældrene,
som er de første kateketer til deres
børn. Men samtidig har vi alle et fælles ansvar til at hjælpe vore børn og
unge for at de kan forstå, hvad det er,
de tror på.

leder

Kære Menighed,
Så er det blevet vinter. Der sker mange ting under vinteren. Den centrale
glæde i vinteren er Jule festen, hvor vi
fejrer Jesu fødsel. Ved Jesu fødsel
blev profeten Esajas forudsigelse ”Det
folk, der vandrer i mørket, skal se et
stort lys, lyset skinner for dem, der
bor i mørkets land. Du gør jubelen
stærk, du gør glæden stor;” (Es. 9, 12) fuldført. Jesu fødsel blev oplevet
som et håb. Men samtidig blev Jesu
fødsel en udfordring til mange. ”Se,
dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at
være et tegn, som modsiges” (Luk
2,34). Vi er glade og bliver samtidig
opfordret til at forkynde om dette
barn.

Jeg vil gerne i det kommende år fokusere meget på børnenes katekese,
dvs, undervise vore børn og unge om
deres tro. Om søndagen bliver vore
børn undervist i to hold; 1. første
kommunion og 2. firmelse. Der kommer flere hold i det kommende år.
Det kræver lidt mere arbejde og forpligtelse af vor kateketiske tjeneste.
Vi er en dejlig menighed, hvor vi
opbygger vor tjeneste med vore frivillige, som giver deres tid og kræfter for menigheden. Jeg siger tak for
de tjenester vi har modtaget fra jer og
vil gerne bede om flere frivillige at
komme frem. Så kan vi opbygge en
menighed hvor flere kan deltage i
dens tjeneste.

Vi, som nu deltager i forkyndelsen om
dette barn, som blev født for os for ca.
2016 år siden, møder også masser af
udfordringer. Man bliver mere og mere verdslig, og en konsum kultur overtager alles interesser. Den moderne
kultur fokuserer mere på menneskets
individuelle frihed og dets forskellighed, hvilket er godt, men jeg synes, at
man også skal være forsigtig. Som
pave Frans i sin rundskrivelse
’Evangelii Gaudium’ skriver, må vi
ikke være bange for at fremme Jesu
budskab, men skal forpligte os med
større iver, selvfølgelighed og trofast-

Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul
Med Herrens velsignelse
Pater Alren
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Foredrag aftner

Januar til april - 2017
Tidspunkt Foredrag holder

Titel

17. januar Sebastian Olden18.30-21.00 Jørgensen
(Katolsk historiker)

”Reformationens Danske Tabere”

25. januar John-Erik Stig Han19.00-21.00 sen
(Menighedsråds formand

“Sacred Art in St. Knud Lavard
Church: spiritual presence in an
example of modern Scandinavian
architecture” - På Engelsk

21. februar Iben Tranholm
18.30-21.00 (Teolog og journalist)

”En konvertits syn på reformationen”

14. marts
Julie Katrine
18.30-21.00 Goldschmidt
(Sogne præst ved
Lyngby kirke)

”Kvinders plads/tjeneste i Jesu
mission (Kirkens mission) ”

18. april
Astrid Andresen
18.30-21.00 (En dasnk katolik der
boede i Mexico i næsten 30 år

”Broder Jakobs liv og gerning i
Mexico”
OBS: Bro Jakob, en dansk franciskaner flyttede til Mexico og blev
missionær i Mexico

Disse foredrag-aftner er afholdt i forbindelse med reformationens 500 år jubilæum og pavens ønsker om at
bringe kirkerne sammen. Jeg synes at der skal være kun
en kirke som omfavner alle kristne.
Alle er velkomne til at deltage i foredragene: om der er
katolikker eller ej.
P. Alren
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Brændes eller begraves?
Af John-Erik Stig Hansen

Når danskerne dør vælger de fleste at
blive kremeret, dvs. brændt. En ny
instruktion fra Vatikanets kontor for
troslære understreger, at katolikker bør
begraves og ikke kremeres. Dette har
altid været kirkens holdning, og ind til
2. Vatikankoncil for halvtreds år siden
var det forbudt og forbundet med straf,
hvis en katolik ønskede at blive kremeret. Sådan er det dog ikke i dag,
hvor det under visse omstændigheder
er tilladt også for katolikker at blive
kremeret.

Kremering ændrer naturligvis ikke på,
at den afdøde ligesom alle andre skal
opstå til nyt liv. Det er således tilladt
for katolikker at vælge kremering
medmindre dette ligefrem skulle være
udtryk for en afvisning af den kristne
tro. Som sagt anbefales det at vælge
begravelse, men skulle valget falde på
kremering så er det vigtigt at afdødes
aske opbevares på kirkegårde eller
lignende indviede steder. Herved gøres det muligt at inddrage afdøde på en
mere synlig måde i familiens og menighedens liv og tro. Det er derimod
forbudt at opbevare afdødes aske i
hjemmet eller sprede den i naturen.
Instruktionen

Instruktionen fremhæver, at døden
gennem Kristi opstandelse har fået en
positiv betydning og ikke er en endegyldig slutning men derimod en forandring til nyt liv. Ved at begrave det
døde legeme viser vi den afdøde respekt, og kirken bekræfter gennem
begravelsesritualet vor opstandelsestro. Ved at begrave den afdøde på indviede kirkegårde eller i tilknytning til
kirkebygninger opretholder vi forbindelsen på tværs af tid og rum med
dem, der er gået forud for os. De afdøde er stadig medlemmer af kirken, og
døden er ikke blot et privat anliggende
men vedkommer hele menigheden.

(Ad resurgendum cum Christo) findes på engelsk via Vatikanets hjemmeside www.vatican.va

Vore aktive unge
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Laver julekrybben

Lektor

Underviser børn

Det engelske kor
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Menighedssalen skal ombygges
Af John-Erik Stig Hansen
Over de sidste ti år er Sankt Knud
Lavard menighed i Lyngby fordoblet
i medlemstal. Dette er glædeligt og
giver os et økonomisk og ressourcemæssigt grundlag for at være en aktiv
katolsk tilstedeværelse i lokalsamfundet og samtidigt have et aktivt kirkeliv til understøttelse af hinandens
trosliv. Vi har imidlertid en alvorlig
begrænsning i vores aktivitetsmuligheder i form af en for lille menighedssal, der jo ikke er ændret i størrelse eller funktionalitet i takt med
udvidelsen af menigheden pga. nedlæggelse af nabomenighederne i Søborg, Hørsholm og Birkerød. Menighedssalen er ganske enkelt blevet alt
for lille, og dette opleves ugentligt
ved kirkekaffen, når vi prøver at etablere ældreklub eller voksenkatekese,
og især når vi forsøger at undervise
vores børn og unge. Gennem flere år
har menighedsrådet arbejdet med mulige løsninger på problemerne, og vi
er nået frem til et forslag som beskrevet nedenfor. Vi har fået et tilbud fra
entreprenørfirmaet Zethner, som
Sankt Knud Lavard skole i øvrigt
også bruger. Samtidigt har vi opsparet bla. arv og overførsler fra Birkerød/Hørsholm, hvilket gør det muligt
for menigheden at betale en meget
væsentlig del af de anslåede omkostninger ved en ombygniing.

lens nordre ende med plads til ca. 20
elever samt indretning af mødelokale/
samtaleværelse til ca 8 personer) dels
at kunne gøre dette inden for realistiske økonomiske og tidsmæssige rammer.
Menighedsrådet har vedtaget et forslag (jf illustrationen), som giver maximal størrelse af menighedssalen.
Køkkenet skal bevares og døren i
menighedssalen ud til haven bevares.
Der nedbrydes skillevæg samt væggene til de små bagvedliggende rum
på østsiden, således at der bliver ét
stort rum med en lille gang bagved
afskåret ved skydedør. Toilettet bevares, og der laves en skydedør, som
gør det handicapvenligt, og der etableres et mødelokale i bagerste rum.
Garderoben rykkes til kælderen og
brug af toiletterne i kælderen anføres
ved skiltning. Der skal dog bevares
en enkelt knagerække i salen til gangbesværede. Der laves kontor på 1. sal
via en genetablering af tidligere dør,
og dør fra gæsteværelset/kontoret ind
til præsteboligen aflåses.
Bispedømmets ledelse har vurderet
forslaget og kan støtte det. Det er derfor sendt til fonde i Tyskland med
anmodning fra bispekontoret om tilskud. Såfremt svaret er positivt vil vi
iværksætte arbejdet i begyndelsen af
2017 mhp. færdiggørelse inden fejringen af kirkens 60 års dag i august
2017.

Sigtet med menighedsrådets prioritering af ombygningen af menighedssal/præstebolig er dels at skabe bedre
rammer for menighedens aktiviteter
(kirkekaffe, menighedsaftener, receptioner) inkl. samtidig undervisning
(foldedørsadskillelse af menighedssa6

Lige før jeg sendte dette blad til trykkeri fik jeg et glædeligt budskab fra
general vikaren, pater Niels Engelbrecht, at Bonifatiuswerk der deutsechen Katholiken har bevilliget EURO 70.000,- til udvidelsen af menighedssal. Det er jo den stor jule gave vi har foret . Takkat være til der deutsechen Katholiken.
P. Alren
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Årets Adventsfest

Kirkens 60 års jubilæum
Det flotte kirkerum vi ´har i Lyngby blev bygget for 60 år siden (1957)
under pater Kings pastorat. Vi fejrer glædeligt dets 60 års jubilæum den
20. august 2017 sammen med vor kære biskop Czeslaw Kozon som hoved celebrant. Festmassen fejres højtideligt kl. 11.00. Der fejres kun en
messe. Skriv venligt på jeres kalendere.
P. Alren
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CARITAS’ LOPPEMARKED I KÆLDEREN

Der holdes loppemarked i
kirken keler lokal om nogle
søndage. Kontakt venligst
Tuulikki Rene Albeck
tuulikki@post.tele.dk
Pengene går til Caritas
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Interview med Eleanor
Langkjær

oplevede f.eks. da Roald Amundsen landede og husker også da
Fridtjof Nansen døde og vi oplevede ligtoget.
Min søster Ingrid blev født i 1930,
og lykkelig var jeg, for jeg havde
savnet at have søskende.

v/Susanne Viby

Eleanor
er
et
kendt
ansigt i
Skt.
Knud
Lavard
kirkes
og det
er
en
altid en
glæde
for os
at møde hendes venlige og omsorgsfulde væsen - altid interesseret i sine medmennesker. Jeg har
fået den ære at interviewe hende
om hendes næsten 95- årige liv,
der begyndte i Oslo, om hendes
tilknytning til Danmark og hendes
vej til troen.

Jeg gik i søndagsskole allerede
inden jeg kunne læse, og elskede
det. Min mor var ikke aktiv kirkegænger, men hun havde en dyb tro
i livet på, at alt nok skulle gå, og
da jeg var lille bad hun som aftenbøn med mig Nu lukker sig mit
øje. Senere, da jeg lærte at læse,
var det dejligt selv at kunne læse
salmerne, når jeg sad i sengen.
Særlig én salme gjorde et stort
indtryk på mig og det var Nærmere, Gud, til dig.

Jeg er født i Oslo. Mor kom fra
Danmark og min far fra Norge. De
mødtes lige før 1.Verdenskrig i
København, da han en tid arbejdede som diplomoptiker hos Thiele.
De bosatte sig efter krigen i Oslo
og jeg blev født 4 dec. 1921. Jeg
havde en dejlig barndom, mange
gode venner, massevis af sne, ski
og skøjteløb og cykling. Mine forældre var meget aktive og interesserede i samfundet og tog mig
med til alt muligt spændende. Jeg

Eleanor,6 år, på ski. Oslo, 1927
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jeg var en måned hos hendes familie i Berlin.
Der var Olympiade i Berlin det år
og familien tog mig med en dag,
hvor vi oplevede nogle af konkurrencerne og opvisninger med heste, og jeg var til afslutningen af
Olympiaden, det var storslået og
meget spændende.
Berlin var meget præget af Hitler,
der Führer, som havde skabt orden
i deres kaos og der var propaganda
mange steder. Folk var begejstrede, også Gudruns familie. Når vi
gik tur på gaden, kom der flokke
af Hitler-jugend marcherende, og
politiet var i flotte uniformer. I
skolen skulle børnene sige Heil
Hitler! Selvom det hele var flot
med masser af hvidt og lys, noget
storslået, syntes jeg at det var
uhyggeligt! Jeg følte, at det ikke
var rigtigt. Gudrun og jeg skrev
sammen en tid derefter, men så
gled det ud.

Eleanor,9 år, står i midten af mor og
far og den nye lillesøster. Oslo, 1930.

”Den salme sang folk ombord på
Titanic, mens den gik ned”, fortalte de voksne.
Jeg sang den igen og igen, mens
jeg tænkte på alle de forliste.
Vi var på mange sommerferier i
København hos mormor og morfar, og vi skulle altid i Dyrehaven,
i Tivoli og i Cirkus Schumann.
Det var dejlige oplevelser og jeg
kom til at holde meget af Danmark. Min mor læste altid H.C.
Andersens eventyr som godnathistorie, og når jeg så kom til Dyrehaven, følte jeg, at jeg allerede
kendte stedet med alle de knudrede træer- ligesom i Fyrtøjet.

Da jeg gik i 3.g kom 2. Verdenskrig og Norge blev besat. Det betød at vores land blev helt isoleret,
man måtte ikke have radio eller
sende breve. Det gav en knugende
fornemmelse i mig, som varede
alle de fem år til krigen sluttede.
Den knugende fornemmelse glemmer jeg aldrig.

Da jeg var 14 år i 1936 og gik i
mellemskolen, havde vi elevudveksling med tyske skoleelever.
En tysk pige, Gudrun, boede en
måned om sommeren hos mig og

Efter gymnasiet gik jeg på handelsskole og lærte bl.a. maskinskrivning og stenografi på norsk,
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skole. Dengang vidste jeg intet om
den Katolske Kirke, men forhørte mig
hos en god ven, som var katolik. Hun
fortalte, at Pastor King i Skt. Knud
Lavard kirke havde undervisning, så
jeg tilmeldte mig - i begyndelsen
sammen med min mand, men han trak
sig igen. Jeg blev optaget i kirken d. 8
dec.1960, og det var på latin, for det
var før 2. Vatikankoncil. Pastor King
sagde, at jeg ikke behøvede at melde
mig ud af folkekirken, så jeg fortsatte i
den også, fordi min mand var medlem
der. Jeg kom ikke ofte i den Katolske
Kirke efter min optagelse, men jeg var
meget knyttet til den i mit hjerte.

Eleanor 14 år med søster Ingrid. Oslo,
1937
engelsk og tysk -det tyske var vi ikke
meget for!

Da min mand døde for en del år
siden, blev han begravet i Lyngby
Kirke. Min datter Bente og jeg blev

1. maj 1946 kom jeg via nogle af mine
forældres danske venner til et sekretærjob i København. Det var pragtfuldt at komme til København og efter
2 måneder mødte jeg min mand Sven.
Vi blev gift i 1947, bosatte os i en lejet
villalejlighed i Sorgenfri og fik vores
søn Bjarne og derefter tvillingerne
Bente og Charlotte - på to år havde vi
3 børn, så vi havde travlt, for jeg havde stadig job, men vi havde hjælp fra
en ung pige nogle timer dagligt. Min
mand fik et godt job som sælger af
kopimaskiner og var konsulent bl.a.
for Mærsk, så kunne jeg gå hjemme
og tage mig af børnene. Efter nogle år
fik vi et rækkehus på Bækkevangen i
Lyngby og her fik vi vores fjerde barn,
Marie Louise.

Eleanor og Sven Langkjær, 1949, på besøg hos Svens onkel og tante på herregården Sæbygård ved Frederikshavn, hvor
Svens adelsslægt kom fra.

Jeg var ikke aktiv kirkegænger, men
noget blev vakt en dag, da jeg på
Lyngbygårdsvej passerede en af de
katolske søstre fra Skt. Knud Lavard
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meget glade for præsten, så vi fortsatte med at komme dér til gudstjenester. Men efterhånden følte jeg,
at jeg kun skulle være i den Katolske Kirke, så jeg kom til messer i
Skt. Knud Lavard kirke, og det har
jeg fortsat med. Jeg har en stor glæde i at være med til at oplæse tekster til messen, for herigennem får
jeg rig mulighed for at komme dybere ind i Biblen.

ramt af cancer og blev opereret, var
det lige op til, at jeg skulle på en
rejse til Lourdes. Jeg kom ikke afsted, men de bad for mig i Lourdes.
Det gav mig en stor ro og jeg blev
rask.
Forbøn har også hjulpet mit barnebarn, der som voksen fik en tumor i
hjernen og lægerne gav ham 2½ år
at leve i. Der blev virkelig bedt for
ham hos Karmelitsøstrene i Hillerød, og han blev rask og er nu tilbage i fuldtidsjob. Bøn gør undere!
Guds kærlighed er så vidunderlig
og livet i Hans kærlighed er virkeligt spændende!

Min datter Bente er nu blevet optaget i Den Katolske Kirke og det
giver os en fælles glæde.
Der har også være sorger i mit liv,
som da min mand døde, og da min
datter Marie Louise døde af sclererose i 2007 og da min søster Ingrid
døde i 2014. Bønnen hjælper mig
igennem alt dette og til at forstå, at
jeg ikke har mistet dem, for vi er
sammen hos Gud. Bøn er alt afgørende for mig. Også forbøn betyder
meget- den kan helbrede, har jeg
erfaret. Da jeg for 15 år siden blev

Jeg var i New York sidste år med
mit barnebarn, Camilla, og da jeg
kom til paskontrollen og vagten så
mit pas og min høje alder, så han
på mig og udbrød: ”God bless you ,
madam!”
Og sådan har det været hele vejen
igennem mit liv, så jeg kan kun sige: ”Tak, Vorherre!”

Årets sommerfest
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Watoto SKOLEPROJEKT
Hver den første lørdag i
måneden holder Watoto
skoleprojekt, film aften i
Sct. Knud Lavard Kirkes
menigheds sal, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kgs.
Lyngby, efter vigiliemessen (Starter kl. 17). Aftenen slutter ca. kl. 21.
Kom til et hyggeligt samvær og støt Watoto skoleprojekt, der sikrer
skolegang for 317 fattige piger i Kashumo pigeskole i Congo. Vi støtter
177 piger i 1. klasse, og 140 piger i 4. klasse, 317 piger i alt.
Vi spiser aftensmad sammen (gratis), og ser derefter en religiøs eller
god meningsfuld film.
Alle penge der bliver doneret går ubeskåret til Watoto skoleprojekt.
Du Kan tilmelde dig hos Petrea 29654569, hos Adrienne, tlf. 52 22 14 84,
eller hos Astrid, tlf. 29 26 65 07, eller bare komme og være med på selve
dagen.

Glædelig jul
samt et godt nytår
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Særlige messer og
arangementer
i januar og februar

Jul og Nytårs messer
Torsdag, den 22. december
08:00 - Skolens Krybbespil

Sændag, 1. januar
Maria, Guds Moder,
10:00 Hømesse
13.00 Mass in English

Lørdag, den 24. december
16.00 – Jule aften højmesse
22.30 - Julenat Højmesse

Søndag, 8. januar
HERRENS ÅBENBARELSE
(Hellig 3 konger fest)
10:00 Familiemesse
13:00 Mass in english

Sundag, den 25. december
HERRENS FØDSEL
10:00 - Højmesse
13:00 - Mass in English

Søndag, 09. januar
Herrens Dåb
Messe kl. 17.00

Mandag, den 26. december
Anden juledag
STEFAN, den første martyr (†~35)(f)
10:00 - Messe
15:00 -Vietnamesisk messe

Lørdag, 14. januar
10:00 Kirkerengøring

17. januar
18.30-21.00 Foredrag aften
25. januar
18.30-21.00 Foredrag aften

Fredag, den 27. december
DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS,
MARIA OG JOSEF (f)
10:00 - Højmesse
13:00 - Mass in Eenglish

Søndag, 29. januar
Skt Ansgars fest
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Lørdag deb, 31. december
Nytårsaften
16:30 - Taksigelses Messe

Søndag, 5. februar
HERRENS FREMSTILLING I
TEMPLET
10:00 Højmesse
13:00 Mass in english

Søndag, den 1. januar - Nytårsdag
Maria Guds Moder fest
10.00 - messe på dasnk
13.00 - mass in English

21. februar
18.30-21.00 Foredrag aften

Søndag, den 7. januar - Herrens åbenbarings fest
10.00 - messe på dansk
13.00 - mass in English
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Sognepræst/ Parish prist - P. Alren Soosaipillai OMI, 45875688
alrenomi@gmail.com
Liturgi og Katekesis: P. Alren Soosaipillai OMI
Menighedsråd /Parish council
Formand: John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 (17-18) Chairman
drjohnerik@gmail.com
Sekretær: Michael Høier Clausen, 48 422 430 Homepage
michael.hoier@hotmail.com
Katekesis/ Catechism
Førstekommunion: Eva Maria L. Hansen, 25 787 699 First Kommunion
em.linnemannhansen@gmail.com
Ministrant undervisning: Kristofer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com
Firmelse John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 Confirmation
www.firmand.dk
Andet Others
Økonomi/forvaltning Gerda Krarup, 21 905 299 Finances/Administr.
gerdask2010@hotmail.com
Social Dorte Linnemann, 39 677 699 Social events
dorte.linnemann@gmail.com
Hjemmeside Michael Høier Clausen, 48 422 430 Homepage
michael.hoier@hotmail.com
Koret: Christine Halle
christina.halle.dk@gmail.com
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)
Co-ordinator for English Ministry
Susan Bjerregaard Nielsen
susan.bjerregaard.nielsen@gmail.com
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