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Kære Menighed
Så er vi nær julen. Julefesten betyder
meget for os og for hele verden. Jesus blev født for at give fred og frelse
til hele verden. Englenes glade sang,
“Ære være Gud i det højeste og på
jorden! Fred til mennesker med Guds
velbehag!” (Lk. 2,14) bekender det
højtideligt. Jesus er jo den længe ventede Messias, Kristus, men da han blev
født, blev han introduceret som Gud’s
søn. Englen sagde til Maria, “Derfor
skal det barn, der bliver født, også
kaldes helligt, Guds søn.” (Lk. 1,35b)
og Evangelisten Johannes introducerer i sit evangelium Jesus som Gud
selv. “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”
(Joh. 1,1)
Fredagen, før vi fejrede Krist Konges
fest, var det ”Black fredag”, hvor der i
storcenteret var sat en flot rød stol op
med en fint udsmykket trone med en
rød farve, som lignede en konges stol.
Jeg kender ikke traditionen i Dan-

mark, men da jeg så det, forestillede
jeg mig, at Lyngby kommune havde
forberedt en trone til Krist Konge og
indbudt hele byen til at fejre Jesus
Kristus som Universets konge. Jeg
takkede kommunen inde i mig selv
og fejrede festen højtideligt sammen
med menigheden. Jesus blev også introduceret som en kongesøn, som blev
født for at frelse sit folk fra djævlens
magt, “Gud Herren skal give ham
hans fader Davids trone; han skal være
konge over Jakobs hus til evig tid.”
(Lk. 1,32-33) En, der nu sidder og
læser evangelierne, kan måske have
det svært med at forstå, hvem Jesus
er, men mange, der har troet og tror
på ham, har oplevet hans nærvær og
beskyttelse. Det har jeg også adskillige gange. Det er ham der kom til
verden og han skal trænge ind i vort
indre.
Det, vi har brug for er, at vente på
hans komme i vort indre selv. Jesus,
hvis fødselsdag vi nu fejrer, er Guds
søn og en evig konge, som skal opleves med et åbent hjerte. Lad os derfor
åbne vore hjerter for Messias, som
blev født I Betlehem for 2018 år siden, men som er her til stede iblandt
os, så vi kan opleve Hans kærlighed
og barmhjertighed i vort indre og give
dette videre til andre. Må vor fejring
af Jesu 2018 års fødselsdag invitere
og opfordre os til at være et tegn på
Jesus nærvær for dem, der har brug for
at møde og opleve Ham, som vi selv
har oplevet.
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Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig
jul. Må den nyfødte Guds søn velsigne og bevare os alle. Må han opfylde
vores hjerters ønsker i det nye år.

Med venlig hilsen og Herrens velsignelse
P. Alren

Offerlys - hvorfor?
Jeg har svært ved at bede:
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,
og jeg har nok altid lidt halvtravlt.
Hvad skal jeg gøre?
Tænde et offerlys til Gudsmoder!
For det lille lys, som jeg tænder
er et tegn på min kærlighed,
er et lille stykke af mit hjerte,
er et øjeblik af min tid
og er altså et lille stykke af mig selv.
Dette lys, som nu brænder,
er min lille bøn med alle mine hjerteanliggender,
og bønnen fortsætter,
når jeg om lidt forlader dette sted.
- Tekst efter et andagtsbillede i Domkirken i Sienna, Italien
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Hvordan er menighedsrådets arbejdsopgaver
organiseret?

Menighedsrådet har nu fungeret nogle måneder og har afholdt regelmæssige
møder. Referaterne fra møderne er tilgængelige for menigheden på kirkens
hjemmeside og på opslag i kirken.
Rådets mange arbejdsopgaver er fordelt på de enkelte medlemmer efter
kompetence og interesse – og naturligvis også med deltagelse af andre af
kirkens medarbejdere.
a.
Liturgi: P. Alren, Gunnar Lorenzen, Kristoffer Martensen, Martin Ebert
og korleder mv .
b. Katekese: Eric Maillet og Martin Ebert (firmelse) + 5 kateketer
(førstekommunion).
c.
Kommunikation: P. Alren, Susanne Viby, Simon Rabbe, Jan Kozon,
Jette Halle og Gunnar
Lorenzen .
d. Økonomi: p: Alren, Eric Maillet, Michele Fejø og Gerda Krarup
(regnskabsfører).
e.

Engelsk menighed (koordinatorer): Fergus Clancy og Tummas Planck.

f.

Vedligeholdelse: Tummas Planck og Kristoffer Martensen.

g. Skolen: Sebastian Horch (menighedens repræsentant I skolens
bestyrelse).
h.

Kirkeskat og Fundraising: Fergus Clancy og Martin Ebert.

i.

Arrangementer: Martin Ebert og Sebastian Horch.

j.

Pastoralråd: Michele Fejø.

Udvalgene kommer med forslag til menighedsrådet, men træffer ikke selv
beslutning.
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Menighedsrådet fra venstre mod højre:
Fergus Clancy, Tummas Planck, Martin Ebert (bagest), Michele Fejø, Gunnar
Lorenzen (bagest), Eric Maillet, Sebastian Horch (bagest), Pater Alren

Informationsmøde for menigheden
Menighedsrådet ønsker på regelmæssig basis en dialog med
menigheden om rådets beslutninger og planer.
Næste informationsmøde afholdes i menighedssalen under
kirkekaffen søndag den 31. marts 2019.
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Festlig 1. adventssøndag
Af Tuulikki Albeck

Den 1. adventssøndag blev en dag
med massevis af oplevelser.

ten, men da det kom til stykket blev
vi omkring 60 mennesker. En næsten
fyldt menighedssal! Der var mange
lækre og spændende retter at blive
mæt af, og det blev vi. Det som var
særlig glædeligt var, at alle dele af
menigheden var repræsenteret, både
dansk-, engelsk- og vietnamesisk talende. Vi skal gøre en større indsats for
at forene de forskellige dele. Vi har så
meget at tilbyde hinanden.

Vi startede med en dejlig gudtjeneste
med indsættelse af Flemming Larsen
som ceremonimester. En stor dag for
ham og os. Som p. Alren sagde ved
selve indsættelsen: Det er én af de
vigtigste tjenester vi har i kirken. For
os kirkefolk er det altid dejligt at se,
når alt glider som det skal. Det er helt
rørende at se, hvor myndigt og venligt
Flemming og Kristoffer vejleder de
mindre messetjenere. Tillykke med
dig, Flemming!

Medens vi spiste, redegjorde Eric
Maillet for menighedsrådets arbejde.
Han fortalte, at de første 2 år vil blive
brugt til at få orden i de praktiske
ting, gennemføre reparationer og ændringer, som vi har råd til lige nu, og
de sidste 2 år vil rådet koncentrere sig
om den spirituelle del.

Herefter vankede der et stort tagselv-bord i menighedssalen. Vi havde
bedt menigheden om at skrive sig på
listen bagved i kirken for at se, hvor
mange vi blev. Alle blev opfordret til
at komme med en ret pr. familie. Der
var ikke ret mange som stod på lis-

Samtidig var loppemarkedet åbent,
og der blev solgt rigtig pænt. Næsten

Foto: Flemming Larsen
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2.000 kroner blev det til Caritas’ arbejde. Anni og Tuulikki fik hjælp af 4 firmander, hvilket var dejligt. Det er Eric’s tanke, at firmander skal lære mere
om også den praktiske del af kirkens
og menighedens arbejde. En rigtig god
idé.
Det blev en dejlig dag for os alle, selvom Wiktor, Bursha og Marlin måtte
døje med den kedeligste del: opvask
og rengøring i menighedssalen. Stort
tak for Jeres hjælp!

Foto: Wiktor Pizyc

Foto: Wiktor Pizyc

Foto: Wiktor Pizyc
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Invitation to Theology of Body weekend with
Christopher West in April 12-14, 2019

What does it mean to be human? What
is the source of your desire, especially
sexual desire? What is behind our desire for good food, beautiful landscape
and captivating music? What does
it mean to have authentic friendship,
and what is at the core of our desire for
sexual union? Why being a man, am
I attracted to woman, this mysterious,
deep and gentle creature, so unique
and mesmerizing? Where do we come
from and where are we going?

hundreds of almost anonymous Facebook friends, man is oftentimes lost.
Theology of the Body (TOB) is Saint
John Paul II’s response to the cultural
confusion of the past century. In the
Theology of the Body, St. John Paul
II answers the question of where to
take this ache of the human spirit that
looks for completeness, by showing in
clear, profound ways how our deepest
desires of body and soul are meant to
lead us to the infinite, to God.

These questions are DECISIVE for
understanding what it means to be human and how to orient our lives and
our actions toward authentic fulfillment.

We (Sumi and Robert) attended four
TOB courses in the USA and had a
life-changing experience. As a result, we started a TOB course at Saint
Knud Lavards Church under Companions on Wednesdays (that is still ongoing) and were thrilled to see the course
participants respond with joy and ex-

Living in the century of technology,
the century of hyper-loneliness and
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citement. We came to the conclusion
that this message needs to be shared
and spread from within the church and
to the margins and outskirts of human
experience. In the Theology of the
Body, St. John Paul II has given us the
antidote to the cultural ills of today,
and we want to bring this healing balm
to Denmark.

gymnasium in Copenhagen where
people will experience their new, highly acclaimed “Made for More” presentation. During the two-hour event,
Christopher West and internationally
touring singer-songwriter Mike Mangione will creatively weave together live music, movie clips, YouTube
videos and sacred art for a powerful
evening of beauty and reflection on
the meaning of life, love, and human
destiny. Participants will leave with
a faith-filled vision of hope that will
instill in them the sheer wonder and
joy of being alive. “Made for More”
will be followed by a two-day retreat
on April 13-14 “Living the Joy of
Love,” which further unfolds the major themes and teachings of the TOB.
Live music concert with Mike entitled
“Holy Campfire” will happen after
common dinner on Saturday, April 13
at Saint Augustine church. The event
can gather up to 150 participants and
includes two lunches and a dinner,
and course guidebook. During first
two weeks after opening the registration, 60 tickets were sold. If you are
18 years of age and above and want to
learn more, please, join us! You will
learn to see yourself, your body and
people around you through lenses of
goodness. You can learn more about
the COR event and register at: http://
corproject.work/ . If you need to more
information, talk to us after English
Mass.

We invited Christopher West with
COR (Latin for the heart) project
members from USA to share the good
news of the TOB and thereby bring to
our senses the revelation to enter head
and heart into the biggest mystery hidden in God from eternity. We hope that
COR visit will open the eyes of people
struggling with their identity, sexuality and questions for the meaning of
life and human desire. Imagine young
people who are currently giving-in
into lies about their bodies through indulgence and lust being, through TOB
message, captivated by message of
the beauty and gift of being man and
woman; lives that can be restored and
regenerated in the power of the Truth
Incarnate. Marriages in which people
hide their wounds that should be exposed to Christ healing in Truth. This
is just a glimmer of what the COR visit can bring, transforming our catholic
communities in Denmark and providing a spark that can ignite the fire of
holy families, marriages, people who
are dating and seeking for a spouse.
The COR visit consists of three parts.
On April 12, 2019, the COR Project
team will hold an evening event in
Englesalen at the Niels Steensens

Sumi and Robert Olinski
(sumi.olinski@gmail.com,
robert.olinski@gmail.com)
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Hvad er fasten, og hvad indebærer den?
Fasten er et middel

Det er vigtigt at huske, at fasten ikke
er et mål i sig selv, men først og fremmest et middel til at fordybe os mere
i Vor Herres lidelse, død og opstandelse. Som det udtrykkes i bispedømmets fastebestemmelser:
”I hele fastetiden bør man bestræbe sig
på at samle sig mere om alt, der kan
fremme ens trosliv, og mere ihærdigt
at øve kærlighedens gerninger […]
Det gør ikke noget, at vi oplever, at
fastetiden har en vis karakter af strenghed, netop fordi vi ønsker at samle os
om Jesu lidelse. Så meget desto mere
vil vi kunne opleve påskens store
glæde, og vort trosliv få et dybere indhold […] Det er nødvendigt for mange
at genopdage den åndelige betydning
af fastetiden”.

Lige nu fejrer vi juletiden, men når vi
kigger frem i det nye kirkeår på det
kommende kvartal, vil det være fokuseret på fastetiden, som begynder med
askeonsdag den 6. marts, og i høj grad
vil præge den liturgiske kalender.

Årets bodsdage

Alle troende er af Guds lov forpligtet
til, hver på sin måde, at gøre bod. For
at alle kan være fælles om en bestemt
form for bod, har Kirken foreskrevet
bodsdage og fastetid, hvor de troende
ganske særligt vier sig til bøn, fromhedsøvelser og kærlighedsgerninger,
fornægter sig selv ved mere trofast
at opfylde deres forpligtelser og ved
faste og afholdenhed.

Fasten er en særlig bøns- og bodstid,
en tid til omvendelse og kærlighedsgerninger som forberedelse til fejring
af påsken og Kristi opstandelse. Herom siger Det andet Vatikankoncils
konstitution om liturgien, Sacrosanctum Concilium: ”Fastetiden har en
dobbelt opgave. Den skal minde om
eller forberede til dåben, og den skal
gennem boden forberede de troende
til at fejre påskens mysterium, idet de
ivrigere lytter til Guds ord og giver
sig tid til bøn. Dette skal træde klarere
frem i lyset af både liturgien og i den
liturgiske undervisning” [109].

Fredage er bodsdage

Alle årets fredage, hvor der ikke fejres
en højtid, er bodsdage. I bispedømmet
kan man om fredagen i stedet for at
afholde sig fra kød (abstinens) vælge
andre former for at markere fredagen
som bodsdag, f.eks. ved at afholde
sig fra anden føde, fra bestemte drik-
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ke eller fra andet, f.eks. fornøjelser,
eller ved at øve særlige kærlighedsgerninger, bede mere og lignende.
Denne frihed til selv at vælge formen
for bodsøvelse må ikke føre til, at man
tager fredagen som bodsdag mindre
alvorlig.

vi tager fastetiden alvorligt og ikke
mister den åndelige iver. Det er nødvendigt for mange at genopdage den
åndelige betydning af fastetiden.

Fastebidrag

Faste, bøn og åndelig fordybelse er
vigtige elementer i fastetiden. Vor
fordybelse i troen skal dog altid være
ledsaget af vilje til håndgribelige
udtryk for næstekærlighed. Derfor er
der til fastetiden også knyttet en formaning til at give et konkret bidrag til
nødlidende. Det kan ske ved at deltage
i ’Caritas Danmarks’ fasteaktion eller
ved på anden måde at bidrage materielt til mennesker i nød.

Fastetiden

Askeonsdag den 6. marts og langfredag den 19. april, som indleder og
afslutter fastetiden, er både abstinensog fastedage til minde om Herrens
egen faste, lidelse og død. Disse to
dage er forpligtende faste- og abstinensdage, dvs. på disse dage skal man
faste og afholde sig helt fra kødspiser.

Hvem er forpligtet?

At faste betyder, at man højst spiser ét
fuldt, men enkelt måltid om dagen og
lader de øvrige måltider være et minimum, hvis ikke man helt undlader
dem.

Personer fra 14 år og opefter er
forpligtet af bestemmelsen om, at fredage er bodsdage, og askeonsdag og
langfredag er abstinensdage (kødløse
dage); fra man er fyldt 18, til man er
fyldt 59 år, er man også forpligtet til
at faste. Forældre opfordres til at tale
med deres børn om betydningen af at
overholde Kirkens bestemmelser på
dette område og til at markere bodsog fastedage i familien.

I hele fastetiden bør man bestræbe sig
på at samle sig mere om alt, der kan
fremme ens trosliv, og mere ihærdigt
at øve kærlighedens gerninger. Man
bør om muligt undgå fester og overdrevne fornøjelser, da fastetiden er en
alvorens tid. Det gør ikke noget, at vi
oplever, at fastetiden har en vis karakter af strenghed, netop fordi vi ønsker at samle os om Jesu lidelse. Så
meget desto mere vil vi kunne opleve
påskens store glæde, og vort trosliv vil
få et dybere indhold. Det er vigtigt, at

Menigheden ønsker dig en velsignet
fastetid 2019, hvor du må vokse i troen!
Kilde: Bispedømmets hjemmeside
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Assisi ovenfra

En eventyrlig retræte
Af Gunnar Lorenzen

Jeg står i en lille bjergby midt i Italien
– en hellig by ved navn Assisi. Den
ligger på en bjergskråning i Umbrien.
Turistbussen kunne ikke køre helt
derop, så den sidste del af turen måtte
foregå i taxa.

som består af en gruppe kristne
personer med meget stort kendskab
til den hellige Frans og hans historie.
Assisi-kredsen arrangerer to gange
om året en rejse til Assisi. Den ene
af de to rejseledere har været i Assisi
flere gange om året i 30 år. Nogle var
ligesom jeg med for første gang.

Jeg er ikke alene. Vi er en gruppe på
24 personer, som alle længes efter
at gå i den hellige Frans af Assisis
fodspor. Det er en økumenisk gruppe
med 4-5 aktive og pensionerede
folkekirkepræster. Vi er kun 6
katolikker fra forskellige menigheder.

Rejsen varede i ni dage. Vi fløj til
Rom og kørte derfra i bus 3 timer til
Assisi, hvor vi skulle bo hos nogle
franciskanersøstre (et kommunitet ved
navn Alcatarine) midt i byen. Søstrene
var meget søde og hjælpsomme og
unge, da huset rummede novicer
fra hele Italien. Indkvartering i
enkeltværelse med eget bad var en

Jeg har længe haft lyst til at besøge
Assisi og fandt på internettet en
forening ved navn Assisi-Kredsen,
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selvfølge. Søstrene sørgede for alle
måltider med dejlig italiensk mad – og
god rødvin og hvidvin.
Byen har ca. 1.000 indbyggere, hvoraf
en meget stor del er franciskanere af
meget forskellig observans. Centrum
var naturligvis den store pavelige
basilika, hvor Frans ligger begravet.
Vi blev vist rundt af den danske
franciskaner Theodor, som mange
kender fra hans tid i Roskilde. Men
også den store katedral, hvor det
første kvindelige medlem af ordenen,
Clara, ligger begravet er imponerende.
Turene gik rundt til alle steder, som
havde en relation til Frans og hans liv
– herunder hans fødested og det sted,
hvor han blev syg og døde.

Den pavelige basilika
morgenstunden. Aftenen forinden
blev der uddelt gratis mad og vin på
torvet i byen. Om formiddagen var der
et stort optog med byens skolebørn,
honoratiores og gæster fra de
omliggende egne. Om eftermiddagen
var der en stor procession med
ærkebiskoppen i spidsen til den
pavelige basilika. Hvert år bringer
en af de omliggende provinser
olivengrene med. I år var det Napoli.
Der blev fejret Vesper og uddelt
olivengrene. Min egen hænger stadig
hjemme ved min rosenkrans.

Hver morgen begyndte med en
økumenisk andagt i søstrenes kapel,
men vi katolikker fik naturligvis også
mulighed for at deltage dagligt i en
messe. Nogle morgener bad vi Vesper
med søstrene og fejrede derefter
morgenmessen.
En helt særlig dag var den 4. oktober
– Frans af Assisis helgendag. Hele
byen stod på den anden ende fra

Klosterhaven

Indgang til klostret
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Procession
Det vil her føre for vidt at beskrive Efter en lille uge kørte vi med bussen
alle de steder, som vi besøgte i Assisi. nordpå igennem Toscana til den lille
Det var en eventyrverden med stilhed, bjergby La Verna, hvor Frans fik sine
bøn og tak til Gud.
stigmater. Vi så også den klippehule,
hvor Frans boede i nogen tid. Næste
dag kørte vi til Ravenna og beså de
smukke og meget gamle mosaikker i
kirkerne der, inden rejsen gik hjem fra
Bologna.
Det tager land tid efter hjemkomsten
at bearbejde alle de mange indtryk og
oplevelser. Det var nogle dage i en
anden verden – en hellig verden, som
fortæller om Guds vej med det enkelte
menneske, der adlyder Ham og søger
Ham af hele sit hjerte.

Søstrenes kapel
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Fastelavn 2019

Kom og slå katten af tønden udklædt!
Søndag den 3. marts efter højmessen kl. 10.
Alle får en fastelavnsbolle.

En gruppe i menigheden arbejder på at lave et roligt hjørne for
børnene, bagest i kirken. Til det formål har vi brug for nogle brugte
børnemøbler, siddepuder, kristne børnebøger, med mere. Hvis I
ligger inde med noget som I gerne vil forærer os, så henvend jer til
Susanne på telefon 21 75 62 63 eller på mail majaviby@hotmail.com

15

Renhold af kirken
Af Tuulikki Albeck

Det er ikke første gang jeg skriver om
kirkens rengøring, men der er sket nogle ting siden sidst, hvorfor jeg igen
henvender mig til Jer.

For et par måneder siden skete der
igen noget. En anden gruppe af Companions begyndte at gøre rent i kirken
lørdag aftener efter den danske messe.
Ikke hver lørdag, men ofte. De koncentrerer sig særlig om området omkring alteret, tabernaklet og sakristiet.
Dertil kommer toilettet i kirkesalen.
Søndag eftermiddag, efter den engelske messe, rydder de op i kirken,
opsamler legetøj, lægger salmebøger
og messeark på plads. Den værste opgave er toilettet i kirken. Det trænger
ofte!

Den første søndag hver måned hører
I, at der er kirkerengøring den kommende lørdag og bliver opfordret til at
deltage. Det har været for døve øre,
men vi er så heldige i Sankt Knud
Lavard at have en trofast lille trop,
som dukker op hver gang: Anni og
Kalman, Uffe, Wiktor, Marlin og mig.
Gulvet skal støvsuges og vaskes, edderkoppespind fjernes, bænkene og
støvet tørres af og toiletterne rengøres.

Nu kommer jeg til sagen: Vi vil meget,
meget gerne bede Jer alle sammen om
at hjælpe med, at rydde op efter messen, for eksempel lægge salmebøger,
messeark og legetøj på plads og efterlade toilettet rent og pænt. Ved toilettet er der to skraldespande. Den ene
er til bleer og hygiejnebind, som skal
puttes i de små plastikposer, som ligger på låget af spanden, og den anden
spand er til alt andet.

Indtil for ca. et år siden klarede vi
også menighedssalen og de tre toiletter i kælderen, men så fik vi pludselig hjælp. Companions besluttede, at
de en gang om måneden ville gøre
rent i menighedssalen og alle toiletterne med undtagelsen af det i kirken.
Salige var vi!
Vi starter med morgenmad, snakker
om ting og sager, aftaler opgaver
og bruger derefter ca. 2 timer til
rengøring. Vi har et fint fællesskab og
har det faktisk hyggeligt.

Vi synes jo alle, at kirken er hellig,
den skal holdes ren og pæn, og vi kan
alle bidrage til det!
Tuulikki Albeck
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Kronikken
Bryllup

Dåb

Narumi Erichsen og Hubert Erichsen

Ludvig Alejandrino Recreo Guldberg
Armina Walid Maryako Issa
Ninawa Walid Maryako Issa
Dario Glamatovic
Mira Holmgreen Lund

Danmarks Unge Katolikker

Menigheden har en lokalforening af DUK (Danmarks Unge Katolikker) med
ca. 50 medlemmer.
Foreningen har imidlertid på grund af udskiftning af bestyrelsen ligget stille i
mange måneder.
Nu har Kristoffer Martensen taget initiativ til at skabe nyt liv og sammen med
nogle af menighedens unge i det nye år tilbyde et spændende aktivitetsprogram.
Der er blevet afholdt generalforsamling i kirken fredag den 14. december.
Mere information om den nye bestyrelse og programmet følger snarest.
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Kalender

Søndag den 17.
6. søndag i det Almindelige Kirkeår
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Januar

Tirsdag den 1.
Festen for Maria, Gudsmoder
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Søndag den 24.
7. søndag i det Almindelige Kirkeår
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 6.
Herrens Åbenbarelse
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Marts

Søndag den 3.
8. søndag i det Almindelige Kirkeår
10.00 Familiemesse
Tøndeslagning efter messen
13.00 Mass in English

Lørdag den 12.
10.00 Præstevielse ved biskoppen i kirken (Broder Cæsarius)
9.30 - 12.00 Kirke rengøring

Onsdag den 6.
Askeonsdag – fastetiden begynder
17:00 Messe på dansk
18:30 Mass in English

Søndag den 13.
Herrens Dåb
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Fredag den 8.
15.30 Korsvejsandagt
(i stedet for rosenkrans)

Søndag den 20.
2. søndag i det Almindelige Kirkeår
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Lørdag den 9.
9.30 - 12.00Kirke rengøring

Søndag den 27.
Ansgar, Bispedømmets Værnehelgen
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 10.
1. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Februar

Onsdag den 13.
17.15 The Way of the Cross (in English)

Søndag den 3.
Herrens Fremstilling i Templet
(Kyndelmisse)
10.00 Familiemesse
13.00 Mass in English

Fredag den 15.
15.30 Korsvejsandagt
(i stedet for rosenkrans)

Lørdag den 9.
9.30 - 12.00 Kirke rengøring

Søndag den 17.
2. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 10.
5. søndag i det Almindelige Kirkeår
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Tirsdag den 19.
Josef, Jomfru Marias brudgom
17.00 Højtidelig messe
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Onsdag den 20.
17.15 The Way of the Cross (in English)

Fredag den 29.
15.30 Korsvejsandagt
(i stedet for rosenkrans)

Fredag den 22.
15.30 Korsvejsandagt
(i stedet for rosenkrans)

Søndag den 31.
4. søndag i fasten
10.00 Højmesse
Efter messen kirkekaffe og informationsmøde for menigheden
13.00 Mass in English

Søndag den 24.
3. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English
Onsdag den 27.
17.15 The Way of the Cross (in English)

Faste 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

Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke
Ansvarshavende redaktør: p. Alren Soosaipillai O.M.I.
Redaktører: Susanne Viby, Jette Halle og Simon Rabbe
Tryk: Stenby Tryk A/S
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Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby
Sognepræst
Liturgi og Katekese

Menighedsråd

Formand

Sognesekretær

P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 66 22 24 44
alrenomi@gmail.com
P. Alren Soosaipillai OMI

Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gunnar Lorenzen, 45 87 56 88
sklk@katolsk.dk

Parish Priest
Liturgy and Catechism

Parish council
Chairman
Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 16.00

Pastoralråd

Katekese

Førstekommunion

Ministrant undervisning
& DUK

Firmelse

Andet

Økonomi/forvaltning

Caritas
Social
Hjemmeside

Koordinatorer for
engelsk menighed
Engelsk kor

Michele Fejø, 31 44 45 29
mimarques@hotmail.com

Jan Schou, 27 69 35 41
janschou55@hotmail.com

Kristoffer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com
Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gerda Krarup, 21 90 52 99
gerdask2010@hotmail.com

Tuulikki Albeck, 40 32 43 98
tuulikki@post.tele.dk

Diocesan council

Catechism

First Communion
Alter servers and Youth
Confirmation

Others

Finances/Administr.
Caritas

Gunta Møller-Jørgensen, 21 99 77 74
guntaprivat@gmail.com

Social

Fergus Clancy, clancy.ferg@gmail.com
Tummas Planck, tasplanck@gmail.com

Co-ordinators for
English Ministry

Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

David Pelegrin Garcia
Facebook: St Knud Lavard Choir
pelegarci@gmail.com

Homepage

English Choir

