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Lieng Khung Ly Næstformand 

 
 
Jeg er gift, og vi har 3 børn, en søn på 29, en 
datter på 27 og den yngste søn på 23.  
Til dagligt arbejder jeg hos MAN Solution i 
Sydhavn og har været der siden 1996..indtil nu 
(min baggrund er, at jeg er jeg uddannet 
Maskinmester hos A.P Møller Mærsk og har 
sejlet i 4 år). 

 

Martin Ebert 

 
 
 
Jeg hedder Martin Emil Ebert. 
Jeg er far til tre voksne sønner og er 
sekularkarmelit i den danske sekularorden. 
Jeg er uddannet optometrist og arbejder i 
forretning i Brønshøj.  
I menighedsrådet vil jeg gerne prøve at 
hjælpe i menigheden.  
 

 

Michele Marques Fejø 

 
 
Jeg kommer fra Brasilien, hvor hele min familie 
stadig bor, og jeg bor i Danmark med min 
mand og vores to børn. 
Jeg har været i menighedsrådet i den sidste 
periode, hvor jeg også repræsenterede vores 
menighed i Pastoralrådet og i Pastoralrådets 
forretningsudvalg. Jeg er også kirkens 
repræsentant i Caritas, og jeg har været revisor 
for vores kirke. 
Men det, der giver mig energi og lyst til at 
fortsætte arbejdet i menigheden, er alle de 
gode mennesker, vi har i menigheden og 
interaktionen mellem os, det at gøre noget godt 
for hinanden, hvad enten det handler om at 
lave mad til Caritas eller til børneklubben, eller 
det handler om at polstre knælebænken eller 
gennemgå kirkens regnskab. 

Sebastian Horch 

 
 
Jeg har boet i Lyngby-Taarbæk siden 1999 
efter at have arbejdet i Aarhus før. Jeg er 
tyskfødt.  Jeg er fysiker og arbejder på 
DTU. Jeg er gift med Annette og har 4 
børn, der alle har gået på Sankt Knud 
Lavard Skole. Jeg er pt menighedens 
repræsentant i skolens bestyrelse.  
Ud over vores menighed er jo også aktiv i 
den tysktalende menighed i St. Augustin 
på Jagtvejen.  Vi skiftes hver anden 
weekend og går i den anden menighed. 
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Erik Maillet Formand 

 

Gunnar Lorenzen sekretær 

 
 
Jeg er født i 1946 og er opvokset i 
Folkekirken, men konverterede til Den 
Katolske Kirke omkring 1970. 
Jeg bor i Allerød og er uddannet på CBS. 
Jeg har i mit arbejdsliv været beskæftiget i 
computer- og elektronikbranchen, men er 
gået på pension med udgangen af 2021. 
Jeg tjener i dag i kirken som sakristan, 
sognesekretær, regnskabsfører og 
sekretær i menighedsrådet. 

Ingrid Petersen pastoralråd 

 
 
Jeg hedder Ingrid Petersen, er 59 år gammel 
og har en baggrund som salgsansvarlig 
import/eksport.  
Lige siden jeg konverterede her i Lyngby i 
2014, har jeg haft en stor indre tilskyndelse til 
at engagere mig i Kirken. Her i menigheden er 
jeg nu lektor og på rengøringsholdet, og jeg er 
dybt involveret i Pastoral-Centrets tidebogs-
app, og jeg giver også af og til en hånd med i 
det katolske Sankt Andreas Bibliotek. 
Jeg interesserer mig især for menighedsliv, og 
det vil jeg gerne arbejde for i menighedsrådet.  
Lad os blomstre som en rosengård i vores 
menighed – i tro, glæde og fællesskab! 

Jan Schou 

 
 
Jeg hedder Jan, er 66 år og gift med  Åsa i 
vores menighed og har voksne børn, et 
hjemmeboende. Vi bor i Farum. 
Jeg er blandt andet læreruddannet og har 
tidligere undervist mange år i folkeskolen - 
privat som kommunalt. 
Har i flere år undervist 1. Kommunikanter. 
Åsa og jeg spiller regelmæssigt til messen 
(ca.1 gang om måneden). Jeg er desuden 
knyttet til karmelitterordenen som 
sekularkarmelit. 
Jeg håber med mit valg til menighedsrådet 
at kunne bidrage konstruktivt til bedste for 
Skt. Knud Lavard Kirke. 

 


