
 
 
 

Nr. 16, 22. november 2019 
 
Kære menighed 

Der er gået længe siden sidste nyhedsbrev, men nu skal det så være. 

Sr. Hildegard Madsen OSB 

Døde den 19. November. Hun blev 87. 

Sr. Hildegard har betydet enormt meget for Skt. Mariæ menighed, og for mange 

mennesker. Også for mig, da det ikke mindst var hendes ihærdighed, der udvirkede 

at jeg blev sognepræst her. Dengang var hun menighedsrådsformand. 

Hun har skrevet sig ind i mange menneskers hjerter, og for utallige åbnede hun 

døren til den katolske tro. Hun havde stor intellektuel kapacitet, men det forhindrede 

hende ikke i, at være optaget af dem, der havde det særligt svært. Hun havde 

medlidenhedens gave. 

Hendes plads i koret står nu tom, og vi vil savne hende, som den menighedsbygger, 

hun var. 

Parkering 

Frederiksberg kommune er gået i gang med ombygningen af et plejehjem på Troels 

Lundsvej (ved enden af Jens Jessensvej) og samtidig laver kommunen sikring mod 

skybrudssikring. Det betyder at et antal parkeringspladser midlertidigt er blevet 

nedlagt, mens andre er blevet oprettet (på Marielystvej ned mod Roskildevej). 

Overfor kommunen har vi gjort opmærksom på den mangel på parkeringspladser, 
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der allerede er. Det er til særlig gene for som menighed, da mange kommer 

langvejsfra i bil. Det er dog muligt at finde parkeringspladser – også om søndagen. 

På Marielystvej og vejene hen mod Peter Bangsvej station – og ofte også på 

Sønderjyllands Allé. Samtidig er Metroringen nu indviet og selvom der ikke er 

metrostation ved kirken er kirken nem af nå til med offentligt transport. Vi ar to 

S-Togsstationer i kort gå afstand fra kirken (K.B. Hallen og Peter Bangsvej) og begge 

kan nås via omstigning fra metroen. 

Hvorom alting er: det ville virkelig være en sørgelig udvikling, hvis den slags 

praktiske problemer skal få negativ virkning på menighedslivet. 

Menighedsaftener 

I efteråret har der været flere menighedsaftener med foredrag og samtale. Det vil vi 

forsætte med i det nye år. Næste gang vil blive den 9. Januar kl. 19. Sognepræsten 

gennemgår messen – liturgi og teologi… 

Julen står også for døren 

Messerne er som følger 

● 24. december – Juleaften, Vigilien for Herrens fødsel – kl. 16 

● 25. december – Juledag, Herrens fødselsfest – kl. 11 

● 26. december – Anden juledag, Skt. Stefansfest – kl. 11 

● 29. december – Den Hellige Families fest – kl. 11 

● 31. december – Nytårsaften, Messe – kl. 16 

● 1. Januar 2020 – Nytårsdag, Festen for Maria, Guds mor – kl. 16. 

○ Efterfulgt af nytårskur – hvor vi ønsker hinanden godt nytår 

Kirkeskat 

Sognepræst og menighedsrådsformand har et væddemål kørende, om det kan lade 

sig gøre, at nå målsætningen med 40 nye tilmeldinger til kirkeskatteordingen – og 

2 



10% i indtægtsfremgang – i 2019. Han er tæt på at vinde (!) – men lad mig sige det 

lige ud af posen: det er et væddemål, jeg i den grad gerne vil tabe! 

Vi har fået 38 nye tilmeldinger i 2019. 

Hvordan det går med de 10% kan vi først vide noget om, når vi, efter nytår har fået 

den sidste afregning fra bispekontoret. 

På bispedømmeplan er der i år indtil nu kommet 1.049 til. Det er enormt glædeligt. 

Tidligere fik bispedømmet en meget stor del af sine udgifter dækket ved gaver især 

fra den tyske katolske kirke og fra ordenssamfund. Men sker ikke længere, og derfor 

er kirken henvist til at blive selvfinansierende. 

Det store spring fremad og det mere beskedne antal hos os på Frederiksberg, 

vidner om et meget stort efterslæb i mange sogne, hvor opslutningen hos os i årevis 

har været bemærkelsesværdig høj.  Men der er stadig en del, som ikke bidrager. Og 

det undrer mig fra tid til anden, hvor svært det er at få folk tilslutning fra 

menighedsfæller, der kommer i kirken, får deres børn døbt, bruger kirkens 

undervisningstilbud, m.v. 

Økonomi burde ikke være præstens ansvar, men alles, eftersom menigheden ikke er 

præstens ejendom, for kirkelivet er vi fælles om. Jeg håber på en 

mentalitetsændring, som måske er på vej. 

Det er både tidskrævende og irriterende at ”pleje” kirkens økonomi. 

Men på mange måder passer det mig meget godt, at den katolske kirke ikke har en 

aftale om kirkeskat mage til folkekirkens, hvor alle medlemmer automatisk bliver 

opkrævet via kildeskatten. Der er noget sympatisk i, at kirken ikke har adgang til 

”selv at tage”, men at hver krone som kirken får, er givet ”med vilje” af den enkelte. 

Det gør pengene meget mere værd, om man kan sige det sådan. 

Med dette: god jul og et nyt år med meget godt for den enkelte. 

 

Jesper Fich 
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