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Kære menighed.

S6ndag den 6. april udlpb med

menighedsrådsvalget - det gamle

menighedsråds arbejdsperiode. Et

menighedsråd bliver valgt for en

periode pi 4 ån. Tak til det gamle

menighedsråd for arbejdet i 4 for-
gangne år og for godt samarbejde.

Ud over hvad man kan læse i refe-

raterne fra menighedsrådsmøder-

ne, ved de fleste desværre ikke ret

meget om menighedsrådets virke,
ja endda eksistens. Det er en skam.

For menighedsrådet er et vigtigt
organ i menigheden. Her drøftes

mange praktiske gØremåi- Her bli-
ver et utal af arrangementer tilret-
telagt. Her drøftes, hvordan vi til-
godeser de forskellige måIgrupper

i menigheden: børn, unge, syge,

ældre, vores mange etniske grup-

per, m.m. Hvordan integreres de i
menigheden? Hvad kan vi gØre for

at vores tro kan blive styrket i fej-

ringen af messer og andagter

samt tiltag til at vokse i vores ka-

tolske tro? Og så bærer menig-

hedsrådet ikke mindst ansvar for

menighedens økonomi.

Ja, der venter det nye menigheds-

råd en stor arbejdsopgave. Jeg

håber, at mange af jer også vil
"bruge" menighedsrådet. Kontakt

menighedsrådsmedlemmerne, når

I har ønsker, ideer til at styrke

vores menighed og vær selv villi-
ge til at engagere jer i de arbejds-

opgaver, menighedsrådet kommer

frem med.

En menighed er stærk og vokser,

når den enkelte har en personlig

tro, som han eller hun deler og

lever med andre.

Menigheden får mange informati-

oner gennem sognebladet, opslag

i våbenhuset, Katolsk Oriente-

ring, meddelelserne i kirken.



Nogle læser dem, hgrer dem -

men de færreste tager dem til
sig. De siver først rigtigt ind og

huskes, når en eller anden har

gjort os opmærksom på det.

"Har du hørt? Har du læst? Nu

skal jeg fortælle dig noget!"

Det levende ord er stærkere

end det skrevne.

Et smukt eksempel er, hvordan

vores første kommunikantgup-
pe voksede sig stor til22 børn.

Efter information i sognebladet

i fjor med tilmeldingsblanket-

ten, information i meddelelser-

ne i kirken, opslag i våbenhu-

set, startede undervisningen

med 14 børn. Så snart vi var

begyndt, kom der flere til. I de

kommende uger voksede grup-

pen fra 14 tLL22 børn. Mund til
mund metoden havde gjort sin

virkning. Tak til de forældre,

der har gjort andre forældre op-

mærksomme på den nu vel-

overståede 1. kommunion. Tak

til jer, forældre, for jeres op-

bakning til bgrnenes undervis-

ning og især til Hanne Wegener

og Lene Juhler, der stod for un-

dervisningen.

I sognebladet for september

maned kommer tilmelding til
næste års første kommunion og

firmelse. Se datoerne for 1.

kommunion og firmelse neden-

under.

"fngen kan være troende alene,

ligesom ingen kan leve kun for
sig selv".

Jeg Ønskerjer hver især - ogjer
alle Herrens rige velsignelse.

Lørdag den25.04 2015 kI.16.

Første helliee kommunion 20L5

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14.05 2015 kl. 1 1.



Nvt fra menishedsrådsformanden

Så er foråret kommen og sommeren nænner sig, alting spirer frem og fyl-
der os med alle mulige farver, varme og glæde.

Også her i kirken spirer tingene frem. Jeg tænker her på Peter Skriver, der

påskenat blev medlem af vor menighed. Stort tillykke og hjertelig velkom-

men til ham. Også den 11. maj med en lille tyvstart Andreas Ktjllner,
sprang 22 første kommunikanter ud. Et stort tillykke til jer. Må i hver dag

mindes denne store dag og Gud være med jer hver eneste dag.

Anton Dorph-Petersen er genvalgt til Pastoralrådet for Vejle og Horsens.

Hjertelig tillykke med det, og må også du spire og vokse i dit embede.

Også det nye menighedsråd spirer frem og trækker i arbejdstøjet, og jeg

mærker en stor energi og entusiasme i rådet, som forhåbentlig vil kunne

mærkes helt ud i alle krogene i menigheden, og jeg beder både Gud og jer
hjælpe os orn, at det vil lykkes.

Vor Caritas repræsentant Jean Pierre Klausen har også nogle spirer på vej i
samarbejde rrred Caritas Næional koordinator. Caritas sognerepræsentanter

fra Jylland og Fyn har den 24. lmøj aftroldt Caritas workshop her i Vejle for
hele Jylland og Fyn. Dette skulle også gerne give nogle nye spirer i lokal-
området.

Min Ønskespire er, at alle i vor menighed, hvor end I kommer fra, kan

mærke og vil vise, at her i Sct. Norbert er vi et stort åbent fælleskab, hvor
vi passer godt på hinanden, men også af hjertet gerne byder nye eller gæ-

ster velkommen til vor kirke og menighed.

Jeg vil også gerne opfordre til, at hvis i går med nogle ideer eller initiativer
for menigheden og kirken, så kom endelig med dem og lad os få en snak

om det.

Til sidst vil jeg gerne komme med en lille HUSKER:

Ømvalgfartden 1.juni,
Sct. Norberts fest den 15 juni,
Loppemarked den 21. juni kl. 10 til 14

og den 22. jluni efter messe til klokken 15.

Guds fred være med jer.



Dåb:

Izabelle Anna-Mia Nzimbi
Thy Hoang Yen Bettina Nguyen
Bao Nhat Doan
Priscilla [-emaniweile Musah

23.02.2014
02.03.20t4
08.03.2014
30.03.2014

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab

Peter Jacob Skriver I9.M.2OI4

i:

. Første hellige Kommunion sØndag den 11.05.20"142

Naia Majed Karayanni Haddad

Gabriela Petrova Jensen

læonard Emanuel Kosak

Andreas Holte Krillner
Glorija Semcisina l

Marcel Jan Szelag

Michelina Anthony Alosius
Vincent Cabras

Princess Gomeri
Pawel Grudzien

Paulus Haddad

Mery Jenini Jeyakumar

Christian KliFang
Sebastian Kliwang
Victoria O Connor l*erhgy
Mario Muayad
Melanie Ibrahim Malan
Camilla Nielsen
Julia Nielsen
Kristel Canedo Oropeza

Caroleen Rajakumar

Karol Filip Sobon

I ønskes alle til lykke



Årsresnskab 2013 oe budeet 20L3 oe 2014

Indtægter Budget 2013 Regnskab 2013 Budget 2014

Kirkeskat + sognebidrag 320.000,00 364.640.00 350.000,00

Kollekter til sognet kirkebøsse,

kirkelige handlinger 105.000,00 112.585.50 105.000,00

Kollekter til andre formåJ r2.000,00 l l.969,50 12.000,00

Diverse indtægter 106.000,00 111.313.02 90.000,00

Godkendte indsamlinger 0,00 0,00 100.000,00

Tilskud fra bispedømmet 0,00 0,00 0,00

Tilskud fra ordenssamfundet 0,00 0,00 0,00

Indtægter i alt 543.000,00 600.508,02 657.000,00

Udgifter

Kirke, præsæbolig, menighedshus 174.000,00 172.546,46 378.500,00

Kultusudgifter 22.500,O0 21.6t7,29 21.000,00

Vedligeholdelse af bygninger og

inventar 25.000,00 57.083,26 185.000,00

Nyanskaffelser 9.000,00 4.770.94 7.000,00

L6nninger 72.000,00 69.227,74 72.OOO,O0

Kontorudgifter 40.400,00 30.493,29 37.500,00

Pastorale udgifter 14.000,00 12.751,45 14.000,00

Kgrselsudgifter 29.000,00 28.537,76 29.000,00

Diverse udgifter 33.000,00 34.372,54 30.000,00

Henlæggelser 0,00 0,00 0,00

Afgift til bispedpmmet 154.000,00 171.858,20 170.000,00

Koll. Andre formål end sognet 12.000,00 11.969,50 12.000,00

Udgifter i alt 584.900,00 615.228,43 954.000,00

Overskud / underskud - 41.900,00 t4.720,41 - 299.000,00
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Kalender iuni - iuli - aueust
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01.06 sPndag

kl. 9
kI.13

kl.1 I
kI.13.30
kI.14.30

Messe

Ukrainsk messe

Ømvalfart
Biskoppen mØder årets 1. komunikanter
Hgjmesse pilØmmed Biskop Czeslaw Kozon

04.06 onsdag kt.l8 Messe - derefter Menighedsrådsmøde

06.06 fredag

kl.8
kl.9 Skoleandagt

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

08.06 spndag kI.11 1. Pinsedag - Hgjmesse

09.06 mandag kl.1 I 2. Pinsedag - Messe

10.06 tirsdag kt.18-21 Sct. Norberts Skoles sommerfest

15.06 sgndag

kl.1 1

kI.13

Sct. Norberts fest - Høimesse med Averbodes
abbed Jos Wouters - dErefter Grillfest safllmen
med Sct. Norberts Skole og B@rnehave

Ukrainsk messe

2r.06 lgrdag kI.10-14 Loppemarked i Sct. Norberts Hus

22.06 s@ndag
kl.1 1

kI.12-15

Hgjmesse

Loppemarked i Sct. Norberts Hus

25.06 onsdag kl.19 Translokationsandagt for Sct. Norberts Skole

27.06 fredag
kl.8
kl.9

Skoleandagt

29.06 sgndag kl.1 1 H6jmesse med pastor Leo Kerts
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iuli

06.07 spndag kl.l 1
Ordets eudstieneste med diakon Baudouin
Willocx"

t3.o7 sØndag kl.1 I Hgjmesse med pastor Raymond Minnaert

20.07 søndag kl.1 1 HØjmesse

27.07 s@ndag kl.ll Hpjmesse

august

01.08 fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

03.08 sgndag
kI.11

kI.13
HBjmesse.

Ukrainsk messe

08.08 fredag
kl.9
kl.10 Skoleandagt

10.08 s6ndag kI.11 HBjmesse

17.08 s@ndag
kI.11

kI.13
H6jmesse.

Ukrainsk messe

19.08 tirsdag kl.19 Forsangerpvelse i Sct. Norberts Hus

24.08 s6ndag kl.1l Hgjmesse

31.08 s@ndag kl.1 1
Ordets Gudstieneste med diakon Baudouin
Willocx

Dead Line
Næste nurlmer udkommer sep. 2014. Indlæg til bladet (frem til 15. dec.) afle-
veres senest l. aug. til Jutta Dorph-Petersen eller i præstegården. Ansvarsha-
vende redaktør Jan Ophoff O.Præm.



Celia Klausen, formand

Tenna Mikkelsen, næstformand

Benedicte Reifling, sekretær

Marc Segoufin

Kenn Lauzsus

J6zef Kozak

Magdalena Szelag-Dall, 1. suppleant

Anna Petersen, 2. suppleant

Vi vil eiftes

Den katolske Kirke i Danmark harbesluttet, at inden man som katolik
indgår ægteskab, skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesfor-
løb, som består af otte moduler. Henvend jer til sognepræsten for at
aftale næffnere.
Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante
informationer samt tilmelding til kursusdagen foregår.

Sidenfindespåadressen www.yivilgiftes.katolsk.dk.

I

§

Alle voksne katolikker er forpligtede til at betale kirkeskat. Hvor man
ligesom i sin familie bidrager til fællesskabet, skal alle katolikker bi-
drage til vores fælles katolske familie, hvor vi betaler til fælleskassen
(bispedgmmet er 6n pkonomi), idet ca. 63vo sendes tilbage til sognene
(de lokale kasser). Alle skal betale mindst lvo af den skattepligtige
indkomst. Den skattepligtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgø-
relse.

Anton Dorph-Petersen

Medlem af pastoralrådet, medlem af kirkeskatteudvalget
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Tilmelding Kirkeskat 1 - års kontrakt

Beløbet indreguleres p.t. med 3Vo omåret

Fra 1. januar 2Ol2 er bundgrænsen på 500 kr. for gaver givet efter

ligningsloven § 8A bortfaldet. Det betyder, at der gives fradrag for
alle gaver fra 1 kr. op til 14.800 kr.

Jeg Ønskerpr. åratbetale kr.

Betaling Ønskes foretaget (sæt kryds)

_ En gang årlig 
- 

Hvert halvår _ Hvert kvartal _ Hver måned

Beløbet indberettes automatisk til Skat og fratrækkes selvangivelsen.

Dette forudsætter at Bispekontoret er i besiddelse af dit CPR - nr.,

og at man har lov til at bruge dette.

Fornavn

Efternavn

CPR. nr.

Adresse

Postnr. _ By

Telefon E-mail

Blanketten kan afleveres udfyldt til sognepræsten eller sendes til

Den Katolske Kirke
Ansgarstiftelsen

Gl. Kongevej 15A 1610 København V

For nærmere information se http://www.katolsk.dk/kirkeskat

Her kan du også tilmelde dig Bispedømmets L0-års kontrakt



Jerehn Jeyaseelan
Renee Klausen

Rosa Klausen

Ayoe Klausen

Julia Kosak

Daniel Le

ÆlanI-es§
Christina I-e.sley

KimDoanNguyen
Cecilie Sofie Peczalski

Rakel Schmidt

[,ouise Schulø
Peter Peczalski

Christian Schultz

Kasper Sebastiampillai

Kasper Tønder

Anna Cirillo
Fabio Angelucci

Rebecca Kobale Clausen

Jonas Kobale Clausen
Kamila Gararz

Gahbl Quy Nhan Hoang

Michael Quy Hoang

Jerchn Jeyaseelan

Renee Klausen

Rosa Klausen

Julia Kosak

Allan Iæsley

ChristinaLes§

Mød op i god tid i kirken, senest 10 min. Før messen. HYis du er forhin'
dret, så husk at ringe til en anden ministrant eller til sognepræsten.

Tilmeldins til firmelse os førstc helliee kommunion

Tilmetdingsblanket til de børn, der i det nye skoleår 2Ol4'2015 går i 3.

klasse, og som Ønsker at forberede sig til deres første hellige kommunion

kommer i næste sogneblad.

Tilmeldingsblanket til de unge, der i det nye skoleår 2014 -2015 gtLr i7 -

eller 8. klasse, og som ønsker at forberede sig til deres firmelse kommer i
næste sogneblad.



Lektorer

,
01.06 kl.9

08.06

15.06

22.06

29.06

06.07

t3.07

20.o7

Anton Dorph-Petersen

Bente Kiillner

Inger-Marie Hilling

HanneWegener

Britta Abildsæn

Robert Devereux

Inger-Merete Cliquet

Per Abrahamsen

27.07 HanneWegener

03.08 Inger-MarieHilling

10.08 Nis Schmidt

17.08 AntonDorph-Petersen

24-08 Brina Abildsten

31.08 Bente Kollner

07.09 Robert Devereux

14.09 Inger-MereteCliquet

Forsangere

t

s j/0

*ffi*

tr 
jrs

*?§*
Slut op om forsangenordningen, vi vil gerne være flere.
NB ! Ved forfald - Prøv så vidt muligt at skaffe en afløser

01.06 Ømvalfan

08.06 hold 3

15.06 hold 4

22.06 hold 1

29.06 hold 2

06.o7 hold 3

13.07 hold 4

20.07 hold 1

27.07 hold 2

03.08 hold 3

10.08 hold 4

17.08 hold 1

24.O8 hold 2

31.08 hold 3

07.09 hold 4

71
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Sct. Norberts Kirke
Ijellegade 2 71fi) Yejle

TE: 7582 0893 - Mobil 2l429Ys
Benk regrnr.94{}2 konto nr. 641}5616865

Girc *§IflYn girokorltype 01
wwwsct-norterb-kirte.dk

sct.norberts.kiike @ gmaiLcom

Sognepræst: Jan Ophotr O. Præm

Diakon: Baudouin Willocx 0. Præm

Messetider:

Mandag lngen messe

Tirsdag kl' 16.30 Rosenkransbøn

kl. 17.00 Messe

Onsdag kl. 17.30 Messe

Torsdag kl. 11.00 Messe

Fredag kl' 17'00 Messe

L6dag kI.8.00 Messe

Søndag kl. 11.00 Hpjmesse

Ukrainsk messe 1. og 3. sØndag i hver måned kl. 13


