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Kære menighed

For de flestes vedkommende afslut-
tes sommerferien ved starten af et

nyt skoleår. Med den nye folkesko-
lereform, der nu træder i kraft, giver
det os nye skoleskemaer og længere

skoledage. Det vedrører ikke alene
eleverne og lærerne men også for-
ældrene.

August måned er ligeledes starten
på et nyt arbejdsår i menigheden.
Også her kan vi tale om en reform.
Den længere skoledag gør det umu-
ligt at tilrettelægge undervisningen
for første kommunikanter og fir-
mander, der ikke er elever på Sct.
Norberts Skole, efter skoletiden.
Derfor bliver den flyttet til om 1ør-

dagen fra kl. 10 til 12. FØrste under-
visningsdag er lgrdag den 5. okto-
ber. Se tilmelding til første kommu-
nion og firmelse her i bladet.

Ligeledes en reform i bispedømmet
vedrørende den præstelige betjening
af sognene. Og her går vores menig-
hed ikke ram forbi. Biskop Czeslaw
har pr. 1. september udnævnt mig til
sognepræst ved Sct. Knuds Kirke i
Fredericia. Selvom jeg fortsætter
som sognepræst her i Vejle, kan det
ikke være anderledes, end at det
også vil kunne mærkes her, når jeg

nu fremover skal betjene 2 menighe-
der. Selvomjeg var klar over, at det
også ville gå ud over jer, sagde jeg
alligevel ja til biskoppens b6n, idet
jeg er overbevist om, at også me-
nigheden her vil gøre en ekstra ind-
sats for at det må gå godt både her

og i Fredericia.

I skrivende stund kan jeg ikke oply-
se, om der bliver ændring i hver-
dagsmessetiderne. Det skal først
drøftes med menighedsrådene her
hos os og i Fredericia. Men der bli-
ver ikke ændret på sgndagsmessen.

Den forbliver uændret: kl. 11.00.

I år kan vi glæde os over, vi får en
præstestuderende-praktikant: Kasper
Baadsgaard-Jensen, 26 år gammel.
Han er færdig med sin præsteuddan-

nelse i Rom. Men inden diakon- og
præstevielse skal han have et års

praktik i et sogn. Han kommer til
Vejle i begyndelsen af september

måned. Kasper kommer til at bo her
i præstegården for til fulde at kunne
deltage og engagere sig i menig-
hedslivet. Jeg håber og regner med, I
vil tage godt imod ham.

Et nyt arbejdsår for menigheden.
Lad os stå sammen, bede og arbejde
sammen. Så bliver det et godt år!

Sognepræsten



Restaurering af kirkens orgel

For 90 år siden, mere præcis den

19. juli 1922 blev vores Sct. Nor-
berts Kirke indviet. Selvom det er
et godt og solidt bygningsværk har
de 90 år - ikke mindst på grund af
voldsom trafik på Blegbanken -
slidt på murværket. Sct. Norberts
Stiftelse har bevirket, at hele mur-
værket i såvel kirkebygningen som
præstegården i løbet af de sidste 2
år er fuget om. Nu er hele bygnin-
gen igen smuk og stærk som for
90 år siden og kan igen gå mange

årtier i møde.

Julenat 1938 blev kirkens Marcus-
sen & Sgns orgel indviet. For ken-
dere et udmærket instrument med
en smuk "romantisk" klang. Det er
et pneumatisk orgel. Det var en

teknik der blev brugt fra begyndel-
sen af 1900 tallet til 1940'erne.
Desværre viste det sig at denne

teknik var meget sårbar. Vi har i
de seneste år haft mange udgifter
ved hyppige reparationer. Derfor
tog menighedsrådet i fjor beslut-
ningen - såfremt midlerne dertil
kunne skaffes - at lade orglet re-
staurere, så kirken kunne beholde
det i mange år fremover.

Vi har fået en uvurderlig hjælp fra
bispedgmmets orgelkonsulent
Michael Thomsen.

Prisen på istandsættelsen vil være

489.620 kr., en umulig opgave for
vores menighed. Michael Thom-

sen hjalp os med at søge økonomisk
stØtte hos Johan Otto Wroblewskis
Fond. Fonden fandt orglet bevarel-
sesværdigt. Og stgtterrestaurerin-
gen med 339.620,00 kr.!

Simpelthen skønt!

Det gØr det muligt for os at sige ja
til det store projekt, selvom der bli-
ver en udgift til menigheden på

107.130 kr. Men det må vi kunne
klare.

Bispekontoret har godkendt vores
"orgelprojekt" som vi med flere
tiltag og indsamlinger vil forsyne
med de penge, vi selv skal skaffe.

Jeg håber, vi alle vil bidrage til det.

Arbejdet går fgrst i gang efteråret
2015.

Men "orgelprojektet" er allerede sat

i gang.! Alle bidrag er mere end
velkomne.

Bidrag kan sendes til bank

Reg.nr. 9402 bank nr. 6405616865
eller til giro

657 -0992 girokorttype 0 1

mærke "orgelfond".

På forhånd tak.

«qtr0.\-.T*^k



Nvt fra meniehedsrådsformanden

Så er sommeren gået og det er atter tid til at trække i arbejdstgjet med arrange-
menter og aktiviteter til fordel for vores kirke og menighed.

Søndag den 7. september prøver vi, hvis vejret er til det, en anden form for søn-

dagshilsen nemlig på kirkepladsen med kaffe- og småkager og saftevand til bør-
nene.

Spndag den 5. oktober har vi H6stgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost til
fordel for Caritas. Sgndag den 2. november kirkefrokost med efterfølgende Ban-
ko spil. Overskuddet går til "Orgelprojektet". Bankospillet kræver dog en opbak-
ning frajer til gevinster evt. sponsorer og lysten til at deltage i selve spillet.

Dette er lidt af de fremtidsplaner, vi arbejder med, og nu et lille tilbageblik.

Den 21. juli mistede vi Søster Olava. Ære været hendes minde.

Vores loppemarked må siges at være en succes, det indbragte et overskud på

over 7.000 kr. Det var meget flot, og der skal herfra lyde en stor TAK til alle, der
har indleveret til, alle der købt eller doneret, og til alle der har været involveret i
selve forberedelsen og afviklingen af markedet.

Den 1. juni var der Øm-valfart og det var dejligt at se så mange der var mødt op.

Sct. Norberts festen forløb også godt. På trods af våde dage omkring havde vi en

dejlig solrig dag med hyggeligt samvær. Abbeden fra Averbode var traditionen
tro mødt op. En stor tak til alle der stØttede op om arrangementet.

Til sidst vil jeg håbe, at I alle har haft en god ferie og ladet op måske endda så

meget, at man har fået nogle ideer til det, vi kan gØre eller få lyst til at være med

til at skabe affangementer. Kom endelig enten til mig, Benedicte eller de andre

fra menighedsrådet.

Kærlig hilsen Celia Klausen

Gud velsigne jer

Vi vil eiftes

Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik indgår
ægteskab, skal man gennemfpre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består af
otte moduler. Henvend jer til sognepræsten for at aftale nærmere.

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante informati-
oner samt tilmelding til kursusdagen foregår.
Siden findes på adressen www.vivilgiftes.katolsk.dk.



Kristi Himmelfartsdag den L4. maj 2015 kl. L1

Forældre til bØrn, der i det nye skoleår går i 3. klasse, og som ønsker, at

deres børn skal forberede sig til deres første hellige kommunion, bedes

tilmelde barnet til den forberedende undervisning, som starter i oktober.

Se tilmeldingsblanket side 5.

Undervisning hver lgrdagkl.l0 i Præstegården og afsluttes med messe i
kirken kl.11.30. Første gang den 4. oktober 2014.

Kateketer: Hanne Wegener og læne Juhler

Tilmetding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirke-
skat. Hvis det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 7.

Pastor Jan Ophoff

TILMELDING TIL FIRMELSE
Lørdagden 25. april20L5 kl. 16

Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret

2014-2015 går i7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende

undervisning, som starter i oktober.

Se tilmeldingsblanket side 5.

Undervisning hver lgrdagkl.lQ i Præstegården og afsluttes med messe

i kirken kl.11.30. Første gang den 4. oktober 2014.

Underviser: Pastor Jan Ophoff og Kasper Baadsgaard-Jensen

Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirke-
skat. Hvis det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 7.

Pastor Jan Ophoff



FøRSTE HELLIGE KOMMUNION

Vi tilmelder .....

til den 1. hellige kommunion Kristi Himmelfartsdag 14. maj 2015 kI.11

Barnets cpr.nr.

Skole ...... klasse

Adresse

tlf./mobil .....e-mail

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke :u E nej n
Vigtigt ! Dåbsattesten (kopi) vedlægges

Underskrift

Sendes til præstegården senest den 15. september 2014

\-., , \\.
FIRMELSE

Vi tilmelder. .. ...

Til firmelse lgrdagden25.aprrl2OI5 kl. 16

Barnets cpr.nr.

Skole. .... klasse.

Adresse..

Tlf./mobil. .... e-mail

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke ja n nej E
Vigtigt ! Dåbsattesten (kopi) vedlægges

Firmandens underskrift

Forældres underskrift

Sendes til præstegården senest den 15. september 20L4



Personalia

Dåb:
Emma Møller Jensen

Amalia lzabela Lys akow ska

Peter Gavlas
Victoria Dora Le
Joshua Maj

Bryllup:
Anchu Thanabalasingam

og Brenly Bernhard Jeganathan

Ewa og Marcin Maj

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab:
Othilde Elmelund Lyngaa

22.06.2014
06.07.2014
27.07.2014
03.08.2014

09.08.2014

11.01.2014

09.08.20t4

08.06.2014

I ønskes aIIe til lykke
Begravelse:
Maria-Terese Kieler 3I.05.2014
Jachy Michala Poulsen 14.06.2014

Mariasøster Olava, Berlaar 21.07.2014

De hvile i fred

Kirkeskat - Giro-indbetalineskort
Der er vedlagt et giroindbetalingskort på et beløb af 1.000 kr. her i bla-
det Det er til jer, der endnu ikke har tilmeldt jer kirkeskatteordningen.
Jeg beder jer indtrængende om at tilmelde jer. Se tilmeldingsblanket-
ten på næste side. I kan dog være med til at betale kirkeskat 2Ol4 ved
at benytte giroblanketten.

Hvis I allerede har betalt kirkeskat, bedes I se bort fra girokortet, og
gØre kirkekontoret opmærksom på fejlen.

Jan Ophoff, sognepræst



Tilmelding Kirkeskat L - års kontrakt

Beløbet indreguleres p.t. med 3Vo omiret

Fra 1. januar 2012 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.

Jes Ønsker or. år at betale 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 l5A 1610 København V

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

Her kan du også tilmelde dig BispedØmmets 10-års kontrakt



september

05.09 fredag Den hel ge kommunion bringes til de syge og ældre

07.09 Sgndag
kI.11

k1.13

Hgj messe, derefter Søndagshilsen

Ukrainsk messe

t4.09 spndag kI.11 Hgjmesse

16.09 tirsdag KI.8.45
Høstgudstjeneste for
Sct. Norberts Skole 0-5 klasse

18.09 torsdag

kI.9.30

kI.18

Hgstgudstjeneste for Sct. Norberts Børnehave

Messe, derefter menighedsrådsmøde.

lngen messe kl.11

20.09 lgrdag kl.14 Vietnametisk messe

21.09 s6ndag
kl.11

kI.13

Ordets gudstjeneste, derefter Bprnedag

Ukrainsk messe

oktober

02.10 torsdag kt.8 Skolemesse, ingen messe kl.1 I

03.10 fredag Den hel ge kommunion bringes til de syge og ældre

04.10 16dag kI.10 -
12

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe kl.l 1.30

05.10 s6ndag

kt.'rl

kI.13

Hgstgudstjeneste - derefter kirkefrokost i Sct. Nor-
berts Hus. Gaver til pyntning af kirken kan afleve-
res i præstegården. Caverne sælges til fordel for
Caritas.

Ukrainsk messe

10.10 fredag
kl.8

kl.9
Efterårsferieandagt

Sct. Norberts Skole

for

1 1.10 lgrdag Efterårsferie, ingen undervisning

12.10 sgndag kI.11 Hgjmesse

18.10 lgrdag Efterårsferie, ingen undervisning

19.10 sgndag
kI.11

kI.13

HBjmesse

Ukrainsk messe



23.t0 torsdag kI.18
Messe, derefter menighedsrådsmøde.

Ingen messe kl.1l

25.10 16rdag kl.l0 -
L2

Undervisning for b6rn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe kl.l 1.30

26.10 s6ndag kI.11 Hpjmesse, derefter studiekreds: Ægtevielser

01.11 lgrdag kI.10 -
t2

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe kl.I 1.30

02.tt sgndag

kI.11

kt.13

Alle Helsen - Høimesse - derefter kirkefrokost
med bankospil "

Ukrainsk messe

03.11 mandag kt.19 Alle Sjæle - Messe for de afdøde

07.t| fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

08.11 16rdag k1.10 -
t2

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe k1.11.30

09.11 søndag kl.1 I Højmesse - derefter B6rnedag

1 1.11 tirsdag kl.8 Skolemesse, ingen messe kl.17

15.11 lørdag kI.10 -
t2

Undervisning for b6rn der ikke gåtr pil Sct. Nor-
berts Skole. Messe kl.l1.30

16.11 søndag
kI.11

kl.13
Hgjmesse, derefter studiekreds: Præstevielse

Ukrainsk messe

20.11 torsdag kI.18
Messe, derefter menighedsrådsmøde.

Ingen messe kl.1 1

22.11 16rdag kI.10 -
t2

Undervisning for bgrn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe kI.11.30

23.r1 sgndag kt.1l Højmesse

29.r1 lgrdag kI.10 -
t2

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Nor-
berts Skole. Messe kI.11.30

30.11 søndag kl.11 Hgj messe, derefter adventseftermiddag for men i g-
heden i Sct. Norbe(s Hus



Ministranter

september

07.09 Renee Klausen

Rosa Klausen

Julia Kosak

14.09 Allan Lesley

Christina Lesley

Daniel Le

21.09 Jhonny Mariyadass

Kim Doan Nguyen

Thomas Nørgård

28.09 Cecilie Peczalski

Peter Peczalski

Rakel Schmidt

oktober

05. l0 Louise Schultz

Christian Schultz

ny ministrant

12.10 Kasper Sebastiampillai

Michael Sørensen

ny ministrant

19.10 Kasper Tønder

Fabio Angelucci

ny ministrant

26.10 Anna Cirillo
Jonas Kobale Clausen

ny ministrant

november

02.11 Rebecca Kobale Clausen
Kamila Gatarz

ny ministrant

09.1I Gabriel Quy Nhan Hoang
Michael Quy Hoang

ny ministrant

16.11 Jerehn Jeyaseelan

Rosa Klausen

ny ministrant

23.1t Renee Klausen

Julia Kosak

ny ministrant

30.11 Daniel Le

Allan Lesley

ny ministrant

december

07.t2 Christina Lesley

Jhonny Mariyadass

ny ministrant

t4.r2 Kim Doan Nguyen

Thomas N6rgård

ny ministrant

Mød op i god tid i kirken, senest 10 min. Før messen. Hvis du er forhin-
dret, så husk at ringe til en anden ministrant eller til sognepræsten.
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07.09 Robert Devereux 02.11 Robert Devereux

14.09 Inger-Merete Cliquet 09.11 Inger-Merete Cliquet

21.09 Per Abrahamsen 16.11 per Abrahamsen

28'09 Inger-Marie Hilling z3.rr Anton Dorph-petersen

30.11 Bente Kollner
05.10 Bente Kdllner

12.10 Nis Schmidt

19.10 Hanne Wegener

26.1O Britta Abildsten

02.11 hold 4

09.11 hold 1

16.11 hold 2

23.rt hold 3

30.11 hold 4

07.12 hold I

07.12 Inger-MarieHilling

14.12 Nis Schmidt

*+[i]*[r
Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere.

NB ! Ved forfald -PrØv så vidt muligt at skaffe en afløser

Dead Line
Næste nunrner udkommer dec. 2014.Indlæg til bladet (frem til 15. marts)
afleveres senest 1. nov. til Jutta Dorph-Petersen eller i præstegården.

Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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05.10 hold 4

12.t0 hold 1

19.10 hold 2

26.r0 hold 3

Forsangere

07.09 hold 4

14.O9 hold 1

21.09 hold 2

28.O9 hold 3



Sct. Norberts Kirke
uellegade 2 71fi) Vejle

TIf.: 7582 0893 - Mobil 21429345
Bank reg.nr.9402 konto nr. 640561,6865

Giro 657-0992 girokorttype 01

www.sct-norberts-kirke.dk
sct.norberts.kirke @ gmail.com

Sognepræst: Jan Ophoff O. Præm

Diakon: Baudouin Willocx O. Præm

Præstestuderende-praktikant: Kasper Baadsgaard-Jensen

Messetider:

Mandag Ingen 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

Lørdag sep. kl. 8.00 Messe fra okt. Messe kl. 11.30

Sgndag kl. 11.00 Hgjmesse

Ukrainsk messe 1. og 3. s@ndag i hver måned kl. 13


