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SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 

Nr. 3  22. årgang  sep. 2015 

Kære menighed, 

Lige efter sommerferien fik vi fra 

generalvikar Niels Engelbrecht den 

glade meddelelse, at Kasper Baads-

gaard-Jensen efter sin diakonvielse 

28. august i Jesu Hjerte Kirke, Kø-

benhavn, fortsat vil arbejde for vo-

res og Sct. Knuds menighed i Frede-

ricia. Vi kan så regne med, at Kasper 

vil fortsætte sin praktik indtil næste 

sommer. Noget mange højlydt har 

ønsket sig.  

Starten på et nyt skoleår betyder for 

de fleste, at hverdagens rytme med 

dens mange gøremål er genoptaget. 

Det gælder ligeledes livet i menighe-

den. Kirkebænkene fyldes atter op, 

når de sidste menighedsmedlem-

mer vender tilbage fra ferien. Har 

nogle af jer fået nogle gode ideer, 

oplevet en smuk liturgi, følt en 

gæstfrihed ved et kirkebesøg på et 

feriested i ind- eller udland, hører vi 

gerne fra jer. ”Vi rejser for at lære” 

også i den store katolske verden. 

Er alt så igen ved det gamle? Nej 

ikke helt.  

For vores Sct. Norberts Kirke sker 

der snart en ændring i tidspunktet 

for søndagens højmesse. I årevis 

har det været kl. 11.00: et udmær-

ket tidspunkt for de fleste, for sent 

for andre. 

Fra oktober måned bliver tidspunk-

tet for søndagsmessen ændret til 

kl. 10.00! Hvorfor mon? 

Nu da det nye ”katolsk Danmarks-

kort” pr. 1. august for Sct. Norberts 

Kirke og Sct. Knuds Kirke, Fredericia 

definitivt er tegnet med én og sam-

me sognepræst for de 2 menighe-

der, må der findes en ordning for 

messetiderne, som begge menig-

heder kan leve med. I et helt år har 

Sct. Knuds Kirke haft søndagsmesse 

kl. 16.00. Sct. Knuds kirkegængere 

ønsker sig højmessen søndag for-

middag. Desværre kan jeg ikke væ-

re to steder på én gang. Et spørge-

skema i Sct. Knuds Kirke vedr. et 
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eventuelt andet tidspunkt for søn-

dagsmessen – lørdag eftermiddag 

eller søndag på et tidligere eller 

senere tidspunkt end kl. 16.00 - 

resultererede i at et (lille) flertal vil 

beholde højmessen søndag kl. 

16.00.  

Men det er klart et problem for 

dem, der vil få døbt deres barn i 

højmessen. Kl. 16.00 er sent, især 

når dåbsforældrene vil fejre dåbs-

festen med tilrejsende gæster ef-

ter messen. 

For at kunne løse dette problem, 

må jeg så fremover holde dåbs-

handlingen i Fredericia før højmes-

sen kl. 16.00. Men så skal der også 

være mere tid inden da.  

Messen kl. 10.00 i Vejle vil ligele-

des give mig en ekstra time til at 

kunne være med til kirkekaffe, kir-

kefrokost, eller andre arrangemen-

ter efter messen. At ændre messe-

tiden er et meget følsomt emne. 

Dog håber jeg at finde forståelse 

for denne ændring, så vi som Sct. 

Norberts menighed tilgodeser Sct. 

Knuds menigheds ønske og behov. 

Og husk ”Morgenstund har guld i 

mund”. For nogle vil der desværre 

opstå busproblemer. Jeg håber, at 

de vil tale med nogle, der bor i nær-

heden og at de, der har mulighed for 

det, vil give et lift til dem, der berø-

res af denne ændring. Vi er ikke kun 

menighed i kirken men ligeledes til 

og fra kirken.  

I 2016 er der ingen firmelse hverken 

i Vejle eller Fredericia. Biskoppen 

firmer først i 2017. 

Men der er første kommunion. Dato-

en ligger allerede fast: Søndag den 

17. april 2016. 

Husk den nødvendige tilmelding her 

i bladet! Se side 7 

Et vedvarende og indtil nu uløst pro-

blem er kirkens elendige lydforhold. 

Der er en konstant klage over, at de 

fleste ikke kan høre, hvad der bliver 

sagt fra læsepulten og alteret. Vi har 

kontaktet nogle specialfirmaer og 

bedt dem finde en løsning på proble-

met. Jeg håber, at jeg snart kan for-

tælle mere om det.  

Mange hilsener med ønsket om en 

god eftersommer og efterår for jer 
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Nyt fra menighedsrådsformanden 

Jeg håber, at I har haft en god sommerferie. 

Den 7. juni var der ømvalfart, og Vejle var godt repræsenteret, men vi kan 

godt være mange flere næste år.  

Det var en dejlig dag. 

Den 14. juni havde vi Sct. Norberts fest, og selv om vi var mange, rigtig man-

ge, var der plads til os alle. 

Dejligt selskab og højt humør, og vi gjorde det umulige at være mere end 

100 mennesker siddende og spise med fin plads. 

I skrivende stund er vi i fuld gang med forberedelserne til Bindeballe turen 

den 23. august og loppemarked den 5. og 6. september, begge arrangemen-

ter som vi glæder os meget til, og vi håber at se mange af jer til disse arran-

gementer. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for jeres støtte, og Gud velsigne jer 

Kærlig hilsen  Celia Klausen 

Nyt fra Caritas-repræsentanten 

Jeg håber, at I har haft en velsignet sommer. 

I foråret startede vi et projekt op i fællesskab med Sct. Knuds Kirke, 
Fredericia.  

Projektet går ud på at støtte kvinder i Bolivia til at kunne passe bier 
og lave honning. Hjælpen går til dragter - honningslynger mm. Så vil 
kvinderne selv kunne forsørge familien, når mændene er udrejst for 
at finde arbejde. 

Det er et 1-års projekt. Jeg håber på jeres støtte til denne sag. 

Gud velsigne jer  

Jean Pierre Klausen 
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Kalender sep. - okt. - nov. 

september 

04.09 fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre  

05.09 lørdag  Loppemarked i Sct. Norberts Hus 

06.09 søndag 
kl.11 

kl.13 

Højmesse, loppemarked i Sct. Norberts Hus 

Ukrainsk messe 

10.09 torsdag kl.18 Messe, derefter menighedsrådsmøde 

13.09 søndag kl.11 
Højmesse, derefter reception i Sct. Norberts Hus i 
anledning af Kasper Baadsgaard-Jensens diakonvi-
else. Børnedag 

20.09 søndag 
kl.11 

kl.13 

Højmesse - kollekt til Katolsk menighedsplejere.  

Ukrainsk messe 

27.09 søndag kl.11 Højmesse 

oktober 

02.10 fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre  

03.10 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

kl.13 

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts 
Skole 

Messe 

Vietnametisk messe  

04.10 

Søndag 

OBS! 

Ny mes-
setid 

kl.9.30 

kl.10  
 

kl.13 

Rosenkrans 

Høstgudstjeneste, derefter spisning, salg af gaver, 
marmelader m.m. til Caritas 

Ukrainsk messe 

09.10 fredag kl.8 og 9 Efterårsferieandagt for Sct. Norberts Skole 

11.10 søndag 
kl.9.30 

kl.10 

Rosenkrans 

Ordets Gudstjeneste ved diakon Kasper Baads-
gaard Jensen 

18.10 søndag 

kl.9.30 

kl.10 

kl.13 

Rosenkrans 

Højmesse 

Ukrainsk messe 

24.10 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts 
Skole 

Messe 
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oktober fortsat  

25.10 søndag 
kl.9.30 

kl.10 

Rosenkrans 

Højmesse, kollekt til Verdensmissionen, der-
efter Børnedag 

29.10 torsdag 
kl.8 

kl.18 

Skolemesse, ingen messe kl.11 

Messe, derefter menighedsrådsmøde 

31.10 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

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

Messe 

november 

01.11 søndag 
kl.10 

kl.13 

Alle Helgen - Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk messe 

02.11 mandag kl.19 Alle Sjæle - Messe for menighedens afdøde 

06.11 fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre 

07.11 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

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

Messe 

08.11 søndag kl.10 Højmesse 

14.11 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

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

Messe 

15.11 søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse - kollekt til Peters penge 

Ukrainsk messe 

19.11 torsdag 
kl.8 

kl.18 

Skolemesse, ingen messe kl.11 

Messe, derefter menighedsrådsmøde 

21.11 lørdag 

kl.10 
 

kl.11.30 

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

Messe 

22.11 søndag kl.10 Højmesse 

28.11 lørdag 
kl.10 
 

kl.11.30 

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

Messe 

29.11 søndag kl.10 Højmesse 1.søndag i advent. Efter højmessen 
adventsfest med spisning, julemarked og banko 
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Sogneblad sendt pr. e-mail 

Sognebladet udkommer 4 gange om året. Det bliver sendt til alle hus-
stande i Sct. Norberts menighed. Der er omkring 500 husstande. Hel-
digvis er der ca. 50 –75 sogneblade, der bliver afhentet, når det ligger 
bagest i kirken den sidste søndag i februar, maj, august og november. 
For at spare på portoudgifterne af sognebladet, har menighedsrådet 
besluttet, at hvis nogle gerne vil have det sendt pr. e-mail fremover, 
så vil vi gøre det.  

Tak, jeg vil gerne have sendt sognebladet pr. e-mail.  

Send din e-mail adresse til:   

sct.norberts.kirke@gmail.com  

med dit navn, adresse, samt dit telefonnummer 

Personalia 

Dåb: 

Nicole Mølgaard Angelucci    24.05.2015 

Angelina Paninnquaq Jakobsen Strazzera  21.06.2015 

Anton Diaz Hansen     28.06.2015 

Laura Rebeka Mach     05.07.2015 

Marius Gabriel Bruhn Cliquet   17.07.2015 

Sanjeet Remmon Washington   09.08.2015 

 

Bryllup: 

Celia og Jean Pierre  Klausen    30.05.2015 

Rima og Oleg Andruskevic    01.08.2015 

I ønskes alle til lykke 

Begravelse: 

Edith  Jenny Knudsen     12.07.2015 

Marius Gabriel Bruhn Cliquet   18.07.2015 

De hvile i fred 
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De sociale medier 

Mobile Pay: 2665 5033 

Facebook: Sct. Norberts Kirke 

Kirken er  med på Facebook. Den blive hver uge opdateret. Her kan du se 
(ændrede) messetider eller arrangementer, som ikke er kommet med i Sog-
nebladets Kalender, som dækker hele tre måneder 

Husk også Sct. Norberts Kirkes Hjemmeside: sanktnorbertskirke.dk 

Tilmeldingsblanket  

til de børn, der i det nye skoleår 2015 - 2016 går i 3. klasse, og som ønsker 
at forberede sig til deres første hellige kommunion. Undervisningen, for 
børn der ikke er elever på Sct. Norberts Skole, foregår hver lørdag kl.10 i 
præstegården og afsluttes med messe i kirken kl.11.30.  

Første gang den 3. oktober 2015. 

 

Vi tilmelder…………………………………………………………………………….... 

Til den 1. hellige kommunion søndag den 17.04 2016 kl.10 

Cpr.nr…………………………….…. 

Skole…………………………………………………………...klasse ………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………. 

Tlf.……………………………. E-mail…………………………………………………... 

Dåbsattesten (kopi) vedlægges 

For at få dit barn tilmeldt undervisningen, burde det være en selvfølge, at 
du betaler din kirkeskat. Er du endnu ikke tilmeldt, brug venligst blan-
ketten side 9.  

 

Underskrift……………………………………………………………………………... 

Afleveres senest 15. september 2015 
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     Vi vil giftes 

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

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevan-
te informationer samt tilmelding til kursusdagen foregår. 

Siden findes på adressen www.vivilgiftes.katolsk.dk. 

Kirkeprojekt 

Tak til alle jer, der støtter Kirkeprojektet (Maling af kirken og restau-
rering af orglet. Istandsættelse af orglet vil starte 7. september or 
planlægges at være færdigt 7. november. Et lille orgel vil blive stillet 
op i kirken i denne periode.  

Kirkeskat 

Alle voksne katolikker er forpligtede til at betale kirkeskat. Hvor man li-
gesom i sin familie bidrager til fællesskabet, skal alle katolikker bidrage 
til vores fælles katolske familie, hvor vi betaler til fælleskassen 
(bispedømmet er én økonomi), idet ca. 60% sendes tilbage til sognene 
(de lokale kasser). Alle skal betale mindst 1% af den skattepligtige ind-
komst. Den skattepligtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgørelse. 

Flere har i den senere tid tilmeldt sig kirkeskat. Tak for det!                                
Vær dermed med til også at støtte de små menigheder, der trues af luk-
ning på grund af en anstrengt økonomi. 

Du kan tilmelde dig kirkeskatteordningen - se blanketten side 9. Hvis du 
endnu ikke har betalt din kirkeskat for 2015, kan du betale direkte til Sct. 
Norberts Kirkes bank eller giro - se den vedlagte grønne seddel til beta-
ling af  kirkeskat 2015. Giro og bank konti numre til Sct. Norberts Kirke 
står også på sidste side af sognebladet.  

Hvis du betaler kirkeskat, kan du se bort fra den grønne seddel.  
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Tilmelding Kirkeskat   1 - års kontrakt 

Beløbet indreguleres p.t. med 3% om året 

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. 

Jeg ønsker pr. 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 selvangivel-

sen. 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 10-års kontrakt 
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Husk Loppemarked 

Lørdag den 5. september og søndag den 6. september afholdes loppe-
marked i Sct. Norberts Hus. Effekter til loppemarkedet kan afleveres i 
præstegården. Overskuddet går til Sct. Norberts Kirke 

Ministranter 

september 

06.09 Rakel Schmidt  
Louise Schultz   

13.09 Christian Schultz 
Kasper Sebastiampillai 

20.09 Michael Sørensen 
Kasper Tønder 

27.09 Jonas Kobale 
Rebecca Kobale 

oktober 

04.10 

kl.10 

Kamila Gatarz    
Gabriel Hoang  

11.10 

kl.10 

Jerehn Jeyaseelan       
Michael Hoang 

18.10 
kl.10 

Rosa Klausen  
Renee Klausen    

25.10 

kl.10 

Julia Kosak 

Daniel Le 

november 

01.11 

kl.10 

Christina Lesley    

Allan Lesley  

08.11 

kl.10 

Jhonny Mariyadass   

Melanie Malan 

15.11 

kl.10 

Kim Doan Nguyen   

Thomas Nørgård        

22.11 

kl.10 

Cecilie Peczalski 

Peter Peczalski      

29.11 

kl.10 

Rakel Schmidt  
Louise Schultz   

december 

06.12 

kl.10 

Christian Schultz 
Kasper Sebastiampillai 

13.12 

kl.10 

Michael Sørensen 
Kasper Tønder 

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. 

Dead Line Næste nummer udkommer dec. 2015. 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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Lektorer 

06.09 Nis Schmidt 

13.09 Anton Dorph-Petersen 

20.09 Bente Köllner 

27.09 Inger-Merete Cliquet 

  

04.10 Robert Devereux 

11.10 Hanne Wegener 

18.10 Per Abrahamsen 

25.10 Inger-Marie Hilling 

01.11 Anton Dorph-Petersen 

08.11 Bente Köllner 

15.11 Britta Abildsten 

22.11 Per Abrahamsen 

29.11 Inger-Marie Hilling 

  

06.12 Nis Schmidt 

13.12 Hanne Wegener 

06.09 hold 1 

13.09 hold 2 

20.09 hold 3 

27.09 hold 4 

04.10 hold 1 

11.10 hold 2 

18.10 hold 3 

25.10 hold 4 

Forsangere 
01.11 hold 1 

08.11 hold 2 

15.11 hold 3 

22.11 hold 4 

29.11 hold 1 

  

06.12 hold 2 

13.12 hold 3 

Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere. 

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

Obs højmesse kl. 10 fra oktober 2015 

Obs højmesse kl. 10 fra oktober 2015 
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Sct. Norberts Kirke 

Fjellegade 2 7100 Vejle 

Tlf.: 7582 0893 - Mobil  2142 9345 

Bank reg.nr. 9402 konto nr.  6405616865 

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 

Diakon: Kasper Baadsgaard-Jensen 

Messetider :  oktober + november september 

Mandag Ingen messe  Ingen messe 

Tirsdag kl. 16.30 Rosenkransbøn 

kl. 17.00 messe 

Dog ikke i oktober 

kl. 17.00 messe 

Onsdag Ingen messe  Ingen messe 

Torsdag kl. 11.00 messe Kl. 11.00 messe 

Fredag kl. 17.00 messe Kl. 17.00 messe 

Lørdag  kl. 11.30 messe kl. 11.30 messe 

Søndag kl. 11.00 Højmesse Kl. 9.30 Rosenkransbøn i oktober 

Kl. 10.00 Højmesse 

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

Husk fra oktober hver søndag: Højmesse kl. 10  


