SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 4 22. årgang dec. 2015
Kære menighed.
For de fleste mennesker begynder
julefesten lørdagen før den første
søndag i advent, når julebelysningen
i byens gågader og lyset på juletræerne på byens åbne pladser bliver
tændt. Vore postkasser proppes i
denne tid med reklamer for alskens
julegaver, julefrokoster og juletilbud.
Det går anderledes til i kirken. Her
begynder julefesten ikke på den første adventssøndag. Det er ikke den
hvide/gule/gyldne liturgiske farve,
der hentes frem, men derimod den
lilla farve, som i kirken betragtes
som bodsfarve. Den bruges derfor i
advents- og fastetiden og ved begravelser.
Er kirken en lyseslukker? Nej, slet
ikke, men den tager ikke festglæden
på forskud. Den forbereder sig til
julefesten. Kirken ser fremad. Den
er en pilgrim på vej. Den bruger hele
4 søndage til forberedelse på julefesten. Også til kirkens fester hører
der praktiske forberedelser til: liturgien til julegudstjenesterne skal forberedes, sangene indøves, kirkesølvet pudses. Alterdugene og linned
vaskes. Men det tager dog ikke 4
uger for at få klaret.

Kirkens vigtigste forberedelser sker i
sindet, i hjertet. Messens læsninger i
adventstiden ansporer os til at være
vågne og forberede os på Herrens
komme. Advent kommer fra de latinske ord ”adventus”, som kort og godt
betyder ”komme”, Herrens komme.
Det er et trefoldigt komme: Herrens
komme ved tidernes ende. I hver
messe siger/synger vi efter forvandlingen: ”Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, vi forventer
dit komme i herlighed.” Vi fejrer
ligeledes Jesu historiske komme til
verden, da han blev født i stalden i
Betlehem. Og ikke mindst byder vi
ham også velkommen i vort eget
hjerte, vort eget liv. Det sidste føles
med rette som det vigtigste, men ligeledes som det mest krævende, især
i den travle december måned, hvor så
meget skal nås: indkøb af julegaver,
planlægning af julefrokosten, juleafslutning/krybbespil i børnehave og
skole, julekoncerter, nytårsfest mm.
Kirken er en oase i juletravlheden.
Læsningerne giver os stof til eftertanke. Salmerne udtrykker på en poetisk måde det, der rører vort hjerte og
sind, og som vi selv har svært at udtrykke i ord. Menighedens fællesskab, den brogede samling af børn,
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unge, voksne og ældre, et farvet pallet af forskellige etniske kulturer,
gifte og enlige, er med til at løfte den
enkelte op over sin egen individuelle
eksistens. Her opleves, at vi er kirken, Guds folk.
Den 8. december begynder et jubelår,
et ”barmhjertighedens år”, som pave
Frans har udråbt. Mere om dette jubelår og dets tiltag i vores menighed
i dette sogneblad.
Lad os begyndte det nye kirkeår med
en frugtbar advent, idet vi beder om
Guds barmhjertighed, så vi selv må
lære at udøve barmhjertighed.

Lad, o Himle, duggen falde,
send os regnen nådefuld;
Hør, o Herre, os, som kalde,
læsk vort hjertes tørre muld;
er den stenet, gold og mager,
gør den til en frugtbar ager,
så du selv om stakket frist
dér kan fødes, Herre Krist!
(H.Kejser)
God advent, god Jul og et velsignet
nytår 2016!

Barmhjertighedens år
Pave Frans har udråbt et ekstraordinært jubelår, som begynder den 8. december. Vi vil også markere dette både i vores menighed og ved deltagelse i de
arrangementer, bispedømmet planlægger.
Traditionen med jubelår går helt tilbage til det Gamle Testamente, hvor Israelitterne fejrede og mindedes den frihed, Gud havde skænket dem. Det forsætter
i Det Nye Testamente, hvor Jesus siger, at nu er nådeåret kommet i kraft af
Jesu egen person (Lk 4,18-21). I dag fejrer vi hvert 25 år som et helligt jubelår,
det sidste var i 2000.
Men også ekstraordinære jubelår bliver fejret, hvor vi sætter særlig fokus på et
element af vores tro.
I år har Pave Frans valgt barmhjertighed med temaet Barmhjertige ligesom
Faderen. Guds barmhjertighed kommer altid til udtryk på to måder i os mennesker: først og fremmest når vi selv modtager den, særligt i fejringen af forsoningens sakramente, dernæst i vores handlinger mod andre, i sær til de svage
og fattige.
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Og Paven skriver hvorfor det er særlig vigtigt med et ekstraordinært år i
barmhjertighedens tegn: ” Til tider er vi er kaldede til at skænke barmhjertigheden større opmærksomhed, så vi kan være effektive tegn på Faderens virke i vort liv. Jeg har derfor proklameret et ekstraordinært helligt år for Barmhjertighed som en gunstig anledning for Kirken til at gøre de troendes vidnesbyrd stærkere og mere virksomt.” ( Misericordiae Vultus, 3)
I vores menighed vil vi markere begyndelsen på dette jubelår med fejring af
messen den 8. december.
På nuværende tidspunkt har vi også planlagt tre seminarer, hvor vi sammen
vil se nærmere på forskellige facetter af begrebet barmhjertighed i forhold til
Gud og i forhold til vores næste. Seminarene foregår efter søndagens højmesse på følgende datoer:
Søndag den 31. januar 2016, ca. kl. 11.00-13.00
Søndag den 21. februar 2016, ca. kl. 11.00-13.00
Søndag den 13. marts 2016, ca. kl. 11.00-13.00
Andre arrangementer i løbet af jubelåret vil blive annonceret her, i våbenhuset og på Facebook.
Bispedømmet har også forskellige tiltag i løbet af jubelåret. Det helt store
bliver valfarter til Sct. Albani kirke i Odense, som Biskop Czeslaw har udnævnt til Valfarts kirke under jubelåret.
Alle sogne i Danmark har fået tildelt en lørdag hvor de, sammen med andre,
skal deltage i den planlagte valfart. Datoen for Sct. Norberts menighed er
den 5. marts 2016.
Der vil komme mere information omkring dette.
Hvis man ellers vil holde sig opdateret, om hvad der sker i bispedømmet
under jubelåret, kan man følge med på katolsk.dk som løbende opdateres
med arrangementer og tilbud.
Kasper Baadsgaard-Jensen, diakon

Dead Line Næste nummer udkommer marts 2016. Indlæg til bladet

(frem til 15. juni.) afleveres senest 1. februar til Jutta Dorph-Petersen eller i
præstegården. Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Kalender dec. - jan. - feb.
december
04.12

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norkl.10
berts Skole
SNUK Møde for menighedens unge i Sct. Norkl.10
berts Hus ved Kasper Baadsgaard-Jensen
kl.11.30 Messe
2. søndag i advent - Katekesesøndag - Højmesse kl.10
møde for 1. kommunikanter og deres forældre
Ukrainsk messe
kl.13
kl.17
Rosenkrans derefter Messe
kl.17.30 Indledning til jubelåret ”Barmhjertighedens år”

05.12

lørdag

06.12

søndag

08.12

tirsdag

10.12

torsdag

kl.16

12.12

lørdag

kl.10
kl.10

13.12

søndag

kl.10

16.12

onsdag

kl.16.30 Julekoncert ved Flemming Meng

17.12

torsdag

kl.19

Sct. Norberts Skoles krybbespil for forældre

18.12

fredag

kl.9,
kl.10

Sct. Norberts Skoles krybbespil for elever

19.12

lørdag

kl.13

Møde og Messe for Vietnamesere

20.12

søndag

kl.10
kl.13

24.12

torsdag

kl.15

25.12

fredag

kl.10

26.12

lørdag

kl.10

4. søndag i advent - Højmesse
Ukrainsk messe med juleafslutning i Sct. Norberts Hus
Juleaftensdag - Højmesse. Ingen midnatsmesse
Sct. Knuds Kirke Fredericia Midnatsmesse kl.24
1.juledag - Højmesse
Sct. Knuds Kirke Fredericia, Højmesse kl.16
2. juledag - Messe

27.12

søndag

kl.10

Højmesse - Den hellige families fest

31.12

torsdag

kl.10

Nytårsaftensdag - Taksigelsesmesse
Sct. Knuds Kirke Fredericia, Messe kl.16

Sct. Norberts Børnehaves krybbespil

Bodsandagt
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
kl.11.30 Messe
3. søndag i advent - Højmesse
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januar 2016
01.01

fredag

kl.10

Højmesse, kollekt til Bibelselskabet

kl.10

Højmesse - Herrens åbenbarelse - Nytårsreception. Beretning fra menighedsrådsformanden
Ukrainsk messe

03.01

søndag

04.01

mandag kl.8, kl.9

Skoleandagt

07.01

torsdag

kl.19

forsangerøvelse

08.01

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

09.01

lørdag

10.01

kl.13

kl.11.30

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe

søndag

kl.10

Højmesse - Festen for Herrens dåb

15-01
til
17.01

fredag
til søndag

Weekend i Øm for 1. kommunikanter starter fredag kl.17 slutter søndag kl.14

17.01

søndag

23.01

lørdag

24.01

søndag

30.01

lørdag

31.01

søndag

kl.10

05.02

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

06.02

lørdag

07.02

søndag

kl.10

kl.10
kl.13
kl.10
kl.11.30
kl.10
kl.10
kl.11.30

Højmesse
Ukrainsk messe
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe
Højmesse, derefter Børnedag
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe
Højmesse - derefter Seminar kl. 11-13
”Barmhjertighedens år”

februar
kl.10
kl.11.30
kl.10
kl.13

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe
Højmesse, Herrens fremstilling i templet - Kyndelmisse - Velsignelse af de børn, der er døbt i
Sct. Norberts Kirke efter den 01.02 2015
Ukrainsk messe
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februar fortsat
09.02

tirsdag

Skolefest 0 - 3. klasse i Torvehallerne

10.02

onsdag

Skolefest 4. - 10. klasse i Torvehallerne

10.02

onsdag

kl.20

Askeonsdag - Faste- og abstinensdag
Messe med askepålæggelse

12.02

fredag

kl.8 og
kl.9

Skoleandagt

14.02

søndag

kl.10

Højmesse

kl.10

kl.11.30

Højmesse - derefter Seminar kl.11-kl.13
”Barmhjertighedens år”
Ukrainsk messe
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe

kl.10

Højmesse, derefter Børnedag

21.02

søndag

27.02

lørdag

28.02

søndag

kl.13
kl.10

Personalia
Dåb:
Angela Marvilla Poulsen
Sophia Chromik Skovhave Rasmussen
Rosemary Lauszus

10.10.2015
25.10.2015
01.11.2015

Bryllup:
Chuthamani Saengphithak og
Manuel Alejandro Carvajal Araya

19.09.2015

Maria Halling Amløv og Bay Le

26.09.2015

I ønskes alle til lykke
Begravelser:
Franco Angelucci

07.09.2015
Han hvile i fred
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Sogneblad sendt pr. e-mail
Sognebladet udkommer 4 gange om året. Det bliver sendt til alle husstande i Sct. Norberts menighed. Der er omkring 500 husstande. Heldigvis 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

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 Sognebladets Kalender, som dækker hele tre måneder
Husk også kirkens hjemmeside: www.sanktnorbertskirke.dk
Tak for opmærksomheden ved min diakonvielse
Kære alle sammen
Mange tak for opmærksomheden i forbindelse med min diakonvielse den
28. august. Jeg er meget glad for alle jeres bønner, lykønskninger og den
store pengegave, I havde samlet ind til mig. Pengene er ikke brugt endnu,
men de vil blive brugt til at købe de ting jeg skal anskaffe mig til min præstevielse og mit virke som præst.
Kasper Baadsgaard-Jensen
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Nyt angående ministranttjenesten i kirken
Desværre må vi konstatere at vores ministrantliste ikke fungerer særlig
godt, både i forhold til at få nye navne på, og i forhold til at melde afbud, hvis ikke man kan den søndag, man er sat på.
Derfor har vi besluttet at slette den liste, som normalt er at finde her.
I stedet vil vi gerne bede dem, som har lyst til at ministrere om at kontakte Kasper, så vi kan begynde på en frisk med en ministrantgruppe.
I starten af det nye år, vil vi afholde en ministrantdag hvor vi kan mødes og lære hinanden bedre at kende og lære mere om at ministrere.
Tak til alle, som trofast hjælper til og har hjulpet til, ikke mindst alle
jer, som er trådt til i sidste øjeblik, når vi manglede de ministranter,
der ellers stod på listen!
Jan Ophoff og Kasper Baadsgaard-Jensen

Kirkeskat
Alle voksne katolikker er forpligtede til at betale kirkeskat. Hvor man
ligesom 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 indkomst. 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 lukning 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 - Giro og bank konti numre til Sct.
Norberts Kirke står på sidste side af sognebladet.
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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 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 10-års kontrakt
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Nyt fra menighedsrådsformanden
Et lille tilbageblik:
Kasper Baadsgaard-Jensen blev den 28. august diakonviet i Jesu Hjerte Kirke i København. Vi ønskede ham tillykke med en reception søndag den 13. september.
Loppemarked gav et overskud på lidt over 3.000 kr., som går til
”orgelprojekt”. Tak til alle, der bidrog med arbejde og købte effekterne.
Søndag den 4. oktober holdt vi høstgudstjeneste. Middagen efter messen og salg af høstgaverne gav 4.515 kr. som går til menighedens Caritas projekt i Coroico, Bolivia. Tak for jeres støtte.
Den 7. november fyldte diakon Baudouin 80 år. Vi ønskede ham tillykke med en reception søndag den 15. november.
Den store restaurering af vores gamle Marcussen & Søn orgel blev
færdig medio november. Mere om det i næste sogneblad.
Kirkens lydanlæg blev forbedret. Tak til alle jer, som har bidraget
med større eller mindre beløb til disse to projekter. Menigheden har
også denne gang været med til realiseringen af tiltrængte forbedringer.
”Mange bække små gør en stor å”, tak til jer alle for jeres bidrag.
Mange hilsener. Herren være med os alle.
Celia Klausen
Vi vil giftes
Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik
indgår ægteskab, skal man gennemføre 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
informationer samt tilmelding til kursusdagen foregår.
Siden findes på adressen

www.vivilgiftes.katolsk.dk.
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Lektorer
06.12

Nis Schmidt

24.01

Bente Köllner

13.12

Hanne Wegener

31.01

Robert Devereux

20.12

Bente Köllner

24.12 kl.15 Inger-Merete Cliquet

07.02

Inger-Marie Hilling

25/12

Anton Dorph-Petersen

14.02

Anton Dorph-Petersen

27.12

Inger-Marie Hilling

21.02

Hanne Wegener

28.02

Inger-Merete Cliquet

03.01

Nis Schmidt

10.01

Per Abrahamsen

06.03

Nis Schmidt

17.01

Hanne Wegener

13.03

Per Abrahamsen

Forsangere
06.12

hold 2
07.02

hold 1

14.02

hold 2

13.12

hold 3

03.01

hold 4

20.12

hold 4

10.01

hold 1

21.02

hold 3

24.12 kl.15 hold 1

17.01

hold 2

28.02

hold 4

25.12

24.01

hold 3
06.03

hold 1

13.03

hold 2

27.12

hold 2
hold 3

31.01

hold 4

Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere.
NB ! Ved forfald - Prøv så vidt muligt at skaffe en afløser
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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.sanktnorbertskirke.dk
sct.norberts.kirke@gmail.com
Sognepræst: Jan Ophoff
O. Præm
Diakon: Baudouin Willocx O. Præm
Diakon: Kasper Baadsgaard - Jensen
Messetider
Mandag

Ingen messe

Tirsdag

kl. 16.30 Rosenkransbøn
kl. 17.00 Messe

Onsdag

Ingen messe

Torsdag

kl. 11.00 Messe

Fredag

kl. 17.00 Messe

Lørdag

kl. 11.30 Messe

Søndag

kl. 10.00 Højmesse

Ukrainsk messe 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13
Messetider julen 2015 se i kalenderen side 4
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