SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 1 23. årgang marts 2016
Kære menighed.
Med Askeonsdag den 10. februar
begyndte fastetiden. Vi har lidt mere
end halvdelen af den 40-dages lange
bodstid tilbage. Bod lyder i de flestes ører gammeldags og ikke særligt spændende. Det betragtes som
en form for selvpineri. Desværre
hører man om unge mennesker, der
påfører sig selv smerter. Det er i de
fleste tilfælde et råb om hjælp. Det
har intet med en kristen opfattelse af
bod at gøre .
Fastetiden har i allerhøjeste grad
med askese og selvbeherskelse at
gøre. To begreber, som ikke er
ukendte i vore dage. Ja, som bliver
dyrket af mange. Jeg tænker her på
sundhedsapostle, der frasiger sig
kalorierig mad, søde sager, tobak,
spiritus. De holder kroppen i form
med kondiløb og træning i fitness
centre. Det er prisværdigt at have
styr på sin krop i stedet for at trælle
for mange laster.
Har de afsavn, mange mennesker
bringer for sundhedens skyld noget
fælles med kirkens fastebegreb? Det

har de ikke, hvis det kun er til glæde
og gavn for ens eget ego. Det er endda en vis risiko for, at det kan være
på bekostning af familien.
I fastetiden skal vi fokusere mindre
på vort eget ego, der ofte fylder meget på bekostning af de andre, ja den
Anden: Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Faste og bøn går hånd i hånd. Vi
skruer net for alt det, som vi bruger
(for) megen tid på for egen fornøjelses skyld og går ind i vort lønkammer.
Her bliver det klart for os selv, at vi
trænger til et bedre bønsliv, til at gøre noget for andre. Hvis fastetiden
skal have en mening må den være
positiv, så ma vi gøre noget.
Pave Frans sætter os godt i gang med
at fremhæve, at barmhjertighed er
fundamentet i vores kristne tro.
”Være barmhjertige som jeres himmelske fader er barmhjertig” (Luk
6,36). Paven siger i sit fastebudskab:
”Fastetiden i dette jubelår (d.e.
Barmhjertighedens år) er derfor en
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gunstig anledning for alle til at overvinde vor eksistentielle fremmedgørelse ved at lytte til Guds ord og udføre barmhjertighedens gerninger. I
de legemlige barmhjertighedsgerninger berører vi Kristi kød gennem
vore brødre og søstre, som mangler
mad, tøj, husly og besøg. I de åndelige barmhjertighedsgerninger – vejledning, undervisning, tilgivelse, formaning og bøn – bliver vi mere direkte berørt af vor egen syndighed.
De legemlige og åndelige barmhjertighedsgerninger må aldrig adskilles.”

Lad os gøre fastetiden til en nåderig
tid. Vi kan berige vor bønsliv med
den ugentlige tilbedelse (i tirsdagsmessen) og korsvejsandagten (i fredagsmessen). I jublilæumsvalfarten
lørdag den 5. marts beder vi med
paven: ”Lad Kirken være dit synlige
ansigt i verden, du som er Kirkens
opstandne og herliggjorte Herre.”
God faste. God Påske!

Verdens Ungdomsdagene
Danmarks Unge Katolikker (DUK) arrangerer en pilgrimstur til Polen i forbindelse med afholdelsen af Verdens Ungdomsdagene. Det er et kæmpe arrangement med flere millioner der kommer sammen fra hele verden, for at være
sammen og fejre troen og fællesskabet.
Turen er for 16-30 år og begynder den 18. juli med en uge hvor vi skal bo privat og være tilknyttet et sogn i Andrychow. Dernæst tager vi til Krakow og
slutter os til alle de andre pilgrimme der er kommet for at deltage. Der vil være
en masse sociale og kulturelle aktiviteter, katekeser, messer, og ikke mindst
kommer Pave Frans og fejre den store afslutningsmesse.
Efter dagene i Krakow vil vi have 3 dage sammen hvor vi kan dele de oplevelser vi har haft, inden vi igen rejser hjem den 3. august.
Hele turen koster 5.000 kr. og man kan tilmelde sig på www.duk.dk. Vær opmærksom på tilmeldingsfristen er den 31. marts.
Menighedsrådet har besluttet at støtte deltagere fra menigheden med 1.000 kr.,
så du skal kun betale 4.000 kr. for 2 ugers fantastiske oplevelser!
Vil du høre mere, så kontakt Kasper
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Nyt fra menighedsrådsnæstformanden
Så har vi taget hul på et nyt år, men inden vi helt forlader 2015, var det nok en
idé at kaste et enkelt blik tilbage med en kort opsummering af årets største
begivenheder. Her kan nævnes det store hold af firmander, hvor det store
kirkerum blev udfordret. De store arrangementer, først vor sognepræsts 70 års
dag, senere Sct. Norberts festen, høstfest, adventsfest, men også de mindre arrangementer har været godt besøgte. Det er især dejligt at se at så mange er ivrige efter at deltage og bidrage på forskellig vis; hvad enten det er med praktiske
opgaver i Kirken og Sct. Norberts hus eller som regnskabsfører, ministranter,
lektorer, organist(er), forsangere eller diakoner, hvor vi er meget glade for at
kunne få lov til at beholde Kasper et år efter hans diakonvielse 28.8.2015. Uden
de mange hjælpsomme medlemmer og Sognepræstens omsorg og engagement,
ville Kirken slet ikke fungere. Tak til alle!
Der var også store udgifter i 2015, både til reparation af orglet, belysning og maling af Kirken. Selvom vi fik et stort beløb fra Wrobleski Fonden, manglede der
over 100.000, men også her stod man sammen endnu engang og indsamlede over 150.000, som var med til ydere mere at dække en del af udgifterne til maleropgaven. Rigtig flot gået.
Men så skal vi også til at kigge på 2016. Som bekendt har Pave Frans den
8.12.2015 udnævnt et jubel år med særlig fokus på barmhjertighed. Dette emne
har vor sognepræst taget op, med 3 seminarer i januar, februar og marts måned.
Som tidligere nævnt brugte vi mange penge i 2015. Menighedshuset, som for 10
år siden blev taget i brug, trænger til en kærlig hånd. Det gælder især de indvendige vinduer i menighedssalen og -stuen, som trænger meget til ny maling.
Der kommer derfor en liste, hvor alle som har tid og helbred til det, er velkomne
til at skrive sig på. Når vi selv kan klare det, kan vi spare mange penge
Til slut vil jeg ønske alle i menigheden et rigtig godt 2016.
Mange hilsner
Tenna Mikkelsen

Orgelkoncert v/ organist Michael J. Thomsen (Odense)
Torsdag den 12. maj kl. 19.00
Michael K. Thomsen har som bispedømmets orgelkonsulent været en uundværlig hjælp til at få vores Marcussen & Søn orgel restaureret. Han giver orgelkoncert og fortæller bagefter ved et kaffebord i Sct. Norberts Sal, hvor stort
et arbejde restaureringen af vores ”specielle” orgel har været.
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Kalender marts - april - maj
marts
01.03

tirsdag

04.03

fredag

05.03

lørdag

06.03

søndag

kl.8
kl.16.30

Katolsk skolemesse, ingen messe kl.17
Messe med tilbedelse af det allerhelligste sakramente
Den Hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.14.30 Kvindernes internationale bededag i Sct. Norberts
Hus
kl.16.30 Messe med korsvejsandagt
Ingen undervisning for børn . Ingen messe
Jubelårsvalfart til Sct. Albani kirke, i Odense
Se opslag i våbenhuset
kl.10
kl.13

08.03

tirsdag

kl.16.30

10.03
11.03

torsdag
fredag

kl.19
kl.16.30
kl.10

12.03

lørdag
kl.11.30

13.03

søndag

15.03

tirsdag

18.03

fredag

19.03

lørdag

20.03

Palmesøndag

22.03

tirsdag

24.03

Skærtorsdag

Højmesse - derefter Fastemiddag til fordel for De
nordiske Biskoppers fasteaktion
Ukrainsk messe
Messe med tilbedelse af det allerhelligste sakramente
Forsangerøvelse i Sct. Norberts hus
Messe med korsvejsandagt
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole.
Messe

Højmesse - derefter Seminar kl.11 - kl.13
”Barmhjertighedens år”
med tilbedelse af det allerhelligste sakrakl.16.30 Messe
mente
kl.8 og 9 Skoleandagt
kl.16.30 Messe med korsvejsandagt
Diakon Kasper Baadsgaard-Jensen præstevies i Jesu Hjerte
Kirke, København. Se opslag i våbenhuset.
Ingen undervisning for børn, ingen messe kl.11,30
kl.10

kl.10
kl.13
kl.16.30
kl.19

Højmesse, indvielse af palmegrene
Ukrainsk messe
Messe med tilbedelse af det allerhelligste sakramente
Messe - tilbedelse af Det Allerhelligste Sakramente
indtil kl.21
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marts fortsat
25.03

Langfredag

26.03

lørdag

27.03

søndag

28.03

mandag

29.03

tirsdag

31.03

torsdag

april
01.04

fredag

02.04

lørdag

03.04

søndag

09.04

lørdag

10.04

søndag

14.04

torsdag

16.04

lørdag

Faste og Abstinensdag - Passionsliturgi med altergang. Kollekt for Det hellige Land
Lejlighed til skriftemål til kl.18
kl.12.30
Indvielse af påskekurve efter polsk tradition
kl.22 obs! Påskevigilien og Midnatsmesse - derefter ønskes
god påske i Sct. Norberts Hus
kl.10
Påskedag Højmesse Husk sommertid!
2. påskedag - Højmesse
Pastor Kasper Baadsgaard-Jensen fejrer sin 1.
kl.10
hellige messe i Vejle. Efter højmessen reception i
Sct. Norberts hus
kl.8 og 9 Skoleandagt
kl.16.30
Rosenkrans
kl.17
Messe
Messe - derefter menighedsrådsmøde
kl.18
Ingen messe kl.11
kl.15

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.10
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole.
Messe
kl.11.30
kl.11
Højmesse - derefter kirkekaffe
kl.13
Ukrainsk messe
kl.10
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole.
Messe
kl.11.30
kl.10
kl.8
kl.19
kl.10
kl.11.30
kl.10

17.04

søndag
kl.13

Højmesse - derefter børnedag
Skolemesse, ingen messe kl.11
Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole.
Messe
Højmesse med 1.hellige kommunion
Kollekt til præstestuderende
Ukrainsk messe
April måned fortsat
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april fortsat
24.04 søndag
27.04 onsdag

kl.10
kl.19

28.04

kl.18

torsdag

Højmesse 1. Kommunions reception
Vejle musikskoles forårskoncert
Messe, derefter menighedsrådsmøde.
Ingen messe kl.11

maj
kl.9.30
Rosenkransbøn
kl.10
Højmesse
kl.13
Ukrainsk messe
kl.17
Messe
kl.10
Kristi Himmelfartsdag - Højmesse
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
Rosenkrans
kl.9.30
kl.10
Højmesse
kl.17
Messe
Orgelkoncert ved organist Michael J. Thomsen
Odense. Efter koncerten kaffebord, hvor Michael
kl.19
J. Thomsen vil fortælle om orgelrestaureringen
kl.9.30
Rosenkrans
kl.10
1. Pinsedag - Højmesse
kl.13
Ukrainsk messe
kl.10
2. pinsedag - Messe
kl.17
Messe

01.05

søndag

03.05
05.05
06.05

tirsdag
torsdag
fredag

08.05

søndag

10.05

tirsdag

12.05

torsdag

15.15

søndag

16.05

mandag

17.05

tirsdag

22.05

søndag

kl.9.30
kl.10

Rosenkrans
Højmesse derefter børnedag

24.05

tirsdag

kl.17

Messe

26.05

torsdag

kl.19

Forsangerøvelse i Sct. Norberts hus

29.05

søndag

kl.9.30
kl.10

Rosenkrans
Højmesse

31.05

tirsdag

kl.17

Messe

Dead Line Næste nummer udkommer juni 2016. Indlæg til bladet (frem
til 15. sep.) afleveres senest 1. maj til Jutta Dorph-Petersen eller i præstegården. Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O. Præm.
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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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Med glæde ser vi frem til…
vores diakon Kasper Baadsgaard-Jensens præstevielse lørdag den 17 marts
2016 i Jesu Hjerte Kirke i København. Se opslag i våbenhuset.
Og til Kaspers første hellige messe i Sct. Norberts Kirke, 2. påskedag, den
28. marts kl. 10.00. Efter messen reception i Sct. Norberts Sal

Næste projekt?
Så godt som hver eneste søndag høres der klager over det dårlige lydforhold
i kirken. Mange kan ikke forstå, hvad der bliver sagt fra læsepulten. Selvom
den nye headset mikrofon er en stor forbedring, bliver vi dog nødt til at skifte
hele vores lydinstallation ud. Mange dele er mere end 40 år gamle. Lappeløsninger giver desværre ikke et godt resultat. Menighedsrådet vil se hvilke muligheder, vi har til at søsætte et ”et nyt lydanlæg projekt.”

Vigtige datoer i juni måned
Ømvalfart - Messe kl.14.30 på Øm

søndag den 5. juni 2016

Sct. Norberts dag

søndag den 12. juni 2016

Kirkeskat
Vi kan glæde os over, at kirkeskatten 2015 er steget med 50.000 kr. Det er
naturligvis godt for vor menigheds og bispedømmets økonomi. 40% af kirkeskatten går til bispedømmets fælles administration og fælleskasse. Her kan
de menigheder, der ikke kan klare store og ekstraordinære udgifter, få økonomisk hjælp. Desværre er flere katolske menigheder i fjor nedlagt, og deres
kirker sat til salg, da bispedømmets fælleskasse ikke længere havde de finansielle midler til at hjælpe dem. Med din tilmelding til kirkeskatten er du med
til at forbygge flere kirkelukninger. Tak til de nye kirkeskatteydere og til
dem, der i årevis har støttet vores og andre katolske menigheder.
Betal din kirkeskat, se efter, om du selv synes, dit bidrag er rimmeligt, og
svarer til 1% af din skattepligtige indkomst, som stort set er det samme procent, protestanterne betaler til folkekirken.
Tilmeldingsskema til kirkeskat se side 7.
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Personalia
Dåb: Titan Magnus Littau

10.01. 2016
Du ønskes til lykke

Begravelse: Benno Lieberknecht Sønderup

21.12. 2015

Han hvile i fred

Barmhjertighedens år
Seminar efter Højmessen Søndag den 13. marts 2016, ca. kl. 11.00-13.00
Bispedømmet har 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.
Datoen for Sct. Norberts menighed er den 5. marts 2016.
Hvis man vil holde sig orienterer om, hvad der sker i bispedømmet under
jubelåret, kan man følge med på www.katolsk.dk som løbende opdateres.

Firmelsesdato 2017
Biskop Kozon Czeslaw har meddelt firmelsesdatoen.
Firmelse i Sct. Norberts Kirke:: lørdag

den 6. maj 2017 kl. 16.00!

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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Sct. Norberts Kirke har ikke mere en girokonto
Ved indbetalinger til kirken bruges fra jan 2016
Bank reg. 3618 konto nr. 6405616865

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

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
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Lektorer
06.03

Nis Schmidt

13.03

Per Abrahamsen

20.03

Inger-Marie Hilling

24.03 kl.19 Robert Devereux
26.03 kl.22 Anton Dorph-Petersen

17.04

Nis Schmidt

24.04

Inger-Marie Hilling

01.05

Per Abrahamsen

05.05

Anton Dorph-Petersen

08.05

Inger-Merete Cliquet

15.05

Britta Abildsten

22.05

Robert Devereux

29.05

Bente Köllner

27.03

Inger-Merete Cliquet

28.03

Britta Abildsten

03.04

Hanne Wegener

05.06

Ømvalfart

10.04

Bente Köllner

12.06

Hanne Wegener

Forsangere
06.03

hold 1

13.03

hold 2

20.03

hold 3

27.03

hold 2

28.03

hold 3

hold 4

03.04

hold 4

05.05

hold 1

10.04

hold 1

08.05

hold 2

17.04

hold 2

15.05

hold 3

22.05

hold 4

29.05

hold 1

05.06

Ømvalfart

12.06

hold 2

24.03 kl.19 hold 4
26.03 kl.22 hold 1

01.05

24.04

hold 3

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. 3618 konto nr. 6405616865
www.sanktnorbertskirke.dk
sct.norberts.kirke@gmail.com
Sognepræst: Jan Ophoff
O. Præm
Diakon: Baudouin Willocx O. Præm
Diakon/Pastor: Kasper Baadsgaard - Jensen
Messetider :
Mandag
Tirsdag

Ingen messe
kl. 16.30 I fastetiden messe med tilbedelse af det
allerhelligste sakramente
Udenfor fastetiden
16.30
Rosenkransbøn
17.00
Messe

Onsdag

Ingen messe

Torsdag
Fredag

kl. 11.00 Messe
kl. 16.30 I fastetiden messe med Korsvejsandagt
Udenfor fastetiden
kl. 17.00 Messe

Lørdag

kl. 11.30 Messe

Søndag

kl. 10.00 Højmesse. I maj kl.9.30 Rosenkransbøn

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