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SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 

Nr. 2  23. årgang  juni 2016 

Kære menighed. 

Selvom sommerferien for de 

fleste først begynder sidst i ju-

ni måned ved afslutningen af 

skoleåret 2015-2016, plejer 

tiden efter pinse dog allerede at 

være en mere stille periode i 

menigheden. Ingen forberedel-

se til første hellig kommunion, 

ej heller  ”seminar” for de 

voksne eller andre, og færre 

mødeaktiviteter. Men samtidig 

foregår  der dog en del nye ak-

tiviteter, som mange er invol-

veret i. P.t. males vinduerne 

(indvendig) i Sct. Norberts Hus  

- mange vinduer med rigtig 

mange sprosser! Tak til alle, 

der har været med til det store 

arbejde. Der bliver en ny ”male

-arbejdsdag” lørdag den 11. 

juni. Læs mere om det under 

menighedsrådsnæstformand, 

Tenna Mikkelsens indlæg. Det 

er ikke alene hyggeligt at være  

fælles om en praktisk opgave i 

menigheden, men dermed spa-

rer vi også mange penge, som 

kan bruges til andre nødvendi-

ge tiltag.  

Vi har lige indkøbt 100 nye 

salmebøger ”Lovsang” til kir-

ken. De gamle var slidte og 

havde desværre mange trykfejl. 

En investering på 20.000 kr. 

Derfor er det vigtigt, at salme-

bøgerne forbliver i kirken. Der 

er ikke trykt ”Sct. Norberts 

Kirke” på omslaget, kun kir-

kens stempel foran og bag i 

bogen. 

Menigheden er meget god til at 

synge med på salmerne og nu  

skulle alle gerne  kunne få fat i 

en salmebog, hvilket yderligere 

kan komme sangen og lovpris-

ningen af Herren til gode. 

Det går godt med indsamlingen 
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til et nyt lydanlæg i kirken. Vi 

har nu indsamlet over halvdelen 

af de 100.000 kr., som gerne  

skulle være menighedens bidrag 

til at få løst de lydproblemer, 

som i årevis har været vores kir-

kes store plage. 

Arbejdet skulle gerne gå i gang 

og blive afsluttet sidst i juni må-

ned. 

I år fejres kirkens værnehelgen 

Sankt Norbert den 19. juni. Og-

så i år kommer abbed Jos Wou-

ters fra Averbode til Sct. Nor-

berts fest. I våbenhuset er der 

slået en liste op, så man kan 

melde sig på til at levere et kuli-

narisk bidrag til tagselvbordet. 

Vi lever i en informationsver-

den. Vi bliver bombarderet med 

nyheder og informationer. Dette 

kan medføre problemer: oplags-

tavlerne i våbenhuset er ofte 

overfyldte med alle mulige op-

slag. Mange får måske ikke fat i 

meddelelserne i kirken. Menig-

hedens kalender med kommende 

arrangementer i sognebladet  

gælder for hele 3 måneder. I lø-

ber af de 3 måneder kan der 

desværre ske ændringer, en 

ændret dato, en aflysning eller 

et  nyt arrangement. 

I dag kan vi heldigvis få hjælp 

af den ny teknologi, som også 

kirken nyder godt af. 

 Kirken har en hjemmeside: 

www.sanktnorbertskirke.dk 

og er ligeledes med på Face-

book: Sct. Norberts Kirke 

På hjemmesiden kan du altid 

finde det sidste sogneblad, og 

her bliver kalenderen løbende 

ajourført. Det sidste gælder 

ligeledes for Facebook. 

Det er altid ærgerligt at gå glip 

af et godt arrangement i kir-

ken, fordi man har overset el-

ler glemt det. 

Jeg ønsker jer alle nogle gode 

dage i disse smukke måneder 

og en god sommer, når vi 

kommer så langt. 
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Nyt fra menighedsrådsnæstformanden 

Lige et kort tilbageblik siden sidste sogneblad. Marts måned blev travl, med fle-

re aktiviteter. Først var der den store valfart til Odense, som mange af jer deltog 

i. Dagen startede med korsvejsandagt i parkområdet langs Odense Å, og grundet 

dårligt vejr var der også korsvejsandagt i kirken, hvor man med en stuvende fuld 

kirke sluttede dagen med messe, der blev celebreret af Biskoppen. En rigtig god 

dag. Allerede næste dag havde vi fastemiddag, hvor der desværre var beskeden 

deltagelse, og tilsvarende beskedent overskud til Caritas, men det skyldtes nok 

til dels en lidt anstrengende tur dagen forinden. Men tak til alle, som deltog med 

praktiske opgaver, og sponsorerede suppe, kager m.m. 

Søndag den 13. marts 2016 havde vi vort 3. seminar, der især handlede om skrif-

temålet. Beskeden deltagelse, men interessen blandt de fremmødte manglede 

ikke noget, så vi håber at der også senere på året bliver tid til at tage andre emner 

op. Kom gerne selv med forslag. 

Lørdag den 19. marts 2016 deltog adskillige fra menigheden i Kaspers præstevi-

else i København. En stor oplevelse for alle, selvfølgelig ikke mindst for hoved-

personen, som også blev fejret ved en lille reception 2. Påskedag, efter at have 

holdt sin første messe i Vejle. 

Orglet lader til at fungere fint, efter nogle justeringer. Desværre er vor organist 

Ole Frederiksen's helbred ikke på toppen, og han har derfor valgt, kun at spille 2 

gange om måneden. Flemming Meng og Mathias Sagoufin vil hjælpe til de øvri-

ge søndage. 

17. april 2016 var der 1. kommunion med deltagelse af 14 børn. Et stort tillykke 

til dem alle og til deres forældre. 

Jeg vil slutte denne beretning med et foreløbigt tak til de 7 personer, der har 

meldt sig til maling af vinduerne i Sct. Norberts Sal og Stuen. Vi er altså 8 i alt, 

men der er også mange, store vinduer, så sidder der nogen, som kan finde tid og 

overskud til at gi' en hånd, skal de blot kontakte mig på tlf. 2246 1633 eller på 

mail: tenna.mikkelsen@mail.dk, så skal vi nok finde en ekstra pensel. 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. 

Mange hilsner Tenna Mikkelsen  
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Kalender juni - juli - august 

juni 

03.06 fredag  Den Hellige kommunion bringes til  de syge og æl-
dre 

05.06 søndag 

kl. 9 

kl.14.30 

 

kl.13 

Messe - ingen messe kl.10 

Ømvalfart - Højmesse på Øm kl.14.30 ved 
biskop Czeslaw Kozon 

Ukrainsk messe 

07.06 tirsdag kl.18-21 Sct. Norberts Skoles  sommerfest 

12.06 søndag kl.10 Højmesse   

19.06 søndag 

kl.10 

 

 

kl.13 

Sct. Norberts fest - Højmesse med Aver-
bodes abbed Jos Wouters - derefter fest i 
Sct. Norberts Hus.  

Kollekt til Bonifatius werk 

Ukrainsk messe 

22.06 onsdag kl.19 Translokationsandagt for Sct. Norberts 
Skole 

24.06 fredag kl.8 og 
kl. 9 Skoleandagt, skoleårets afslutning 

26.06 søndag kl.10 Højmesse 

juli 

03.07 søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse  

Ukrainsk messe 

10.07 søndag kl.10 Højmesse  

17.07 søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse  

Ukrainsk messe 

24.07 søndag kl.10 Højmesse  

31.07 søndag kl.10 Højmesse 
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 Første Hellige Kommunion 2017 i Sct. Norberts Kirke 

søndag den 23. april 2017 kl.10  

 

Firmelse 2017 i Sct. Norberts Kirke 

Biskop Czeslaw Kozon har meddelt firmelsesdatoen  

lørdag den 6. maj 2017 kl. 16.00 

I næste sogneblad til september kommer: 

Tilmeldingsblanket til de børn, der i det nye skoleår 2016 -2017 går i 

3. klasse, og som ønsker at forberede sig til deres første hellige kom-

munion. 

Tilmeldingsblanket til de unge, der i det nye skoleår 2016 -2017 går i 

7. eller 8. klasse, og som ønsker at forberede sig til deres firmelse. 

august  

05.08 fredag Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre 

07.08 søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse - kirkekaffe 

Ukrainsk messe 

10.08 onsdag kl.8 og 9 Skoleandagt 

14.08 søndag kl.10 Højmesse  

21.08 søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse  

Ukrainsk messe 

28.08 søndag kl.10 Højmesse, derefter menighedens Binde-
balletur 
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TAK 

I forbindelse med min præstevielse den 19. marts, vil jeg gerne sige 

en stor tak til jer alle sammen. Det har været meget overvældende, 

hvad jeg har modtaget af lykønskninger, opmuntrende ord, bønner og 

gaver. Det glæder mig, og jeg er meget taknemmelig.  

Heldigvis kan jeg få lov til at være præst for jer også indtil, jeg skal 

tilbage til Rom, og studere videre, til oktober.  

Kasper Baadsgaard-Jensen 

Årsregnskab 2015 og budget 2016 

kan ses i våbenhuset eller på kirkekontoret 

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 eks-

traordinære udgifter, få økonomisk hjælp. Desværre er flere katolske 

menigheder i fjor nedlagt, og deres kirker sat til salg, da bispedøm-

mets fælleskasse ikke længere havde de finansielle midler til at hjælpe 

dem. Med din tilmelding til kirkeskatten er du med til at forebygge  

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 den 

samme procent, protestanterne betaler til folkekirken.  

Tilmeldingsskema til kirkeskat se side 7. 
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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 lig-

ningsloven § 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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Ømvalfart 2016 

Den 5. juni afholdes den årlige Ømvalfart. I år vil det være en særlig 

mulighed for at markere Barmhjertighedens År, da dette vil være te-

maet for årets valfart.  

Valfarten er altid en god mulighed for at møde andre fra de jyske og 

fynske sogne, samt få oplevelsen af det store fællesskab vi er en del af 

i vort bispedømme.  

Dagen vil blandt andet byde på Maria procession med rosenkransbøn, 

mulighed for skriftemål og højmesse med biskoppen.  

Vil du høre mere så spørg Kasper eller se opslagene i våbenhuset.  

Averbodetur 10. - 14. maj 2017 

Så arrangeres der  atter en menighedstur til præmonstratenserabbediet 

Averbode i Belgien.  

Siden vi var der sidst i 2014 er der sket meget i Averbode. Gæsteflø-

jen til grupper er blevet helt renoveret med toilet og brusekabine på 

hvert værelse. 

En gammel lade blev bygget om til cafe, hvor der brygges det nye 

Averbode -øl. En ny bogforretning med salg af nye Averbode produk-

ter: ost, krydderkage, brød, mm. 

Og dog forbliver Averbode en oase af bøn og stilhed og byder landet 

omkring til skønne udflugter. Programmet og prisen kommer senere. 

Men sæt allerede kryds i kalenderen, hvis det har din interesse. 

Dead Line Næste nummer udkommer sep. 2016. Indlæg til bladet (frem 

til 15. dec.) afleveres senest 1. aug. til Jutta Dorph-Petersen eller i præste-

gården.  Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm. 
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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 ægteskabsforberedelsesfor-

løb, 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. 

Personalia 

Dåb: Christian Nguyen    06.03.2016 

 Laura Margrethe Vinas Batting  01.05.2016 

 

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab den 26.03.2016: 

 Pia Wickie Skau 

I ønskes til lykke 
 

Begravelse: Anton Jeyakumar   14.03.2016  
 

Han hvile i fred 

1. hellige kommunion den 17.04 2016 

Gabriel Rutkowski  Archange Michel Kadage 

Isac Petrovs Jensen  Armand Boudon 

Jakub Fijalkowski  Lea Kobale Clausen 

Kacper Rycharski  Nikolaj H. Kjerumgaard Johansen 

Oliwia Stawiszynska  Nikoleta Jersenko 

Oliwier Kaczorkiewicz  Natali Jensen 

Sibastian Anthony Alosius  Steven Hugo Bernal Andersen 

I ønskes alle til lykke 
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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 

De sociale medier 

Mobile Pay: 2665 5033 (husk at skrive f. eks. Kollekt, lys eller andet) 

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 

Sct. Norberts Kirke har ikke mere en girokonto  

Ved indbetalinger til kirken bruges fra jan 2016 

Bank reg. 3618 konto nr. 6405616865 
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Lektorer 

Forsangere 

Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere.  

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

05.06 Ømvalfart 

12.06 Hanne Wegener 

19.06 Bente Köllner 

26.06 Nis Schmidt 

  

03.07 Inger-Marie Hilling 

10.07 Robert Devereux 

17.07 Inger-Merete Cliquet 

24.07 Britta Abildsten 

31.07 Anton Dorph-Petersen 

07.08 Per Abrahamsen 

14.08 Hanne Wegener 

21.08 
Bente Köllner 

28.08 Nis Schmidt 

  

04.09 Inger-Marie Hilling 

11.09 Robert Devereux 

18.09 Inger-Merete Cliquet 

25.09 Britta Abildsten 

05.06 Ømvalfart 

12.06 hold 2 

19.06 hold 3 

26.06 hold 4 

03.07  hold 1 

10.07  hold 2 

17.07 hold 3 

24.07 hold 4 

31.07 hold 1 

07.08 hold 2 

14.08 hold 3 

21.08 hold 4 

28.08 hold 1 

  

04.09 hold 2 

11.09 hold 3 
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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 

Andenpræst: Kasper Baadsgaard-Jensen 

Diakon: Baudouin Willocx O. Præm 

 

Messetider :   

Mandag Ingen messe  

Tirsdag kl. 16.30 

kl. 17.00 

Rosenkransbøn 

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 


