SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 3 23. årgang sep. 2016
Kære menighed,
Efter restaureringen af Marcussen & Søn orgelet fik vi i juni
måned realiseret et andet stort
projekt: Et helt nyt lydanlæg. I
lange tider har mange kirkegængere klaget over, de elendige
lydforhold i vores kirke. Mange
forsøg og nye tiltag hjalp et
stykke tid, men så var det omsonst igen.
Det helt nye lydanlæg virker,
som det skal. Indtil videre har
jeg ikke hørt nogle klager eller
kritiske røster. Men sig endelig
til, hvis I alligevel synes, at der
skal nogle justeringer til.
Tak til alle, der har bidraget til
vores indsamling ”Penge for
lyd”. Vi har rundet 80.000 kr.
Skønt.
Kirken har også indkøbt nye
Lovsang salmebøger med ”Sct.
Norberts Kirke” tryk på.
Desværre har vores organist i 16
år været nødt til at sige op. Mere

om det i næstformandens beretning.
Ting og sager kan sættes i stand
eller skiftets ud. Efter en kort tid
tænker man ikke længere på, at
noget gammelt er blevet erstattet med noget nyt. Det er dog
helt anderledes med os, mennesker. Hvert menneske er unikt
og skaber relationer. De kan ikke erstattes som materielle ting.
P. Kerkhofs skiftede i 1990 sognepræsteembedet fra Sct. Norberts til Sct. Michaels Kirke,
Kolding. Han har i juli måned
rundet de 76 år, et år mere end
en katolsk præsts pensionsalder,
og vender nu efter 26 år tilbage
til Vejle. Her vil han forhåbentligt nyde sit otium og ligeledes
kunne hjælpe til i menigheden
her og i Fredericia. For mig en
kærkommen hjælp, nu da p. Kasper efter to år forlader os. I september rejser han tilbage til Rom
til et videre toårig teologistudium.
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Tak til dem, der i længere eller
kortere tid har haft en særlig tilknytning til vores menighed: organist Ole Frederiksen og p. Kasper.

nesker flyver med to vinger,
fornuften og troen, men det moderne menneske har smidt troen
væk, og derfor har englen kun
én vinge.”

Og velkommen til p. Kerkhofs,
der med vemod rejser fra præstegården i Kolding. P. Kerkhofs
flytter til Blegbanken 7, 1. sal.

Jeg synes, det er et godt budskab til alle, der passerer Sct.
Norberts Kirke og Skole. Vi har
brug for både fornuft og tro.
Statuen er lavet af Weiss
Maskin Teknik, Højen efter Nis
Schmidts tegninger og er blevet
til takket være donationer fra
Haug og Frues Fond, Sct. Norberts Skole og Stiftelse.

Har der været megen istandsættelse inde i selve kirken, så sker der
nu noget helt nyt på kirkepladsen.
Der vil blive rejst en statue, og
det bliver ikke mindre end ”Den
énvingede Engel”. Det behøver
vel en forklaring.
I oktober 2012 holdt Nis Schmidt
en maleriudstilling med det ene
motiv: Engle, budbringere. Udover malerier havde han lavet en
enkel bronzefigur af ”Den énvingede Engel”. Nis Schmidt havde
fået ideen fra bogen ”Gud og verden” af Peter Seewald. I bogen
siger kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, at men-

Indvielsen finder sted søndag
den 18. september efter højmessen. Bagefter reception.
Jeg håber, ”Den énvingede Engel” må være en artistisk budbringer. Vi trænger alle til mere
tro og mere viden. Begge dele!
Jeg ønsker jer alle en god og
velsignet sensommer og et godt
efterår

Averbodetur 10. - 14. maj 2017
Så arrangeres der atter en menighedstur til præmonstratenserabbediet Averbode i Belgien. Tilmelding, priser og yderligere oplysninger kommer i sognebladet i december 2016.
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Nyt fra menighedsrådsnæstformanden
Lad mig først sige velkommen tilbage efter sommerferien, hvor alle forhåbentlig har haft nogle gode oplevelser og benyttet chancen til at slappe
af og lade op til nye opgaver og udfordringer.
Med et kort tilbageblik til vort malerprojekt i maj-juni måned, vil jeg benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle, som kom og svingede malerpenslen. Skønt at så mange tilbød deres assistance. Det var så vinduerne indvendigt, nu får vi se, hvornår der bliver tid til den udvendige side.
Det bliver dog nok først til næste år.
Den årlige Øm valfart forløb i strålende solskin, som sikkert også mange
nød, selv om det også betød at knap så mange som tidligere deltog. Juni
måned bød også på den årlige Sct. Norberts fest, denne gang 1 uge senere
så også abbeden kunne være med. Tak til alle, som bidrog på den ene eller anden måde. Det blev en rigtig god fest, og det var mit indtryk at alle
hyggede sig, hvad mere kan man så ønske sig. Vi sluttede med et lille
overskud på kr. 2.176,- der går til lydanlægget.
Med et kig fremad, så har vor organist Ole Frederiksen definitivt opgivet
at fortsætte. Så må vi se hvilke muligheder, der viser sig, for det står klart
at Sct. Norberts kirke slet ikke kan betale organist lønninger i samme
størrelsesorden som Folkekirken, der har langt større kirkeskatteindtægter, end vi har. Vi er derfor meget taknemmelige for at Flemming Meng
og Mathias Segoufin vil påtage sig opgaven indtil videre. Vort ny restaurerede orgel har kun godt af at blive spillet på mest muligt.
August måned byder på tur til Bindeballe den 28. august 2016. Samme
dag kan vor sognepræst fejre sit 50 års kloster jubilæum. I første omgang
mente han helt sikkert, at det skulle vi ikke gøre noget ud af, men har dog
– efter kraftig opfordring – ladet sig overtale til at vi holder en mindre
reception den 4. september. Samtidig har Jan Ophoff også pointeret at han
ikke mangler noget, så skulle nogen ønske at give et beløb, vil det gå til
lydanlægget.
Mange hilsner Tenna Mikkelsen
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Kalender sep. - okt. - nov.
september
02.09

fredag

04.09

søndag

11.09

søndag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

kl.13

Højmesse - derefter reception for pastor Ophoff i
anledning af hans 50 års klosterjubilæum
Ukrainsk messe

kl.10

Højmesse

kl.10
kl.13

Højmesse - derefter indvielse af ”Den envingede
Engel” og reception.
Kollekt for katolsk menighedspleje
Ukrainsk messe

kl.10

Højmesse - derefter Børnedag

kl. 10

18.09

søndag

25.09

søndag

29.09

torsdag kl.19

Forsangerøvelse

oktober
01.10

lørdag

kl.10
kl.11.30

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe
Rosenkrans
Høstgudstjeneste, derefter spisning, salg af gaver,
marmelader m.m. til Caritas
Ukrainsk messe

02.10

søndag

kl.9.30
kl.10
kl.13

07.10

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

09.10

søndag

kl.9.30
kl.10

14.10

fredag

kl.8 og 9 Efterårsferieandagt for Sct. Norberts Skole
kl.9.30
kl.10
kl.13
kl.9.30
kl.10

16.10

søndag

23.10

søndag

27.10

torsdag kl.19

Rosenkrans
Højmesse
Rosenkrans
Højmesse
Ukrainsk messe
Rosenkrans
Højmesse - derefter Børnedag
Forsangerøvelse
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oktober fortsat
29.10

lørdag

30.10

søndag

kl.10
kl.11.30

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

kl.9.30
kl.10

Rosenkrans
Højmesse - kollekt for verdensmissionen

november
04.11

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.10

Undervisning for børn der ikke går på Sct.
Norberts Skole
Messe
Loppemarked. Se opslag i våbenhuset

05.11

lørdag

06.11

søndag

kl.10
kl.13

Alle helgen - Højmesse - Loppemarked
Ukrainsk Messe

07.11

mandag

kl.19

Alle Sjæle - Messe for menighedens afdøde

12.11

lørdag

kl.10
kl.11.30

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

13.11

søndag

kl.10

Højmesse - kollekt af Peters penge

20.11

søndag

kl.10
kl.13

Højmesse
Ukrainsk messe

27.11

søndag

kl.10

Højmesse 1. søndag i advent. Efter højmessen
adventsfest med spisning - derefter Børnedag

kl.11.30

Dead Line Næste nummer udkommer dec. 2016. Indlæg til bladet (frem
til 15. marts 2017) afleveres senest 1. nov. til Jutta Dorph-Petersen eller i
præstegården. Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Personalia
Dåb: Tony Ngoc Thai Chau
Mason Homa
Nojus Rimkevicius
Josefine Skov
I ønskes alle til lykke
Dødsfald
Waldemar Kaczkowiak
Helene Friis Christiansen
Niels Aage Nielsen
Amalathas Uluces

21.05.2016
22.05.2016
22.05 2016
07.08 2016

22.05.2016
22.05 2016
06.06 2016
04.08.2016

De hvile i fred

Kirkeskat
Alt for ofte sukker kirkekontoret over manglende indkomster fra kirkeskat, idet mange af vores menighedsmedlemmer ikke har tilmeldt
sig eller slet ikke betaler 1% af deres skattepligtige indkomst. Det er
stort set det samme beløb, som staten automatisk opkræver folkekirkens medlemmer. Frikirker får ikke den hjælp fra staten. Her skal man
selv tilmelde sig. Kan man så snyde ved ikke at betale? Ja, og det gør
desværre alt for mange katolikker.
Men heldigvis oplever vi dog en ændringsmentalitet i de senere år.
Flere tilmelder sig eller betaler mere. Indtægterne for 1. og 2. kvartal
er steget med 13.000 kr. i forhold til sidste år. Vi er på rette spor. Hvis
du/I endnu ikke er blevet tilmeldt, bedes I gøre det nu (se næste side)
og for 2016 betale 1.500 kr. (se vedlagt grøn seddel). Hvis du allerede
betaler kirkeskat, kan du se bort fra denne seddel.
P. Ophoff
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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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TILMELDING TIL FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Søndag den 23. april 2017 kl. 10
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 9.
Som noget nyt vil der være undervisning to gange om måneder. Da det er færre
timer end før, er det vigtigt, at børnene møder op til undervisningen, der foregår
lørdage fra kl. 10.00 til 11.30 i præstegården og afsluttes med messe kl. 11.30.
Sæt allerede kryds i kalenderen ved følgende lørdage:
2016: 01-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 03/12/ 10-12/
2017: 07-01/ 21-01/ 04-02/ 18/02/ 04-03/ 18-03/ 01-04/ 22-04
Kateketer: Hanne Wegener og Lene Juhler
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det
ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 7.

TILMELDING TIL FIRMELSE
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 16
Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 2016-2017
går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervisning, som
starter i oktober. - Se tilmeldingsblanket side 9.
Undervisning foregår lørdage kl.10 i præstegården og afsluttes med messe i kirken
kl.11.30. Sæt kryds ved følgende undervisningsdatoer:
2016: 01-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 03/12/ 10-12/
2017: 07-01/ 21-01/ 04-02/ 18/02/ 04-03/ 18-03/ 01-04/ 22-04
Underviser: Pastor Jan Ophoff og Peter Skriver
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis det
ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 7.
Pastor Jan Ophoff
8

FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Vi tilmelder ……………………………………………………………
til den 1. hellige kommunion søndag den 23. april 2017 kl.10
Barnets cpr.nr………………………..
Adresse …………………………………………………………………
tlf./mobil ………………………e-mail ………………………………...
Skole ……………………………………………….. klasse…………...
Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke ja

nej

Vigtigt ! Dåbsattesten (kopi) vedlægges
Forældrenes underskrift ………………………………………………..
Sendes til præstegården senest den 12. september 2016
_______________________________________________________________

FIRMELSE
Vi tilmelder…………………………………………………………….
til firmelse lørdag den 6. maj 2017 kl.16
Barnets cpr.nr……………………
Adresse…………………………………………………………………
Tlf./mobil…………………….. e-mail ………………………………..
Skole……………………………………………… klasse……………
Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke ja

nej

Vigtigt ! Dåbsattesten (kopi) vedlægges
Firmandens underskrift
Forældres underskrift
Sendes til præstegården senest den 12. september 2016
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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

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

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
04.09

Inger-Marie Hilling

06.11

Inger-Marie Hilling

11.09

Robert Devereux

13.11

Britta Abildsten

18.09

Inger-Merete Cliquet

20.11

Nis Schmidt

25.09

Britta Abildsten

27.11

Inger-Merete Cliquet

02.10

Bente Köllner

04.12

Bente Köllner

09.10

Nis Schmidt

11.12

Anton Dorph-Petersen

16.10

Anton Dorph-Petersen

18.12

Per Abrahamsen

23.10

Per Abrahamsen

30.10

Robert Devereux

Forsangere
04.09

hold 2

11.09

hold 3

18.09
25.09

02.10

hold 2

06.11

hold 3

09.10

hold 3

13.11

hold 4

16.10

hold 4

20.11

hold 1

23.10

hold 1

27.11

hold 2

30.10

hold 2

04.12

hold 3

11.12

hold 4

hold 4
hold 1

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
Andenpræst: Kasper Baadsgaard-Jensen (til og med september)
Diakon: Baudouin Willocx O. Præm

Messetider :
Mandag
Tirsdag

Ingen messe
kl. 16.30 Rosenkransbøn, ikke i oktober
kl. 17.00 Messe

Onsdag

Ingen messe

Torsdag

kl. 11.00 Messe

Fredag

kl. 17.00 Messe (+Tilbedelse den 1. fredag i måneden)

Lørdag

kl. 11.30 Messe

Søndag

kl. 10.00 Højmesse, i oktober rosenkransbøn kl. 9.30

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