SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 3 24. årgang sep. 2017

Kære menighed
Sommerferien 2017 er for de allerfleste nu vel forbi. Forhåbentlig
var den lige så god, som den var
lang for skolefolkene. Også i menigheden er bortset fra gudstjenesterne sommermånederne en stille
periode. Mange er bortrejst og det
er småt med aktiviteter.
Men nu går vi atter i gang. Og noget af det vigtigste er vel katekese:
oplæring, fordybelse i vores katolske tro. Og det er en opgave for
livet. Det er ikke troen, der ændrer
sig. Troen er dog ikke en pakke, vi
tager på os som en rygsæk. Troen
er en relation, hvor vi åbner os for
Gud og hans verden, hvor vi giver
ham en plads i vort liv. Og selve
livet opleves meget forskelligt
som barn, ungt menneske, voksen
eller som gammel. Det opleves
anderledes, om man er rask eller
syg, har en god eller dårlig økonomi, kan fejre sejre eller kæmper
med problemer. Og dog er Gud far
for os alle. Han kommer til enhver

af os, til mig med sin kærlighed,
barmhjertighed, tilgivelse i min
livssituation, i mine glæder,
skuffelser og udfordringer.
Det er vigtigt, at vore børn, der
ved dåben er blevet til Guds
børn, kan lære Gud at kende
som deres kærlige Far, Kristus
som deres Frelser, og Helligånden, som beriger deres liv med
sine gode gaver.
Det er forældrenes smukke men
ikke altid nemme opgave at indføre børnene i en levende tro.
Derfor hjælper kirken med katekese for unge, for børn og voksne. De børn og unge, som er
elever på Sct. Norberts Skole
får deres katekese i skolens kristendomstimer. For de andre er
der forberedelse til den første
hellige kommunion og firmelse
på lørdage. I år er der ingen firmelsesundervisning, idet vi
først har firmelse lørdag den 18.
maj 2019.
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Men i dette nye skoleår kan vi
søndag den 8. april 2018 fejre
børnenes 1. hellige kommunion.
Undervisningen for de børn, der
ikke går på Sct. Norberts Skole
starter lørdag den 7. oktober. Se
tilmelding og datoerne her i bladet på side 6. Vore kateketer
lægger et stort og frivilligt arbejde i sognekatekesen. Her vil jeg
specielt takke Hanne Wegener,
som i mange år på en dygtig og
engageret måde har forberedt
mange børn til deres 1. kommunion. Hendes store indsats overtages af Lene Juhler, som allerede sidste år har hjulpet til. Peter
Skriver vil være hendes hjælpende hånd.
Idet Kenn Lauszus den 31. juli
2017 efter eget ønske er trådt ud
af menighedsrådet, er suppleanten Anna Petersen blevet nyt
medlem. Tak til Kenn og velkommen til Anna.
Tak til vore kateketer. Men vi
har brug for flere. Ikke kun for
børn men ligeledes for vore unge
og for voksne. Også her skulle vi
gerne have nogle, der kan hjælpe, være igangsættere for en
samtale om vores tro, en studiegruppe, en bønnegruppe mm.

I sidste sogneblad skrev jeg lidt
om ”Reformationens Døgn” et
stort arrangement, der afholdes i
Vejle 8-9 september i anledning
af reformationens 500 års jubilæum.
Det glæder mig, at initiativtagerne til dette arrangement ikke har
forbigået vores katolske kirke.
Der er heldigvis sket meget positivt siden kirkesplittelsen i 1517.
Fredag aften 8. september er der
en kirkevandring, der begynder
med en økumenisk gudstjeneste i
vores Sct. Norberts Kirke. Derfra
går vandringen til Metodistkirken Sct. Paul og videre til Sct.
Nikolaj Kirke. Lørdag 9. september er der debatpanel på Rådhustorvet med biskop Marianne
Christiansen (Haderslev), flere
præster, bl. a. den katolske pastor Gregers Mærsk-Kristensen
(Skt. Michaels Kirke, Kolding).
Vær med i disse arrangementer.
Videre på side 8 er der information om den kære kirkeskat. Jeg er
fortrøstningsfuld!
God eftersommer!
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Nyt fra menighedsrådsnæstformanden
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god ferie, hvor det rigtig har
været muligt at slappe af og lade op med fornyet energi, uanset om
det er sket under danske vejrforhold, eller sydpå med 40 grader i
skyggen.
Siden sidste udgivelse af sognebladet har vi haft vor årlige Sct. Norberts fest, der som sædvanlig er en stor succes, hvor alle hygger sig
og snakken går lystigt. Ugen forinden fik vi også gjort lidt ekstra rent
både i kirken og menighedssalen, og endnu engang skal vi derfor benytte lejligheden til at sige tak til de mange, der hjælper på forskellig
vis, både når der skal bages og steges, men også når der er behov for
at svinge gulvkluden og gøre sig nyttig på anden vis.
Vi har også haft et planlæggende møde med Caritas, der har bestemt
sig for at afholde deres årlige landsmøde den 8. oktober i Vejle, hvor
der forventes, foruden deltagere fra Sct. Norberts menighed, at komme ca. 50 personer. Vi får derfor rig brug for frivillig assistance, både
lørdag den 7. oktober med borddækning og lignende, samt med forberedelse af buffet om søndagen. Det vil Celia og Jean Klausen fortælle meget mere om snarest.
Forude venter også det årlige loppemarked, den 2. og 3. september, så
der er fin chance for at få ryddet lidt ud i sine gemmer. "Lopper" kan
afleveres i præstegården.
Vi kan glæde os over, at vi foruden Flemming Meng har fået en ekstra organist, Tiago Catarino, som hører til vores menighed. Han og
hans familie kommer fra Portugal.
Biskop Czeslaw Kozon har pr. 1. august 2017 forlænget pastor Ophoffs embedsperiode som sognepræst til 31. juli 2019, hvilket glæder
os meget.
Mange hilsner til jer alle
Tenna Mikkelsen
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Kalender sep. - okt. - nov.
september
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
01.09

fredag

02.09

lørdag

03.09

søndag

08.09

fredag

09.09

lørdag

10.09

søndag

17.09

søndag

18.0922.09

Studieuge for præster og diakoner. Ingen messe 19.-20.-21.-22.-sep.

24.09

Søndag

kl.10

26.09

tirsdag

kl.18

kl.17

Messe, derefter tilbedelse af det Allerhelligste
Sakramente indtil kl.18

Loppemarked i Sct. Norberts Hus, se opslag i våbenhuset
kl.10

Højmesse, efter messen loppemarked fortsat

kl.13

Ukrainsk messe

kl.19.30

Økumenisk gudstjeneste i forbindelse med reformationens døgn - Kirkevandring

kl.12 obs! Messe
kl.15

Vietnametisk bryllupsmesse

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

Højmesse, kollekt for katolsk menighedspleje
Ingen messe kl.17.
Messe, derefter menighedsrådsmøde

oktober

01.10

søndag

kl.9.30

Rosenkrans

kl.10

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

kl.13

Ukrainsk messe

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
06.10

fredag

07.10

lørdag

kl.17

Messe, derefter tilbedelse sf det Allerhelligste
Sakramente indtil kl.18

kl.10-12

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole
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kl.9.30
08.10 søndag kl.10
kl.17
09.10 mandag kl.19
12.10 torsdag kl.18
13.10 fredag

15.10 søndag kl.10

28.10 lørdag
29.10 søndag

Højmesse, derefter Caritasmøde
Polsk messe
Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
OBS! ingen messe kl.11
Messe, derefter menighedsrådsmøde

kl.8 og kl.9 Efterårsandagt for Sct. Norberts Skole
kl.9.30

22.10 søndag

Rosenkrans

Rosenkrans
Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

kl.9.30
kl.10

Rosenkrans

OBS !

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole (fra kl.12-13 sammen med forældre)

kl.10-13
kl.9.30
kl.10

Højmesse

Rosenkrans
Højmesse kollekt for Verdensmissionen

november
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
03.11 fredag

kl.17

Messe, derefter tilbedelse af det Allerhelligste Sakramente indtil kl.18

04.11 lørdag

kl.9.30-17

Lektorkursus

05.11 søndag

kl. 10
kl.13

Højmesse - Alle Helgen - kirkekaffe

06.11 mandag kl.19
09.11 torsdag kl.18
11.11 lørdag
12.11 søndag

Ukrainsk messe
Alle Sjæle - Messe for menighedens afdøde
OBS! ingen messe kl.11
Messe, derefter menighedsrådsmøde

kl.10-12

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole

kl.10

Højmesse - kollekt af Peters penge

kl.17

Polsk messe
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november fortsat
19.11 søndag

kl.10
kl.13

Højmesse

23.11 torsdag

kl.19

Forsangerøvelse (Sct. Cæcilia) i Sct. Norberts Hus

25.11 lørdag

kl.10-12

Undervisning for børn der ikke går på Sct. Norberts Skole

26.11 søndag

kl.10

Højmesse

Ukrainsk messe

TILMELDING TIL FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Søndag den 8. april 2018 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 til første hellige kommunion side 7.
Der vil være undervisning to gange hver måned lørdage kl.10.00 til 11.30
i præstegården og afsluttes med messe kl.11.30. i kirken
Sæt allerede kryds i kalenderen ved følgende lørdage:
2017: 7/10 - 28/10 - 11/11 - 25/11 - 2/12 - 16/12
2018:13/1 - 27/01 - 3/2 - 24/2 - 10/3 - 24/3 - 7/4
OBS! 28/10 og 24/3 kl.10-13. (Fra kl.12-13 sammen med forældrene)
Lørdag den 7/4 kl.10-12 øvelse i kirken sammen med 1. kommunikanterne fra Sct. Norberts Skole.
Søndag den 8. april: Højmesse kl. 10 med 1. kommunion
Søndag den 15. april: Efter højmessen reception for 1. kommunikanter i
Sct. Norberts Hus
Kateket: Lene Juhler
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat.
Hvis det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten til kirkeskat side 9.
Pastor Jan Ophoff
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FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Vi tilmelder ……………………………………………………………
til den 1. hellige kommunion søndag den 8. april 2018 kl.10
Barnets cpr.nr………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….
tlf./mobil ……………………………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………
Skole …………………………………………….. klasse……………
Hvis I ikke er tilmeldt kirkeskat, så tilmeld jer nu (se side 9).
Vigtigt ! Dåbsattesten (kopi) vedlægges
Forældrenes underskrift ………………………………………………
Sendes til præstegården senest den 10. september 2017

Caritas årsmøde den 7. og 8. oktober 2017 i Vejle
Den 7. oktober holder Caritas årsmøde ude i byen. Den 8. oktober er
der Caritas Dag med Højmesse kl.10 og derefter spisning m.m. i Sct.
Norberts Hus.
Biskoppen har meddelt
Firmelse lørdag eftermiddag den 18.05.2019
firmelsesdatoen i 2019 - om 2 år !! i Sct. Norberts Kirke

Dead Line Næste nummer udkommer december 2017. Indlæg til bladet
(frem til 15. marts 2018) afleveres senest 1. nov. til Jutta Dorph-Petersen
eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Personalia
Dåb: Olivia Sofia Oblak Hansen
Naomi Marrazzo
Laura Liv Bruhn Cliquet
Noah Halling Le
Victoria Vu Novak
Marie Norlyk Svensson
Riya Jerinus

28.05 2017
18.06.2017
18.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
02.07.2017
09.07.2017

Bryllup:
Maria Sudarschini Hjelt Yogasundram 05.08.2017
og Jesper Amstrup Hjelt
I ønskes alle til lykke
Dødsfald: Tomasz Romanowski
Else Melchiors

25.05.2017
18.07.2017

De hvile i fred

Kirkeskat
Der er heldigvis flere, der i anledning af en dåb eller anden kirkelig
handling, er begyndt at betale kirkeskat. Det, som burde være en selvfølge, er desværre endnu ikke en selvfølge for alle. Hvis du ikke er
med som skatteyder, og derfor ikke har betalt din kirkeskat for 2017,
har du fået et farvet indlæg i dette sogneblad. Hvis du fejlagtigt skulle
have fået det, bedes du kontakte kirkekontoret, så vi kan rette fejlen.
Det vil være en stor hjælp for kirkekontoret, en stor økonomisk hjælp
for vores menighed og bispedømmet, hvis du ville melde dig som
skatteyder. Man kan få personlig og fortrolig rådgivning fra bispekontoret hos Lilian Munch Jakobsen (tlf. 3355 6012 eller lj@katolsk.dk eller online: https://www.katolsk.dk/skat/
P. Jan 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 15.600 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 kirkeskat
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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
03.09

Robert Devereux

10.09

Nis Schmidt

17.09

Bente Köllner

24.09

Britta Abildsten

01.10

Anton Dorph-Petersen

08.10

Inger-Merete Cliquet

15.10

Per Abrahamsen

22.10

Inger-Marie Hilling

29.10

Robert Devereux

05.11

Nis Schmidt

12.11

Bente Köllner

19.11

Britta Abildsten

26.11

Per Abrahamsen

03.12

Inger-Merete Cliquet

10.12

Inger-Marie Hilling

Forsangere
05.11

hold 4

01.10

hold 3

12.11

hold 1

08.10

hold 4

19.11

hold 2

26.11

hold 3

03.12

hold 4

03.09

hold 3

10.09

hold 4

15.10

hold 1

17.09

hold 1

22.10

hold 2

24.09

hold 2

29.10

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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Afsender: Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle

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
Messetider :
Mandag Ingen messe
Tirsdag

kl. 16.30

Rosenkransbøn,
ikke i oktober

Onsdag

kl. 17.00

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
Polsk messe 2. søndag i hver måned kl. 17
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