SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 4 24. årgang dec. 2017

Kære menighed
I år begynder adventstiden sent.
Vi skal vente indtil den 3. december for at kunne fejre den 1. søndag i advent. Den 4. søndag i advent fejres den 24. december, juleaftensdag. Det vil nok forvirre en
del kirkegængere. Vi kan og skal
ikke slette den 4. adventssøndag
på den liturgiske kalender. Selvom
adventstiden også i år har 4 søndage, varer den dog kun 3 uger. I
vores Sct. Norberts kirke fejrer vi
den 4. adventssøndag lørdag eftermiddag den 23. december kl.
16.00.
Julegudstjenesterne fejres på de
for vores menighed sædvanlige
tidspunkter. Se venligst i menighedens kalenderen side 4 her i sognebladet.
December måned er en dejlig julemåned. Men hele juleforberedelsen og den kommercielle jul har
desværre fortrængt ”advents” tanken eller bedre virkeligheden, som

dog er fundamentet for vores
kristne tro: ”Advent betyder Jesu
komme - på alle måder. Først og
fremmest hans komme til verden
- dengang. Men tillige også hans
komme i vort menneskelige fællesskab her og nu, der igen må
ses i sammenhæng med hans endelige komme: hans åbenbaring
på den yderste dag, som der netop tales om i liturgien på den 1.
søndag i advent.” (Den hollandske katekismus for voksne/Kateketcentralens Forlag København 1970, side 73)
Vi kan ikke opleve advents rigdom, virke, stille glæde på strøget, ikke i julehandlen, desværre
heller ikke i mange hjem, men
heldigvis endnu i kirken.
Her minder den liturgiske lilla
farve om adventstidens bodskarakter. Adventskransen, som lyser mere og mere eftersom der
tændes et lys på hver advents1

søndag, bringer lys i vort eget
og verdens mørke. For Kristus
er verdens lys. I de smukke adventssalmer får vi lov til at give
luft for vores dybeste længsel
efter Jesus. Guds Søn, født af
jomfru Maria, vor Herre og
Bror.
Adventstiden er noget andet og
meget mere end blot at vente på
Jul, festen for Herrens komme.
Det er en aktiv forberedelse, en
omvendelse fra alt det, som fylder så meget i vort liv og som,
når det kommer til stykket ikke
er de penge og den tid værd, vi
investerer i det. Sand omvendelse har noget at gøre med barmhjertighed, tilgivelse og forsoning.
Her er skriftemålet (bodens-,
forsoningens sakramente) det
mest oplagte, mest enkle, ærlige
og den mest personlige akt, vi
kan gøre. I år har vi ingen bodsandagt i kirken. Sidste gang
kom der færre end man kan tælle på én hånd.

Mange i menigheden går til
skrifte hos en præst, der taler
ens oprindelige modersmål.
Når mange synes, at det godt
kan betale sig med en indkøbstur til Aarhus, syd for grænsen,
London, så kan det vel ikke
være uoverkommeligt med en
”skriftemålstur” til et nabosogn, efter at have aftalt en tid
med præsten der. Gå ikke glip
af de chancer, der gives os.
Tiden går. Og det går stærkt. I
marts måned er det 4 år siden,
vi havde menighedsrådsvalg.
Den 18. marts 2018 er der atter
menighedsrådsvalg. Jeg håber,
at flere vil lade sig opstille til
denne vigtige og uundværlige
tjeneste i kirken. Mere om det
her i bladet.
Godt menighedsrådsvalg!
Jeg ønsker jeg alle en god og
velsignet advent, jul og nytår
2018.

Er skriftemålet så afskaffet? Nej
heldigvis ikke. Der er flere, der
aftaler en tid til et skriftemål.

2

Vedr. det kommende menighedsrådsvalg.
Her et uddrag af

”Vedtægt for menighedsråd pr. 22. dec. 2015”
Hele vedtægten findes på
www.katolsk.dk under Menigheder/Menighedsråd
Kap. IV
Menighedsrådets opgaver
§ 4: Menighedsrådet er organ for alle menighedsmedlemmers
medansvar for menighedens liv og vækst, og det er dermed medansvarligt for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagelig angår menigheden.
Rådet kan træffe beslutning vedrørende disse opgaver, herunder
om ansættelse og afskedigelse af personer i menighedens tjeneste.
Menighedsrådet kan dog ikke træffe beslutning i sager, hvis afgørelse i henhold til almindelige og/eller særlige bestemmelser er
forbeholdt menighedens præsteskab eller den kirkelige øvrighed,
jfr. Stk. 2 samt § 9 stk. 6.
Stk.2. Som sjælesørger og leder af menigheden indtager sognepræsten en særlig stilling i menighedsrådet, fordi han på særlig
måde bærer ansvar for menighedens enhed såvel som for enheden
med biskoppen og dermed med hele Kirken. Sognepræsten har
således det endelige ansvar for evangeliets forkyndelse, for liturgien og sakramentsforvaltningen. Dette ansvar har konsekvenser for
beslutningstagningen i menighedsrådet, jfr. § 9, stk. 6.
Stk. 3. Menighedsrådet kan af egen drift optage sager og forhold,
som vedrører menigheden, til behandling og overvejelse.
fortsætter næste side
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Fortsættelse fra side 3
Stk. 4. Menighedsrådet kan som led i sin virksomhed henvende sig
til såvel kirkelige myndigheder, herunder kirkelige råd og organer,
som andre myndigheder, personer og råd.
Stk. 5. Sognepræsten og menighedsrådsformanden i fællesskab
tegner menigheden i alle juridiske og økonomiske forhold. Sognepræsten og menighedsrådsformanden kan i fællesskab give andre
prokura.

Sct. Norberts Menigheds valgstyrelse
Menighedsrådet har på sit sidste møde den 9. november 2017 vedtaget, at det kommende menighedsråd skal bestå af det samme
antal valgte medlemmer som det nuværende: 6 medlemmer.
Menighedsrådet har peget på 4 personer til at danne
”Valgstyrelse”, som skal tage sig af forberedelsen til menighedsrådsvalget og afviklingen af valget på selve dagen den 18. marts
2018.
De 4 personer, Anton Dorph-Petersen, Jutta Dorph-Petersen, Celia
Klausen og Anna Wieslawa Petersen har påtaget sig den opgave.
På valgstyrelsens konstituerende møde den 14. november blev
Anton Dorph-Petersen valgt til valgstyrelsens formand.

Dead Line Næste nummer udkommer marts 2018. Indlæg til bladet
(frem til 15. juni 2018) afleveres senest 1. februar til Jutta DorphPetersen eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Kalender dec. - jan 2018. - feb.
december
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
01.12

03.12

fredag

søndag

kl.17

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

kl.10

1.søndag i advent - Højmesse - Adventsfest
med spisning, bankospil, salgsbod m.m.

kl.13

07.12

torsdag kl.18

10.12

søndag

17.12

søndag

Ukrainsk messe
Messe, derefter menighedsrådsmøde
Obs! Ingen messe kl.11

kl.10

2.søndag i advent - Højmesse -

kl.17

Polsk messe

kl.10

3.søndag i advent - Højmesse - derefter kirkekaffe med ”Samtale om troen”

kl.13

Ukrainsk messe

19.12

tirsdag

kl.19

Sct. Norberts Skoles krybbespil for forældre

20.12

onsdag

kl.9 og
kl.10

Sct. Norberts Skoles Krybbespil for elever

21.12

torsdag kl.9.30

Sct. Norberts Børnehus krybbespil

23.12

lørdag

4.søndag i advent - Højmesse

kl.16

Ingen messe kl.10
24.12

søndag kl.15
kl.24

Juleaftensdag - Julemesse.
Midnatsmesse

25.12

mandag kl.10

1. juledag - Højmesse

26.12

tirsdag

2. juledag - Messe kl.10

31.12

Søndag kl.10

kl.10

Nytårsaftensdag - Den hellige families fest
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januar 2018
01.01 mandag kl.10

Højmesse - Festen for Jomfru Maria, Guds
moder. Kollekt til bibelselskabet

kl.8 og
Skoleandagt for Sct. Norberts Skole
kl.9
05.01 fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.17

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

kl.10

Højmesse - Herrens åbenbaring - Nytårsreception. Beretning fra menighedsrådsformanden

07.01 søndag

Ukrainsk messe
09.01 tirsdag

kl.19

11.01 torsdag

kl.18

14.01 søndag
21.01 søndag

Messe, derefter menighedsrådsmøde
OBS! Ingen messe kl.11

kl.10

Højmesse - Katekesesøndag - se side 7

kl.17

Polsk messe

kl.10

Højmesse, derefter ”Samtale om troen”

kl.13

Ukrainsk messe

26.01- fredag-

1. kommunions-weekend på Øm

28.01 søndag
28.01 søndag

Forsangerøvelse i Sct. Norberts hus

kl.10

Højmesse - Festen for Sct. Ansgar

februar
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
02.02 fredag
kl.17

Messe, derefter tilbedelse af det Allerhelligste
Sakrament indtil kl.18
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februar fortsat
kl.10

Højmesse - Herrens fremstilling i templet Kyndelmisse - Indvielse af lys - Velsignelse af de børn, der er døbt i Sct. Norberts
Kirke efter den 05.02.2017 - Kirkekaffe

kl.13

Ukrainsk messe

04.02 søndag

06.02 tirsdag kl.17-kl.21

Skolefest fra 0. klasse til 3. klasse

07.02 onsdag kl.17-kl.22

Skolefest fra 4. til 10. klasse

11.02 søndag

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

14.02 onsdag kl.20

Askeonsdag - Faste og abstinensdag. Messe
med askepålæggelse

kl.10

Højmesse - kirkekaffe med ”samtale om
troen”

kl.13

Ukrainsk messe

18.02 søndag
25.02 søndag kl.10

Højmesse

Katekese søndag!
I højmessen søndag den 14. januar vil vi specielt bede for vores kommende 1. kommunikanter og for dem, der forbereder sig til deres optagelse i kirken. Efter messen er der møde for 1. kommunikanter og deres
forældre, hvor kateketerne vil informere om undervisningen og forældrene kan få svar på deres spørgsmål vedr. 1. kommunion.
Husk disse vigtige datoer!
Søndag den 8. april 2018 kl.10.: Den første hellige kommunion
Søndag den 22. april 2018 ny dato!: Reception for 1. kommunikanter.
Firmelse: lørdag den 18. maj 2019 kl. 16.00
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Personalia
Dåb: Aleksander Marciniak
Wiliam Le
Mellisa Vuls
Gabriel Rey Leonardo
Høgsholt Nielsen
Kristine Berg Lipsane
Nicola Dobek-Marciniak

19.08 2017
27.08.2017
27.08.2017
03.09.2017
24.09.2017
08.10.2017

I ønskes alle til lykke
Dødsfald: Rajakumar Emanuel

17.08.2017

Han hvile i fred

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
60% sendes tilbage til sognene (de lokale kasser). Alle opfordres derfor til at betale mindst 1% af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgørelse.
Anton Dorph-Petersen
Medlem af pastoralrådet, medlem af kirkeskatteudvalget
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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
03.12

Inger-Merete Cliquet

14.01

Per Abrahamsen

10.12

Benedicte Knudsen

21.01

Nis Schmidt

17.12

Bente Köllner

28.01

Simon Vu

24.12 kl.15 Remmon Washington

04.02

Svend Aage Jeppesen

24.12 kl.24 Jon Hansen

11.02

Inger-Marie Hilling

25.12

Britta Abildsten

18.02

Peter Skriver

31.12

Anton Dorph-Petersen

25.02

Robert Devereux

07.01

Birgitte Balsløv

04.03

Inger-Merete Cliquet

23.12 kl.16 Lone Warncke

Forsangere
03.12

hold 4

10.12

hold 1

17.12

hold 2

23.12 kl.16 hold 3
24.12 kl.15 hold 4
24.12 kl.24 hold 1

25.12

hold 2

04.02

hold 4

31.12

hold 3

11.02

hold 1

18.02

hold 2

25.02

hold 3

04.03

hold 4

07.01

hold 4

14.01

hold 1

21.01

hold 2

28.01

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
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
kl. 17.00 Messe.
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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