SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 1 25. årgang marts 2018
Kære menighed,
Med askeonsdag begyndte fastetiden, den fyrretyve dage lange forberedelsestid til fejringen af påskemysteriet: Jesu lidelse, død og
opstandelse.

opstandelse og hans løfte: ”Den,
der tror på mig, skal leve, om han
end dør”, kunne allerede på fastetidens første dag bekræfte vores
tro på påskebudskabet: ”… af
støv skal du genopstå!”

Selvom askeonsdag ikke er en højtid, var vi rigtig mange til aftenmessen.
Efter evangelielæsningen blev asken fra Palmesøndags
visne og brændte palmegrene indviet. Asken symboliserer forgængelighed. Intet af det, vi har, holder evigt. Ja selv vor egen krop,
hvor meget vi endda plejer og dyrker den ved sund kost, motion,
arbejde og fritid, kan ikke undgå
alt levendes endelighed. Før eller
senere dør den.

Lad os bruge fastetiden til at være
ærlige overfor os selv. Fastetiden
er en nåderig tid, en besindelsens
og selvransagelsens tid: ”husk,
menneske!”

Askekorset, vi fik tegnet på panden, er et symbol på en dyb sandhed: ”Husk, menneske, at du er
støv, til støv bliver du igen...”

I en skrivelse af den 14. februar
vedr. menighedsrådsvalget den
18. marts skriver biskop Czeslaw:
”I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et
udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp,
alt sammen i et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræ-

Det er den eneste gang, at liturgien
ikke kalder én ved navn eller siger
”bror eller søster”; der siges
”menneske”. For dø skal vi alle,
uanset køn, alder, social status, rig
eller fattig, troende eller ikke troende. Men vi, som tror på Kristi

Søndag den 18. marts er der menighedsrådsvalg. Der er allerede
gået 4 år siden sidste valg. Tak til
det nu snart forhenværende menighedsråd for godt samarbejde
og den uundværlige hjælp, støtte
og inspiration, det har givet mig, i
mit virke som sognepræst.
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sten. I kraft af dåb og firmelse har
alle troende et medansvar for, at
Kristi budskab bliver kendt, og
fællesskabet mellem alle i en menighed bliver etableret og styrket.
Gennem disse næsten 50 år har
menighedsrådene vist sig at være
værdifulde organer ved både at
være en støtte til præsterne og ved
at gøre det muligt for lægfolket at
gøre brug af sine nådegaver og
talenter. Generelt set har vore
erfaringer været gode; men et
værdifuldt samarbejde afhænger
altid af alles gode vilje: Præsternes til at motivere lægfolket og
give det muligheder for at engagere sig, lægfolkets til at samarbejde godt indbyrdes og respektere sognepræstens særlige overordnede ansvar som menighedens
hyrde og støtte ham i denne opgave. I de senere år har det i nogle
menigheder ofte været vanskeligt
at finde kandidater til menighedsrådene. Der kan være mange
grunde: De ældre dør eller ønsker

at træde tilbage, de unge har
travlt med studier og familier og
skifter måske ofte bopæl. Andre
menighedsmedlemmer, især fra
udlandet, kender ikke til traditionen med menighedsråd. Andre
steder har der været konflikter,
som har taget modet fra folk…”
Det er et godt tegn for vores
menighed, at vi har kandidater
til valget den 18. marts. Sammen med min tak til kandidaterne, opfordres alle stemmeberettigede til at deltage i valghandlingen. At vide at man har opbakning af mange menighedsmedlemmer, er nok den bedste
motivation for det kommende
menighedsrådsmedlems arbejde og engagement.
Jeg ønsker Sct. Norberts menighed et godt valg, en god fasteog påsketid.

En ny abbed i Averbode
Abbed Jos Wouters, som ofte har været her i Vejle for sammen med menigheden at fejre Sct. Norberts fest, ønskede ikke genvalg efter at hans mandat for
12 år som abbed var udløbet.. Den 8. marts blev Marc Fierens, 61 år, af klosterfællesskabet valgt som Averbodes 53. abbed, og det for en periode for 12
år. Vi håber, at også han ligesom hans forgængere vil værne om det stærke
bånd mellem Abbediet og Sct. Norberts Menighed, Skole, Børnehave og Vuggestuen.
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Nyt fra menighedsrådsformanden
Kære Menighed,
Dette bliver mit sidste oplæg som formand, og jeg har valgt at lægge næsten
hele min tale fra nytårsreceptionen op, så min tak kommer ud til alle, også
dem der var forhindret i at deltage til receptionen.
Vi skal snart have valgt et nyt menighedsråd, og jeg vælger ikke at stille op,
da jeg gerne vil holde en pause. Derfor vil jeg ikke tale så meget om, hvad jeg
og menighedsrådet har opnået i det forgangne år, men mere om mit mål da jeg
blev formand, og TAK til dem der har støttet mig hele vejen igennem.
Mit mål var at samle kirken med alle vores forskelligheder og oprindelige nationaliteter. Det synes jeg også langt hen af vejen er lykkes. Selvfølgelig ikke
af mig alene, men sammen med nogle trofaste støtter som hele tiden har bakket mig op. Først og fremmest de dejlige kvinder som Qui, Thi, Thu, og deres
mænd. Der er også Britta, Elisabeth, Anna og hendes mand, Benedicte, Sct.
Norberts skole og mange flere, som på forskellige måder har bakket op.
Af hjertet TUSIND TAK. Jeg synes, vi har gjort det godt. Vi har i de sidste 4
år haft mange arrangementer med mere end 130 mennesker, og der var mad
nok og folk har hygget sig. Vi er berømte i København for vores store Caritas
arrangement. Vi har i de 4 år samlet ind til orglet, maling af kirken, lydanlæg
og maling af vinduer i Sct. Norbert Hus. Vi har haft hovedrengøring 2 gange i
kirken og i Sct. Norbert Hus. Dette er kostbart og kunne let have givet røde tal
på bundlinjen. MEN DET GJORDE DET IKKE. Vi har faktisk formået at have plus i alle 4 år. Takket være hele menighedens støtte på forskellige måder.
Det vil jeg gerne sige tak for.
Som sagt skal vi snart have valg, og jeg vil opfordre alle, der kan og vil til at
stille op. Tænk ikke på hvem du er, eller hvor du kommer fra, men på hvordan
du kan være med til at styrke kirken og gøre en forskel. Der sker så meget
ondt og splittelse ude i verden. Det vil vi gerne lave om, men for at lave det
om må vi starte med os selv indefra og så sprede det ud. Lidt ligesom lyset
påske nat.
Mit største ønske til det kommende menighedsråd er, at de vil fortsætte med at
arbejde for at samle og styrke kirken.
Så vil jeg endnu engang sige tusind tak til alle jer, der har bakket mig op og
hele menigheden.
GODT NYTÅR TIL JER ALLE.

Celia Klausen
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Husk:
Menighedsrådsvalg søndag den 18. marts 2018.
Menighedsrådsvalget foregår i Sct. Norberts Hus efter messen fra kl.
ca. 11.00 til kl. 13.00.
Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet samt 2 suppleanter.
Kandidaternes navne kan ses nedenfor og på et opslag i våbenhuset.
Brevstemmer kan afgives i præstegården fra den 23. februar til den 17.
marts kl.16.
Vi vil afholde præsentation af kandidaterne i Sct. Norberts Hus efter
messen søndag den 4. marts.
Se i øvrigt opslagene i våbenhuset
Alle i Sct. Norberts Menighed ønskes et godt menighedsrådsvalg – så
kom og afgiv stemmer!
På den lokale valgstyrelses vegne
Anton Dorph-Petersen, formand
Kandidater til menighedsrådsvalget i Sct. Norberts Menighed
Steen Balsløv

Benedicte Reifling
(genopstiller)

Benedicte Knudsen

Magdalena Szelag-Dall
(genopstiller)

Marianne Kofman

Lone Warncke

Tenna Mikkelsen

Peer Aarestrup

(genopstiller)
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Kalender marts - april - maj
marts
01.03

torsdag

kl. 18

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

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
02.03 fredag

kl.14.30

Kvindernes internationale bededag i Apostolisk kirke

kl.17

Messe med korsvejsandagt

kl.10
kl.13

Højmesse - derefter Fastemiddag til fordel for
De nordiske Biskoppers fasteaktion
Ukrainsk messe

kl.17

Messe med korsvejsandagt

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

04.03

søndag

09.03

fredag

11.03

søndag

15.03

torsdag

kl.19

Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus

16.03

fredag

kl.17

Messe med korsvejsandagt

18.03

søndag

kl.10

Højmesse, Menighedsrådsvalg

kl.13

Ukrainsk messe

20.03

tirsdag

kl.9.30

Påskeandagt for Sct. Norberts Børnehus

23.03

fredag

kl.8 og 9

Skoleandagt

kl.17

Messe med korsvejsandagt

24.03

lørdag

kl.10

Bodsandagt

25.03

søndag

kl.10

Palmesøndag. Højmesse med indvielse af palmegrene
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marts forsat
29.03

Skærtorsdag

kl.19

Messe - tilbedelse af det allerhelligste sakramente
indtil kl. 21

30.03

Langfrekl.15
dag

Faste og abstinensdag - Passionsliturgi med altergang. Lejlighed til skriftemål til kl. 17. Kollekt til
Det hellige Land.

Påske31.03
lørdag

kl.11

Indvielse af påskemad efter polsk tradition

kl.23

Påskevigilien og midnatsmesse - derefter ønskes
god påske i Sct. Norberts Hus

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

april
01.04

Påskedag

02.04

2. Påskekl.10
dag

Messe

03.04 tirsdag

kl.8 og
9

06.04 fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

07.04 lørdag

kl.18

Ukrainsk påskemesse

kl.10

Højmesse med den 1. hellige kommunion

kl.17

Polsk messe

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

22.04 søndag

kl.10

Højmesse, derefter reception for 1. kommunikanterne i Sct. Norberts Hus. Kollekt til Teologistuderende

29.04 søndag

kl.10

Højmesse

08.04 søndag
15.04 søndag

Skoleandagt
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maj
03.05

torsdag

kl.19

Økomenisk kirkevandring

04.05

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.9.30 Rosenkransbøn

06.05

søndag

kl.10

Højmesse, kirkekaffe

kl.13

Ukrainsk messe

08.05

torsdag

kl.19

Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus

10.05

torsdag

kl.10

Kristi himmelfartsdag, Højmesse

kl.9.30 Rosenkransbøn
13.05

søndag

18.05

fredag

20.05

Pinsedag

21.05
27.05

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

kl.8
og 9

Pinseandagt for Sct. Norberts Skole

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

mandag

kl.10

2. pinsedag, messe

søndag

kl.10

Højmesse

Dead Line Næste nummer udkommer juni 2018. Indlæg til bladet (frem
til 15. juni 2018) afleveres senest 1. maj til Jutta Dorph-Petersen eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Personalia
Dåb:
Shani Rufael Abrehe

11.02.2018

Du ønskes til lykke
Dødsfald:
Clementine Emilie Toft
Edel Richardsen Freud Hansen
Inger Sønderup

27.12.2017
04.01.2018
16.02.2018

De hvile i fred

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

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

22.04

Birgitte Balsløv

29.04

Nis Schmidt

06.05

Per Abrahamsen

04.03

Inger-Merete Cliquet

11.03

Benedicte Knudsen

18.03

Bente Köllner

25.03

Remmon Washington

10.05

Simon Vu

29.03

Lone Warncke

13.05

Svend Aage Jeppesen

20.05

Inger-Marie Hilling

27.05

Peter Skriver

03.06

Robert Devereux

01.04

Jon Hansen

08.04

Anton Dorph-Petersen

15.04

Britta Abildsten

Præsten finder lektorer til Langfredag og til Midnatsmessen

Forsangere

01.04

hold 2

06.05

hold 3

10.05

hold 4

13.05

hold 1

20.05

hold 2

27.05

hold 3

03.06

hold 4

04.03

hold 4

08.04

hold 3

11.03

hold 1

15.04

hold 4

18.03

hold 2

22.04

hold 1

25.03

hold 3

29.04

hold 2

29.03 kl.19 hold 4
31.03 kl.23 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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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

I fastetiden Messe kl.17.00 - Ingen Rosenkransbøn
Udenfor fastetiden
kl. 16.30 Rosenkransbøn kl.17.00 Messe

Onsdag

kl. 17.00

Messe

Torsdag

kl. 11.00

Messe

Fredag

I fastetiden kl.17.00 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. 13.00
Polsk messe 2. søndag i hver måned kl. 17.00
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