SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 2 25. årgang juni 2018
Kære menighed,
I ”Nyt fra menighedsrådsformanden” skiver Tenna Mikkelsen om menighedsrådsarbejdets
opgaver og muligheder.
I Sct. Norberts menighed er der
825 medlemmer, som er 16 år
eller ældre. De har alle stemmeret, og kan også stille op til menighedsrådsvalget. Tillykke til
det nye menighedsråd og tak til
de 8, der var parate til at lade
sig opstille til valget. At det
ikke er en selvfølge, viser det
lille tal, kun 8 kandidater. Det
er da ikke just til at juble over,
og er dog ikke usædvanligt. For
det afspejler en mentalitet, som
desværre mange foreninger i
vore dage lider under: mangel
på engagement. Idrætsforeninger, fritids- og interesseklubber
har svært ved at finde frivillig
arbejdskraft. Den 10. maj havde
Jyllandsposten som forsidestof
”Danmark ligger i bund på frivillighed og tredje halvleg danskernes engagement halter

efter lande som Norge, Holland,
Tyskland og Spanien”. Med
”tredje halvleg” forstås det sociale samvær.
Det er dog ikke et sort-hvidt billede. Stadigvæk er der mange,
der lejlighedsvis ihærdigt engagerer sig. Men det kniber gevaldigt
med de ”tunge” poster: at være
villig til en bestyrelsespost eller
blive kasserer. Så kniber det med
at finde nye og gerne yngre frivillige.
Det er ikke meget anderles for det
kirkelige arbejde, der hovedsageligt udføres af frivillige. Og det er
der stadigvæk mange, der gør.
Det gælder for hele vort bispedømme, at det er svært at finde
frivillige til de ”tunge” poster:
menigheds- og pastoralråd, kateketer og forsangere. Ud over rengøring af kirken, laves alt kirkeligt arbejde i vort sogn af frivillige hænder. Tusind tak til alle jer,
der oftest ubemærket gør et flot
og uundværligt arbejde. På de
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tunge poster har vi dog heldigvis
atter fået valgt og etableret et
menighedsråd. Et andet stort arbejde som sognesekretær, regnskabsfører, ajourføring af kartoteket, redigering af kartoteket
udføres i nu snart 25 år af Jutta
Dorph-Petersen. Vi har vores
trofaste forsangere, som dog
trænger til flere og gerne yngre
stemmer. Katekettjenesten har
allerede i flere år været vores
akilleshæl.

Som I kan læse i sognebladet,
går vi i september i gang med
forberedelsen til firmelsen og 1.
kommunion. Undervisningen er
en forudsætning for at kunne
modtage disse sakramenter.

Vi efterlyser ikke specialister
eller fuldtids medarbejdere. Men
nogle, der vil påtage sig en opgave i menigheden. Jo flere vi er,
jo mindre bliver arbejdet for den
enkelte, og jo mere bliver arbejdet spændende og inspirerende.

Jeg ønsker jeg alle en god sommer og en god Sct. Norberts fest
den 10. juni

Elever på Sct. Norberts Skole
forbereder sig i skolens kristendomstimer (den kommende 3.
klasse og 7./8. klasse). Men også de skal tilmeldes på tilmeldingsblanketten her i bladet. Se
side 7.

Fred og alt godt.

Nyt menighedsråd marts 2018
Tenna Mikkelsen formand

Steen Balsløv næstformand

Benedicte Reifling sekretær

Benedicte Knudsen

Magdalena Szelag-Dall

Peer Aarestrup

Suppleanter: Marianne Kofmann og Lone Warncke

2

Nyt fra menighedsrådsformanden
Kære Menighed,
Den 8. april havde vi konstituerende møde, hvor jeg blev valgt som formand,
og jeg vil hermed sige tak til de medlemmer af menigheden, der har vist mig
den tillid at give mig deres stemme. Den korte tid, der er gået siden valget,
betyder også, at der ikke kan være ret meget nyt at berette om. Jeg kan dog
allerede nu sige, at jeg føler mig overbevist om, at vi har fået et menighedsråd,
hvor der er en god kemi, og hvor der derfor også skulle være mulighed for at
frembringe gode ideer til glæde for hele menigheden.
Men – et velfungerende menighedsråd er – i sig selv - ikke tilstrækkeligt. Det
er også vigtigt at der er et godt samspil i hele menigheden, på kryds og tværs
af alle etniske grupperinger. Her kunne man måske ønske sig nogle forbedringer, men når jeg ser tilbage på de seneste år, hvor jeg har været med, kan jeg
kun sige, at vi her i Vejle har en fantastisk menighed. Rigtig mange frivillige
er beskæftiget på alle mulige fronter, hver med de evner, kvalifikationer og
tid, de har til rådighed.
Det er dog også vigtigt at der kommer forslag og ideer fra menigheden, og her
håber jeg, at vi får sat tiltag i gang, i særdeleshed omkring vore børn og unge.
Det er jo trist, når vi oplever, at unge forlader Kirken, fordi de ikke helt har
forstået, hvilket tab de udsætter sig selv for, når de tager afstand til Vor Himmelske Familie. Ligesom det selvfølgelig er en stor sorg for deres forældre.
Kirkens økonomi er også god; der er i hvert fald ikke røde bundtal, og det
skyldes blandt andet, at flere har fået øjnene op for, at vi skal kunne klare os
selv. Vi kan ikke forvente hjælp udefra, ej heller fra det offentlige. Vi kan
ikke lige anmode finansministeren om en ekstra bevilling, hvis der er lavvande
i kassen. Kirken er ikke bare en eller anden forening, vi katolikker er medlemmer af, men Guds Kirke på jorden. Det hæver ligesom vore handlinger - store
som små - op på et højere niveau, når vi prøver at følge de planer Gud har med
vort liv. Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Tenna Mikkelsen

Dead Line Næste nummer udkommer september 2018. Indlæg til bladet
(frem til 15. dec. 2018) afleveres senest 1. august til Jutta Dorph-Petersen
eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Kalender juni - juli - august
juni
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
01.06

03.06

09.06
10.06

fredag

kl.17

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

kl.9

Messe, ingen Højmesse kl.10
Ømvalfart, Højmesse på Øm kl.14.30 ved
biskop Czeslaw Kozon

søndag

lørdag
søndag

kl.13

Ukrainsk jubilæumsmesse

kl.14

Vietnamesisk messe

kl.10

Sct. Norberts fest - Højmesse. Derefter fest i
Sct. Norberts Hus
Polsk messe

14.06

torsdag kl.18

17.06

søndag

27.06

onsdag

29.06

fredag

Messe - derefter menighedsrådsmøde
Ingen messe kl.11.

kl.10

Højmesse, kollekt til Bonifatius werk

kl.13

Ukrainsk messe

kl.19

Translokationsandagt for Sct. Norberts Skole

kl.8
kl.9

Skoleandagt, Skoleårets afslutning

juli
01.07

søndag

08.07

søndag

15.07

søndag

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe
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Kalender juni - juli - august
juli fortsat
22.07

søndag

kl.10

Højmesse

29.07

søndag

kl.10

Højmesse

august
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
03.08

fredag
kl.17

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

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

05.08

søndag

12.08

søndag

13.08

mandag

16.08

torsdag kl.18

18.08

lørdag

19.08

søndag

kl.8
kl.9

Skoleandagt
Messe - derefter menighedsrådsmøde
Ingen messe kl.11.
Pastoralcentrets kateketkursus

kl.10
kl.13

Højmesse - Festen for Marias optagelse i
himmelen
Ukrainsk messe

26.08

søndag

kl.10

Højmesse

28.08

tirsdag

kl.19

Forsangeraften i Sct. Norberts Hus
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TILMELDING TIL FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Søndag den 26. maj 2019 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, skal tilmelde barnet
til den forberedende undervisning, som starter 15.september. - Se tilmeldingsblanketten side 7.
Det er vigtigt, at børnene møder op til undervisningen, se datoerne nedenunder.
Undervisningen foregår på lørdage i præstegården fra kl. 10.00 og afsluttes med
messe i kirken kl.14.00 - kl. 14.45. Sæt kryds i kalenderen ved følgende lørdage:
2018: 15/9 - 6/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12. 2019: 5/1 - 19/1 - 2/2 - 23/2 2/3 - 30-3 - 27/4 - 4/5 - 11/5 er der forberedelse med skriftemål.
Kateketer: Lene Juhler og Peter Skriver
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis
det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 9.
Pastor Jan Ophoff

TILMELDING TIL FIRMELSE
Lørdag den 18. maj 2019 kl. 16
Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 20182019 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervisning,
som starter 15. september. - Se tilmeldingsblanketten side 7.
Undervisningen foregår på lørdage i præstegården fra kl.10 og afsluttes med
messe i kirken kl.14.00 til 14.45. Sæt kryds i kalenderen ved følgende lørdage:
2018: 15/9 - 6/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12. 2019: 5/1 - 19/1 - 2/2 - 23/2 2/3 - 30-3 - 27/4 - 4/5 - 11/5 er der forberedelse med skriftemål.
Underviser: Pastor Jan Ophoff og kateket Anna Hoyos
Tilmelding til undervisningen forudsætter at forældrene betaler kirkeskat. Hvis
det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten side 9.
Pastor Jan Ophoff
Reception for 1. kommunikanter og firmander Søndag den 26.05 2019 efter messen
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FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Vi tilmelder …………………………………………………………..
til den 1. hellige kommunion søndag den 26. maj 2019 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 1. september 2018
_______________________________________________________________

FIRMELSE
Vi tilmelder…………………………………………………………….
til firmelse lørdag den 18. maj 2019 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 1. september 2018
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Personalia
Dåb: Marcus Danh Phi Vu
Andrea de la Pene Gulbæk
Sean Ajay Hjelt

04.03.2018
18.03.2018
29.04.2018

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab:
Morten Hillebert Bay
01.04.2018
Mikkel Flor
01.04.2018
Dan Petersen
19.05.2018
1. hellige kommunion 08.04.2018:
Joao Afonso Oliveira Amador
Sebastian Rudzki
Alina Grusha
Anna Amelia Suchecka
David Kjær-Frifeldt
Nickolas Tubacki-Sivasuthane
Amelia Marianne Makular
I ønskes alle til lykke
Dødsfald:
Andrea Lombroso
Maria Reifling

10.03.2018
18.04.2018
De 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 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
03.06

Robert Devereux

05.08

Birgitte Balsløv

10.06

Benedicte Knudsen

12.08

Nis Schmidt

17.06

Bente Köllner

19.08

Simon Vu

24.06

Lone Warncke

26.08

Svend Aage Jeppesen

01.07

Inger-Merete Cliquet

02.09

Inger-Marie Hilling

08.07

Remmon Washington

09.09

Peter Skriver

15.07

Jon Hansen

16.09

Per Abrahamsen

22.07

Anton Dorph-Petersen

29.07

Britta Abildsten

Forsangere
01.07

hold 4

08.07

hold 1

15.07

hold 2

03.06

hold 4

10.06

hold 1

17.06

hold 2

22.07

hold 3

24.06

hold 3

29.07

hold 4

05.08

hold 1

12.08

hold 2

19.08

hold 3

26.08

hold 4

02.09

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 :

Onsdag

Ingen messe
kl. 16.30
Rosenkransbøn
kl. 17.00
Messe
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

Mandag
Tirsdag

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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