SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 4 25. årgang dec. 2018
Kære menighed
Siden festen for Herrens fremstilling
i Templet (kyndelmisse) den 4. februar i år har vi haft 12 barnedåb i
kirken. At vi er en børnerig menighed, opleves især, når - som i år børn og unge i nogenlunde samme
alder samles til forberedelsen af deres første kommunion /firmelse.
I år har vi et Sct. Norberts Skoles 1.
kommunionshold på 7 børn, og et
hold på 16 børn, der ikke er elever
på Sct. Norbert, hvoraf 2 fra Sct.
Knuds Menighed.
Fimandholdet fra Sct. Norberts skole tæller 12 unge mens 21 unge, der
ikke er elever på Sct. Norbert, hvoraf 3 fra Sct. Knuds Menighed, forbereder sig på katekese-lørdage
I alt har vi 33 firmander og 21 første
kommunikanter.
Det kan vi være glade for og stolte
af. Men det er samtidig en stor opgave, især da vores menighed mangler kateketer. Vi kateketer, Anna
Hoyos, Birgitte Balslev og jeg, vil
være glade for, hvis nogle af forældrene, på en katekese-lørdag, vil

række os en hjælpende hånd med
en praktisk opgave: hjælp i køkkenet og/eller praktisk hjælp ved undervisningen. P.t. er der for få
skuldre til at klare opgaven. Ring
til mig eller til Benedicte Reifling.
Dog vigtigst af alt er, at I forældre
hjælper jeres børn og unge til at
møde op til undervisningsdagene.
Desværre ”glemmer” for mange
børn at møde op. Flere gange ikke
at møde op er ensbetydende med
ikke at komme til første kommunion/firmelse. Én gang til, forældre:
hjælp dog jeres børn og unge, så
de ikke går glip af den dag, de
glæder sig til.
Som I kan læse i Sognebladet er
der en del nye initiativer: økumeniske studieaftener, foredrag om kristen kunst, og for de allermindste
babysalmesang. Så er alle aldre
tilgodeset!
Jeg ønsker jer alle en god advent,
smukke og berigende juledage og
et velsignet 2019.
Jan Ophoff O.Præm. sognepræst
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Økumeniske studieaftener
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30-21.00 ved Anne Klitgaard Thompson, præst ved Metodistkirken, Vejle.
Økumenisk studiekredsaften over Mattæusevangeliet 6, v1-4; 6-18.
Om almisse.
Sct. Pouls Kirke, Vissingsgade 15, Vejle.
Tirsdag den 26. marts kl. 19.30-21.00 ved Jan Ophoff, præst i den
Katolske Kirke, Vejle.
Økumenisk studiekredsaften over Mattæusevangeliet 6, 5-8 ; 7, 7-11.
Om bøn.
Sct. Norbert Kirke og Sct. Norberts Hus
Tirsdag den 2. april kl. 19.30-21.00 ved Maibrit Pedersen, præst i
Sct. Nicolai Kirke, Folkekirken, Vejle.
Økumenisk studiekredsaften over Mattæusevangeliet 6, versene 2434. Om bekymringer.
I Sct. Maria Huset, Blegbanken 3a, Vejle.
I 2017 gik de tre kirker Sct. Pouls, Sct. Norberts og Sct. Nicolai sammen om en kirkevandring i anledning af reformationsjubilæet.
Kirkevandringen blev gentaget i maj 2018, hvor igen mange mennesker deltog.
Nu i 2019 bliver formen for dette økumeniske bykirkesamarbejde tre
studiekredse, hvor vi sætter ord på det, der samler os, og giver udtryk
for, hvad vi hver især som kirkesamfund og som enkeltpersoner lægger vægt på.
Hver aften vil der være et oplæg på max. 45 minutter og derefter
spørgsmål og emner til samtale i mindre grupper.
Der kræves ingen forhåndstilmelding, og det er heller ikke nødvendigt at kunne deltage i alle tre aftener.
Hver aften har sit eget oplæg og præg,
Alle er hjertelig velkomne.
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Nyt fra menighedsrådsformanden
Et kik ud af vinduet fortæller at det er ved at være vinter igen, og så
kan vi jo passende se tilbage på de gode og spændende ting, der er
sket i vort eget liv, men også hvad vi har kunnet dele med hinanden
i Kirken.
I august blev der lagt ud med rengøring i Kirken og menighedssalen,
og meget glædeligt mødte mange op for at hjælpe til, så kl.12.30
kunne vi hygge os med en lækker frokost, som vietnameserne stod
for. Tusind tak for al jeres arbejde.
I oktober havde vi vor årlige høstfest, hvor der igen var mange som
bød ind med retter til vor buffet. Der var ligeledes en salgsbod,
hvorfra der blev solgt mange ”høstgaver”. Endnu engang tak for jeres engagement, som gav et pænt overskud til Caritas på i alt kr.
3.566.-.
Senere, den 21. oktober 2018 fik vi ved en lille reception mulighed
for at byde abbed Marc Fierens fra Averbode velkommen til Vejle.
Også på det spirituelle plan sker der noget, idet p. Jan Ophoff har
valgt at tale om Pave Frans´s skrivelser, der handler om kaldet til
hellighed i verden af i dag. Endvidere må man også sige at der er
gang i katekesen for vore unge mennesker, der skal til 1. kommunion og firmelse i maj 2019, ligesom Benedicte Knudsen prøver at
starte babysalmesang for de helt små. Håber mange unge mødre vil
slutte op om dette tiltag. I menighedsrådet har vi arrangeret 3 dage i
2019 med folk udefra, men mere herom andetsteds i sognebladet.
Husk vores kommende adventsfest søndag den 2. december med
salgsbod, buffet, bankospil, æbleskiver, hygge m.m.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en velsignet advents -og juletid.
Hilsen Tenna Mikkelsen
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Foredrag i Sct Norberts Hus
Vi har 3 foredrag i foråret 2019 i Sct. Norberts Hus
Lørdag den 12. januar kl. 14.30-17 får vi besøg af Jens Stage, som
vil fortælle om Johannes Jørgensen i ord og toner under titlen “Et løft
af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”. Jens Stage har skrevet musik til 10 af Johannes Jørgensens digte, og han vil fortælle om hans
ejendommelige liv understøttet af PowerPoint visning.
Den nordjyske sanger Jens Stage vil med dette koncertforedrag give
oprejsning til den danske digter og forfatter Johannes Jørgensen
(1866-1956), som i dag er forholdsvis ukendt i Danmark, da han konverterede til Den Katolske Tro og dermed blev lagt for had af "det gode selskab". Han rejste derefter til udlandet, hvor han blev det meste
af sit liv. Hans bøger er, efter sigende, næst efter H.C.Andersen udgivet på flest sprog. Læs mere på jensstage.dk
Pris kr. 50,- incl. kaffe og kage (se tilmeldingsliste i Våbenhuset).
Søndag den 24. februar får vi besøg af p. Meister S.J., Aarhus
Vi har i mange år beundret og brugt p. Meisters korsvej, som pryder
væggene i Sct. Norberts Kirke.
Nu vil p. Meister selv fortælle om sine malerier og de mange symboler, de indeholder.
Søndag den 31. marts får vi besøg af kunsthistoriker Hans Jørgen
Frederiksen, Aarhus.
Hans Jørgen Frederiksen er kendt af mange for sin uudtømmelige viden og sin smittende fortælleglæde om kunst. Vi har valgt at bede
ham om eksempler på kirkekunst.
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De billedkunstneriske udtryk, der i de seneste årtier har manifesteret
sig i kirker i Danmark og i andre lande, er mangfoldige. Fra ”det
smagfulde” og design-agtige til det frodige og fantasifuldt fabulerende. Fra det helt nonfigurative til det hæmningsløst fortællende. I foredraget præsenteres en del konkrete billedeksempler sammen med en
række af de principielle overvejelser, de giver anledning til.
De 2 søndagsforedrag ligger efter søndagsmessen og starter med en
bid brød.

Babysalmesang i Sct. Norberts Kirke
Babysalmesang er blevet meget populært i folkekirken de seneste år, og flere og flere kirker har tilbuddet.
Nu har vi også babysalmesang i Sct. Norberts Kirke.
Forældrene til børn, som er døbt inden for det sidste år, har fået
en invitation, og vi håber, at familierne vil tage godt imod tilbuddet.
Vi startede onsdag den 14. november kl.10 og fortsætter den 2.
onsdag i måneden kl.10 til og med maj 2019:
12/12 - 9/1 - 13/2 – 13/3 – 10/4 – 8/5

Benedicte Knudsen
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Menighedstur til Averbode
Der arrangeres en menighedstur til

Præmonstratenserabbediet Averbode
onsdag den 29. maj til og med søndag den 2. juni 2019
Kristi himmelfarts ferien
Onsdag 29.05 Afgang kl.7.00 (nærmere besked senere)
Ankomst Averbode ca. kl.19.00
Torsdag 30.05 En dag i og omkring abbediet.
Mulighed for tur til Mariasøstrene i Berlaar / byen Lier
Fredag 31.05 Heldagstur til Tongeren og Banneux (Maria valfartssted)
Lørdag 01.06 Eftermiddagstur til Diest og Scherpenheuvel
Søndag 02.06 Hjemrejse
Prisen for turen med fuld pension, overnatning på klostret samt udflugter er for 1 person 4.000 kr. 1 barn til og med 16 år 2.000 kr.
Tilmeldingen gælder så snart depositum på 1.000 kr. pr. person er indbetalt: Bank reg.nr. 2630 konto nr. 6286441775 - mærke Averbode
Som I ved, er det et begrænset antal, der kan være i klostret, så meld jer
til med det samme.
Tilmelding med navn, adresses, e-mailadresse og telefon/mobilnummer
sendes til: Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle eller
sct.norberts.kirke@gmail.com

tlf. 7582 0893 mobil 2142 9345

Gert og Britta Abildsteen og sognepræst Jan Ophoff
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Katekese søndage 2019 for 1.kommunikanter og
firmander og deres forældre
I Højmessen søndag den 20. januar beder vi sammen med vores
kommende 1. kommunikanter og deres forældre for en god forberedelse til den store dag 26. maj 2019 Efter højmessen er der møde for
1. kommunikanter og deres forældre i Sct. Norberts Hus, hvor kateketerne vil informere om undervisningen og forældrene kan få svar
på deres spørgsmål vedr. 1. kommunion.

I Højmessen søndag den 27. januar beder vi sammen med vores
firmander og deres forældre for en god forberedelse til den store dag
18. maj 2019 Efter højmessen er der møde for firmander og deres
forældre i Sct. Norberts Hus, hvor kateketerne vil informere om undervisningen og forældrene kan få svar på deres spørgsmål vedr. firmelsen.

Husk disse vigtige datoer i 2019 !
Lørdag den 18. maj kl.10: Højmesse med Firmelse
Søndag den 26. maj kl.10: Højmesse med 1. hellige kommunion
Søndag den 26. maj efter Højmessen: Reception for 1. kommunikanter
og firmander

Dead Line Næste nummer udkommer marts 2019. Indlæg til bladet
(frem til 15. juni 2019) afleveres senest 1. februar til Jutta Dorph-Petersen
eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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Kalender dec. - jan 2019. - feb.
december 2018

01.12

02.12

lørdag

søndag

kl.11

Messe, ingen messe kl.12.30

kl.12.15

Litauisk messe for børn

kl.16

Litauisk messe for voksne

kl.10

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

kl.13

Ukrainsk messe

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
07.12

fredag

kl.17

Messe, derefter tilbedelse af det Allerhelligste Sakramente indtil kl.18
Jomfru Marias uplettede undfangelse

08.12

lørdag

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter + firmander som ikke går på Sct. Norberts skole.

kl.14

Messe - ingen messe kl.11.30

kl.10

2.søndag i advent - Højmesse -

kl.17

Polsk messe

kl.10

3.søndag i advent - Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

kl.15

Sct. Norberts Børnehus krybbespil

09.12

søndag

16.12

søndag

19.12

onsdag

20.12

torsdag kl.19

21.12

fredag

kl.9 og
kl.10

Sct. Norberts Skoles krybbespil for forældre
og menighed
Sct. Norberts Skoles krybbespil for elever
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december fortsat
23.12

søndag

kl.10

4.søndag i advent - Højmesse

24.12

mandag

kl.15

Juleaftensdag - Julemesse.

kl.24

Midnatsmesse

25.12

tirsdag

kl.10

1. juledag - Højmesse

26.12

onsdag

kl.10

2. juledag - Messe kl.10

30.12

søndag

kl.10

Den hellige families fest - Højmesse

31.12

mandag kl.16

Taksigelsesmesse

januar 2019
01.01

04.01

tirsdag

fredag

kl.10

Højmesse - Festen for Jomfru Maria, Guds
moder. Kollekt til Bibelselskabet. Ingen rosenkrans, ingen messe kl.16.30

kl.8 og
kl.9

Skoleandagt for Sct. Norberts Skole

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

05.01

06.01

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

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter + firmander som ikke går på Sct. Norberts skole.

kl.14

Messe - ingen messe kl.11.30

kl.10

Højmesse - Herrens åbenbaring - Nytårsreception. Beretning fra menighedsrådsformanden

kl.13

Ukrainsk messe

lørdag

søndag
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januar fortsat
10.01 torsdag kl.18
12.01 lørdag
13.01 søndag

kl.14.30 Foredrag ved Jens Stage - se side 4
kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter + firmander som ikke går på Sct. Norberts skole.

kl.14

Messe - ingen messe kl.11.30

kl.10

Højmesse - møde for 1. kommunikanter og
deres forældre

19.01 lørdag

20.01 søndag

Messe - ingen messe kl.11 - efter messen
menighedsrådsmøde

kl.13

27.01 søndag kl.10

Ukrainsk messe
Festen for Sct. Ansgar - Højmesse - møde
for firmander og deres forældre

februar 2019
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
01.02 fredag
kl.17

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

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter + firmander som ikke går på Sct. Norberts skole.

kl.14

Messe - ingen messe kl.11.30

kl.10

Højmesse - Herrens fremstilling i templet Kyndelmisse - Indvielse af lys - Velsignelse
af de børn, der er døbt i Sct. Norberts Kirke
efter den 04.02.2018 - Kirkekaffe

kl.13

Ukrainsk messe

02.02 lørdag

03.02 søndag
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februar fortsat
06.02

onsdag

kl.18kl.22

Skolefest fra 4. til 10. klasse

07.02

torsdag

kl.17kl.20

Skolefest fra 0. klasse til 3. klasse

08.02

fredag

kl.8 og
kl.9

skoleandagt

10.02

søndag

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

17.02

søndag

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

19.02 til 22.02

Ingen hverdagsmesser, præsterne på retræte

22.02 til 24.02

1. kommunikant Weekend på Ømborgen

23.02

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter +
firmander som ikke går på Sct. Norberts
skole.

kl.14

Messe - ingen messe kl.11.30

lørdag

24.02

søndag

kl.10

Højmesse derefter p. Meisters foredrag se side 4

28.02

torsdag

kl.18

Messe - ingen messe kl.11 - efter messen
menighedsrådsmøde
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Personalia
Dåb:

Emilia Pawlik
Alexander Pawlik
Filip Leon Karwecki
Viktor Dolny
Vilas Jeyapalan
Tiffany Bao Han Nguyen

16.09.2018
16.09.2018
16.09.2018
07.10.2018
07.10.2018
21.10.2018

Bryllup:

Diana Llanos Thinggaard og
Karsten Llanos Thinggaard 13.10.2018
I ønskes alle til lykke

Dødsfald:
Johanne Marie Svensson
Simone Andrée Renée Frederiksen

01.10.2018
03.11.2018

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 2018 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: 71498 (husk at skrive f. eks. kollekt, lys, jul 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
02.12

Simon Vu

13.01

Anton Dorph-Petersen

09.12

Birgitte Balsløv

20.01

Nis Schmidt

16.12

Svend Aage Jeppesen

27.01

Inger-Merete Cliquet

23.12

Per Abrahamsen

24.12 kl.15 Britta Abildsten

03.02

Jon Hansen

24.12 kl.24 Benedicte Knudsen

10.02

Inger-Marie Hilling

25.12

Bente Köllner

17.02

Peter Skriver

30.12

Robert Devereux

24.02

Remmon Washington

06.01

Lone Warncke

03.03

Simon Vu

Forsangere
25.12

hold 4

30.12

hold 1

02.12

hold 2

09.12

hold 3

16.12

hold 4

06.01

hold 2

23.12

hold 1

13.01

hold 3

24.12 kl.15 hold 2

20.01

hold 4

24.12 kl.24 hold 3

27.01

hold 1

03.02

hold 2

10.02

hold 3

17.02

hold 4

24.02

hold 1

03.03

hold 2

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
Mobile Pay: 71498
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
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 (dog katekeselørdage kl.14)

Søndag

kl. 10.00 Højmesse
Ukrainsk messe 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13
Polsk messe 2. søndag i hver måned kl. 17
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