SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 1 26. årgang marts 2019
Kære menighed,
Mens den 5. marts for langt de
fleste mennesker er en ganske almindelig onsdag, er den dog for os
en særlig dag. Det er askeondag,
den første af den 40 dage lange
fastetid. Askepålæggelsen i askeonsdagens aftensmesse er et symbol på en dyb sandhed, som vi ikke burde snyde os for: ”Husk,
menneske, at du er støv, til støv
bliver du igen, af støv skal du genopstå.” På en måde anticiperes
vor egen jordpåkastelse. Lignede
ord vil blive sagt ved jordpåkastelsen til vor egen bisættelse eller
begravelse.
Det anonyme tiltale ”menneske”
gør det klart, at døden gælder, alle
uanset ens social status, alder eller køn. Askeonsdag indleder de
40 dage, hvor vi skal være ærlige
overfor os selv. Det er en besindelsens og ransagelsens tid:
”Husk, menneske!”
Det er ikke nogle selvpineri, men
en oprydningstid. Forårets første
solstråler afslører ubarmhjertigt
støvet, der i mørke måneder ubmærket har lagt sig over mangt og
meget i vore hjem. Om man vil
eller ej, står forårsrengøring hos
mange på programmet. De kommende fester, påsken, 1. kommu-

nion, firmelse og forårsfester stimulerer os til at rydde op, gøre
rent.
Hvad med mig selv, med mit indre jeg?
Mon ikke det ligeledes i høj grad
trænger til en renselse, en oprydning? Hvad kan vi gøre? Svaret
er enkelt og ligetil. Vorherre har
givet os tilgivelsens, skriftemålets
sakramente. At man ikke har været til skrifte i mange år, er en
dårlig undskyldning for ikke at
bede Herren om tilgivelse. Det
burde derimod være det bedste
argument for at tage sig sammen.
I år vil vi have en bodsandagt lørdag den 6. april kl. 10. En bodsandagt med fælles bøn og forberedelse kan for nogle være en god
forberedelse til et skriftemål. Andre foretrækker et andet mere egnet tidspunkt. Så skal man blot
kontakte en præst før eller efter
en messe, eller aftale et egnet
tidspunkt. Mere skal der ikke til,
hvis vi blot husker askeonsdagens
”Husk, menneske!” Jeg ønsker
jeg en god fastetid og en velsignet påsketid.

1

Menighedstur til Averbode
Onsdag 29.05 Afgang kl.7.00 (nærmere besked senere).
Torsdag 30.05 Rundvisning på klostret. Højmesse kl.11. Tur til Diest.
Fredag 31.05 Heldagstur til Tongeren og Banneux (Maria valfartssted).
Lørdag 01.06 Formiddag - mulighed for indkøb. Eftermiddag - vandringstur
omkring klostret.
Søndag 02.06 Hjemrejse.
Prisen for turen med fuld pension, overnatning på klostret samt udflugter er for
1 person 4.000 kr., børn 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
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

Foredrag i Sct Norberts Hus
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.
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.
Foredraget ligger lige efter søndagsmessen. Pris 50 kr. incl. let frokost. Se
tilmeldingsliste i våbenhuset.
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Nyt fra menighedsrådsformanden
Kære Menighed,
Så er der atter gået 3 måneder siden sidste medlemsblad udkom. Vi kan se
tilbage på en travl december måned i Kirken med forberedelser i adventstiden. Her var adventsfesten en fornøjelig begivenhed, som mange tog del i,
ligesom der også blev tale om et fint overskud på kr. 7.920,-.
Den 23. december blev der med deltagelse af biskop Kozon afholdt en lille
reception til ære for Jutta Dorph-Petersen, der i over 25 år har fungeret som
regnskabsfører og sekretær. I den anledning fik hun overrakt fortjenstmedaljen Pro Ecclesia et Pontifice.
I januar måned havde vi vort første af 3 arrangementer, hvor vi fik genopfrisket vort kendskab til Danmarks store katolske forfatter Johannes Jørgensen
ved musiker Jens Stage, der dels spillede flere af Johannes Jørgensens sange
men også fortalte om dennes lidt omtumlede tilværelse, men selvfølgelig især
om hans store litterære produktion. Endelig har vi også haft den tilbagevendende nytårkur, og jeg skal selvfølgelig ikke prøve at genfortælle hele beretningen, men der er dog et enkelt punkt jeg vil komme ind på, nemlig bøger.
På et tidspunkt fik vi ved hjælp af mange donationer samlet et lille bibliotek
af katolske bøger, og det er selvfølgelig hensigten at menigheden skal have
glæde af disse bøger. Man er derfor velkommen til at låne en bog, hvis man
har lyst. Man skal blot selv huske at levere den tilbage igen. Skulle der på et
tidspunkt være 2-3 personer eller flere, der får ønske om at vi starter en lille
bogcafë så skal vi (Ronald og jeg) nok afsætte nogle dage om året, hvor vi
samles en times tid efter messen for at bytte, låne, sælge eller måske bare
"bogsnakke" om emner der falder os ind. Det gælder selvfølgelig også andre
ønsker fra menigheden, så sig frem hvis I har noget på hjerte. Det behøver jo
ikke kun være menighedsrådet, der fremsætter forslag. Jo flere der er interesseret i et emne, jo større chance er der for at det bliver til noget.
Jeg vil slutte med, måske lidt dristigt på nuværende tidspunkt, at ønske jer
alle nogle dejlige forårsmåneder.
Hilsen Tenna Mikkelsen

Dead Line

Næste nummer udkommer juni 2019. Indlæg til bladet
(frem til 15. juni 2019) afleveres senest 1. maj til Jutta Dorph-Petersen
eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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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, 711. 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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Kalender marts - april - maj
marts
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
01.03 fredag

kl.14.30

Kvindernes internationale bededag i Frikirken
En Åben Dør, Håndværkervej 1B, 7120 Vejle Ø

kl.17

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

12.30

Litauisk messe - OBS ingen undervisning

kl.10

Højmesse derefter kirkekaffe

kl.13

Ukrainsk messe

02.03

lørdag

03.03

søndag

05.03

tirsdag

kl.17

Messe - ingen rosenkransbøn

06.03

onsdag

kl.19

Askeonsdag - Faste og abstinensdag. Messe
med askepålæggelse

08.03

fredag

kl.17

Messe med korsvejsandagt

kl.10

Undervisning ny dato for 1.kommunikanter og
firmander, som ikke går på Sct. Norberts Skole

kl. 14

Messe

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

09.03

10.03

lørdag

søndag

15.03-17.03 - fredag-søndag
17.03

søndag

Firmandweekend på Øm

kl.10

Højmesse, derefter Fastemiddag til fordel for
De nordiske Biskoppers fasteaktion

kl.13

Ukrainsk messe

19.03

tirsdag

kl.19.30

Økumenisk studieaften, se side 4

21.03

torsdag

kl.19

Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus

24.03

søndag

kl.10

Højmesse

26.03

tirsdag

kl.19.30

Økumenisk studieaften, se side 4

28.03

torsdag

kl.8
kl.18

Katolsk skolemesse
Messe - ingen messe kl.11 - efter messen menighedsrådsmøde
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marts forsat
30.03 lørdag

31.03 søndag

kl.10
kl.14
kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter og firmander, som ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe
Højmesse - derefter foredrag ved kunsthistoriker
Hans Jørgen Frederiksen - se side 2

april
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
05.04 fredag
06.04 lørdag
07.04 søndag
12.04 fredag
14.04 søndag

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

kl.10

Bodsandagt

kl.10

Højmesse, derefter kirkekaffe

kl.13

Ukrainsk messe

kl.8 og 9 Skoleandagt
kl.10
kl.17

Palmesøndag, Højmesse med indvielse af palmegrene
Polsk messe

kl.19

Messe - tilbedelse af der allerhelligste sakramente
indtil kl.21

Langfre19.04
kl.15
dag

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

18.04

Skærtorsdag

kl.17

Påskelørdag

kl.11

Indvielse af påskemad efter polsk tradition

Påskelørdag

kl.23

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

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

22.04 mandag

kl.10

Messe

23.04 tirsdag

kl.8 og 9 Skoleandagt

23.04 tirsdag

kl.19

20.04

21.04

Påskedag

Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
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april fortsat
27.04

lørdag

kl.10
kl.14

Undervisning for 1.kommunikanter og firmander,
som ikke går på Sct. Norberts Skole
Messe

28.04

søndag

kl.10

Højmesse

30.04

tirsdag

kl.19

Møde vedr. turen til Averbode

maj
02.05

torsdag

kl.8
kl.18

Katolsk skolemesse
Messe - ingen messe kl.11 - efter messen menighedsrådsmøde

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
03.05

05.05

11.05

fredag

søndag

kl.17

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

kl.9.30
kl.10
kl.13

Rosenkransbøn
Højmesse, derefter kirkekaffe
Ukrainsk messe

kl.10

Undervisning for 1.kommunikanter og firmander,
som ikke går på Sct. Norberts Skole. Skriftemål

kl.14

Messe

kl.9.30
kl.10
kl.17

Rosenkransbøn
Højmesse, derefter kirkekaffe. Kollekt til teologistuderende
Polsk messe

kl.14
kl.9.30
kl.10
kl.13

Firmelse i Vor Frelsers Kirke, Vejle (folkekirke)
Rosenkransbøn
Højmesse, derefter kirkekaffe
Ukrainsk messe

kl.9.30

Rosenkransbøn
Højmesse med 1. Hellige kommunion, efter messen
reception for kommunikanter og firmander

lørdag

12.05

søndag

18.05

lørdag

19.05

søndag

26.05

søndag

30.5

torsdag kl.10

kl.10

Kristi himmelfartsdag, Ordets gudstjeneste
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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. Det
foregår den 2. onsdag i måneden kl.10: 13/3 - 10/4 - 08-05
Benedicte Knudsen

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.
For nærmere information se http://www.katolsk.dk/kirkeskat
Her kan du tilmelde dig til kirkeskat.

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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Vigtige datoer for firmelsen og den 1. hellige
kommunion
På grund af flere faktorer såsom mangelfulde tilmeldinger af mange
kommende firmander og 1. kommunikanter, det store antal vi efterhånden kom frem til og biskoppens kalender, opstod der usikkerhed
om datoerne og tidspunkter for den kommende firmelse og 1. kommunion.
Nu ligger de fast:
Firmelsen
Biskop Czeslaw firmer lørdag den 18. maj kl. 14.00 i Vor Frelsers
Kirke (folkekirke) 29 unge fra vores Sct. Norberts menighed og 3
unge fra Sct. Knuds Kirke.
1.hellige kommunion
Søndag den 26. maj modtager 21 børn fra vores menighed den 1.
hellige kommunion i vores Sct. Norberts kirke i højmessen kl. 10.00
og 2 børn fra Sct. Knuds kirke samme dag kl. 16.00 i Sct. Knuds
Kirke, Fredericia.
Reception
Til receptionen søndag den 26. maj (efter højmessen kl. 10 med 1.
kommunion) for alle firmander og 1. kommunikanter vil menigheden have mulighed for at sige tillykke til de mange lykkelige børn
og unge og deres forældre.

Personalia
Dødsfald:
Jørn Oettinger
Veronica Josephsen
Lili Hollensberg Christensen

26.12.2017
12.01.2018
01.02.2019

De hvile i fred
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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
03.03

Simon Vu

21.04

Britta Abildsten

10.03

Svend Aage Jeppesen

28.04

Remmon Washington

17.03

Birgitte Balsløv

24.03

Peter Skriver

05.05

Anton Dorph-Petersen

31.03

Per Abrahamsen

12.05

Lone Warncke

19.05

Inger-Merete Cliquet

07.04

Robert Devereux

26.05

Inger-Marie Hilling

14.04

Bente Köllner

30.05

Jon Hansen

02.06

Simon Vu

18.04 kl.19 Nis Schmidt
20.04 kl.23 Benedicte Knudsen

Præsten finder lektorer til Langfredag og til Midnatsmessen

Forsangere

07.04

hold 3
hold 4

03.03

hold 2

14.04

10.03

hold 3

18.04 kl.19 hold 1

17.03

hold 4

24.03
31.03

hold 1
hold 2

20.04 kl.23 hold 2
21.04

hold 3

28.04

hold 4

05.05

hold 1

12.05

hold 2

19.05

hold 3

26.05

hold 4

30.05

hold 1

02.06

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
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. kl.9.30 i maj måned - 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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