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KæreÊbrødreÊogÊsøstreÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
iÊSct.ÊNorbert 

En ny begyndelse i en 
menighed er altid en særlig 
oplevelse – især når man 
følger en sognepræst, som har 
været værdsat og elsket i sit 
sogn i mere end 30 år, og 
man selv kommer fra et 
fremmed land, som kulturelt 
set ligner det nye hjemland 
meget, men hvor nogle 
processer er anderledes - ikke 
mindst sproget naturligvis.  

Jeg er rigtig taknemmelig for, 
at p. Jan i nogle måneder har 
forberedt mig på arbejdet i 
Sct. Norberts kirke, så jeg 
ikke skal starte helt fra 
bunden; samtidig har jeg 
allerede efter kort tid følelsen 
af at være hjemme i Dan-
mark, hvilket også skyldes, at 
jeg møder mange mennesker 
her, som hjælper og forklarer 
mig procedurer og vaner, som 
jeg ikke kendte før. 

 

Allerede nu står jeg især i 
gæld til vores Sct. Norberts 
Skole, som har hjulpet meget 
med p. Jans afsked og 
rydningen af præstegården. 
Foreløbig er vi tre nye præster 
glade for at bo i lejligheden i 
Grønnegade 7, men vi glæder 
os naturligvis til at flytte ind i 
vores permanente hjem og 
etablere det fælles klosterliv, 
som er vigtigt for os præ-
monstratensere. Jeg er sikker 
på, at vores fællesliv også vil 
inspirere menigheden i Vejle 
og videre ud ved at skabe 
åndelige tilbud og være til 
rådighed for de mange idéer, 
der allerede er opstået og vil 
opstå fra menighedens side. 
Jeg må dog også bede om 
forståelse for, at vi som 
nyankomne og især jeg som 
ny sognepræst først får et 
overblik over det hele, og at 
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særlig vigtig for danskere og 
tyskere, mens midnatsmesse 
og opłatki nok er mere 
udbredt i Polen, og jeg ved 
ikke engang, hvordan man 
fejrer jul i Sri Lanka eller 
Vietnam. Dette lille eksempel 
kan måske gøre det klart: Som 
katolikker i Danmark vil og 
skal vi have dansk kultur og 
især det danske sprog som 
grundlag for vores menigheds 
liv – derfor er det vigtigt for 
os tyske præster at lære dansk 
så hurtigt som muligt – men 
det er også vigtigt for mig, at 
forskellige mennesker fra 
forskellige lande og bag-
grunde kan føle sig hjemme i 
Jesu Kristi ene Kirke, den 
katolske = altomfattende 
Kirke. Derfor min opmuntring 
og opfordring: Hvis du ikke 
forstår noget eller har idéer til, 
hvordan du kan formidle den 
katolske tro på den mest 
omfattende måde, så tøv ikke 
med at spørge og henvende 
dig til os præster!  

Vi vil selv begynde advent 
med et tilbud, som hører til de 
kirkelige traditioner i 

der simpelthen skal ryddes op 
i sognekontoret og sakristiet, 
hvilket naturligvis tager tid.  

Som jeg allerede har sagt i 
forskellige personlige sam-
taler, synes jeg, at det er en 
stor styrke, især i forhold til 
andre katolske menigheder i 
Danmark, at vores menig-
heder i både Vejle og 
Fredericia er meget for-
skellige med hensyn til 
nationaliteter, aldersfordeling 
og social baggrund, og at der 
derfor ikke er nogen 
"dominerende" gruppe, der 
bestemmer alt. Det er derfor 
muligt og naturligvis også 
vigtigt, at alle bidrager med 
deres erfaringer, evner og mål 
og aktiverer så mange 
mennesker som muligt, så 
troen på Kristus og den frelse, 
han giver os, kan sprede sig 
og blive frugtbar til gavn for 
alle.  

Det gælder bestemt også for 
den kommende advents- og 
juletid, som er præget af store 
bibelske budskaber, men også 
af forskellige lokale tradit-
ioner - juleaften er f.eks. 
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 Tyskland, men som også 
svarer til vores præ-
monstratenske spiritualitet: På 
fredage i advent (dvs. den 3., 
10. og 17. december) fejrer vi 
såkaldte Rorate-messer, som 
er præget af særlige liturgiske 
tekster og sange, og hvor 
kirken – dette er den mest 
emotionelt imponerende – kun 
er oplyst af naturligt lysskær, 
efterfulgt af en halv times 
stille eukaristisk tilbedelse 
(hvortil de deltager er 
inviteret, men som de 
naturligvis også kan forlade 
når som helst). I adventstiden, 
som er præget af jule-
forberedelser og dermed ofte 
lidt hektisk, er det for mange 
mennesker en god mulighed 
for at komme til ro og 
reflektere over julens væsen – 
en oplevelse, som sikkert også 
af danskerne vil blive opfattet 
som "hyggelig" i ordets bedste 
forstand.  

Jeg glæder mig til disse 
juleoplevelser og naturligvis til 
alt det, vi kan fortsætte og 
genopbygge her i Sct. Norbert. 
Især i lyset af fødselsdagen for 
vores Præmonstratenserorden, 

som blev grundlagt af Sankt 
Norbert julen 1121, tilslutter jeg 
mig endnu mere eftertrykkeligt 
P. Jan Ophoffs takkeord (s. 10): 
Hellige Norbert, gå i forbøn for 
din menighed i Vejle. 

P. Gregor kan kontaktes på 
folgende måder:  

via det velkendte fastnet-
telefon nr.Ê75Ê82Ê08Ê93, 

via mobiltelefon nr. 23Ê60Ê53Ê
26Êeller helst 

via e-mail vejle@katolsk.dk 

Disse kontaktoplysninger kan 
også findes på menighedens 
hjemmeside:  

www.sanktnorbertskirke.dk 

HuskÊ venligst,Ê atÊ deÊ nyeÊ
præsterÊ endnuÊ ikkeÊ kenderÊ
alleÊ vanerÊ ogÊ aftalerÊ iÊ
menigheden,Ê såÊ erÊ IÊ altidÊ
velkommenÊ tilÊ atÊ kontaktereÊ
os! 
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NytÊfraÊmenighedsrådsformanden 

 

Kære alle 

Når I modtager dette sogneblad, har vi sikkert allerede været med til 
at overvære den glædelige begivenhed søndag, den 28. november 
2021, hvor biskop Czelaw har været tilstede for, i overværelse af 
blandt andet abbed Albert Dölken fra Hamborn / Duisburg at indsætte 
vore 3 nye præster i Sct. Norberts kirke og Sct. Knuds kirke, med     
p. Gregor som sognepræst og p. Jakob og  p. Julian som 2. præster. 

Bispedømmet / Sct. Ansgar Stiftelsen overtog som bekendt den 1. juli 
2021 kirke, præstegård og menighedssal efter Sct. Norberts Stiftelsen. 
Oprindelig forlød det at Ansgarstiftelsen ville stå for ombygningen af 
præstegården. Det har dog senere vist sig at blive noget dyrere, end 
man havde forestillet sig.  Menighedsrådet har derfor også indvilget i 
at yde et tilskud på max 1 million kr., således at der kan skabes en 
rimelig bolig (anno 2021) til præsterne, hvor de får hver sin „lejlig-
hed“ med 2 mindre værelser og eget badeværelse. Ikke vild luksus 
men forhåbentlig alligevel stort nok til at de kan føle sig hjemme i 
deres tjeneste her i Vejle. Det er jo netop det, vi håber, således at der 
vil være et positivt og udbytterigt samarbejde mellem menighederne i 
Vejle og Fredericia og vore præster.   

Det betyder så også at der er gjort et betragteligt indhug i vor egenka-
pital, og da vore udgifter vil stige fremover, må vi have ekstra op-
mærksomhed på vore indtægter, således at vi fortsat kan have en sund 
økonomi, hvor der er mulighed for andre aktiviteter  for børn og voks-
ne (ikke mindst børnene) ligesom vi også gerne skulle være i stand til 
at beholde vor dygtige organist. 

Jeg kan derfor kun opfordre til at alle - alt efter økonomisk formåen - 
er lidt mere generøse, når de lægger penge i kurven, eller betaler med 
Mobilepay (nr. 71498).   
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KalenderÊdec.Ê2021Ê-ÊmartsÊ2022 

27.11. lørdag kl. 16 Messe på vietnamesisk  

28.11. søndag kl.10 
Pontifikal Højmesse med biskop Czeslaw 
Kozon og abbed Albert Dölken, derefter 
adventsfest i Sct. Norberts Hus 

03.12. fredag kl. 17 
Rorate-Messe, derefter tilbedelse af det 
Allerhelligste Sakramente 

05.12. søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse. Obs! INGEN Kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

08.12. onsdag kl.17 
Højmesse på Jomfru Marias uplettede 
Undfangelse 

09.12. torsdag 
kl. 11 

kl.18 

Obs! INGEN Messe  

Messe, derefter menighedsråd 

10.12. fredag kl.17 
Rorate-Messe, derefter tilbedelse af det 
Allerhelligste Sakramente 

11.12. lørdag 
kl.9.30 

kl. 11.30 

Undervisning for alle 1. kommunikanter 

Messe 

12.12. søndag 
kl. 10 

kl. 17 

Højmesse 

Messe på polsk 

14.12. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften i Sct. Norberts Hus 

17.12. fredag kl. 17 
Rorate-Messe, derefter tilbedelse af det 
Allerhelligste Sakramente 

Lad os passe godt på Guds kirke, så de fysiske rammer er intakte og 
hvor det åndelige indhold får lov til at blomstre. 

Guds fred 

Tenna Mikkelsen 
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19.12. søndag 
kl.10 

kl.13 

Højmesse  

Ukrainsk-katolsk liturgi 

24.12. fredag 
kl. 15 

kl. 24 

Højmesse om Juleaften 

Højmesse om Julenatten 

25.12. lørdag 
kl.10 

Kl. 13 

Højmesse om Juledagen 

Ukrainsk-katolsk liturgi 

26.12. søndag kl.10 Højmesse  

27.12. mandag kl. 16 Messe på tamilsk 

01.01. lørdag Obs!Êkl.11 Højmesse 

02.01. søndag 

kl. 10 

 

kl. 13 

Højmesse, derefter nytårshilsen i Sct. 
Norberts Hus 

Ukrainsk-katolsk liturgi 

09.01. søndag 
kl. 10 

kl. 17 

Højmesse 

Messe på polsk 

16.01. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse 

Ukrainsk-katolsk liturgi 

08.01. lørdag 
kl. 9.30 

kl. 11.30 

Undervisning for alle 1. kommunikanter 

Messe 

20.01. torsdag 
kl. 11 

kl. 18 

Obs! INGEN Messe 

Messe, derefter menighedsråd 

23.01. søndag kl. 10 Højmesse 

26.01. onsdag kl. 17 Obs! INGEN Messe 

29.01. lørdag 
kl. 9.30 

kl. 11.30 

Undervisning for alle 1. kommunikanter 

Messe 

07.01. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 
Allerhelligste Sakramente 
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30.01.  søndag   kl.10 Højmesse 

04.02. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 
Allerhelligste Sakramente 

04.02. 
– 

06.02. 

Fredag  
–   

søndag 
 Første Kommunionslejr på Øm 

06.02. søndag 

kl. 10 
 

 

kl. 13 

Højmesse med indvielse af lys og 
velsignelse af de børn, de er døbt i Sct. 
Norberts kirke efter den 02.02.2021 

Ukrainsk-katolsk liturgi 

13.02. søndag 
kl. 10 

kl. 17 

Højmesse 

Messe på polsk 

20.02. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

27.02. søndag kl. 10 Højmesse 

02.03. onsdag 
 

kl. 19 

Askeonsdag - Faste og abstinensdag 

Messe med askepålæggelse 

26.02. lørdag 
Kl. 9.30 

Kl. 11.30 

Undervisning for alle 1. kommunikanter 

Messe 

Kirkeskat 

Der er heldigvis flere, der i anledning af en dåb eller anden kirkelig 
handling, er begyndt at betale kirkeskat. Det, som burde være en 
selvfølge, er desværre endnu ikke en selvfølge for alle. Hvis du ikke er 
med som skatteyder, og derfor ikke har betalt din kirkeskat for 2021, 
kan du udfylde denÊ næsteÊ side.Ê Man kan få personlig og fortrolig 
rådgivning fra  

Helene Herndal, e-mail: hh@katolsk.dk, Tlf.: 33 55 60 43   

www.katolsk.dk/skat/   
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Kære menighed 
 
Efter den officielle afskedsmesse den 20/10 med efterfølgende flotte 
reception med mange gode gaver, Sct. Norberts Skoles elevers 
“morgensang” og de ansattes reception med atter mange fine gaver, 
den 29.10 og den 30/10 min sidste søndagsmesse i kirken, kom så 
uigenkaldeligt min afsked med Danmark.  
Mandag den 1. november kørte jeg med nogle venner til Averbode. De 
hjalp mig med at flytte de sidste kasser sydpå og bagefter med 
indretning af mit nye hjem i Brasschaat. 
Den dag kom naturligvis ikke som en overraskelse. Lukning af 
Averbodes virke i Danmark var allerede måneder i forvejen planlagt. 
Heldigvis meldte 3 præmonstratensere fra Hamborn abbedi (Duisburg) 
sig til at overtage den præstelige betjening af kirken og skolen. 
Hver afsked sker med blandede følelser. Forstanden véd det og 
accepterer det. Følelserne kan dog ikke følge med. De har brug for 
mere tid. 
Siden den 5/11 bor jeg i mit nye hjem: Sint Michielscollege i 
Brasschaat, nord for Antwerpen. Et stort skolekompleks med 
grundskole og gymnasium med næsten 1500 elever. Jeg var selv elev 
her i 12 år og blev her gammelsproglig student i 1964. 
En cirkel er derved blevet fuldendt og en ny begynder. 
Jeg starter dog ikke fra nul. Tværtimod, beriget med alt det mit virke i 
Danmark har givet mig af kærlighed, opmuntring, engageret tro af så 
mange, tilgivelse mm. kan jeg bygge videre på et solidt fundament. 
Det erfarer jeg som en stor gave, der fylder mig med taknemmelighed 
og gode stærke minder. 
Med p. Gregor, p. Jakob og p. Julian har Sct. Norberts kirke fået nye 
unge kræfter. Lad det blive til en gensidig berigelse og glæde for alle.  
I er alle med i min bøn 
Med tak for mange gode år og et “på gensyn”.  
Hellige Norbert, gå i forbøn for din menighed i Vejle.  
 

Jan Ophoff O.Præm. 
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ViÊharÊenÊglædeligÊnyhed:ÊDerÊarrangeresÊigenÊmenighedsturÊ 
tilÊAverbodeÊ 

MandagÊdenÊ27ÊJuniÊ2022ÊtilÊfredagÊdenÊ1stÊJuliÊ2022 
Foreløbigt program 

Mandag den 27 Juni: Afgang kl 7.00 (nærmere besked senere om 
hvorfra i Vejle), ankomst Averbode kl. ca. 19.00  
Tirsdag den 28 Juni: En dag i, med og omkring Abbediet. Jan Ophoff 
viser rundt. Evt. eftermiddags tur til Tongeren eller Scherpenheuvel.  
Onsdag den 29 Juni: Eftermiddagstur til Jan Ophoffs nye hjem og 
spisning og tur i Antwerpen.  
Torsdag den 30 Juni: Formiddagstur til Hamborn med Messe og spis-
ning i Hamborn. Indkøb på tilbageturen inden vi kommer til Averbode   
Fredag den 1 Juli: Hjemrejse.  
 
Prisen for turen med fuld pension, overnatning på klosteret samt ud-
flugter er for 1 person 4500 kr. Børn indtil 16 år 2250 kr. Drikkevarer 
er for egen regning.  
Tilmeldingen gælder så snart depositum på 1500 kr. pr person er 
indbetalt som følger: NordeaÊbankÊreg.ÊNr.Ê2877ÊkontoÊÊ9026381727Ê
medÊangivelseÊafÊnavnÊpåÊdeltagere. 
Som i ved, er der et begrænset antal, der kan være i klosteret, så meld 
jer til med det samme. 
Tilmelding med navn, adresse, e-mail samt telefon/mobil nummer 
sendes til: Anna & Stephan Hoyos Kirketoften 2 8700 Horsens  
eller på mail: sh@hoyos.dk  
Jan Ophoff er med på turen så snart vi er i Averbode. 1 eller 2 af vores 
nye præster deltager også. 
Med jeres tilmelding accepterer i samtidig, at jeres e-mail, adresser 
samt telefon numre bliver delt med de øvrige deltagere. 
Forbehold for evt. ændringer.  
ManÊskalÊværeÊselvhjulpenÊligesom,ÊatÊmanÊskalÊhaveÊetÊinter-
nationaltÊCoronaÊpasÊmed.Ê 
Med venlig hilsen og på glædeligt gensyn  

Britta & Gert Abildsten samt Anna & Stephan Hoyos    
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Vi skal stadig lære mange ting – ikke kun det danske sprog. 

I de seneste år har jeg arbejdet på universitetet i Bochum inden for 
undervisning, forskning, rådgivning og administration. I denne periode 
har jeg primært udgivet publikationer om bibelsk spiritualitet. Som 
præst var mit fokus på at ledsage studerende, et marianiske apostolat 
og pastoralplejen i forbindelse med skriftemål og åndelig rådgivning. 
Siden Det hellige år 2016 har jeg tjent med pavelig fuldmagt som 
»Barmhjertighedens Missionær«. 

I nogle år har jeg været trænet i kontemplation. I løbet af 2022 vil jeg 
gerne udvikle et tilbud om meditation og kontemplation. Dette følger 
biskoppens ønske om at udvide Kloster Vejle til et åndeligt center. 
Som superior for klosterkommunitetet har jeg også ansvaret for at tjene 
medbrødrene og repræsentere vores konvent udadtil. 

Jeg glæder mig til at møde dig og – hvis du har – dine katte snart. 

Julian O.Præm.  

Kære troende 

Den første advent går 
vores klosterfælleskab i 
gang, og jeg glæder mig 
meget til det. Biskoppen 
af København og abbe-
den af Hamborn har gjort 
det muligt, at arven fra 
medbrødrene fra Aver-
bode kan videreføres. Vi 
vil gerne fortsætte dette 
med taknemmelighed. Vi 
tre vil være med til at 
styrke det katolske liv i 
Vejle og Fredericia.  
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Jeg er født i hansestaden Wismar. Jeg voksede op der, og det katolske 
samfund har formet mig den dag i dag. I Nordtyskland er ikke mange 
mennesker katolske, ligesom i Danmark. Men sognene er mere livlige 
af den grund. Derfor ser jeg særligt frem til arbejdet i Vejle og 
Fredericia. 

Jeg har været præmonstratenser siden 2012 og præst siden 2016. 
Arbejdet med unge mennesker ligger mig særligt på sinde. Men den 
åndelige ledsagelse af mennesker er også vigtig for mig. 

På Kloster Vejle er min hovedopgave at administrere økonomien. 
Mens pater Julian er vores Supperior og pater Gregor er sognepræst, 
er jeg såkaldte provisor i vores klostersamfund.  

Jeg har allerede mødt mange af jer, og mange vil følge efter. Jeg ser 
frem til at følge Kristus sammen og til alle de hyggelige møder med 
jer. 

Jakob O.Præm. 

 

Kære menighed 

 
Jeg vil gerne 
benytte denne lej-
lighed til at præ-
sentere mig selv. 
Mit navn er pater 
Jakob og jeg er 
glad for at kunne 
bo og arbejde i 
Danmark nu. 
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     ViÊvilÊgiftes 

Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik 
indgår ægteskab, skal man gennemføre et ægteskabs-
forberedelsesforløb, 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. 

DeÊsocialeÊmedier 

MobilePayÊnummerÊ71498  

Husk at skrive hvad indbetalingen bruges til, f.eks. kollekt, lys m.m. 

Facebook:ÊSct.ÊNorbertsÊKirke 

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 

HuskÊogsåÊkirkensÊhjemmeside:Êwww.sanktnorbertskirke.dk 

SognebladÊsendtÊpr.Êe-mail 

Sognebladet udkommer 4 gange om året. Det bliver sendt til alle 
husstande i Sct. Norberts menighed. Der er omkring 600 husstande. 
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,ÊjegÊvilÊgerneÊhaveÊsendtÊsognebladetÊpr.Êe-mail.Ê 

Send din e-mail adresse til:   

vejle@katolsk.dk 

med dit navn, adresse, samt dit telefonnummer 
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Lektorer 

05.12. Simon Vu  

12.12. Inger Marie Hilling 

19.12 Remmon Washington 

24.12. Birgitte Balsløv 

25.12. Sv. Aa. Jeppesen 

26.12. Lone Warncke 

  

02.01. Inge Holst 

09.01. Benedicte Knudsen 

16.01. Britta Abildsten 

23.01. Robert Devereux 

30.01. Inger-Merete Cliquet 

06.02. Nis Schmidt 

13.02. Per Abrahamsen 

20.02. Jon Hansen 

27.02. Simon Vu 

  

06.03. Inger Marie Hilling 

13.03. Remmon Washington 

  

ForsangereÊ 

Gruppen søger stadig flere medlemmer. 

Den næste øveaften er den 14.12., hvor vi også vil fastsætte datoerne 
for næste år. 

Kan du synge, er du glad for at synge,  

meld dig til Benedicte Knudsen:  

E-mail: bkk@urlev.dk                  SMS 3110 6636                            

Hos Benedicte kan du få mere at vide, hvad det går ud på. 

 

DeadÊLineÊNæste nummer udkommer marts 2022.  
Indlæg til bladet (frem til 1. juli 2022) afleveres senestÊ6.ÊfebruarÊtil  

vejle@katolsk.dk.   
Ansvarshavende redaktør: P. Gregor Pahl O.Præm. 



Sct.ÊNorbertsÊKirke 

FjellegadeÊ2 7100ÊVejle 

Tlf.:Ê75Ê82Ê08Ê93ÊÊ 

MobilePayÊ71498 

BankÊreg.nr.Ê3618ÊkontoÊnr.Ê6405616865 

www.sanktnorbertskirke.dkÊ 

vejle@katolsk.dk 

Sognepræst: Gregor Pahl O.Præm., Mobil: 23 60 53 26 
Præst: Jakob Mannheimer O.Præm. 
Præst: Julian Backes O.Præm. 

Afsender: Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle 

Messetider :   

Mandag Ingen messe  

Tirsdag kl. 16.30 
kl. 17.00 

Rosenkransbøn, ikke i oktober 
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-katolsk Liturgi 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13 

Messe på polsk 2. søndag i hver måned kl. 17 


