
SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 
 

Nr. 1 29. årgang  marts 2022 

Kære brødre og søstre                

i Sct. Norbert 

Efter et par måneders aktivitet er 

det for mig nyttigt at gøre en 

første foreløbig vurdering – og det 

er rart at se, hvilke fremskridt der 

er gjort i forhold til at lære den 

nye menighed, den nye kultur(er) 

og det nye hjem Danmark 

generelt at kende. Vi Præmon-

stratenser fra Tyskland blev budt 

velkommen med en smuk fest på 

første søndag i advent – en fest, 

der allerede fandt sted i 

forventning om de nylige (og 

forhåbentlig sidste) Corona-

restriktioner. Julen kunne derefter 

fejres med begrænsninger, men i 

forhold til 2021 alligevel i en 

festlig-hyggelig ramme; desværre 

blev forskellige receptioner som 

nytårshilsen og endelig også 

Fastelavn ofre for den stadig 

grasserende virus, men jeg er 

sikker på, at vi går mod bedre 

tider med det forestående forår, 

og jeg ser frem til, hvad der 

venter forude.  

Faktisk er vi ved at planlægge en 

hel del ting i menigheden og 

klostret, som dette sogneblad 

skal fortælle om:  

• Valget til menighedsrådet står 

for døren (se s. 11);  

• vores første kommunikanter 

forbereder sig ivrigt på deres 

store fest den 30. april og 

havde en god weekend 

sammen på Øm i begyn-

delsen af februar;  

• vores ungdomsklub SNU 

(Sankt Norberts Unge) er 

topmotiveret og glæder sig til 

snart igen at kunne tilbyde 

arrangementer for børn og 

unge i Vejle og Fredericia (se 

s. 9);  

• til sommer er jeg sikker på, at 

mange ser frem til at opleve 

den traditionelle valfart til 

Øm efter Corona-pausen igen 

(se s. 12);  
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Desuden holdes der normalt en 

Hellig Messe på latin om 

mandagen kl. 18 i klosterkirken 

(mandag var tidligere en fridag 

uden liturgi).  

Alt dette er et ekstra tilbud fra 

ordenskommunitetet, men menig

-hedens tidligere tilbud forbliver 

naturligvis uændret. I den 

kommende fastetid vil der som 

sædvanlig være korsvejs-

andagter om fredagen, vi vil 

gerne fejre den Stille Uge som 

højdepunktet i kirkeåret i al 

højtidelighed, og i maj vil vi ære 

den hellige Jomfru Maria på en 

særlig måde. Selvfølgelig kan 

man også kontakte os præster til 

enhver tid, hvis man ønsker at 

skrifte. Vi kan ikke annoncere 

alle aktiviteter og idéer så langt i 

forvejen; jeg beder jer derfor 

altid læse de ugentlige 

nyhedsbreve og gudstjeneste-

tider, som hænger i og udenfor 

kirken og kan ses på menig-

hedens hjemmeside.  

Kære brødre og søstre, jeg håber, 

at vi alle kan fejre en frugtbar 

fastetid, hvor vi uddyber vores 

tro, og en påske, der er præget af 

glæden ved opstandelsen – på 

trods af og især i lyset af ydre 

• og selvfølgelig er der aldrig 

kedeligt i vores kloster-

fælleskab:  

Mit sprogkursus på Vejle 

Sprogcenter er tidskrævende, 

men meget interessant og 

nyttigt; byggearbejdet i klosteret 

kræver stor opmærksomhed, 

men er så langt fremme, at vi 

forventer at kunne flytte ind 

omkring påske; og selvfølgelig 

ønsker vi også at lade vores 

præmonstratensiske spiritualitet 

flyde mere og mere ind i vores 

arbejde. Derfor er vi glade for at 

kunne pege på yderligere 

bedetider, som Vejle Kloster 

tager sig af. Om lørdagen beder 

vi den kirkelige middagsbøn 

(Sekst), ifølge den danske 

Tidebog, i Sankt Norberts Kirke 

efter den Hellige Messe fra ca. 

kl. 12. Som regularkannikker er 

vi også forpligtet til at 

overholde vores ordens bøn- og 

sangtraditioner, sådan som de er 

sædvanlige i vores tyske 

moderkloster. Om tirsdagen  

beder vi derfor efter den  

Hellige Messe den kirkelige 

aftenbøn (Vesper), i henhold til 

Præmonstratenserordenens latin

-ske tidebog fra ca. kl. 17.30. 



 

3 

 

modgang som menneskelige 

uenigheder og misforståelser, 

sygdom, social uretfærdighed, 

politiske spændinger eller 

endog krig, som synes at være 

meget tæt på igen i de daglige 

nyheder i øjeblikket. Jeg 

inviterer jer hjerteligt til at 

slutte jer til os i Sct. Norberts 

for at bede, dele og fejre Gud 

og livet. Må den hellige Jomfru 

Maria, fredens dronning, og 

Sankt Norbert vise os vejen!  

P. Gregor kan kontaktes på 
folgende måder:  

via det velkendte fastnet-telefon 
nr. 75 82 08 93, 

via mobiltelefon nr.                   
23 60 53 26 eller helst 

via e-mail vejle@katolsk.dk 

Disse kontaktoplysninger kan 
også findes på menighedens 
hjemmeside:  

www.sanktnorbertskirke.dk 

Husk venligst, at de nye 
præster endnu ikke kender alle 
vaner og aftaler i menigheden, 
så er I altid velkommen til at 
kontaktere os! 

Pontifikale Højmesse d. 28.11.21 med biskop Czeslaw og abbed Albert  fra Hamborn 

(foto: Darlow Kiruparajan) 

mailto:vejle@katolsk.dk
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Nyt fra menighedsrådsformanden 

Kære alle. 

Hvem ved – måske er denne overskrift "Nyt fra menighedsrådsformanden" 

en I ser for sidste gang, og i stedet er ved at  blive erstattet af en side, der 

hedder NYT FRA MENIGHEDEN således at alle i menigheden får bedre 

mulighed for at ytre sig om forhold, de synes er væsentlige for menighedens 

trivsel. Jeg har ihvertfald også bemærket at p. Gregor opfordrer til at sende 

indlæg til sognebladet. 

Ved menighedsmødet den 6. februar var der lidt orientering om, hvad et me-

nighedsråd  beskæftiger sig med, og det er  mange forskelligartede opgaver, 

der primært har til hensigt at være en støtte for sognepræsten. Derudover 

forventes det også at der kommer nye tiltag, som er til gavn og glæde for 

alle - unge som ældre - i Sct. Norberts kirke. 

Jeg håber især at der kommer flere tiltag, som giver vore børn og unge en 

bedre forståelse af det kristne budskab, så de ikke møder op til deres første 

kateket time og ikke kender hverken Fadervor eller Hil dig Maria. 

Det er dog langt fra tilstrækkeligt at præster og menighedsråd forsøger at 

sætte noget igang. Hvis det ikke understøttes,   og bliver fulgt op af 

forældrene, falder det hurtigt til jorden. Så kære forældre, jeg ved I har 

travlt, men jeg ved også at I ønsker det bedste for jeres børn, og et liv uden 

Gud bliver hurtigt et fattigt liv uden mening og håb.    

Så derfor "læg hovederne i blød", tal med andre forældre, også på tværs af 

etniske skel, som heldigvis bliver mindre og mindre. Hvad med en børne-

messe en gang om måneden, og/eller måske en familiemiddag efter messen, 

et arrangement, der lige "krydres" med en eller to af  Jesu lignelser, en bøn 

og måske et par sange, som børnene sætter pris på. 

I kan helt sikkert komme med mange flere forslag. 

Lad os passe godt på Guds kirke og på vor kristne tro. God arbejdslyst til 

det nye menighedsråd.   

Guds fred 

Tenna Mikkelsen 
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Kalender marts - juni 2022 

02.03. onsdag 
 

kl. 19 

Askeonsdag - Faste- og abstinensdag 

Messe med askepålæggelse 

04.03. fredag kl. 14 Kvindernes Internationale Bededag 

04.03. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 

Allerhelligste Sakramente 

06.03. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse, derefter Kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

11.03. fredag kl. 17 Messe, derefter Korsvejsandagt 

13.03. søndag 

kl. 10 

 
kl. 17 

Højmesse, derefter præsentation af 

kandidaterne til menighedsrådsvalget 

Messe på polsk 

18.03. fredag kl. 17 Messe, derefter Korsvejsandagt 

19.03. lørdag 

kl. 9.30 

kl. 11.30 

 

Undervisning for første kommunikanter 

Højmesse for festen af den hellige Josef, 

derefter SNU-arrangement for unge (15+) 

20.03. søndag kl. 10 Højmesse 

24.03. torsdag kl. 18 Messe, derefter menighedsrådsmøde 

25.03. fredag kl. 17 
Højmesse for festen af Herrens Bebudelse, 

derefter Korsvejsandagt 

27.03. søndag kl. 10 
Højmesse, derefter                                 

SNU-arrangement for børn (6-10 år) 

30.03. onsdag kl. 19.30 Forsangeraften 

01.04. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 

Allerhelligste Sakramente 

02.04. lørdag 
kl. 9.30 

kl. 11.30 

Undervisning for første kommunikanter 

Messe 
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03.04. søndag 

kl. 10 

 

kl. 13 

Højmesse - før og efter 

menighedsrådsvalg  

Ukrainsk-katolsk liturgi 

08.04. fredag kl.17 Messe, derefter Korsvejsandagt  

10.04. søndag 
kl. 10 

kl. 17 

Højmesse med Palmeprocession 

Messe på polsk 

14.04. torsdag 

kl. 9 

kl. 19 
 

Skærtorsdag 

Tenebræ (Morgenbøn) 

Højmesse, derefter tilbedelse af det 

Allerhelligste Sakramente (Andagt for 

Kristi Dødsangst)  

15.04. fredag 

 

kl. 9 

kl. 15 

Langfredag - Faste- og abstinensdag 

Tenebræ (Morgenbøn) 

Passionsliturgi  

16.04. lørdag 
kl. 9 

kl. 21  

Tenebræ (Morgenbøn) 

Påskevigilie 

17.04. søndag 

kl. 10 

kl. 13 

kl. 16 

kl. 18 

Højmesse på Påskedag 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Messe på tamilsk 

Højtidelige Påskevesper på latin 

18.04. mandag 
kl. 10 

kl. 18 

Højmesse på Anden Påskedag 

Højtidelige Påskevesper på latin 

19.04. tirsdag 
kl. 17 

kl. 19.30 

Messe, derefter Påskevesper på latin 

Forsangeraften 

23.04.  lørdag   
kl. 9.30 

kl. 11.30 

Undervisning for første kommunikanter 

Messe 

24.04. søndag kl. 10 Højmesse 

30.04. lørdag kl. 10 Første Hellige Kommunion 
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01.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10 

 

kl. 13 

Rosenkransbøn 

Taksigelsesmesse for de første 

kommunikanter, derefter Kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

06.05. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 

Allerhelligste Sakramente  

08.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10 

kl. 17 

Rosenkransbøn 

Højmesse 

Messe på polsk 

14.05. lørdag kl. 11.30 
Messe, derefter                                       

SNU-arrangement for børn (6-10 år) 

15.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10 

 

kl. 13 

Rosenkransbøn 

Højmesse,                                           

derefter SNU-arrangement for unge (15+) 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

21.05. lørdag kl. 14 Messe på tamilsk 

22.05. søndag 
kl. 9.30 

kl. 10 

Rosenkransbøn 

Højmesse 

24.05. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften 

26.05. torsdag kl. 10 Højmesse for Kristi Himmelfart 

29.05. søndag 
kl. 9.30 

kl. 10 

Rosenkransbøn 

Højmesse 

03.06. fredag kl. 17 
Messe, derefter tilbedelse af det 

Allerhelligste Sakramente 

05.06. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse på Pinsedag 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

06.06. mandag kl. 10 Højmesse for festen af den hellige Norbert  

12.06. søndag  Bispedømmets valfart til Øm 
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Tak og hilsen fra klosterfælleskabet 

De følgende ord blev rettet til menigheden af P. Julian som superior for 

præmonstratenserne ved afslutningen af den Pontifikale Højmesse for oprettelsen 

af det nye klosterfælleskab. Da det naturligvis ikke var alle, der kunne høre disse 

ord personligt, kan de læses igen her.     

Kære troende, 

Jeg vil gerne takke jer på vegne af klosterfælleskabet for at fejre 

denne dag sammen med os, mens vi med taknemmelighed ser tilbage 

på medbrødrene Albert Jan Ophoffs, Quirinus Henri Kerkhofs' og 

Baudouin Willocx tjeneste og de mange, der gik forud for dem, og 

mens vi officielt begynder vores tjeneste: P. Jakob, P. Gregor og jeg 

selv, og senere forhåbentlig andre, som vil slutte sig til os og få vores 

fællesskab til at vokse. Vi takker biskoppen og abbeden for at tro på 

Vejle Klosters fremtid. Og vi takker jer alle for den hjertelige 

modtagelse af os. 

Sankt Norbert, som denne kirke er indviet til, definerede fem mål for 

sin orden: fejring af eukaristien, tjeneste af skriftemålet, bøn i 

fællesskab, pastoral omsorg og hengivenhed over for Maria. Det er 

vores mission, det er vores program. 

Præmonstratensere kan ikke godt 

lide at flytte; de kommer for at 

blive. Vi er alle tre kommet til 

Vejle og Fredericia med den 

hensigt at tilbringe resten af 

vores liv her sammen med jer og 

alle folk her på stedet. Det ser vi 

frem til, og derfor beder vi om 

jeres bønner og Guds 

velsignelse.  

P. Julian O.Præm. 
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Nyt fra Sankt Norberts Unge Katolikker (SNU) 

Lovet være Jesus Kristus! Vi vil gerne præsentere os selv fra Vejle/

Fredericia lokalforening, som i år består af 5 vildt motiverede 

bestyrelsesmedlemmer: p. Gregor, Allan Lesley, Julia Cierpicka, 

Benedicte Segoufin og Natalia Kuk. Vi kommer fra lokalforeningen 

under Danmarks Unge Katolikker, som er bispedømmets officielle 

børne og ungdomsorganisation. Vi brænder med håb og kærlighed i 

Gud for at starte dette år med arrangementer til de forskellige 

aldersgrupper. Vi har et inderligt ønske om at tage hånd om troen 

sammen med alle børn og unge fra vores menigheder, så vi kan 

danne et fællesskab med det der binder os alle – nemlig troen på Gud. 

Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang igen efter en længere 

corona-pause. 

Vi har planlagt to arrangementer i marts (i Sct. Norberts Kirke): 

Lørdag d. 19 marts efter messe kl. 11:30: Arrangementet er 

planlagt for unge 15+, men selvfølgelig også for andre interesserede. 

Vi vil gå en tur ude i den smukke natur, hvor vi vil reflektere om den 

Hellige Josefs liv. Til slut vil vi vende tilbage til kirken, hvor der vil 

være mulighed for fællesspisning og hygge. 

Søndag d. 27 marts efter messe kl. 10:00–14:00: Arrangementet er 

planlagt for alle børn. Her glæder vi os til at hygge med leg, spisning 

og ikke mindst ’Tour De Kirke’. Hvor vi vil lære symbolikken bag de 

forskellige kirkelige genstande, hvad de bliver brugt til og hvorfor vi 

har dem i vores kirke.  

Der vil hænge tilmeldingsliste og nærmere informationer omkring 

begge arrangementer bagerst i kirken.  

Vi vil derudover løbende meddele om yderligere fremtidlige 

arrangementer. Vi ser frem til en masse gode og spændende 

oplevelser. Guds fred være med jer. Bedste hilsener  

SNU Katolikker  
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Vigtig information vedrørende menighedsrådsvalget  

søndag den 3. april 2022  

Kære alle 

Som I sikkert alle ved nu, afholdes der menighedsrådsvalg søndag 

den 3. april.  

Inden valget er der nogle frister, som vi vil bede jer være 

opmærksomme på, begge med deadline søndag den 6. marts: 

Sidste frist for at meddele ændringer til valglisten (til 

gennemsyn i sakristiet i forbindelse med messerne) 

Sidste frist for at stille kandidater (opstillingsblanketter ligger 

bag i kirken) 

Derudover vil vi bede de af jer, der ønsker at brevstemme, at give 

valgstyrelsen besked hurtigst muligt og gerne også senest 6. marts. 

Vi håber at se jer til valgdagen den 3. april! 

Venlig hilsen 

Valgstyrelsen 

Britta Abildsten, Tove Holtkamp og Birgitte Balsløv 

OBS: Søndag den 13. marts vil kandidaterne gerne præsentere sig 

selv for menigheden ved kirkekaffen efter højmessen. Du er 

hjerteligt inviteret! 

 

Allerede nu en hjertelig tak til valgstyrelsen for deres 

arbejdslyst, til alle dem, der stiller op som kandidater               

og ikke mindst til de hidtige medlemmer af menighedsrådet    

for det arbejde, de har udført på så mange måder! 

På vegne af hele menigheden 

P. Gregor. 
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Vi har en glædelig nyhed:  

Der arrangeres igen menighedstur til Averbode  

Mandag den 27 Juni 2022 til fredag den 1st Juli 2022 

Du/I kan stadigvæk nå at komme med, der er endnu ledige pladser! 

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 spisning 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 udflugter 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: Nordea bank reg. Nr. 2877 konto 9026381727 med angivelse 

af navn på deltagere. 

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  

Seneste tilmelding er 1st April 2022, men meld jer til nu, hvis I vil være sikre 

på at komme med. 

Jan Ophoff er med på turen så snart vi er i Averbode. P. Jakob 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.  

Man skal være selvhjulpen ligesom, at man skal have et inter-nationalt 

Corona pas med.  

Med venlig hilsen og på glædeligt gensyn  

 

Britta & Gert Abildsten samt Anna & Stephan Hoyos    

mailto:sh@hoyos.dk
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Det var denne menigheds sognepræst gennem 42 år, pastor Kerff, som 

under første verdenskrig begyndte på disse udflugter, der altid fandt 

sted på grundlovsdagen. Ved pastor Kerffs død blev Øm-udflugterne 

afbrudt, men nogle år efter genoptaget, og blev nu til et årligt 

ungdomsstævne. Pastor Kjeld Geertz-Hansen, der var kapellan i 

Horsens, begyndte disse Øm-stævner, og læste den 10. juli 1938 den 

første messe i ruinerne. 

Den første Øm-valfart fandt sted den 13. august 1950, og siden har 

man fortsat valfarterne under biskoppens ledelse. Tidspunktet for 

valfartens afholdelse er nu én af søndagene umiddelbart før eller efter 

pinse. Indtil 1954 holdtes valfartens pontifikalmesse i ruinerne, men fra 

1955 afholdtes valfarten ved Ømborgen. I 1959 skænkede biskoppen 

valfartsstedet den gotiske Mariastatue, som nu under navnet "Vor Frue 

af Øm" æres som valfartens mål. 

Dette års valfart finder sted søndag den 12. juni 2022. Flere 

oplysninger følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

Øm-Valfart 

”Hvis vi må for Mette”, 

dvs. hvis Corona tillader 

det, vil bispedøms-

familien mødes igen til 

sommer på Øm til den 

traditionelle mariaval-

fart. Valfarten til Øm 

havde sin forløber i 

Horsens menigheds årli-

ge sommerudflugt til 

ruinerne af det gamle 

Øm kloster.  
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Dåb 

Sebastian Jakub Walis 08.08.2021 

Sonia Jelena Kolobajeva Murray 19.09.2021 

Leo Letukas 09.10.2021 

Henrik Nygård Glab Behrend 31.10.2021 

Aron Adithyan Kamalarajan 31.10.2021 

Shalom Fikrey Tesfaldet 14.11.2021 

Begravelse 

Stanislais Chelvanathan Anthonipillai død 09.12.2021 

Personalia 

Tillykke til jer alle! 

Han hvile i fred. 

Hjemme- og sygekommunion 

Vi præster bringer gerne den hellige kommunion til ældre og syge 

menighedsmedlemmer, som er forhindret i at deltage i gudstjenesterne 

i kirken. Kontakt venligst sognekontoret for at aftale et passende 

tidspunkt. 

Firmelse 2023 

Den næste firmelse med biskop Czeslaw vil finde sted i vores 

menighed i foråret 2023, men den nøjagtige dato er endnu ikke fastsat. 

Vi vil forsøge at invitere kandidaterne personligt. Detaljerede 

oplysninger følger senest i det næste sogneblad. 
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Vi vil giftes 

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 

De sociale medier 

MobilePay nummer 71498  

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

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 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, jeg vil gerne have sendt sognebladet pr. e-mail.  

Send din e-mail adresse til:   

vejle@katolsk.dk 

med dit navn, adresse, samt dit telefonnummer 
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Lektorer 

20.03. Simon Vu  

27.03. Inger Marie Hilling 

03.04 Remmon Washington 

10.04. 
Birgitte Balsløv      

og ? 

14.04. Sv. Aa. Jeppesen 

15.04. 
Inge Holst og        

Benedicte Knudsen 

16.04. 
Robert Devereux og 

Britta Abildsten  

17.04. Inger-Merete Cliquet 

18.04. Nis Schmidt 

24.04. Per Abrahamsen 

01.05. Simon Vu 

08.05. Inger Marie Hilling 

15.05. Remmon Washington 

22.05. Birgitte Balsløv 

26.05. Sv. Aa. Jeppesen 

29.05.  

05.06. Inge Holst 

06.06. Benedicte Knudsen 

12.06. Britta Abildsten 

Forsangere  

Vi er en lille gruppe i Sct. Norberts Kirke, som synger for til søndags-

messerne. Har du lyst til at være en del af denne sangergruppe, indby-

des du til at deltage i vores forsangeraftener, som foregår i Sct. 

Norberts Hus, en gang om måneden, hvor vi øver salmer og liturgi for 

den kommende måned sammen med vores dygtige organist Tatyana 

Praulina og hvor vi også fordeler forsangertjenesterne. 

Forsangeraftenerne ligger på tirsdage kl. 19.30 – bortset fra d. 30.03. 

som er en onsdag. : d. 22.02. – d. 30.03. – d. 19.04. – d. 21.06.  

Du kan få flere oplysninger hos                                                          

Benedicte Knudsen, Mail: bkk@urlev.dk og  Mobil: 31106636. 

Dead Line Næste nummer udkommer juni 2022.  

Indlæg til bladet (frem til 1. september 2022) afleveres senest 8. mai til  

vejle@katolsk.dk.   

Ansvarshavende redaktør: P. Gregor Pahl O.Præm. 



Sct. Norberts Kirke 

Fjellegade 2 7100 Vejle 

Tlf.: 75 82 08 93   

MobilePay 71498 

Bank reg.nr. 3618 konto nr. 6405616865 

www.sanktnorbertskirke.dk  

vejle@katolsk.dk 

Sognepræst: Gregor Pahl O.Præm.  

Præster: Jakob Mannheimer O.Præm., Julian Backes O.Præm. 

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

Messetider (* = klosterprogram, se venligst ugeplan!) 

Søndag kl. 10.00 Højmesse, i majmåned rosenkransbøn kl. 9.30 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13.00 

Messe på polsk 2. søndag i hver måned kl. 17.00 

Mandag kl. 18.00 Messe på latin* 

Tirsdag kl. 16.30 

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkransbøn 

Messe 

Vesper på latin* 

Onsdag kl. 17.00 Messe 

Torsdag kl. 18.00 Messe 

Fredag kl. 17.00 Messe (+ Tilbedelse den 1. fredag i måneden) 

Lørdag  kl. 11.30 

kl. 12.00 

Messe  

Sekst*  


