
SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 
 

Nr. 2 29. årgang  juni 2022 

Kære brødre og søstre                

i Sct. Norbert 

I juni måned kan vores 

Præmonstratenserkommunitet en-

delig flytte ind i klosterbygningen 

i Fjellegade. Renoveringsarbejdet 

har taget meget tid (og krævet 

mange nerver) i de seneste 

måneder og vil ikke være helt 

færdigt selv efter flytningen. 

Derfor glæder vi os endnu mere 

til, at vi endelig snart kan åbne et 

nyt "kapitel". En stor tak til alle, 

der på mange måder har hjulpet 

med at få ombygningen til at gå 

godt! 

Vi præster har alle tre stadig travlt 

med at lære dansk. Desværre 

tager det på grund af forskellige 

bureaukratiske forhindringer 

forholdsvis lang tid, før der kan 

bookes pladser på sprogkurset for 

P. Jakob og P. Julian. Alligevel 

vil vi gerne iværksætte nye tilbud 

i fremtiden i samarbejde med 

menighedsrådet og bispedømmet.  

Da biskop Czeslaw bad os om at 

oprette et nyt klostersamfund, 

forbandt han det med ønsket om, 

at Vejle Kloster skulle udvikles 

til et spirituelt center, dvs. et 

sted, hvor der er tilbud af 

overregional interesse, som går 

ud over de sædvanlige tilbud i 

en menighed, og som afspejler 

Præmonstratenserordenens sær-

lige karisma (f.eks. med en 

udvidet skriftemålspastoral eller 

regelmæssig eukaristisk tilbedel-

se). Jeg vil gerne endnu en gang 

henlede opmærksomheden på 

tidebønnen, som vi normalt 

beder tirsdag, lørdag og ved 

højtider i Sankt Norberts Kirke, 

og som alle er velkomne til (se 

ugeplanen). I et fremtidigt 

sogneblad vil vi komme med en 

kort introduktion til dette for at 

forklare tidebønnen og gøre dens 

baggrund, form og spiritualitet 

mere tilgængelig.  

Som I ved og oplever, har vi tre 

præster en differentieret arbejds-
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mennesker som muligt, især 

unge troende. Som altid vil  

sognebladet præsentere en række 

aktiviteter fra de seneste måne-

der og give et overblik over 

planerne for den kommende 

periode. Vi ser meget frem til alt, 

hvad der sker, og beder jer alle 

om jeres hjælp.  

P. Gregor, sognepræst 

Maj måned i Sct. Norberts Kirke 

deling. Dette afspejler ønsket 

om at tilbyde en række 

spirituelle og pastorale tjenester 

på lang sigt samt en moderne og 

effektiv organisation for både 

klosteret og menigheden. På 

nuværende tidspunkt er p. Julian 

som superior for kloster-

fælleskabet i tæt dialog med 

biskop Czeslaw om konceptet 

om det spirituelle center. 

Konkret drejer det sig f.eks. om 

spørgsmål og muligheder i 

forbindelse med et marianisk 

apostolat, som mange troende 

bliver ved med at spørge om. 

Desuden havde vi allerede 

meddelt, at vi ved udgangen af 

kirkeåret vil præsentere et 

kontemplationsprogram, et 

tilbud om meditation og en 

uddybning eller fornyelse af 

bønnelivet. Og så er det 

nyvalgte menighedsråd allerede 

begyndt at udvikle interessante 

idéer til det fremtidige kirkeliv i 

Vejle.  

Selvfølgelig kan alting ikke 

realiseres fra den ene dag til den 

anden, men vi vil gerne arbejde 

på at skabe steder og tidspunkter 

for mødet med Gud og hans 

evangelium for så mange 
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Spærring af Vejle midtby søndag den 3. juli pga 

Tour de France 

 

Kære menighedsmedlemmer 

Mange i Vejle og området ser allerede frem til søndag den 3. juli 2022, 

hvor Vejle Kommune er vært for en etape af Tour de France (Grand 

Départ Copenhagen 1. juli).  

Det vil helt sikkert være en stor begivenhed for vores by, men desværre 

lidt besværligt for vores menighed, fordi hele byens centrum vil være 

lukket for biltrafik hele dagen på den søndag, og det vil være praktisk  

umuligt at komme til Sct. Norberts Kirke. 

Vi fejrer derfor Højmessen på søndag den 3. juli kl. 10.00 i Sct. Knuds 

Kirke i Fredericia (Sjællandsgade 48) sammen med menigheden der, 

som allerede nu glæder sig til at byde mange trosfællere fra Vejle 

velkommen. Efter messen er alle inviteret til en sammenkomst og 

kirkekaffe.  

Vi håber på denne måde at gøre en dyd af nødvendigheden og at 

opleve en dejlig fælles trosfest for begge menigheder. 

P. Gregor 
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Kalender juni – september 2022 

12.06. søndag 

 

kl. 9 (!) 

kl. 13 

kl. 17 

Bispedømmets valfart til Øm 

Hl. Messe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Messe på polsk 

16.06. torsdag kl. 18 Messe, derefter menighedsrådsmøde 

19.06. søndag kl. 10 
Højmesse for Kristi Legemes og Blodsfest 

derefter Sct. Norberts fest 

21.06. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften 

25.06. lørdag kl. 16 Messe på vietnamesisk 

26.06. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse med barnedåb 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

27.06. 

-01.07. 

mandag

-fredag 
 

Menighedsudflugt                                      

til Averbode & Hamborn 

01.07. fredag kl. 16.30 
Skriftemål, Messe, derefter tilbedelse af 

Det allerhelligste sakramente 

03.07. søndag  
OBS! INGEN Messe i Vejle!       

Højmesse kl. 10 i  Fredericia – jf. s. 3 

07.07. torsdag kl. 19 Kirkevandring 

10.07. søndag 

kl. 10 

kl. 13  

kl. 17 

Højmesse  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Messe på polsk 

17.07. søndag kl. 10 Højmesse  

24.07. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse med barnedåb 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

31.07. søndag 
kl. 10 

kl. 13 

Højmesse  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 
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02.08. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften 

05.08. fredag kl.16.30 
Skriftemål, Messe, derefter tilbedelse af 

Det allerhelligste sakramente  

07.08. søndag kl. 10 Højmesse  

14.08. søndag 

kl. 10 

 

kl. 13 

kl. 17 

Højmesse, derefter SNU-arrangement for 

børn (5-12 år) 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Messe på polsk 

18.08. torsdag kl. 18 Messe, derefter menighedsrådsmøde 

20.08. lørdag kl. 11.30 Messe, derefter sommerfest for hjælpere 

21.08. søndag kl. 10 Højmesse 

28.08. søndag 

kl. 10 

 

kl. 13 

Pontifikalmesse med biskop Czeslaw       

på festen for den hellige Augustin 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

02.09. fredag kl. 16.30 
Skriftemål, Messe, derefter tilbedelse af 

Det allerhelligste sakramente 

04.09. søndag kl. 10 Højmesse, derefter kirkekaffe 

11.09. søndag 

kl. 10 

kl. 13 

kl. 17  

Højmesse 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Messe på polsk 

13.09. lørdag kl. 19.30 Forsangeraften 

Ømvalfart søndag den 12. juni  

Katolsk Lejrcenter — Lindholmvej 11-13 — 8680 Ry 

kl. 11.00 Indledning og valfartsvandring fra Ømborgen 

kl. 12.30 Pause — Tilbedelse — børneprogram v/ DUK 

kl. 13.00-14.00 Mulighed for skriftemål i kirken 

kl. 13.30 Biskoppen møder førstekommunikanter 

kl. 14.30 Pontifikalmesse med biskoppen  
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TILLYKKE 

til Stephan Hoyos, Birgitte Balsløv og Kajetan Balaban, der er nye 

medlemmer i menighedsrådet. En særlig tak til Stephan, der har lovet 

at påtage sig jobbet som menighedsrådsformand.  

Jeg vil samtidig benytte chancen til at sige tusind tak til alle jer, 30 

personer i alt, der gav mig jeres stemme. Jeg regnede med en 7. eller 8. 

plads, så en 2. plads var helt overvældende, men lunede også 

gevaldigt, fordi det må betyde at jeg ikke har været helt umulig de 

sidste 4 år. 

Hvis der nu er nogen, som er skeptiske ved tanken om en eks-formand 

i rådet, så kan jeg forsikre jer om at "formandskasketten" forlængst er 

begravet. Jeg indgår som menig og påtager mig de opgaver, der ligger 

inden for min formåen. Ønsker os alle i Sct. Norberts menighed, 

herunder også vore 3 præster et godt og konstruktivt samarbejde i 

årene fremover. 

Guds fred    

              Tenna Mikkelsen  

 

Menighedsrådsformandens første brev til menigheden 

Det er med meget stor ydmyghed, jeg har overtaget opgaven fra Tenna 

Mikkelsen, som har gjort et fantastisk arbejde, i en svær tid, med 

Coronarestriktioner, præsteskift, med festlige menigheds-

arrangementer og flotte krævende taler, samt renovering af 

præsteboligen mm. I fællesskab med det tidligere menighedsråd, har 

hun været en samlende og solid støttepille, som altid selv gik forrest. 

Nu er byrderne, udfordringerne og glæderne, lagt på mine skuldre, og 

jeg vil gøre mit bedste, til at leve op til de forventninger man må have 

til mig, i mit formandskab. Da de fleste menighedsrådsmedlemmer er 

blevet genvalgt, kan det med deres erfaringer ikke gå helt galt. En stor 

tak, til dem, der desværre ikke blev valgt, for deres engagement og 

hjælp. 
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Visioner: 

* Kirkekaffe hver søndag?  (skriv dig på listen i våbenhuset, til at stå 

for en søndag).  

* En hjælpende hånd til de ældre menighedsmedlemmer. 

* Fællesskab med vores etniske brødre og søstre. 

* Støt op om valfarten til Øm den 12.juni. 

* Støt op om Sankt Norbert Festen den 19.juni  
 

Hjælpende hænder til: 

* Lektor-tjeneste (meld dig til Britta Abildsten så kommer du med i en 

turnus). 

* Ansvarlig for Caritas (henvendelse til Stephan Hoyos) 

* Blomster i kirken (skriv dig på listen i våbenhuset). En fast ansvar-

lig ønskes. Henvendelse til P. Gregor. Udgifter refunderes). 

* Måske er der brug for et lift til Øm - og en bil (se opslaget i 

våbenhuset). 

Jeg håber jeg kan leve op til de forventninger, der er til mig som 

formand: En drøm om en levende kirke, opbakning til de unge, at 

præsterne vil falde godt til, samt en aktiv og glad menighed.  Rigtig 

god sommer til alle i menigheden, ønskes af                                      

                                                                 Stephan Hoyos 

Jordens salt og verdens lys 
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så 
saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes 
ned af mennesker.  I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, 
kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under 
en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.  Således 
skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger 
og priser jeres fader, som er i himlene. 

Der er mange opgaver i menigheden, som er blevet varetaget af både 

”synlige” og ”usynlige”, som har nået en alder hvor deres lys er brændt 

lidt ned. De har holdt ud til præsterne vendte tilbage til Averbode. Nu 

er en ny ære begyndt, og der er brug for nye engagerede kræfter, 

sammen med de oprindelige ”lys”. 
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Første hellige kommunion 

(skriv venligst tydeligt) 

 

Vi tilmelder ………………………..............................………………………………. 

  

til den Første hl. kommunion lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00 

  

Barnets cpr. nr. ………….........………..   

  

skole ………………….…...........................………............... klasse ….....…... 

  

Adresse ..…………………………………………………………...................…………. 

  

tlf/mobil ...……..........…….......   e-mail………….........………….....…………… 

  

Den katolske forælder betaler kirkeskat    ….....ja   ...…..nej 

  

Vigtigt!  Dåbsattesten (kopi) vedlægges 

  

 

underskrift…………………………………………………………………….. 

  

Afleveres i eller sendes til sognekontoret eller via e-mail 

til vejle@katolsk.dk senest den 18. september 2022 
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Firmelse 

(skriv venligst tydeligt) 

 

Vi tilmelder ………………………..............................………………………………. 

  

til firmelse Store Bededag, fredag den 5. maj 2023, kl. 16.00 

  

Firmandens cpr. nr. ………….........………..   

  

skole ………………….…...........................………............... klasse ….....…... 

  

Adresse ..…………………………………………………………...................…………. 

  

tlf/mobil ...……..........…….......   e-mail………….........………….....…………… 

  

Den katolske forælder betaler kirkeskat    ….....ja   ...…..nej 

  

Vigtigt!  Dåbsattesten (kopi) vedlægges 

  

Forældres underskrift…………………………………………………………………….. 

 

Firmandens underskrift ........................................................................ 

  

Afleveres i eller sendes til sognekontoret eller via e-mail 

til vejle@katolsk.dk senest den 18. september 2022 
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 Firmelse 2023  

Biskop Czeslaw har annonceret datoen for firmelsen 2023, som vil 

finde sted på Store Bededag, fredag den 5. maj 2023, kl. 16.00 i Sct. 

Norberts Kirke. Alle katolske elever, der går i 7. klasse fra sommeren 

2022, og alle ældre elever (eller voksne), der endnu ikke er blevet 

firmet, bedes tilmelde sig forberedelsen, som forventes at begynde i 

oktober 2022. En tilmeldingsblanket, som vi beder at udfylde, findes 

på side 9. 

Første hellige kommunion 2023 

Den første hellige kommunion fejres på lørdag den 29. april 2023, kl. 

10.00  i Sct. Norberts Kirke. Alle katolske børn, der går i 3. klasse fra 

sommeren 2022, bedes tilmelde sig kommunionsundervisning som 

foregår om lørdagen fra kl. 9.30 til 12.00. Datoer for undervisningen  

med Anna Hoyos og P. Gregor er: 08/10, 29/10, 19/11, 10/12/2022 og 

07/01, 28/01, 25/02, 18/03, 01/04, 22/04/2023. Derudover vil der igen 

være en førstekommunionslejr på Øm som forventes at finde sted 04-

06/02/2023. Tilmeldingsblanketten, som vi beder at udfylde, findes på 

side 8. 

Katekese på polsk 

Lige efter sommerferien starter vi med katekese til børn på polsk. Det 

kommer til at være hver anden lørdag kl. 16.00 i Sct. Norberts Hus, vi 

inviterer alle børn fra 5 år op ad. Man kan skrive børnene op på denne 

mail: rutkow@tlen.pl. OBS: Dette er et ekstra tilbud, som IKKE 

erstatter første kommunions– eller firmelsesundervisningen!  

Po wakacjach letnich zaczynamy katechezy dla dzieci po polsku. 

Odbywać się będą w każdą drugą sobotę w miesiącu o godz. 16.00. 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku powyżej 5 lat. Dzieci można 

zapisywać bezpośrednio pod adresem: rutkow@tlen.pl. Uwaga: Jest to 

oferta dodatkowa, która NIE zastępuje zajęć z Pierwszej Komunii 

Świętej i Bierzmowania! 
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Hilsen fra den nye præst for den 

ukrainske græsk-katolske menighed 
 

Kære troende! Mit navn er Fader Vasyl Bahlei, og siden 1. juni har 

jeg været sat til at tjene for de ukrainske katolikker af byzantinsk 

ritus i Jylland, i byerne Vejle og Aalborg. Ukraine gennemgår en 

frygtelig krigstid, og mange mennesker flygter til andre lande. De 

fleste af disse mennesker er kristne og har brug for pastoral omsorg. 

Mange af dem har oplevet stor stress og har brug for terapi og 

genoptræning. Den fælles liturgi og det broderlige fællesskab er en 

stor hjælp for dem. Vi er meget taknemmelige over for den romersk-

katolske menighed for at give os mulighed for at bede i deres kirker 

og bruge menighedslokalet. Hvad angår de videre planer, vil jeg 

forsøge at organisere så meget som muligt pastoral omsorg for 

ukrainere i Jylland, som har fundet tilflugt her. Folk søger ikke kun 

økonomisk hjælp, de har først og fremmest brug for trøst og støtte, 

som de finder i kirken i bøn, skriftemål, deltagelse i de hellige 

mysterier. Kirken er for dem blevet en del af Ukraine, hvor de finder 

deres identitet og kilde til styrke.   

Officielt er der ca. 40.000 ukrai-

nere i Danmark og kun to græsk-

katolske præster.  Jeg er i Jyl-

land, og min medbroder Vasyl 

Tykhovych er i København.  Vi 

takker det danske folk for deres 

store hjerter i denne svære tid 

for Ukraine. Må Herren velsigne 

jer og jeres familier! 

o. Vasyl Bahlei 

OBS: Pga o. Vasyls forpligtelser skifter de ukrainske messetider i Sct. 
Norberts Kirke fra juni måned; der holdes nu ukrainsk-katolsk liturgi 
hver 2., 4. og (evt.) 5. søndag i måneden!   
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Nyt fra Sankt Norberts Unge Katolikker (SNU) 
Her er nogle billeder fra arrangementerne som vores katolsk 

ungdomsklub stod for i marts og maj måned.   

Den næste arrangement for børn mellem 5 og 13 år er planlagt til 

søndag den 14. august. Vi glæder os til at se jer!     SNU Katolikker  
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Dåb 

Khloee Maria Klausen Rativo 20.02.2022 

Marley Lindeman Lwanga 20.02.2022 

Mateo Lopez Johansen 20.03.2022 

Birgitta Augusta Bruus 14.05.2022 

Nelia Rabbia Bialecka-Mirzad 15.05.2022 

Mattis Theodor Kosmale 27.05.2022 

Vincent Vu Novak 05.06.2022 

Begravelse 

Eleonora Møller død 27.02.2022 

Anthony Tai Anh Vo død 26.04.2022 

Personalia 

Gud velsigne og bevare jer! 

De hvile i fred. 

Første Kommunion 30.04.2022  

Amelia Tubacka-Sivasuthan  Nicole Stawiszyńska 

Inivayan Marusaleen  Nikola Møller Jensen 

Jenisha Jerinus Rosemary Lauszus 

Johannes Hilling Shameera Remmon Washington 

Kanimoli Marusaleen Sofia Bialecka-Mirzad 

Nikas Jeyapalan Zuzanna Zakrzewska 

Tillykke til jer alle! 
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Vigtig information  

om den fremtidige levering af sognebladet 

 

Kære læsere af vores sogneblad 

Vi er glade for at kunne nå ud til størstedelen af vores menigheds-

medlemmer (og mange andre mennesker) med disse regelmæssige 

nyheder fra Sct. Norbert. I den digitale tidsalder er den mest praktiske, 

hurtigste, billigste og ikke mindst mest økologiske måde at gøre dette 

på via e-mail. Flere hundrede mennesker har allerede skrevet sig op til 

vores mailingliste, og det siger vi tak for. Desuden kan sognebladet 

altid downloades fra hjemmesiden www.sanktnorbertskirke.dk.  

I lyset af, at det er uøkologisk, langsomt, arbejdskrævende og ikke 

mindst uforholdsmæssigt dyrt at sende analoge, dvs. trykte udgaver, 

har menighedsrådet besluttet generelt at stoppe med at sende 

sognebladet på postvejen fra nu af.  

Vi er dog klar over, at et lille antal af vores menighedsmedlemmer 

stadig ønsker at modtage sognebladet pr. post, og vi beder dig derfor 

kontakte sognekontoret direkte, hvis du har behov for det. Vi vil gerne 

fortsat udlevere nogle trykte eksemplarer til dem, der ikke har andre 

tekniske muligheder for at læse sognebladet, men vi håber, at I vil 

forstå og være enige i, at vi kan spare mange penge og kræfter med 

dette skridt på et tidspunkt, hvor selv de offentlige myndigheder  

kommunikerer med borgerne rent digitalt.  

Selvfølgelig er man også altid velkommen til at sende os ens e-

mailadresse og modtage sognebladet elektronisk i fremtiden. 

Med tak og venlig hilsen 

        P. Gregor. 
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Lektorer 

05.06. Inge Holst  

06.06. Benedicte Knudsen 

12.06. Britta Abildsten 

19.06. Simon Vu       

26.06. Birgitte Balsløv 

03.07. OBS – ingen messe! 

10.07. Sv. Aa. Jeppesen 

17.07. Inger Marie Hilling 

24.07. Benedice Knudsen 

31.07. Robert Devereux 

07.08. Britta Abildsten 

14.08. Inger-Merete Cliquet 

21.08. Nis Schmidt 

28.08. Per Abrahamsen 

04.09. Simon Vu 

11.09. Inger Marie Hilling 

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:     

   d. 21.06. – d. 02.08. – d. 13.09.  

Du kan få flere oplysninger hos                                                          

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

Dead Line Næste nummer udkommer september 2022.  

Indlæg til bladet (frem til 1. september) afleveres senest 14. august 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  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 2., 4. og evt. 5. 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*  


