
Sct. Norberts Kirke Vejle 
Nyheder for den næste periode 

 
Denne uge begynder Sprogcaféen på initiativ af den ukrainske menighed, Sct. Norberts 
Kirke og Vor Frelsers Kirke. Den kommer at foregå hver onsdag fra kl. 15.30 til 17.00 i 
Kirkehuset, Strandgade 2 a, her i Vejle, og starter den 17. august. Hvis man har lyst til at 
hjælpe som frivillig, kan man skrive sig på listen, der hænger i våbenhuset.  
 
Menighedsrådet mødes på torsdag, den 18. august, efter messen kl. 18.00. 
 
I anledning af FN's mindedag for ofre for vold på grund af religiøs overbevisning er næste 
søndag, den 21. august, alle velkomne til en tværkirkelig gudstjeneste med bøn for de mere 
end 300 millioner forfulgte kristne over hele verden. Gudstjenesten begynder kl. 14.00 i Sct. 
Nicolai Kirke. Ved gudstjenesten vil mennesker fra forskellige kirker synge, læse, tale og 
lede os i bøn. Deltagende kirker: ByKirken, Broen, Vor Frelser Kirke, Sct. Nicolai Kirke, 
Nørremarkskirken, Sct. Norberts Kirke og Metodistkirken. 
 
Husk venligst at indsende bidrag til det nye sogneblad inden søndag den 21. august. 
 
I forbindelse med festen for den hellige Augustin, kirkelærer og regelfader for Præmonstra-
tenserordenen, er vi glade for, at biskop Czeslaw vil fejre pontifikalmessen med os søndag, 
den 28. august, kl. 10.00.  
 
Firmelse 2023 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 bedes udfyldt, er vedlagt 
det nye sogneblad.  
 
Ligeledes bedes de børn, der går i 3. klasse fra august, tilmelde sig forberedelse til første 
kommunion. Katekesen begynder lørdag den 8. oktober kl. 9.30 i kirken, og selve første 
kommunion finder sted lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00. Tilmeldingsblanketten findes 
ligeledes i sognebladet.  

 
Vi ønsker jer en god søndag og en velsignet uge! 


