
SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 
 

Nr. 4 29. årgang  december 2022 

Kære søstre og brødre                

i Sct. Norberts  

Advents- og juletiden nærmer sig 

og dermed en række muligheder 

for at uddybe vores forhold til 

Gud og lade hans menneske-

vordelse få et svar i vores trofaste 

henvendelse til medmenneskerne. 

Dette sogneblad indeholder nogle 

forslag til en god åndelig 

forberedelse til julen og til en 

tillidsfuld start på året 2023. Som 

altid er der en gennemgang af 

tidligere aktiviteter, en masse 

meddelelser og tilbud – åndelige 

såvel som fælles, og desuden 

præsenterer forskellige grupper i 

vores menighed sig personligt i 

håbet om, at flere og flere 

mennesker kan opdage og leve 

deres relation med Gud i Sct. 

Norberts. 

Fra min side vil jeg gerne 

begynde med en beretning og en 

hilsen fra vores præmonstratenser

-kloster, hvis liv ikke har været 

præget af kedsomhed i de seneste 

måneder. Først og fremmest 

noget om vores åndelige liv: 

Præmonstratenserspiritualiteten 

er især kendetegnet ved fælles 

korbøn, der synges festligt, når 

det er muligt. Traditionen med at 

vende sig til Gud i bøn flere 

gange om dagen er omtalt 

mange gange i Bibelen og har 

altid været en integreret del af 

den kristne hverdag; enhver 

Tilbedelsesaften d. 4. november 
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• kun om aftenen: sang til ære 

for Gudsmoder Maria. 

Selv om denne form for bøn kan 

virke uvant i begyndelsen, er det 

– som altid i bønslivet – let at 

komme ind i rytmen gennem 

regelmæssig praksis. Det vigtige, 

især når det gælder korbønnen, 

er, at den udføres sammen, dvs. 

at den tilpasses til tempoet og 

intonationen hos dem, der beder 

samtidig, hvilket ganske vist 

kræver en vis opmærksomhed, 

men det er også et meget smukt 

og særligt tydeligt tegn på 

fællesskab, som vores over-

individualiserede tid bestemt har 

brug for. Så det er helt i orden, 

hvis man først skal finde sig til 

rette og, især hvis man er 

musikalsk usikker, ikke aktivt 

synger med. Under alle 

omstændigheder inviterer vi jer 

kraftigt til at deltage i præmon-

stratenseres korbøn, som i 

øjeblikket bedes tirsdag kl. 17.30 

på latin og lørdag kl. 12.00 på 

dansk; en særlig lejlighed er 

julevesperen den 25. december 

kl. 18.30, som indeholder festlige 

ritualer og særligt smukke sange. 

Kor- eller tidebønnen er 

imidlertid ikke den eneste 

katolsk præst beder tidebønnen 

eller "Breviaret", som den tradi-

tionelt kaldes, på forskellige 

tidspunkter af dagen, mens det er 

karakteristisk for munke og 

kannikker at synge den sammen 

i kirkens alterrummet eller kor 

(derfor udtrykket "korbøn"). Vi 

er taknemmelige for, at der 

allerede findes en lille kreds af 

troende, som er med i disse 

bønner, og vi bestræber os på 

efterhånden at stille tekster til 

rådighed, som gør det muligt at 

forstå eller i det mindste følge 

bønnen. I princippet er kor- eller 

tidebønnen opbygget som følger: 

• Korstegn og indledende vers;  

• en hymne, der synges 

sammen;  

• tre stykker fra den bibelske 

salmebog, indrammet i 

begyndelsen og slutningen af 

et omkvæd;  

• kort bibellæsning;  

• responsorialsang eller -vers;   

• kun om aftenen: Jomfru 

Marias lovsang "Magnificat" 

fra Lukasevangeliet (1,46-55), 

forbønner og Fadervor;  

• i hvert tilfælde afsluttende 

bøn;  
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spirituelle kilde i Præmon-

stratenserordenen. Fejringen og 

tilbedelsen af Den hellige 

eukaristi finder naturligvis sted i 

form af Den hellige messe, som 

vi har haft på mange, festlige og 

velbesøgte måder i de seneste 

måneder; en mere meditativ og 

mere individuel form for bøn er 

den eukaristiske tilbedelse, som 

fandt sted på en særlig måde (og 

med støtte fra mange hjælpere) 

ved tilbedelsesaftenen den 4. 

november, men som også kan 

opleves hver fredag fra kl. 17.30 

til 18.30. I denne tid er der også 

regelmæssigt mulighed for at 

skrifte, hvilket er ligeledes en af 

Præmonstratenserordenens sær-

lige spirituelle opgaver; og sidst 

men ikke mindst er hengivenhed 

til Jomfru Maria et stort 

anliggende ikke kun for 

præmonstratenserne, men bestemt 

for enver katolsk menighed, 

hvilket praktiseres på mange 

måder her hos os, ikke mindst 

gennem den mediterede rosen-

krans og særlige bønner den 

første lørdag i måneden; selvom 

pilgrimsrejsen til Fátima udsættes 

(se s. 13), håber vi dog at kunne 

tage til dette (eller et andet) 

valfartsted i den nærmere fremtid.   

Selvfølgelig skal troen også 

videregives i undervisning og 

katekese. Vores ret store 

kommunions- og firmanderhold 

på henholdsvis 30 og 22 deltagere 

forbereder sig på modtagelsen af 

de respektive sakramenter med 

mange aktiviteter; sammen med 

Sct. Norberts Skole & Børnehus 

(og i øvrigt mange andre lokale 

skoler) er der gudstjenester, 

pilgrimsvandringer, klassebesøg 

og foredrag. Desuden er vi særligt 

interesseret i at udvide vores 

tilbud af kateketiske foredrag og 

samtaler for voksne; et bredt 

program starter allerede i 

december måned, se s. 14/15 for 

flere detaljer. 

Mange andre ideer er i 

diskussions- og udviklingsfasen; 

det er vigtigt for os ikke at 

forhaste os og at planlægge tilbud 

omhyggeligt; i denne henseende 

beder vi også om tålmodighed, 

ikke mindst fordi der ud over de 

pastorale aktiviteter (som også 

omfatter en hel række personlige 

åndelige samtaler) skal 

gennemføres en masse praktisk 

organisation: Det store projekt 

med at renovere klosteret skrider 

nu godt frem (især takket være  
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engagementet fra vores menig-

hedsrådsformand Stephan 

Hoyos, vores regnskabsfører 

Sven Jensen og ikke mindst P. 

Jakob), men der er stadig steder, 

der skal udbedres; de udendørs 

kælderrum er allerede blevet 

gjort delvist anvendelige med 

stor hjælp fra nogle frivillige; 

næste skridt bliver at udstyre alle 

etager med de nødvendige 

møbler. Jeg er selv i gang med at 

indrette sognekontoret og 

taknemmelig for snart at afslutte 

mit danske sprogkursus; P. 

Julian har som superior for vores 

kommunitet travlt med at 

etablere klosterstiftelsen i 

samtale med Kirkeministeriet og 

forskellige årsrapporter samt 

tilpasning af grundlæggende  

ordensdokumenter. Desuden ser 

vi frem til at klostret vil snart fra 

vores ordens side få en generøs 

donation af messehagler, som 

skal renses og inventariseres i 

den kommende tid og som vil 

berige liturgien i begge 

menigheder. 

 

 

 

Kære brødre og søstre 

Selvom juletiden ofte er stressende 

og præget af mange forpligtelser, 

skal og kan den også være 

hyggelig. En del af "hygge" - i 

hvert fald i min forståelse - er at 

føle sig godt tilpas med sig selv og 

andre. For os kristne er grunden til 

dette Gud, og uden ham - det er jeg 

fast overbevist om - er der i 

længden ingen eksistentiel helhed 

mulig. Lad os derfor ikke miste 

Gud af syne, tværtimod, lad os 

åbne vores øjne og frem for alt 

vores hjerter for ham på ny i den 

kommende tid! I er alle hjerteligt 

inviteret og velkomne til at prøve 

det på jeres egen måde i Sct. 

Norberts Kirke. 

 

Med de bedste ønsker for en 

glædelig jul og et velsignet år 2023 

P. Gregor, sognepræst 
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Menighedsrådsformandens tredie brev                             

til menigheden i Sankt Norbert 

Sikke et dejligt efterår, med mange gode oplevelser og fællesskab, ikke 

mindst ved kirkekaffen, som mange glæder sig til hver eneste uge.  

Vi har nu nået endnu en milepæl. Vores renovering af Klosteret er ved 

sin afslutning, så vi kan gøre status på den. Renoveringen er blevet 

væsentligt forsinket og dyrere, og det skyldes mange forskellige 

faktorer, men nu er vi så endelig, stort set i mål. Med en sjælden 

ihærdighed, har vores gode og dygtige regnskabsmand Sven, fundet ca. 

78.000 kr. som ikke skal betales af os, og jeg har efter gentagne møder 

og samtaler fået et tilskud fra Bispekontoret på 100.000 kr., så vi 

samlet er kommet ned på ca. 635.000 kr. som menigheden skal betale.  

Mange tak til Sven for hans store indsats og for præsternes 

tålmodighed der blev sat på prøve. 

Vi har igennem en måned fået forskellige opfordringer om tilmelding 

til kirkebidrags ordningen. Hvis du ikke allerede er med i ordningen, 

eller har fået en opfordring om, at kunne bidrage bare lidt mere, er det 

tid til at melde sig til nu. Kirkens økonomi bygger på vores 

indbetalinger, hverken mere eller mindre, så har i fået et brev direkte 

fra bispekontoret med en opfordring til at melde jer, håber jeg og det 

øvrige menighedsråd, at alle vil være med til at bakke op omkring 

vores økonomi. Er der spørgsmål så kontakt mig. Der er i sognet 1000 

personer over 18 år og når kun 277 medlemmer bidrager må vi kunne 

gøre det bedre.  

Hver enkelt af os kan lidt, men sammen kan vi meget mere. 

En hilsen til jer alle fra Jan Ophoff, der er kommet godt igennem 

operationen og nu ser frem til nogle ugers rekreation. Det går langsomt 

fremad, men Jan er ved godt mod og han takker for alle jeres tanker og 

bønner. Der sker mange spændende ting i vores menighed i den 

kommende periode, så hold jer orienteret her i menighedsbladet og støt 

op om arrangementerne. Har i tid og mulighed, så kan der altid bruges  

en hjælpende hånd, til kirkekaffen - blomster - rengøring, eller blot 
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hjælp til nogle af vores mange arrangementer. Tak til alle der støtter 

op både om arrangementerne, og giver en ekstra hånd. 

Julen står for døren og vi er godt inde i Adventstiden, det er tid for 

hjerternes fest, og en særlig anledning til at tænke på andre. Tænk på 

dem der mangler én hjælpende hånd, et venligt ord eller blot har brug 

for, at vi tænker på dem. Hvor er det dejligt at opleve, når nogen i 

menigheden er parate til at åbne deres hjem, ved akut behov, eller 

nogle hjælper med at finde lidt indbo, der mangler forskellige ting, til 

et medlem der lige er flyttet til menigheden. Det gør mig så glad på 

menighedens vegne, at vi er der og står sammen. 

På menighedsrådets vegne ønskes I alle  

en velsignet Jul og et Godt Nytår. 

Stephan Hoyos 

Søndag d. 30. oktober var der Ukrainsk Støttekoncert i kirken. 

Koncerten blev afholdt umiddelbart før dagens ukrainske messe. 

Vi havde besøg af organisten Olena Matselyukh fra Lviv, Ukraine. 

Hun spillede et meget fint og bredt repertoire – lige fra J. S. Bach til 

Arvo Pärt. 

Koncertens to sidste numre blev, som noget ganske særligt, på orgel 

fremført firehændigt, idet vores egen organist Tetiana spillede med. 

Det var en dejlig oplevelse – med mange tilhørere i kirken, og en 

støtteindsamling på godt 6.000,- kroner. 

Menighedsrådet takker endnu engang for støtten og for indsatsen! 
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Kalender december 2022 - marts 2023 

26.11. lørdag 
kl. 15.30 

kl. 16.00 

Hl. Messe på vietnamesisk 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

27.11. søndag 
kl. 10.00 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter adventsfest 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

29.11. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften (SNH) 

01.12. torsdag 
kl. 6.30 

kl. 18.00 

Roratemesse på latin 

Hl. Messe på dansk 

02.12. fredag kl. 17.00  
Roratemesse, derefter tilbedelse af Det 

allerhelligste sakramente og skriftemål 

03.12. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

bagefter 

kl. 14.00 

Mariæ-hjerte-lørdag: 

Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

firmanderne bager småkage med SNU 

Barnedåb (på polsk) 

04.12. søndag kl. 10.00 

Højmesse; ved kirkekaffen sælger 

firmanderne småkage til gavn for Caritas, 

og børn får besøg fra d. hl. Nikolaus 

08.12. torsdag 
kl. 6.30 

kl. 18.00 

Roratemesse på latin 

Hl. Messe på dansk 

09.12. fredag kl. 17.00 
Roratemesse, derefter tilbedelse af Det 

allerhelligste sakramente og skriftemål 

10.12. lørdag 
kl. 9.15 

kl. 16.00 

Undervisning for første kommunikanter 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

11.12. søndag 

kl. 10.00 

 

 

Højmesse(uden røgelse), derefter kirkekaffe 

og oplæg v/ Malene Fenger-Grøndahl    

(se s. 14) 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 
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11.12. søndag kl. 17.00 Hl. Messe på polsk 

14.12. onsdag 
kl. 6.30 

kl. 17.00 

Roratemesse på latin 

Hl. Messe på dansk 

16.12. fredag kl. 17.00 Roratemesse, derefter tilbedelse af Det 

18.12. søndag kl. 10.00 Højmesse, derefter kirkekaffe  

20.12. tirsdag kl. 18.00 Krybbespil m/ Sct. Norberts Skole 

21.12. onsdag kl. 9.00 Juleandagter m/ Sct. Norberts Skole  

22.12. torsdag kl. 9.00 Julegudstjeneste m/ Sct. Norberts Børnehus 

23.12. fredag 

kl. 17.00 

 

kl. 19.00 

Roratemesse, derefter tilbedelse af Det 

allerhelligste sakramente og skriftemål 

Hl. Messe på vietnamesisk 

24.12. lørdag 
kl. 15.00 

kl. 22.00 

Højmesse Juleaften 

Højmesse Julenat 

25.12. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 16.00 

kl. 18.30 

Højmesse Juledag. OBS: ingen kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Juleliturgi 

Hl. Messe på tamilsk 

Højtidelige julevesper 

26.12. mandag 
kl. 10.00 

kl. 18.00 

Højmesse 

Hl. Messe på latin 

01.01. søndag 
OBS:  

kl. 11.00 
Højmesse, derefter nytårshilsen 

03.01. tirsdag kl. 19.30 Forsangeraften (SNH) 

07.01. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 15.00 

kl. 16.00 

Mariæ-hjerte-lørdag: 

Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Barnedåb 

Børnekatekese på polsk (SNH) 



 

9 

08.01. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

14.01. lørdag kl. 9.15 Undervisning for første kommunikanter 

15.01. søndag kl. 10.00 
Højmesse(uden røgelse), derefter kirkekaffe 

og katekese for voksne 

19.01. torsdag kl. 18.00 Hl. Messe, derefter menighedsrådsmøde 

21.01. lørdag kl. 16.00 Børnekatekese på polsk (SNH) 

22.01. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 15.00 

 

Højmesse, derefter kirkekaffe  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Katekese for firmanderne i Sct. Knuds 

Kirke, Fredericia 

28.01. lørdag kl. 9.15 Undervisning for første kommunikanter 

29.01. søndag 
kl. 10.00 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

04.02. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 14.00 

kl. 16.00 

Mariæ-hjerte-lørdag: 

Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Hl. Messe på tamilsk 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

05.02. søndag kl. 10.00 

Højmesse med indvielse af lys og 

velsignelse af børn, der er blevet døbt i Sct. 

Norberts kirke siden den 02.02.2022. 

Derefter kirkekaffe og oplæg v/ Niels 

Christian Hvidt (se s. 15) 

12.02. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Højmesse(uden røgelse), derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

19.02. søndag kl. 10.00 Højmesse, derefter fastelavnsfest m/ SNU 
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21.02. tirsdag kl. 17.00 Messe, vesper, derefter menighedsrådsmøde 

22.02. onsdag 
 

kl. 19.00 

Askeonsdag - Faste- og abstinensdag 

Messe med askepålæggelse 

25.02. lørdag 
kl. 9.15 

kl. 16.00 

Undervisning for første kommunikanter 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

26.02. søndag 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe og katekese 

for voksne  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

03. - 

05.03. 
  Første-kommunions-lejr på Øm 

04.03. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

Mariæ-hjerte-lørdag: 

Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

05.03. søndag kl. 10.00 Højmesse, derefter kirkekaffe  

10. - 

12.03. 
  Firmanderweekend på Øm 

11.03. lørdag kl. 16.00 Børnekatekese på polsk (SNH) 

12.03. søndag 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Højmesse (uden røgelse), derefter 

fastemiddag  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

16.03. torsdag kl. 18.00  Hl. Messe, derefter menighedsrådsmøde 

18.03. lørdag kl. 9.15 Undervisning for første kommunikanter 

19.03. søndag kl. 10.00 Højmesse, derefter kirkekaffe 

25.03. lørdag kl. 16.00 Børnekatekese på polsk (SNH) 

26.03. søndag 
kl. 10.00 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 
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   Registrering i vores kirke og tilmelding til kirkeskat 

Church registration and financial support 

 

Mange katolikker som er ny til Danmark er ikke klar over, at de skal 

registrere sig i Den katolske kirke herhjemme, ellers har vores 

menighed ikke noget kendskab og kan heller ikke række ud til dem. 

Derudover (men adskilt af registreringen!) er det også vigtigt at støtte 

menigheden finansielt via det frivillige kirkebidrag (”kirkeskat”) som 

kan selv vælges (og opsiges til hver en tid) og som er rygraden af vores 

økonomi.  

_________________________________________________________ 

 

IMPORTANT LINKS 

Registrering inkl. downloadblanketter / Registration incl. downloads: 

https://www.katolsk.dk/bispedmmet/bispekontoret/medlemsregister 

”Kirkeskat”, kirkens økonomi inkl. online-tilmelding /         

”Church tax”, church finances incl. online-sign up: 

https://www.katolsk.dk/bispedmmet/stoet-kirken 

_________________________________________________________ 

 

Many Catholics who are new to Denmark are not aware that they must 

register in the Catholic Church in this country, otherwise our parish 

has no means of getting to know and reaching out to them. In addition 

(but separate from registration!), it is also important to support the 

parish financially through the voluntary church contribution (”church 

tax”) which is freely selectable (and can be terminated at any time) and 

is the backbone of our finances. 

  

Thanks for your support! 

Tak for din støtte! 
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Pilgrimsrejse til Fátima udsættes 

I de sidste par uger har vi været meget energiske i forsøget på at 

sammensætte en smuk pilgrimsrejse for vores menigheder. Sammen 

ønskede vi at tage på pilgrimsrejse til Mariahelligdommen i Fátima, 

Portugal, og også at lære de kristne steder i området at kende. 

Desværre kom der for nyligt en dårlig besked om yderligere højere 

gebyrer. Rejsen var ikke længere overkommelig, og derfor er vi 

desværre nødt til at aflyse den for nu. Vi beklager meget og vil forsøge 

igen i rette tid at kunne tilbyde turen til en lavere pris.               

P. Jakob 

OBS: For alle unge mellem 16 og 29 år er der dog et rigtig godt 

alternativ: DUK-turen til Verdensungdomsdagene i Portugal (se 

forrige side)! Hvis du har spørgsmål eller behov for økonomisk støtte, 

så henvend dig bare til præsterne.  

Unge Voksne / Young Adults 

Vi er en gruppe unge mennesker i 20erne, som mødes om mandagen 

efter Den hellige messe kl. 18.00 i Sct. Norberts Hus til hygge, snak og 

oplæg om den katolske tro. Hvis du har lyst til at være med, så er du 

meget velkommen! 

We are a group of young people in their 20s who meet on Mondays 

after Holy Mass at 6 p.m. in the parish hall for fun, conversation and 

talks about the Catholic faith. If you would like to join us, you are very 

welcome! 

Kontakt: sognepræst P. Gregor | g.pahl@katolsk.dk | Tlf. 75 82 08 93 
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Søndagsprogram i Sct. Norberts 

Menighedsrådet er nu for alvor kommet i gang med at organisere 

arrangementer efter højmessen om søndagen som skal gavne fælles-

kabet, horisontudvidelse og selvfølgelig troen i vores menighed. Vi 

glæder os meget at indbyde til en række oplæg med kendte forfattere i 

den nærmeste fremtid - noter datoerne og tag dine venner med! 

 

Søndag 11. dec. 2022, kl. 11.00 i SNH 

Malene Fenger-Grøndahl: Kaldet til 

kærlighed - en bog om  katolsk ordens- 

og klosterliv i dag 

Hvordan kan danske kvinder og mænd 

fravælge ægteskab, familieliv og 

karriere for at vie deres liv til Gud og 

leve resten af deres liv i kyskhed, 

fattigdom og lydighed? Findes der en 

særlig frihed i det katolske ordensliv og 

bag klostrets mure? 

I denne bog fortæller 17 katolske 

ordensfolk – munke, nonner, brødre og 

søstre samt enkelte lægfolk – deres 

personlige kalds- og livshistorier og giver svar på ovenstående 

spørgsmål. Bogen giver indblik i nutidigt ordens- og klosterliv i 

Danmark, Tyskland, Frankrig og Italien og indeholder desuden et 

indledende afsnit om det gudviede liv historisk og i dag. Bogens 

livshistorier er genkendelige og inspirerende, fordi de handler om 

kærlighed – og om at turde træffe et valg.  

Malene Fenger-Grøndahl er journalist, forfatter og foredragsholder 

og er som voksen konverteret til katolicismen. Hun har skrevet og 

bidraget til en række bøger for både børn og voksne om emner som 

flygtninge, etniske minoriteter og kristendom, bl.a. Søg Gud –Sankt 

Joseph Søstrene og deres retrætecenter Stella Matutina (Katolsk 

Forlag, 2021). Hun arbejder bl.a. for Kristeligt Dagblad og DR P1.    
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Søndag 5. februar 2023, kl. 11.00 i SNH 

Niels Christian Hvidt:            

Mirakler - Møder mellem Himmel og Jord 

Hvordan forstår og definerer vi mirakler? 

Mirakler har spillet en stor rolle i kristen-

dommens historie og i vores kultur, i bibelen og  

i billedkunsten. Rapporter om mirakuløse helbre-

delser. Vi hører om berømte katolske åbenbarin-

ger og om mennesker, som har oplevet mirakler  

i vor tid. 

Niels Christian Hvidt er professor i Eksistentiel og Åndelig Omsorg 

ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundheds-

tjenesteforskning, SDU og et imponerende CV, som kan ses på  

www.hvidt.com. 

 

 

 

 

Katekese for voksne 
 

Ud over prædiken under højmessen, trosundervisning for børn og unge 

og foredrag ved eksterne eksperter vil vi rigtigt gerne imødekomme 

ønsket om at lære og tale mere om forskellige emner ifm den katolske 

tro. Vores præster vil stå for et lille oplæg med mulighed for at stille 

spørgsmål og komme i snak med hinanden; datoerne for den næste 

periode er: 

 

15. januar—26. februar—21. maj 2023    

 

ifm kirkekaffen efter højmessen om søndagen. Der vil samtidig være 

”kateketisk børnepasning” med mulighed for at lytte til historier og 

tegne billeder fra Bibelen i vores smukke børneværelse på Sct. 

Norberts Hus.     
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Caritas 

10/11 mødtes jeg med 15 sognerepræsentanter, ansatte i Caritas 

Danmark og andre frivillige, det blev dermed min debut i 

”Caritas familien”, men det blev også på anden måde en ganske 

særlig dag, nemlig 75 års fejringen af Caritas Danmark med 

Pontifikalmesse i Jesus Hjerte kirke, København. En spændende 

og inspirerende dag fyldt med Caritas budskabet om 

barmhjertighed og kærlighed. Man kan så meget og der gøres 

rigtig meget, men aldrig nok for at hjælpe mennesker i nød, ude i 

verden, nationalt og lokalt. Vi kan og skal også gøre mere i Vejle, 

men hvad? Sognerepræsentantens opgaver er: 

• At være bindeled mellem Caritas og menigheden. 

• At påvirke menigheden til karitativt arbejde.  

• At arrangere indsamlingsaktiviteter og fremme faste-

indsamlingen, Caritas-kollekten, adventsindsamlingen og 

punktindsamlinger i menigheden.  

• At fremme Caritas’ synspunkter.  

Der er altså nok at tage fat på MEN det kan jeg ikke gøre alene, 

det skal ske i samarbejde med præsterne, menighedsrådet og alle 

jer i menigheden. 

Den 10/11 hørte jeg om gode lokale initiativer, både noget med at 

skaffe penge gennem aktiviteter, men også noget med at mødes 

til gåture, snak og andet samvær til støtte og glæde. 

I Kolding er man meget aktiv, der kan være gode ideer at hente 

der. Ihvertfald ønsker jeg at åbne op for at vi også starter en 

Caritas gruppe i Vejle på tværs af nationaliteter, vi kan starte med 

en gruppe på 4-5 personer og gerne med mindst et menighedsråds 

medlem.  



 

17 

  

Når vi er blevet disse 4-5 personer skal vi mødes og tale om hvad 

der er behov, ønsker og muligheder for hos os og så ellers komme 

i gang med opgaverne. 

Det vil jeg med Caritas i hjertet glæde mig til, for alene kan jeg 

ikke føre meget ud i livet eller leve op til det der er ønsket. 

Jeg er stort set til messe hver søndag, så tag fat i mig eller send 

mail:  

ingeholst2016@icloud.com 

eller ring 24 41 66 15. 

Glæder mig til at høre fra jer, med Caritas hilsen  

Inge Holst 
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Dåb 

Lucas Brenly 25.09.2022 

Elena Mary Harideep Kiruparajan 16.10.2022 

Gabriella Louisa Daniston 22.10.2022 

Adriana Sopyte 22.10.2022 

Vincent Victor 06.11.2022 

Optagelse i Den katolske kirke 

Marian Bruus 29.10.2022 

Miriam Lee Knudsen 29.10.2022 

Personalia 

Gud velsigne og bevare jer! 

Velkommen hjem! 

Bisættelse  

Kai Aage Potepa død 26.09.2022 

Han hvile i fred. 
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Lektorer 

27.11. Remmon Washington 

04.12. Simon Vu  

11.12. Birgitte Balsløv 

18.12. Per Abrahamsen 

24.12. Remmon Washington 

25.12. Sv. Aa. Jeppesen 

26.12. Inge Holst 

01.01. Benedicte Knudsen 

08.01. Britta Abildsten 

15.01. Robert Devereux 

22.01. Inger-Merete Cliquet 

29.01. Nis Schmidt 

05.02. Per Abrahamsen 

12.02. Jon Hansen 

19.02. Simon Vu 

26.02. Inger Marie Hilling 

05.03. Remmon Washington 

12.03. Birgitte Balsløv 

Forsangere  

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

serne. Har du lyst til at være en del af denne sangergruppe, indbydes 

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 kom-

mende måned sammen med vores organist Tatyana og hvor vi også 

fordeler forsangertjenesterne. 

De næste datoer er: tirsdag 29/11/22 - tirsdag 03/01/23, kl. 19.30.  

Mht Tatyanas ny ansættelseskontrakt er fordelingen og datoerne 

til efterfølgende forsangeraftener endnu ikke afklarede. Vi beder 

om at følge med i nyhedsbrevene! 

Du kan også få flere oplysninger hos                                                          

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

Dead Line Næste nummer udkommer marts 2023.  

Indlæg til bladet (frem til 01.06.2023) afleveres senest 11.02.2023 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. 

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. 17.30 

kl. 18.00 

Rosenkransbøn på latin 

Messe på latin* 

Tirsdag kl. 16.30 

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkransbøn 

Messe 

Vesper på latin* 

Onsdag kl. 17.00 

kl. 18.00 

Messe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Torsdag kl. 18.00 Messe  

Fredag kl. 17.00 Messe, derefter tilbedelse indtil kl. 18.30 

Lørdag   

 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

(Mediteret rosenkrans kl. 10.30 den første 
lørdag i måneden) 

Messe  

Sekst*  


