
SCT. NORBERTS KIRKES  

SOGNEBLAD 
 

Nr. 1 | 30. årgang | marts 2023 

 

Kære søstre og brødre  
i Sct. Norberts 

 
 

Igen indbyder fastetiden os til 
forberedelse på påsken, som er 
fejringen af Kristi opstandelse og 
sejr over død og synd. Med en 
række aktiviteter skal vi føre 
denne forberedelse ud i livet i 
vores menighed; dette sogneblad 
er tænkt som en invitation og 
inspirationskilde dertil.  

 

Ifølge gammel tradition er fasten 
forbundet med at betragte Kristi 
lidelse for vores frelses skyld. Det 
er en form for spiritualitet, der 
ikke skal gøre os deprimerede, 
men åbne vores øjne for et ærligt 
blik på vores åndelige liv – og 
samtidig for Guds barm-
hjertighed, som især i bods-
sakramentet ønsker at tilgive os 
og styrke os til en ny begyndelse. 
I Sct. Norberts Kirke vil vi derfor 
holde en korsvejsandagt hver 
fredag i fasten efter Den hellige 

messe kl. 17.00, efterfulgt af ca. 
en halv times stille eukaristisk 
tilbedelse, hvor korsvejens 
overvejelser kan virke, og hvor 
der vil være mulighed for at 
skrifte.  

 

I det sidste sogneblad skrev jeg 
mere detaljeret om 
præmonstratensernes korbøn 
og opfordrede folk til at deltage, 
også på vegne af mine 
medbrødre. Vi er meget glade 
for, at antallet af deltagere 
stiger efterhånden; derfor har vi 
besluttet at udvide tilbuddet i 
fastetiden og synge den 
højtidelige fastevesper hver 
søndag aften kl. 18.00 i Sct. 
Norberts Kirke (undtagen dog 
den 12. marts på grund af 
messen på polsk den aften). 
Vesperen vil indeholde de 
højtidelige og smukke latinske 
koralmelodier, og vi vil ud-
arbejde ledsagende hæfter med 
den danske oversættelse af 
teksterne, så alle kan bede og 
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håber, at det nye fællesskab vil 
vokse, og beder jer derfor om 
bønnen for præstekald. Vi er 
også glade for at kunne 
meddele, at oprettelsen af Vejle 
Kloster Stiftelse endelig er blevet 
afsluttet. Det er den juridiske 
enhed for vores fællesskab, 
ligesom den imidlertid opløste 
Sct. Norberts Stiftelse fungerede 
som juridisk enhed for vores 
forgængerfællesskab. Det 
betyder, at Præmonstratenser-
ordenen i Danmark nu igen har 
fuld kirkelig og civilretlig status 
som juridisk person. Virksom-
hedens repræsentant er 
Superior P. Julian. 

 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg 
gerne takke vores Caritas-
sognerepræsentant Inge Holst 
for hendes engagement i at 
samle en koordinationsgruppe, 
som er startet med stort 
engagement – for flere detaljer 
se s. 12. Opmærksomhed på 
mennesker i nød og med behov 
for hjælp (på mange måder) –  
sammenfattet lidt forkortet i det 
traditionelle udtryk "almisse" – 
er da et af de tre klassiske 
hovedelementer i fastetiden, 
sammen med bøn og afkald. Det 

synge aktivt med. Da den 
kirkelige tidebøn er særligt 
velegnet til at meditere over og 
uddybe fastetidens bibeltekster 
og temaer, er vi glade for at 
byde alle velkommen, der har 
lyst til at deltage i bønnen eller 
til at være med som mini-
stranter. I er velkommen til at 
kontakte mig, hvis I har 
spørgsmål. 

 

Jeg er især glad for, at 
menighedsrådets initiativer til at 
høre og tale om trosemner er 
blevet godt modtaget – især 
Niels Christian Hvidts spæn-
dende foredrag om mirakler så 
en næsten fyldt menighedslokal! 
Jeg vil gerne opfordre jer til at 
bruge fastetiden i dette hensyn 
og at deltage i katekese og 
oplæg i de kommende måneder 
– og til også at tage andre med. I 
kan finde flere oplysninger i 
kalenderen og andre steder i 
dette sogneblad.  

 

Fra klosteret kan jeg fortælle, at 
den årsberetning, som hvert 
præmonstratenserhus skal af-
levere, er blevet modtaget med 
stor ros af ordenens ledelse. Vi 
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er derfor vigtigt aldrig at svigte 
den aktive næstekærlighed og 
engagementet over for udsatte 
mennesker; den nyligt afdøde 
pave Benedikt XVI opsum-
merede dette på følgende måde i 
et af sine mange store skrifter, 
Deus Caritas est ("Gud er 
kærlighed"): "Kirkens væsen 
udtrykker sig i et trefoldigt kald: 
forkyndelse af Guds ord 
(martyria), fejring af sakramen-
terne (leiturgia) og kærlighedens 
tjeneste (diakonia). Det er 
opgaver, som er gensidig 
afhængige af hinanden, og som 
ikke kan adskilles fra hinanden. 
Kærlighedstjenesten er ikke en 
velfærdsaktivitet for Kirken, som 
man også kan overlade til andre, 
men hører til dens væsen, og er 
et ufravigeligt udtryk for selve 
dens væsen." 

 

Måske er det passende i 
forbindelse med denne appel, at 
jeg tillader mig at tilføje (og 
afslutte med) en opløftende 
hilsen og et vidnesbyrd fra P. Jan 
Ophoff, som skriver fra 
rekonvalescenshjemmet efter sin 
hofteoperation: "På 02/03 bliver 
jeg udskrevet og kommer til 
Averbode til videre træning 

og efter atter en forhåbentlig 
fremgang så tilbage til collegiet i 
Brasschaat, hvorfra jeg blev 
indlagt på sygehuset 12/10/22. 
Så ville der været gået 4 
måneder. Det bliver et skønt 
forår. Tak for jeres hilsener og 
støtte i den lange sygdoms-
periode, der nu snart får en 
ende." 

 

I ønskes alle sammen en frugtbar 
fastetid og en glædelig påske!  

 

P. Gregor, sognepræst 

Pave Benedikt XVI’s sidste offentlige 
messe - askeonsdag 2013 
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Menighedsrådsformandens 4. brev til menigheden  
ved Sct. Norberts Kirke 

 

Aktiviteter i menigheden: 

Adventsfest—juletiden—nytårskur—fastelavnsfest samt diverse 
indsamlinger, bl.a. til Caritas, er gået rigtig fint. Caritasgruppen med 
Inge er kommet godt i gang. Nu venter vi spændt på resultatet af 
kirkebidragskampagnen. Hvis der er nogen der endnu ikke har tilmeldt 
sig, så er i velkomne til at kontakte mig. Jeg håber også at flere har 
fundet det muligt at øge deres bidrag. Jeg vil gerne på forhånd takke 
hver eneste af jer for jeres bidrag, for uden det kunne vi ikke fungere 
som denne fantastiske menighed. Vi har store økonomiske udfordrin-
ger. Vi har jo brugt en del mere end vores indtægter på renoveringen 
af præsternes bolig, og et jubilæum i 2024 som der også skal laves 
forberedelser til, så støt op når vi rækker hånden ud. 
 

Organistsituationen: 

Tetiana er blevet fastansat, og vi er glade for at det lykkedes at finde 
en løsning, så Tetiana kan spille ca. 3 ud af 4-5 søndage, fordi hun 
også er blevet fastansat i Kolding. Tak for det til Tetiana og Poul.  
Kristoffer Sloth-Kristensen med familie fra Randers har løst sognebånd 
til Vejle, og Kristoffer som også spiller orgel har vikarieret adskillige 
gange. Mange tak for det Kristoffer. 

Vi er ved at gå ind i fastetiden, med alt hvad det indebærer. Der 
arrangeres fastemiddag søndag den 12. marts hvor overskuddet går til 
Caritas, så støt op og tilmeld jer, når listen bliver hængt op.  
 

Foredrag: 

Vi har haft et par fantastiske foredrag med Malene Fenger-Grøndahl 

og Niels Christian Hvidt, med god spørgelyst og rigtig god opbakning. 

Desuden et par katekese dage hvor P. Gregor gennemgik et par 

interessante emner. I den kommende periode afholdes et foredrag 

mere, med Helge Clausen, der den 16. april vil fortælle om Jomfru 
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Marias tre huse, og en katekesedag den 26. februar og 21. maj. Vi har 

inviteret Fredericia med disse dage, ligesom skolen er inviteret. Tag 

godt imod dem der møder frem. Skulle nogen brænde inde med et 

emne de ønsker at få belyst, så henvend jer til P. Gregor.  

 

Børn og unge: 

Første kommunikanterne skal på Øm i første weekend i marts som 
forberedelsen til deres store dag den 29. april. Vi ønsker dem en rigtig 
god oplevelse. For de fleste er det jo, at "en gang på Øm, altid på Øm".        
Det har jeg erfaret med vores egne børnebørn.        
Der er taksigelsesmesse søndag 30. april, hvor menigheden kan hilse 
på vores førstekommunikanter. Vores firmander skal på lejr på Øm  
10.-12. marts og modtager firmelsens sakramente af Biskop Czeslaw 
Kozon fredag den 5. maj, med taksigelsesmesse søndag den 7. maj.    
Vi ønsker jer alle sammen en god dag og siger tillykke til jer.  

Da vores lokaler bliver brugt rigtig meget – kirkekaffe, unge-voksne- 
arrangement hver mandag, specielle arrangementer og undervisning, 
giver det et vist slid på vores lokaler. Derfor vil der blive arrangeret en 
hovedrengøringsdag med fælles spisning. 
 

Revisor: 

Efter ca. 20 års tro tjeneste med at revidere vores regnskab både i 
Vejle og Fredericia takker Ronald Mikkelsen af som revisor. Vi siger 
tusind tak for mange års revidering til ham. Hvem kender vi der kan 
løfte denne opgave i fremtiden? 
 

TAK TIL ALLE DER HJÆLPER TIL I VORES SOGN MED DE MANGE 
OPGAVER DER ER!                            

Reserver allerede nu dagen til Øm-valfarten søndag den 4. juni. 
 

På menighedsrådets vegne ønskes i alle en god fastetid med tid til 
fordybelse og en glædelig påske.     

Stephan Hoyos  
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Kalender marts – juni 2023 

24.02. fredag 

kl. 17.00 
 

kl. 19.00 

 

Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

Ukrainsk-katolsk Liturgi til minde for 
krigens ofre 

26.02. søndag 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

kl. 18.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe og 
voksenkatekese  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Fastevesper på latin 

03.03. fredag kl. 17.00 
Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

03. - 
05.03. 

  Første-kommunions-lejr på Øm 

04.03. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

Lørdag for Jomfru Marias Uplettede Hjerte: 

tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Sekst 

05.03. søndag 
kl. 10.00 

kl. 18.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe  

Fastevesper på latin 

10.03. fredag kl. 17.00 
Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

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

17.03. fredag kl. 17.00 
Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

18.03. lørdag kl. 9.15 Kommunionskatekese 

19.03. søndag 

kl. 10.00 

kl. 12.30 

kl. 16.30 

kl. 18.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Liturgisk retrætedag (se s. 14) 

Højmesse på latin 

Fastevesper på latin 

23.03. torsdag kl. 19.00 Forsangeraften (SNH) 

24.03. fredag kl. 17.00 
Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

25.03. lørdag 
kl. 15.00 

kl. 16.00 

Barnedåb 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

26.03. søndag 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe og oplæg v/ 
Emily Albrecht (se s. 18) 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

31.03. fredag kl. 17.00 
Hl. Messe, derefter korsvejsandagt, 
eukaristisk tilbedelse og skriftemål 

01.04. lørdag 

kl. 9.15 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

Kommunionskatekese (SNH) 

Lørdag for Jomfru Marias Uplettede Hjerte: 

tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Sekst 

02.04. søndag 

 

kl. 10.00 

 

kl. 18.00 

Palmesøndag 

Højmesse med palmeprocession, derefter 
kirkekaffe 

Fastevesper på latin 
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06.04. torsdag 

kl. 9.00 

kl. 19.00 
 

Skærtorsdag 

Tenebræ (morgenbøn) 

Højmesse, derefter tilbedelse af Det 
allerhelligste sakramente (Andagt for Kristi 
dødsangst)  

07.04. fredag 

 

kl. 9.00 

kl. 15.00 

kl. 18.00 

Langfredag—faste- og abstinensdag 

Tenebræ (morgenbøn) 

Passionsliturgi, derefter skriftemål 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

08.04. lørdag 

 

kl. 9.00 

kl. 11.00 

kl. 11.30 

kl. 21.00 

Påskelørdag 

Tenebræ (morgenbøn) 

Velsignelse af påskemad 

Velsignelse af påskemad 

Påskevigilie 

09.04. søndag 

 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 15.00 

kl. 18.00 

Påskesøndag 

Højmesse  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på tamilsk 

Højtidelig påskevesper på latin 

10.04. mandag 

 

kl. 10.00 

kl. 17.00 

kl. 18.00 

Anden Påskedag 

Højmesse 

Hl. Messe på latin 

Højtidelig påskevesper på latin 

11.04. tirsdag 

kl. 16.30  

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkrans 

Hl. Messe 

Påskevesper på latin 

13.04. torsdag kl. 19.00 Forsangeraften (SNH) 
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15.04. lørdag 

kl. 11.30 

kl. 13.00 

kl. 16.00 

Hl. Messe, Sekst 

Vielse 

Børnekatekese på polsk (SNH) 

16.04. søndag kl. 10.00 
Højmesse med barnedåb, derefter kirke-
kaffe og oplæg v/ Helge Clausen (se s. 15) 

18.04. tirsdag 

kl. 16.30 

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkrans 

Hl. Messe 

Vesper, derefter menighedsrådsmøde 

22.04. lørdag 

kl. 9.15 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

kl. 14.00 

kl. 16.00 

Kommunionskatekese 

Hl. Messe 

Sekst 

Barnedåb 

Børnekatekese på polsk 

23.04. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

29.04. lørdag 
kl. 10.00 

kl. 11.30 

Første hellige kommunion (hold 1) 

Første hellige kommunion (hold 2) 

30.04. søndag 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

Højmesse - taksigelsesmesse for første-
kommunikanterne, derefter kirkekaffe  

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

05.05. fredag 
kl. 16.00 

 

Firmelse v/ biskop Czeslaw 

ingen messe og tilbedelse kl. 17.00 

06.05. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

Lørdag for Jomfru Marias Uplettede Hjerte: 

tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Sekst 
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07.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10.00 

 

kl. 12.00 

Rosenkrans 

Højmesse - taksigelsesmesse for 
firmanderne, derefter kirkekaffe  

valfart til Jelling (se s. 11) 

09.05. tirsdag kl. 19.00 økumenisk kirkevandring, start i Sct. Nicolai 

11.05. torsdag kl. 19.00 Forsangeraften (SNH) 

13.05. lørdag kl. 16.00 Børnekatekese på polsk 

14.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10.00 

 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Rosenkrans 

Højmesse (uden røgelse), derefter 
kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

18.05. torsdag 
 

kl. 10.00 

Kristi Himmelfart  

Højmesse  

21.05. søndag 

kl. 9.30 

kl. 10.00 

  

Rosenkrans 

Højmesse, derefter kirkekaffe og 
voksenkatekese 

23.05. tirsdag 

kl. 16.30 

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkrans 

Hl. Messe 

Vesper, derefter menighedsrådsmøde 

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

28.05.  søndag 

 

kl. 9.30 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

Pinsedag 

Rosenkrans 

Højmesse 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

29.05. mandag 
 

kl. 10.00 

Anden Pinsedag 

Højmesse 
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03.06. lørdag 

 

kl. 10.30 

kl. 11.30 

kl. 12.00 

Lørdag for Jomfru Marias Uplettede Hjerte: 

tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål  

Hl. Messe 

Sekst 

04.06. søndag 
 

kl. 9.00 

Bispedømmets valfart til Øm 

Højmesse (uden røgelse) 

09.06. fredag kl. 17.00 Hl. Messe, derefter tilbedelsesaften 

11.06. søndag 

kl. 10.00 

kl. 13.00 

kl. 17.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Hl. Messe på polsk 

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

18.06. søndag kl. 10.00 Højmesse, derefter Sct. Norberts fest 

22.06. torsdag kl. 19.00 Forsangeraften (SNH) 

25.06. søndag 
kl. 10.00 

kl. 13.00 

Højmesse, derefter kirkekaffe 

Ukrainsk-katolsk Liturgi 

Valfart fra Vejle til Jelling 

Søndag den 7. maj går vi efter høj-
messen og kirkekaffen på pilgrims-
vandring fra Sct. Norberts til Jelling 
Kirke. Undervejs hører vi om historien 
bag stedet for "Danmarks dåbsattest", 
beder rosenkransen, synger og nyder 
den smukke natur; efter en andagt i 
Jelling Kirke tager vi toget tilbage til 
Vejle.  
Alle er velkomne til at deltage; turen 
på 15 km forudsætter dog en til-
strækkelig fysisk kondition.  
Flere oplysninger følger senere.     
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Caritas 

Med stor glæde kan jeg fortælle at det lykkedes at få samlet en 
Caritas-gruppe på tværs af nationaliteter. 

Vi mødtes første gang 22/1 for at drøfte de opgaver og aktiviteter der 
kan skaffe midler til det arbejde Caritas Danmark gør her i landet og 
rundt omkring i verden for de mange mange millioner mennesker i 
nød, primært på grund af krige og naturkatastrofer, men også med 
støtte til mennesker der lider under ensomhed og andre 
vanskeligheder, hvor omsorg og støtte kan forbedre deres tilværelse.  

Gruppen består af  Malgosia Rutkowska, Olha Volkova, Thu Thi Dao, 
Steen Balslev og mig. 

Der er stor lyst, energi og kreativitet i gruppen til at komme igang, og 
nu er vi så startet. Der er koordineret med menighedsrådet og 
besluttet at vi står for alt ved fastemiddagen 12/3 og høstfesten.  

Vi vil selvfølgelig løbende være opmærksomme på andre tiltag der 
kan vise sig.  

Allerede nu undersøges der om behov og muligheder for samvær med 
frivillige omkring et kaffebord 1-2 gange om måneden, i første 
omgang for Ukrainere, men og måske på sigt også for andre. 

I skrivende stund (2/2) forbereder vi fasteaktiviteter og fastemiddag. 

Adventsindsamlingen gik til Ukraine, hvor der på landsplan blev 
indsamlet 1,1 mio. kr., et flot og meget stort beløb i en tid hvor også 
mange danskere oplever økonomisk nedgang. Jeg har ikke det eksakte 
beløb for vores indsamling, men der blev i alt solgt 50 Caritas-lys og 
øvrigt salg ved adventsfesten 27/11 gav ca 1000 kr. – TAK! Overskud 
ved salg af kirkens lys gav 5.500 til Caritas i 2022.  

MEN kære alle i menigheden, gruppen har brug for flere frivillige når 
vi hen ad vejen måske opfordrer til dette, og vi har også brug for jeres 
forslag og ideer til evt. andre Caritas aktiviteter.  

Kærlig hilsen Inge, men ring eller skriv gerne til mig  på tlf 24416615, 
mail: ingeholst2016@icloud.com. 

Inge Holst 
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Sct. Norberts Unge (SNU) 

 

Også vores unge har gjort en stor indsats til gavn for Caritas: med 
firmanderholdet lavede de en masse småkager og tilbød dem ved 
kirkekaffen 2. søndag i advent. Indsamlingen beløb sig til 1707 kr.   
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Søndagsprogram i Sct. Norberts 

 

Vores foredrags- og katekeseprogram er kommet rigtig godt i gang – 
tak for jeres opbakning! Vi glæder os allerede til de næste 
arrangementer som er:  

 

Søndag 16. april 2023, kl. 11.00 i SNH 

 

Helge Clausen  

vil fortælle om  

Jomfru Marias tre huse: 
Nazareth, Loreto og 

Efesos. 
 

Bebudelsen af Jesu fødsel 
skete i Marias hus i 
Nazareth. Resultaterne 
fra arkæologiske udgrav-
ninger gennemgås og 
legenden om, at huset i 

middelalderen blev flyttet til byen Loreto på den italienske østkyst 
diskuteres. Efter traditionen døde Jomfru Maria i et hus nær Efesos i 
det nuværende Tyrkiet, hvor det stadigvæk findes. 

Helge Clausen har i store dele af sit arbejdsliv været ansat som 
seniorforsker på Statsbiblioteket i Aarhus. 

Han blev oprindeligt universitetsuddannet i psykologi og 
informationsvidenskab.  

En stor interesse for historie og viden om Den katolske Kirkes lære og 
udvikling mundede i 2005 ud i en doktorgrad fra det pavelige akademi 
for teologi i Kraków, Polen. 



 

16 

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: 

 

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.     

Personalia 

Dåb 

Kaja Halina Mazurek 03.12.2022 

Tywin Kaniaru Ongoro 04.12.2022 

Madeleine Anna Joséphine Mast-van der Sterren 07.01.2023 

Emilie Pinderup Fonsmark 11.02.2023 

Ava Teresa Matilde Hauerslev Polak-Andersen 19.02.2023 

Gud velsigne og bevare jer! 
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Årsmøde i Retten til Liv: "Forsvar for 

ufødte i en verdslig kultur" 
 

I anledning af 50-året for fri abort i Danmark har Retten til Liv inviteret 
Emily Albrecht, som er ansvarlig uddannelsesleder ved Equal Rights 
Institute, til årsmødet i Vejle. Equal Rights Institute, som Retten til Liv 
har et tæt samarbejde med, er en pro-life organisation i USA, som 
udruster unge til at tale om abort med logiske og overbevisende 
argumenter på en empatisk og imødekommende måde.  

Som Emily selv siger: "Jeg ønsker at give unge pro-life’ere mulighed 
for at vende karikaturen af pro-life-bevægelsen på hovedet og blive 
kendt som de mest kærlige, respektfulde og sagligt argumenterende, 
som deres jævnaldrende nogensinde har mødt." 

Emily har meget erfaring med dialog-arbejdet blandt studerende, hun 
er en efterspurgt foredragsholder og optræder jævnligt i interviews og 
debatter på TV og radio i USA. 

I vores samfund, som hylder fri abort, har vi brug for gode argumenter 
og viden om førelse af en samtale om abort, så vi kan vende debatten 
til en samtale om de ufødtes ligeværd og kæmpe for anerkendelsen 
og beskyttelsen af de allermindstes ret til livet. 

Program d. 25. marts: 

Kl.   9.30: Ankomst, kaffe og rundstykker 
Kl. 10.00: Foreningens årsmøde ifølge vedtægterne  
                  Hør bl.a. om foreningens tiltag i forbindelse med 50 året 
Kl. 12.15: Frokost 
Kl. 13.00: Markering af Retten til Livs 30 års jubilæum: Abortkampen  
         dengang og i dag – er der en læring? v. Orla Villekjær 
Kl. 13.30: Forsvar for ufødte i en verdslig kultur 
                  Foredrag ved Emily Albrecht fra Equal Right’s Institute 
                  NB Der vil være oversættelse af foredraget 
Kl. 15.15: Kaffepause 
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Kl. 16.00: Økumenisk gudstjeneste v. bl.a. Orla Villekjær 
Kl. 16.45: Afrunding af årsmødet   
Dato: lørdag 25. marts kl. 9:30-17:00. 
Sted: Vor Frelser Kirke, Jernbanegade 26, 7100 Vejle. 
Pris for deltagelse i årsmødet inklusiv forplejning undervejs: 150 kr., 
250 kr. for par. 
Foredraget alene: 100 kr. Halv pris for studerende og unge under 25 
år. Børn gratis. 
 
Tilmelding til sekretariatet: ellen@rettentilliv.dk / tlf.: 47 52 44 84. 
Hvis frokost ønskes, er seneste tilmeldingsfrist 22. marts. 
NB Der er gode rammer for at medbringe børn. 

 

Emily til kirkekaffe 

Emily er katolik, og efter Højmessen 
den 26. marts vil hun holde et fore-
drag til kirkekaffen. Der vil være rige 
muligheder for at stille hende 
spørgsmål.  

 
 

En ny måde at tale om abort på - for unge 
Det kan være svært og ensomt at være imod abort i vores samfund. 
Det er også et meget følsomt emne at tale om. Emily kæmpede selv 
som pro-lifer med omgivelsernes afvisning og foragt under sin studie-
tid, men hun har nu en bedre og meget mere effektiv tilgang til abort-
modstand.  
Er du ung, så kom og mød Emily søndag aften, hvor vi vil tale om abort 
på en ny måde. Det er ligeledes en fremragende mulighed for at stille 
hende alle de spørgsmål, man har på hjerte. 
Der vil være pizza, og tilmelding er ikke nødvendig.  
Tid: 26. marts kl. 18:00-21:00.  
Sted: Frimenigheden Broen, Olgas Vej 14-18, 7100 Vejle. 

 

Pauline Bałaban 
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Lektorer 

05.03. Simon Vu  

12.03. Inger Marie Hilling 

19.03. Remmon Washington 

26.03. Birgitte Balsløv 

02.04. 
Inge Holst 
Benedicte Knudsen 

07.04. 
Inge-Merete Cliquet 
Nis Schmidt 

08.04. 
Jon Hansen 
Per Abrahamsen 

09.04. Britta Abildsten 

10.04. Simon Vu 

16.04. Robert Devereux 

23.04. Sv. Aa. Jeppesen 

30.04. Inger Marie Hilling 

07.05. Jon Hansen 

14.05. Birgitte Balsløv 

18.05. Remmon Washington 

21.05. Inge Holst 

28.05. Benedicte Knudsen 

29.05. Inger-Merete Cliquet 

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 Tetiana og hvor vi også 
fordeler forsangertjenesterne. 

Vi mødes torsdag kl. 19.00 på følgende datoer:  

23/03—13/04—11/05—22/06  

Du kan også få flere oplysninger hos                                                          
Benedicte Knudsen, Mail: bkk@urlev.dk og  Mobil: 31106636. 

Deadline Næste nummer udkommer juni 2023.  

Indlæg til bladet (frem til 01.09.2023) afleveres senest 14.05.2023 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 kontonr. 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 

Rosenkrans på latin 

Messe på latin* 

Tirsdag kl. 16.30 

kl. 17.00 

kl. 17.30 

Rosenkrans 

Messe (missa summa) 

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*  


