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Kære menighed

Efter en lang og varm sommerferie er skoleverdenen, mange arbejdspladser
og ligeledes menighedslivet atter kommet i gang. For vores vedkommende
begyndte det den 14. august med et fælles menighedsrådsmøde for vores egen
Sct. Knuds Menighed og Sct. Norberts Menighed. De to menigheder deler
ikke alene mig, som sognepræst, men deler også udgifterne til bil, kirkekontor
med mere. Fordelingsnøglen er efter antallet af menighedsmedlemmer. Det
har vi kørt med i de sidste par år, og selvom det ikke er muligt at gøre det op
med en millimeter retfærdighed, er begge menighedsråd dog enige om og til-
fredse med fordelingen af fællesudgifter.

Vores Sct. Knuds Menighed føler sig nogle gange sat i skyggen af storebror
Sct. Norbert. Det er rigtigt, vi fylder ikke så meget i sammenligning med Sct.
Norbert hvad angår antal af medlemmer, gudstjenester og økonomiske midler.
Men vi er fælles om det væsentlige: at være en menighed, der er et fællesskab
om Kristus, som vi møder i evangeliets forkyndelse, sakramenterne og Kir-
kens fællesskab, og så prøver vi at leve det i dagligdagen.

Vi har de samme forhåbninger og udfordringer. Begge sogne mangler nogle
ildsjæler til særligt børne- og ungdomsarbejde og katekese, især til at forbere-
de vore børn og unge til modtagelsen af den første hellige kommunion og
firmelse. Begge menigheder mangler i høj grad kateketer, hjælp til konvertit-
undervisning og katekese for voksne. På vores fælles menighedsrådsmøde var
vi klar over, at her kan og må vi hjælpe hinanden.
Katekesen til første kommunion og firmelse begynder lørdag den 15. septem-
ber. Det bliver et fællesprojekt for både Sct. Knuds og Sct. Norberts menig-
hed. I skrivende stund har jeg fået 7 tilmeldinger til første kommunion (1 fra
Sct. Knud og 6 fra Sct. Norbert) samt 9 tilmeldinger til firmelsen (1 fra Sct.
Knud og 8 fra Sct. Norbert). I Vejle får de børn og unge, som er elever på Sct.
Norbert Skole, deres forberedelse i klassens kristendomstimer. De er ikke med
i disse tal. Der kan melde sig flere til i sidste stund. Skynd jer: deadline er den
1. september!

I år er der undervisning stort set hver 3. lørdag, og vi begynder lørdag den 15.
september for begge hold: 1. kommunikanter og firmander. Det bliver mere
spændende med lidt større hold.  Det vil være godt for vore unge at opleve, at



de er flere katolikker, hvor de ellers til daglig ofte er enekatolik i skole- og
fritidssammenhæng. Der bliver i år færre undervisningsdage end vi havde før,
dog med flere timer, som gør det muligt at lære hinanden bedre at kende med
ekstra tid til leg og fællesspisning. Eftersom der er færre undervisningsdage,
er det vigtigt, at de tilmeldte børn og unge møder op hver eneste gang. Det er
en forudsætning for at kunne modtage sakramenterne.

Af praktiske grunde vil undervisningen generelt finde sted i Vejle. Datoerne
er angivet et andet sted her i Sognebladet. Den begynder kl. 10 og afslutter
med messe kl. 14.00 i Sct. Norberts kirke. Der laves mad til børnene. At spise
sammen skaber fællesskab. Jeg er glad for, at jeg har fået tilsagn fra nogle af
jer til at hjælpe mig med undervisningen. Jeg vil være kateket for 1. kommuni-
kanter og Anna Hoyos for firmanderne.

Katekesen er dog ikke et anliggende, som kun gælder børn og unge. Nej, vi
alle trænger til fordybelse, ja, fornyelse af vores katolske tro. Et af de tiltag,
som flere i begyndelsen var meget skeptiske overfor, er ægteskabskurset. Nogle
var bange for, at nu ville de unge ikke længere giftes i kirken. Det har desvær-
re været tilfældet for nogle få. Men for langt de fleste par - og ikke mindst den
ikke-katolske partner - har kurset være en berigelse. Bryllupsdagen fortjener
at få en gedigen forberedelse, der implicerer mere end selve festen, tøj og
fotografering. For os katolikker burde ægteskabet fejres som et sakramente: et
synligt og virksomt tegn på Guds kærlighed, som gør, at de nygifte bliver
medskabere i Guds skabelsesværk. Det gælder i øvrigt alle sakramenter. Det,
der sker ved modtagelsen af et sakramente, overgår i mangt og meget festen,
som holdes bagefter. Hvis festen får første prioritet, så går man desværre glip
at det væsentligste.

På det omtalte fælles menighedsmøde blev det ligeledes pointeret, at vi skulle
informere hinanden, hvis der sker nogle tiltag, som kunne have interesse for
begge menigheder. Derfor vil jeg orientere jer om, at vi i Vejle fra september
måned og fremover - den 3. søndag i måneden - lige efter højmessen kl. 10.00
over en kop kaffe og et stykke brød vil bruge 1½ time til i fællesskab at berige
vores tro. Vi vil læse pave Frans´ apostoliske skrivelse „Fryd jer og glæd jer -
om kaldet til hellighed af i dag“. Hæftet har 88 sider, fordelt over 4 kapitler.
Vi vil gennemgå et kapitel ad gangen. Man vil få mest ud af det, hvis man har
læst kapitlet i forvejen. Hæftet kan købes i kirken og koster 50 kr. Vi tager fat
på det 1. kapitel efter højmessen søndag den 16. september. Vi mødes i Sct.
Norberts Sal og afslutter senest kl. 13.00.

Det ville være alletiders med en fælles udflugt for ministranterne fra vores
menighed sammen med dem fra Vejle. Jeg vil gerne høre fra jer, hvis nogle vil
lægge bil til, og har nogle spændende ideer til, hvor vi kan tage hen.

Jeg kunne ligeledes tænke mig en fælles udflugt for de ældre fra begge menig-
hederne. Vi kunne starte i det små, ved at organisere et besøg for dem i hinan-



dens kirke (med messe og spisning). Sct. Knud kunne så indbyde de ældre fra
Vejle til at komme på besøg: frokost, messe, samvær. Så utroligt som det end
lyder har mange af Sct. Norberts katolikker aldrig set Sct. Knuds Kirke/Skole/
Børnehave, skønt der kun er 30 km mellem de to kirker.

Oftest skal der kun lidt god vilje til og nogle, der er med på ideen. Hermed er
bolden kastet op.

Jørgen Braarup har været i fuld gang med at få bevilget støtte fra Bevarings-
fonden og Kulturstyrelsen til at få lavet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde
ved vores kirke. Det lader til at lykkes. I fald vi får et positivt svar, vil over-
skuddet fra høstgudstjenesten søndag den 23. september gå til „Projekt Sct.
Knuds Kirke“.

Jeg ønsker jer alle et smukt og nåderigt efterår!

P Jan Ophff O. Præm

Sognepræst

Hvor skal vi hen?
Et passende spørgsmål til dagsordenen på vores fælles menighedsrådsmøde
med Sct. Norberts menighedsråd, som fandt sted tirsdag d. 14. august i Vejle.

Allerede i foråret var der et ønske om et samarbejde om fælles opgaver og
arrangementer.

Begge menighedsråd er ret nye i sammensætningen, og det første møde var
med henblik på at lære hinanden at kende; finde ud af, hvor vi kan lave en
fælles indsats. Det er ikke helt lige til, men vi er indstillet på at finde ud af det.
Vi er dog enige om at lave en fælles indsats på børne- og ungdomsarbejdet,
men mulighederne er mange og vi har ikke besluttet noget endnu.

Rådenes regnskabskyndige, Jutta Dorph-Petersen og Sven Jensen fortalte om
fordelingen af vores fælles udgifter, og der blev ellers talt ivrigt om ideer til
gavn for begge sogn.

Pastor Ophoff efterlyste kateketer til at hjælpe sig med undervisning af fir-
mander. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, så kontakt ham venligst.

Vi havde desuden besøg af Ole Brink fra Horsens. Ole er nyvalgt til pastoral-
rådet og fortalte om sine tanker og oplevelser som nyvalgt.

Klaus S. Ginnerup



Firmelse 2019
Lørdag den 18. maj 2019 kl.16.00

i Sct. Norberts Kirke, Vejle

Første Kommunion 2019
efter aftale med forældrene

Undervisning

Sct. Norberts Hus, Blegbanken 2, 7100 Vejle

fra kl. 10.00, afsluttes med messe i kirken kl.14.00 - kl. 14.45

Det er vigtigt, at børnene møder op til undervisningen

Sæt kryds i kalenderen ved følgende lørdage:

 2018

15/9 - 6/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12

 2019

5/1 - 19/1 - 2/2 - 23/2 - 2/3 - 30/3 - 27/4 - 4/5 - 11/5

11/5 er der forberedelse med skriftemål

Det sker i Vejle
Den 3. søndag i måneden - lige efter højmessen kl. 10.00

Over en kop kaffe og et stykke brød vil vi bruge 1½ time til i fællesskab at
berige vores tro.

Vi vil læse pave Frans´ apostoliske skrivelse “Fryd jer og glæd jer - om kaldet
til hellighed af i dag“.

Vi tager fat på det 1. kapitel efter højmessen søndag den 16. september.

Vi mødes i Sct. Norberts Sal og afslutter senest kl. 13.00.



Menighedens regnskab 2017
Kirkeskat er på niveau med sidste år, men kollekter er faldet med 6.630 kr.
Der har været en indtægt på 7.650 kr. på udlejning af kirkebygningen - denne
indtægt kan ikke forventes fremover.
Indtægterne har samlet været 3.343 kr. højere end 2016.
Udgifterne har samlet været 32.379 kr. højere end 2016. Dette skyldes én-
gangsudgifter til ny varmeunit i Schüttens Skole og nyt udhængsskab ved kir-
kens indgangsdør. Disse to punkter udgør tilsammen 43.610 kr.
Der er henlagt 8.030 kr., som svarer til indsamlet til renovering af kirken.
Før indtægter fra udlejning har der været et underskud på 40.074 kr. Udlejnin-
gen har givet et overskud på 60.135 kr. Samlet har der været et overskud på
20.267 kr.

Sven Jensen

Driftregnskab 1. januar - 31. december 2017
Note Indtægter 2017 2016 Budget 2018

Kirkeskat + sognebidrag 170.448,00 168.720,00 170.000,00
Kollekter m.m 30.626,51 37.256,99 38.000,00
Kollekter til andre formål 8.438,50 9.000,50 8.000,00
Diverse indtægter 17.125,50 9.561,00 5.000,00

1 Godkendte indsamlinger 8.030,24 7.086,51 0,00
Indtægter i alt 234.668,75 231.625,00 221.000,00

Udgifter
2 Kirke, præstebolig, menighedshus 82.735,94 85.885,76 87.000,00

Kultusudgifter 2.985,75 1.776,17 3,500,00
3 Vedligeh. bygninger og inventar 50.136,93 11.324,95 11.000,00
4 Nyanskaffelser 7.298,00 1.450,95 1.000,00

Lønninger 0,00 0,00 0,00
Kontorudgifter/sogneblad 5.618,06 10.466,59 11.600,00
Pastorale udgifter 2.789,54 3.695,05 4.500,00
Kørselsudgifter 12.300,43 16.417,31 13.000,00
Diverse udgifter 7.667,50 1.846,91 2.500,00

5 Henlæggelser 8.030,24 13.676,51 0,00
Afgift til bispedømmet 86.715,20 82.796,00 92.450,00
Kollekter andre formål end sognet 8.438,50 9.000,50 8.000,00
Udgifter i alt 274.716,09 238.336,70 234.550,00
Resultat før lejeindtægt -40.047,34 -6.711,70 -13.550,00
Overskud udlejning 60.315,04 12.771,74 62.526,40

Resultat efter udlejning 20.267,70 6.060,04 49.000,40

Der var desværre ikke plads til regnskabet i sidste nummer, men her er det.



Status 31. december 2017

Aktiver

Kontant 2.000,00
Indestående i Danske bank 143.250,10
Kirkeskatafregning 4. kvt 31.259,80
Mellemregning 12.170,31
Renovering Lilleskolen 202.067,23
Aktiver i alt 390.747,44

Passiver

Egenkapital primo 109.694,07
Årets resultat 20.267,70
Tilbageført hensættelse 6.385,00
Egenkapital ultimo 136.346,77
Renoveringslån 188.910,97
Indgået depositum 30.000,00
Hensat 35.489,70
Passiver i alt 390.747,44

Note
1 Indsamling til renovering af kirkebygningen.
2 Dækker omkostninger til forsikring, forbrug og menighedens andel

af præstens boligudgifter.
3 Primært udgifter til ny varmeunit i Schüttens Skole
4 Primært nyt udhængsskab
5 Godkendt indsamling til renovering

Ejendomsværdi er ikke medtaget i regnskabet men udgjorde ved sidste
offentlige vurdering 2.300.000.

Ny mail
Sogn, præst og menighedsrådsformand har fået nye mail:

Sogn: sogn@sanktknudskirke.dk

Præsten: sognepraest@sanktknudskirke.dk

Menighedsrådsformand: formand@sanktknudskirke.dk



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.00

September
Lørdag d. 1. “Katolsk“ fodboldstævne i Horsens

Søndag d. 2. 22. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Onsdag d. 5. kl.19.00 “Sangaften“ i menighedslokalet

Lørdag d. 8. Tamilsk Kulturfestival i Kolding
kl.16.00 Sct. Michaels Kirke, Kolding

Messe-procession-spisning

Søndag d. 9. 23. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Lørdag d.15. kl. 9.00 - 13.00 Sct. Knuds Skoles høstfest

Lørdag/søndag d. 15. og16. Erritsø Fællesskole
DUK´s 70 års jubilæum

Søndag d.16. 24. alm. søndag  kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.23. 25. alm. søndag kl.16.00 Højmesse
Høstgudstjeneste - Fællesspisning
Husk høstgaver som efter messen
bliver solgt til fordel for “Kirkeprojekt
Sct. Knuds Kirke“

Søndag d.30. 26. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kollekt Kat.menighedsp.

Oktober kl.15.40 Rosenkransbøn før højmessen

Lørdag d. 6. Efterårets rengøringsdag i og omkring
kirken og Schüttens skole

Søndag d. 7. 27. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.14. 28. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.21. 29. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.28. 30. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kollekt Verdensmission

November
Søndag d. 4. Alle Helgens kl.15.00 Assistens Kirkegård

Bøn for menighedens afdøde
kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.11. 32. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kollekt Peterspenge

Søndag d.18. 32. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.25. Jesus Kristus, U.K. kl.16.00 Højmesse

Fredag d.30. Sct. Knuds Skoles julemarked



Afsender: Sct. Knuds Menighed, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia

Sct. Knuds Kirke
Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia
sogn@sanktknudskirke.dk
www.sanktknudskirke.dk

Messetider
Onsdag kl. 18.30
Fredag  kl. 11.00
Søndag kl. 16.00  Højmesse
Skriftemål: Efter aftale med præsten

Sognepræst:
Jan Ophoff O. Præm.
Fjellegade 2, 7100 Vejle
sognepraest@sanktknudskirke.dk
Tlf.: 21 42 93 45

Menighedsrådsformand:
Christian Gisler
formand@sanktknudskirke.dk
Tlf. 21 35 85 37

Sogneblad:
Ansvarshavende: Jan Ophoff O.Præm.
Deadline:15. november


