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Kære menighed

Søndag den 18. marts i år var der menighedsrådsvalg i vort bispedømme. For
vores vedkommende blev det til et fredsvalg. Man kunne ikke stemme om
kandidaterne, da der kun var opstillet 5 kandidater til de 5 pladser til det nye
menighedsråd. Tillykke til det nye menighedsråd og tak fordi I lod jer opstille.
Ligeledes en stor tak til det nu forhenværende menighedsråd.
Det er godt fredsvalget sikrede os et menighedsråd. Men et fredsvalg røber
dog, at ikke mange er villige til at lade sig opstille til et menighedsrådsvalg.
Kun 5 kandidater af 240 mulige i vores sogn. Det er da ikke just til at juble
over og dog ikke usædvanligt. For det afspejler en mentalitet, som desværre
mange foreninger i vore dage lider under: mangel på engagement. Idrætsfor-
eninger, fritids- og interesseklubber har svært med at finde frivillig arbejds-
kraft. Jyllandsposten havde den 10. maj som forsidestof “Danmark ligger i
bund på frivillighed og tredje halvleg - danskernes engagement halter efter
lande som Norge, Holland, Tyskland og Spanien“. Med “tredje halvleg“ for-
stås det sociale samvær.
Det er ikke meget anderledes for det kirkelige arbejde. Det er dog ikke et sort/
hvidt billede. Stadigvæk er der mange, der lejlighedsvis ihærdigt engagerer
sig. Men det er svært - og det gælder for hele vort bispedømme - at finde
frivillige til de “tunge“ poster: at være villig til at lade sig opstille til en
bestyrelsespost, være kandidat til menigheds-/pastoralråd, kateket,  kasse-
rer, sekretær, forsanger m.m. - her kniber det med at finde frivillige. Vi
kunne f.eks. ikke finde en kandidat til pastoralrådet. Vi har heldigvis fri-
villige til tunge poster som sognesekretær, regnskabsfører og sognebladet.
Tak til dem. Vi har længe manglet flere “forsangere“, der kan intonere
salmer og støtte sangen til messen i vores dejlige Sct. Knuds kirke, som
desværre hverken har en organist eller kan få støtte af min “sangstemme“.
Katekettjenesten har i flere år været vores akilleshæl. Her står den stak-
kels præst helt alene.
Vi efterlyser ikke specialister eller fuldtids medarbejdere, men flere der vil
påtage sig en opgave i menigheden. Jo flere vi er, desto mindre bliver arbejdet
for den enkelte, og arbejdet bliver mere spændende og inspirerende.
Som I kan se i sognebladet, går vi i september i gang med forberedelsen til
firmelsen og 1. kommunion. Undervisningen er en forudsætning for at kunne



modtage disse sakramenter.
Også i år vil vi være sammen med Sct. Norberts menighed i Vejle. Undervis-
ningen vil stort set være hver 3. lørdag fra kl. 10 med afslutning med messe kl.
14.00-14.45.
I skrivende stund ved vi heller ikke, hvor mange børn og unge der bliver til-
meldt i Vejle.
Kære forældre, husk at tilmelde jeres børn til den 1. Hl. Kommunion og jeres
unge til firmelsen.
1. Hl. Kommunion: børn der går i 3. klasse efter sommerferien.
Firmelse: unge der går i 7. eller 8. klasse efter sommerferien.
Kontakt sognepræsten, hvis de interesserede børn/unge er yngre eller ældre.
Datoen for firmelse: lørdag den 18. maj 2019 kl. 16.00 i Vejle. (Dog under
forbehold! Det afhænger af antallet af firmander. Derfor er det vigtigt, at alle
bliver tilmeldt til undervisningen, der starter i september. Den endelige dato
kan først fastsættes efter tilmeldingerne til firmelsen).
Datoen for den 1. Hl. Kommunion: søndag den 26. maj 2019 kl. 16.00.
Reception for både firmander og 1. kommunikanter: søndag den 26. maj 2019
efter messen.

P Jan Ophff O. Præm

Sognepræst

Personalia
Optagelse i kirken: Lars Nielsen 3. december 2017

Martin Armbrust 3. december 2017

  Tillykke med optagelsen

Dødsfald: Jens Jørgen Aunkilde 4. marts 2017

     Han hvile I fred.

1. HL. Kommunion:

Sct. Knuds Kirke, den 29. april 2018 Polen, den 13. april 2018

Jasmin Nguyen Bruno Artur Grzych

Jedrezej Lewicki Kacper Artur Grzych

Jenny Nguyen Andrea Nieweglowska -Jensen

Julie Baca Svendsen

Robertas Janusas                               Tillykke til vores første kommunikanter



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30

fredag kl. 11.00

Skriftemål: Efter aftale med præsten

Juni

Lørdag d. 2. kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d. 3. Kristi legems
og blods fest Valfart til Øm - ingen messe

Søndag d.10. 10. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.17. 11. alm. søndag  kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.24. Johannes Døbers fødsel kl.16.00 Højmesse

Juli

Søndag d. 1. Peter og Paulus kl.16.00 Højmesse

Onsdag d. 4. Ingen messe

Fredag d. 6. Ingen messe

Søndag d. 8. 14. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.11. Ingen messe

Fredag d.13. Ingen messe

Søndag d.15. 15. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.18. Ingen messe

Fredag d.20. Ingen messe

Søndag d.22. 16. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.29. 17. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

August

Søndag d. 5. 18. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.12. 19. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.19. Jomfru Marias optagelse i Himlen

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.26. 21. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Ingen hverdagsmesser

4. - 20. juli



Ny menighedsråd Sct Knudskirke.
Formand: Christian Gisler

Til daglig er jeg produktionschef, er gift med
Maybritt og vi har 2 børn.
Jeg har tidligere været i Sct Knuds menighedsråd
og forvaltningsråd i alt ca. 12 år. Derudover
sidder jeg i Sct Knuds Skolebestyrelse.
Mit fokusområde er børnene i menigheden og
samarbejde med de andre katolske menighe-
der

Næstformand: Klaus Ginnerup.

Er i lære som Industrioperatør. Jeg er gift med
Charlotte som er kirketjener i folkekirken,  har
2 voksne børn samt to børnebørn.
Jeg fotograferer meget og har udstillet. Hjem-
me er vi meget glade for vores have. Jeg stil-
lede op til menighedsrådet, fordi kirkeligt
arbejde er en måde at “give tilbage“ på.

Sekretær: Jørgen Baarurp

Jeg har tidligere været medlem af menigheds-
rådet i 2 omgange. Første gang da pastor Bur-
la var sognepræst og sidst da Thomas Birkheuser
var sognepræst.
I mange år var jeg ligeledes kirkeværge.
Min kone (Agnete) og jeg er nu bosiddende i
Valby, nær familie og børnebørn.
Sidste år løste jeg sognebånd til Sct. Knuds
menighed.
Et af mine fokuspunkter vil være vedligehol-
delse af Sct. Knuds Kirke.



Præstens ferie
Præsten holder ferie fra den  2. - 20. juli.

Der vil ikke være hverdagsmesser i præstens ferie.

Søndagsmesse ved p. R Minaert.

Har man brug for præst kan kirkekontoret i Vejle kontaktes tlf. 75 82 08 93.

Medlem: Mary Rabjerg

Jeg er født og opvokset i Irland, men kom til
Danmark for mange år siden.
Er dansk gift, har 2 børn og 2 børnebørn.
Jeg har været medlem af menighedsrådet for
en del år siden, men eftersom jeg har været en
del af den katolske menighed i Fredericia i
mange år, vil jeg gerne være med til at gøre
noget for den katolske kirke og menighed i Fre-
dericia, og det er grunden til, at jeg stillede op
til menighedsrådet.

Medlem: Juliet Petersen

Jeg har været i menighedsrådet i 4 år og vil
gerne tager 4 år mere.
Jeg deltager fordi jeg gerne vil hjælpe kirken.

Andre stillinger:

Kasserer og forretningsfører: Sven Jensen

Sognesekretær: Irena Erdmann

Det nye menighedsråd har deltaget i bispedømmets kursus for menighedsråd
den 5. maj i Vejle og afholdt et fælles overdragelsesmøde med det afgåede
menighedsråd, som fik en stor tak for deres indsats i 4 år.



Tilmelding Firmelse søndag den 18. maj 2019

CPR-nr  ……………...............

Navn  ……………………………………………………....................

Skole  ……………………………............… Klasse  ………….......

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

Tlf  ……………… e-mail  ………………………….........................

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke   ja    nej 

Firmandens underskrift  ………………………………...................

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

Vigtig! Dåbsattesten vedlægges i kopi
Afleveres/sendes senest 27. august 2018 til
Sognepræsten, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia

Firmelse lørdag 18. maj 2019
Biskoppen har meddelt firmelsesdatoen for Sct. Knuds Kirkes firmander i 2019
for de unge, som har forberedt sig ved at deltage i den ugentlige søndagsmesse
og har fulgt firmelseundervisningen. Firmelse lørdag eftermiddag den 18. maj
2019 i Sct. Norberts Kirke, Vejle, hvis firmandholdet ikke er for stort, ellers
har jeg bedt biskoppen få firmelse samme dag om formiddagen i vores Sct.
Knuds Kirke. Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i
skoleåret 2018- 19 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende
undervisning, som starter den 15. september.

Tilmelding forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat.

Sæt allerede kryds i kalenderen ved følgende lørdage

2018: 15/09 - 06/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 08/12

2019: 05/01 - 19/01 - 02/02 - 23/02 - 02/03 - 30/03 - 27/04 - 04/05 - 11/05.

Underviser: Sognepræsten og Anna Hoyos (Vejle)
 ................................................................................................................

Menighedens medlem i pastoralrådet
Ole Nisgaard Brink (Sct. Josefs menighed, Horsens) blev repræsentant i Pa-
storalrådet for vores Sct. Knuds menighed, samt Sct. Josefs menighed og Sct.
Norberts menighed.



1. Hl. Kommunion søndag den 26. maj 2019
Søndag den 26. maj 2019 kl. 16.00
Forældre til børn, der i det nye skoleår går i 3. klasse, og som ønsker, at deres
børn skal forberede sig til deres første Hellige Kommunion, bedes tilmelde
barnet til den forberedende undervisning, som starter 15. september. Der vil
være undervisning stort set hver 3. lørdag i måneden kl. 10.00 med efterføl-
gende messe kl. 14.00.

Tilmelding forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat.

Sæt allerede kryds i kalenderen ved følgende lørdage
2018: 15/09 - 06/10 - 27 /10 - 10/11 - 24/11 - 08/12
2019: 05/01 - 19/01 - 02/02 - 23/02 - 02/03 - 30/03 - 27/04 - 04/05 - 11/05
Søndag den 26. maj kl. 16.00: 1. Hellig Kommunion i Sct. Knuds kirke.
Efter messen reception for 1. kommunikanter og firmander.

 ...............................................................................................................
Tilmelding til 1.Hl. Kommunion søndag den 26. maj 2019

Navn  .……………………………………………………………….....

Barnets CPR.nr ………………………………......………...............

Skole  ………………………....…........   Klasse  ………...............

Forældre  ………………………………………………………….......

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

Tlf  ………………… e-mail………………………….......................

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke  ja    nej 

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

Vigtig! Dåbsattesten vedlægges i kopi
Afleveres/sendes senest 27. august 2018 til
Sognepræsten, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia

Ømvalfart søndag den 3. juni.
Højmessen med biskop Czeslaw kl. 14.30 i Øm.

Lørdag den 2. juni kl. 16.00, søndagsmessen fejres i Sct. Knuds Kirke
Søndag den 3. juni ingen messe i Fredericia

kl. 9.00  messe i Sct. Norberts Kirke, Vejle.



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

Sct. Knuds Kirke
Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia
sct.knudskirke.fredericia@gmail.com
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
Tlf.: 75 82 08 93 - Mob. 21 42 93 45

Menighedsrådsformand:
Christian Gisler
Tlf. 21 35 85 37
gisler.chr@gmail.com

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

Ingen hverdagsmesser

4. - 20. juli


