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Kære menighed
I år begynder adventstiden sent. Vi skal vente indtil den 3. december for at
kunne fejre den 1. søndag i advent. Den 4. søndag i advent fejres den 24.
december, juleaftensdag. Det vil nok forvirre en del kirkegængere. Selvom
adventstiden også i år har 4 søndage, varer den dog kun 3 uger. Vi kan og skal
ikke slette den 4. adventssøndag på den liturgiske kalender.  I vores Sct. Knuds
kirke fejrer vi den 4. adventssøndag juleaftensdag søndag den 24. december
kl. 10.00! I vores menighed har vi ingen tradition for en julemesse juleaftens-
dag om eftermiddagen. Det har vi så heller ikke i år.

Fejringen af Jesu fødsel begynder i vores kirke med midnatsmessen den 24.
december kl. 24.00!

Og så er der atter højmesse igen den 25. december kl. 16.00. Ligeledes 2.
juledag den 26. december kl. 16.00.

December måned er en dejlig julemåned. Men hele juleforberedelsen og den
kommercielle jul har desværre fortrængt “advents“ tanken eller bedre virke-
ligheden, som dog er fundamentet for vores kristne tro: “Advent betyder Jesu
komme - på alle måder. Først og fremmest hans komme til verden - dengang.
Men tillige også hans komme i vort menneskelige fællesskab her og nu, der
igen må ses i sammenhæng med hans endelig komme: hans åbenbaring på den
yderste dag, som der netop tales om i liturgien på den 1. søndag i advent“
(Den hollandske katekismus for voksne/Kateketcentralens Forlag København
1970. side 73).

Vi kan ikke opleve adventstidens rigdom, virke, stille glæde på strøget, ikke i
julehandlen, desværre heller ikke i mange hjem, men heldigvis endnu i kirken.

Her minder den liturgiske lilla farve om adventstidens bodskarakter. Advents-
kransens, som lyser mere og mere efterhånden som der tændes et lys på hver
adventssøndag, bringer lys i vort eget og verdens mørke. For Kristus er ver-
dens lys. I de smukke adventssalmer får vi lov til at give luft for vores dybeste
længsel efter Jesus,Guds Søn, født af jomfru Maria, vor Herre og Bror.

Adventstiden er noget andet og meget mere end blot at vente på jul, festen for
Herrens komme. Det er en aktiv forberedelse, en omvendelse fra alt det, som
fylder så meget i vort liv og som, når det kommer til stykket, ikke er de penge



og den tid værd, vi investerer i det. Sand omvendelse har noget at gøre med
barmhjertighed, tilgivelse og forsoning.

Her er skriftemålet (bodens og forsoningens sakramente) den mest oplagte,
mest enkle, ærlige og  mest personlige akt, vi kan gøre.

Desværre råder vores Sct. Knuds kirke ikke over en “rigtig“ skriftestol. Men
derfor er skriftemålet ikke afskaffet. Der er flere, der aftaler en tid til et skrif-
temål. Mange i vores menighed går til skrifte hos en præst, der taler ens oprin-
delige modersmål. Når mange synes, at det godt kan betale sig med en indkøbstur
til Aarhus, syd for grænsen, London, så kan det vel ikke være uoverkommeligt
med en “skriftemålstur“ til et nabosogn, efter at have aftalt en tid med præsten
der. Gå ikke glip af de muligheder, der gives os. Der er ikke langt til Sct.
Michaels kirke i Kolding (p. Gregers Mærsk-Kristensen) eller Sct. Norberts
Kirke, Vejle (p. Henri Kerkhofs).

Tiden går. Og det går stærkt. I marts måned er det 4 år siden, vi havde menig-
hedsrådsvalg.

Den 18. marts 2018 er der atter menighedsrådsvalg. Jeg håber, at flere af jer
vil lade sig opstille til denne vigtige og uundværlige tjeneste i kirken. Mere
om det her i bladet.

Godt menighedsrådsvalg!
Jeg ønsker jeg alle en god og velsignet advent, jul og nytår 2018.

P Jan Ophoff O. Præm
Sognepræst



Menighedsrådsvalg 18. marts 2018

Sct. Knuds Menigheds valgstyrelse
Menighedsrådet har på sit sidste møde af 25. oktober 2017  vedtaget, at det
kommende menighedsråd skal bestå af 5 valgte menighedsmedlemmer, der
sammen med sognepræsten udgør menighedsrådet.

Menighedsrådet har bedt tre personer om at danne en “Valgstyrelse“, som skal
tage sig af forberedelsen til menighedsrådsvalget og afviklingen af valget sel-
ve dagen den 18. marts 2018. De tre personer er Leif Starostka, Lasse Larsen
og Kirsten Hansen.

Valgstyrelsen har konstitueret sig med Leif Starostka som formand.

Vigtige datoer i forbindelse med valget
12. januar 2018 Bispekontoret udsender valglister.
17. januar 2018 Den lokale valgliste fremlægges til gennemsyn. Det er kun

menighedens medlemmer, der må se listen. Den er ikke of-
fentlig.

4. februar 2018 Menighedsmøde og orientering om valget.
18. februar 2018 Vælgere skal være opført på valglisten. Valglister inddrages.

Sidste frist for at stille kandidater. Sidste frist for at medde-
le ændringer til valglisten.

21. februar 2018 Endelige valglister udsendes fra bispekontoret.
22. februar 2018 Kandidatliste fremlægges af lokal valgstyrelse.
23. februar 2018 Første mulighed for afgivelse af brevstemme.
17. marts 2018 Sidste frist for afgivelse af brevstemme.
18. marts 2018 Menighedsrådsvalg.

Alle menighedsmedlemmer over 16 år, der er optaget på valglisten, kan opstil-
le eller opstilles til valget. Det er derfor vigtigt, at man kontrollerer, at ens
navn er med på valglisten, både hvis man vil opstille og hvis man vil stemme,
idet det kun er personer opstillet på listen, der har mulighed for at stemme. Det
er en forudsætning, at man selv eller husstanden samlet betaler kirkeskat.

Der vil efter valget blive afholdt kursus for menighedsrådene, hvor rådenes
arbejde og ansvar vil blive gennemgået. Kurserne holdes 4 steder i landet.

Kandidaterne til menighedsrådsvalget vil blive præsenteret i næste nummer af
sognebladet, der ligge i kirken søndag den 28. februar.

Menighedsrådets opgaver
Uddrag af “Vedtægt for menighedsråd pr. 22. december 2015“ kap. IV

§ 4 Menighedsrådet er organ for alle menighedsmedlemmers medansvar for



menighedens liv og vækst, og det er dermed medansvarligt for løsningen af de
opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsage-
lig angår menigheden. Rådet kan træffe beslutning vedrørende disse opgaver,
herunder om ansættelse og afskedigelse af personer i menighedens tjeneste.

Menighedsrådet kan dog ikke træffe beslutning i sager, hvis afgørelse i hen-
hold til almindelige og/eller særlige bestemmelser er forbeholdt menighedens
præsteskab eller den kirkelige øvrighed, jfr. Stk. 2 samt § 9 stk. 6.

Stk.2. Som sjælesørger og leder af menigheden indtager sognepræsten en sær-
lig stilling i menighedsrådet, fordi han på særlig måde bærer ansvar for menig-
hedens enhed såvel som for enheden med biskoppen og dermed med hele Kirken.
Sognepræsten har således det endelige ansvar for evangeliets forkyndelse, for
liturgien og sakramentsforvaltningen. Dette ansvar har konsekvenser for be-
slutningstagningen i menighedsrådet, jfr. §9, stk. 6.

Stk. 3. Menighedsrådet kan af egen drift optage sager og forhold, som vedrø-
rer menigheden, til behandling og overvejelse.

Stk. 4. Menighedsrådet kan som led i sin virksomhed henvende sig til såvel
kirkelige myndigheder, herunder kirkelige råd og organer, som andre myndig-
heder, personer og råd.

Stk. 5. Sognepræsten og menighedsrådsformanden i fællesskab tegner menig-
heden i alle juridiske og økonomiske forhold. Sognepræsten og menigheds-
rådsformanden kan i fællesskab give andre prokura.

Vedtægterne kan læses på www.katolsk.dk under Menigheder/Menighedsråd

Menighedens kartotek
Det er for såvel det lokale kirkekontor som bispekontoret vigtig, at vi har de
rigtige oplysninger om menighedens medlemmer.

I begyndelsen af det nye år vil der blive sendt brev til alle medlemmer tilknyt-
tet Sct. Knuds Kirke, Fredericia, hvor vi beder om at få bekræftet, om de op-
lysninger vi har er rigtige. Samtidig vil vi gerne have oplyst eventuel mailadresse
og lov til fremover at bruge den.

For at kunne deltage i det kommende menighedsrådsvalg skal man være op-
ført med minimum fødselsdato.

Af hensyn til skattefradrag for kirkeskat er det en forudsætning, at kirken har
dit CPR-nummer.



1. kommunikanter - sæt X i kalenderen
Søndag den 14. januar
Katekese søndag!
I højmessen vil vi specielt bede for vore kommende 1. kommunikanter. Efter
messen er der informationsmøde for 1. kommunikanter og deres forældre, hvor
forældrene kan få svar på deres spørgsmål vedr. 1. kommunion.

Fredag aften den 26. januar - søndag den 28. januar
1. kommunionsweekend i ØM.
DUK (Danmarks unge Katolikker) organiserer også i år en weekend i Øm for
1. kommunikanter for menigheder fra Jylland/Fyn. Også vores 1. kommuni-
kanter deltager. Weekenden er fra fredag aften den 26. til søndag (efter froko-
sten) den 28. januar.
Weekenden er en del af børnenes undervisning. Menigheden betaler for bør-
nenes deltagelse. Mere information følger.

Søndag den 29. april 2018
1. Kommunion.

Søndag den 6. maj 2018:
Reception for 1. kommunikanter.

Kirken og Schüttens Skoles varmeanlæg
Som sikkert flere har bemærket er der svingende temperatur i kirken. Der vil
blive skiftet en regulator, som gerne skulle afhjælpe problemet.

I forbindelse med gennemgang af kirkens varmesystem blev varmeanlægget i
Schüttens Skole også gennemgået, og her blev det konstateret, at varmeanlæg-
get under trappen var tjeneligt til udskiftning på grund af gennemtæring.

Den 21. november blev anlægget skiftet, så fremover vil præsten forhåbentlig
ikke sidde og fryse på kontoret.

Nødvendige udgifter på omkring 40.000 kr., der vil påvirke årets regnskab i
negativ retning, men forhåbenligt også nedbringe de fremtidige varmeudgif-
ter.

Sognebladet på mail
Send en mail til  “sogneblad@sanktknudskirke.dk“ med angivelse af navn
og adresse, som det står bag på sognebladet. Hvis du også ønsker en trykt
udgave, så ligger det nyeste sogneblad altid til fri afhentning i kirken.





Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 - i fastetiden med korsvejsandagt

fredag kl. 11.00
Skriftemål: Efter aftale med præsten

December

Søndag d. 3. kl.14.30 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 1. adventssøndag Højmesse - Adventssfest

Søndag d.10. kl.16.00 2. adventssøndag Højmesse

Onsdag d. 13 kl.19.00 Skolens krybbespil - ingen Messe kl. 18.30

Søndag d.17.  kl.14.30 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 3. adventssøndag Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.24. kl.10.00 4. adventssøndag Højmesse
kl.24.00 Midnatsmesse - Glædelig jul!

Mandag d.25. kl.16.00 Herrens fødsel Højmesse

Tirsdag d.26. kl.16.00 2. juledag Højmesse

Onsdag d.27. Ingen messe

Søndag d.31. kl.16.00 Den Hel. Fam. Fest Højmesse

Januar

Mandag d. 1. kl.16.00 Maria, Gudsmoder Højmesse
Kollekt til Bibelselskabet

Søndag d. 7. kl.16.00 Herrens Åbenbarelse Højmesse - Nytårsreception

Søndag d.14. kl.14.30 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00  2. alm. søndag Højmesse

Præsentation af 1. kommunikanterne
Efter messen møde for 1. kommunikanter og forældre

Søndag d.21. kl.16.00 3. alm. søndag Højmesse - Kirkekaffe

Fredag d.26. 1. kommunionsweekend i Øm starter

Søndag d.28. kl.16.00 Sct. Ansgars fest Højmesse

Februar

Søndag d. 4. kl.14.30 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 Herrens fremstilling Højmesse med lysindvielse

Kirkekaffe

Søndag d.11. kl.16.00 6. alm. søndag Højmesse - Fastelavnsfest

Onsdag d.14. kl.19.00 Askeonsdag Messe med askepålæggelse

Søndag d.18. kl.16.00 1. søndag i fasten Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.25. kl.14.30 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 2. søndag i fasten Højmesse



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:
Jeremi Kiruparajan
Tlf. 60 29 01 38
jvkirup@gmail.com

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


