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Kære menighed

På kirkeårets sidste søndag  fejrer vi festen for Jesus Kristus, Universets Kon-
ge. Ved kirkeårets afslutning giver vi alt, hvad året har givet os af glæde og
sorg, af vækst og mistede chancer til Universets Herre og beder ham om at
give alt det gode i og omkring os evighedsværdi og at befri os for alle de
byrder, som forskyldt eller uforskyldt tynger os. Jeg takker jer for jeres indsats
for vores menighed og jeres hjælp og støtte i min sognepræstelige gerning.

 I skrivende stund er håndværkere i gang med at udføre reparations- og vedli-
geholdelses arbejde ved vores ærværdige Sct. Knuds Kirke. “Projekt 2018“ er
i fuld gang. Tak for de gaver, der allerede er kommet. Og tak til alle jer, der vil
give et bidrag. Se beskrivelsen af “Projekt 2018“ inde i bladet eller på sedlen
bag i kirken.

Katekesen for vores 2 første kommunikanter og vores 4 firmander er ligeledes
i fuld gang. Det er i samarbejde med Sct. Norberts Kirke i Vejle. Af praktiske
grunde sker undervisningen i Vejle, idet kirken der har 2 store hold: 14 første
kommunikanter (+ 8 kommunikanter på Sct. Norberts Skole) og 18 firmander
(+ 12 firmander på Sct. Norberts Skole). Det er skønt med så mange børn og
unge, men også en stor udfordring. Desværre har den store gruppe firmander
kun 2 kateketer, og jeg står alene som kateket for første kommunikanterne,
men får dog en hjælpende hånd med fra Natalia. Det ville være dejligt, hvis
flere i menigheden kunne hjælpe til de lørdage, undervisningen foregår. Sig
blot til, så finder vi ud af.
Som lille menighed har vi ikke så mange muligheder for at engagere fore-
dragsholdere eller at etablere studiegrupper, men vi har mulighed for at delta-
ge i nogle arrangementer, som Sct. Norberts Kirke i Vejle har i sin kalender.
Mere om det her i sognebladet

Med håb og adventsforventning begynder vi på et nyt kirkeår. Vi kan alle
bidrage til, at det  kan blive et godt år også for vores menighed. Først og
fremmest ved at fejre Herrens lidelse, død og opstandelse i søndags- og hver-
dagsmesserne. Det er den opstandne Herre alene, der kan opfylde vore dybe-
ste behov og længsler for at være “hele“ mennesker. Derfor er det så vigtigt, at
børnene bliver ført ind i fejringen af kirkens sakramenter. Forældrene har en
enestående mulighed for at hjælpe deres børn i at deltage i søndagsmessen. De



burde være de første til at hjælpe og støtte deres børn i at kunne vokse op i
troen. Vi ser heldigvis mange børn til vore messer. Jeg beder forældrene til
vore 1. kommunikanter og firmander holde øje med undervisningsdatoerne og
med “katekesesøndage“ med efterfølgende møde i Sct. Norberts Kirke kl. 10.00:
søndag den 20. januar for 1. kommunikanterne og søndag den 27. januar for
firmanderne.

Jeg ønsker jer alle en god advent, berigende juledag og Herrens velsignelse
over jer og jeres kære i det nye Herrens år 2019.

P Jan Ophff O. Præm

       Sognepræst

Mødeorientering fra menighedsrådet
Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslo-
kalet.

Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. september 2018
Der arbejdes med finansieringen af renoveringsprojektet.

Menighedens deltagelse i fodboldstævne i Horsens forløb godt. Fredericia vandt
pokalen.

Der arrangeres fælles menighedstur for Vejle og Fredericia til Averbode i Kri-
sti himmelfartsferien 2019.

Der er sket genudnævnelse af gudstjenesteleder og kommunionsuddelere og
nyudnævelse af kommunionsuddelere ved Sankt Knuds Kirke.

Der søges børneattest på relevante personer.

Der arbejdes på at få en lokalafdeling af DUK op at stå.

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018
Finansieringen af renoveringen er på plads og arbejdet er godt i gang. Menig-
hedens andel bliver på 30.000, som der søges afgiftsfritagelse for til bispe-
dømmet.

17 personer fra menigheden drager sammen med p. Jan Ophoff o.præm på
valfat til Lourdes.



Du skal med i kirkeskat
Invitationen gælder dig, der endnu ikke er tilmeldt kirskatten. Vi, menigheden
i den Romersk Katolske kirke i Danmark, betaler ikke alle sammen kirkeskat.

Men hvis kirken, og her er der tale om vores kirke i Fredericia, der ovenikøbet
ejes af menigheden, skal fremstå pæn og funktionsdygtig, er det vigtigt, at alle
betaler deres kirkeskat. Vi bruger ofte af indsamlede midler til kirkens vedli-
gehold. Det er godt, at man betænker kirken på den måde.

Men hvis skatteindtægten blev større, kunne flere af de indsamlede midler
bruges på arrangementer til glæde for menigheden. Hvis du vil vide mere om
kirkeskatten og hvad den bruges til, så kontakt menighedsrådet. Hvis du vil
med i kirkeskatten, så kan du melde dig på www.katolsk.dk, eller ved henven-
delse til menighedsrådet.

Klaus Ginnerup

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018
Renovering 2018: Tømreren og mureren er færdige, maleren er ikke færdig,
blikkenslageren mangler at skifte nedløbsrør og stenhuggeren at færdigrense
gravmælet for da Costa.

Der er opsat nøglebox på 1. sal. i Brdr. Schüttens Skole

Der indhentes tilbud på pærer og lysdæmper til kirken

Menighedslokalet istandsættes: der ses på lyssætningen, det undersøges, hvad
der kan gøres ved gulvet og der ses på andre borde og stole. Gardiner fjernes
og erstattes af persienner som i præsteværelset på 1. sal.

I anledning af 80 årsdagen for Krystalnatten er der fakkeloptog fra Den jødi-
ske Kirkegård til I.P. Schmidtgården fredag d. 9. november, p. Jan Ophoff.
o.præm. deltager.

Der er planlagt en tur til klosteret i Averbode i Belgien for Sct. Knuds og Sct.
Norberts menigheder.

Den 13. dec. er der Luciaoptog og krybbespil i Sct. Knuds Kirke for menighed
og skole.

Julemarked på skolen d. 30. nov.

Adventsfest i forbindelse med 1. søndag i advent d. 2. dec.



Renovering af Sankt Knuds Kirke
Menighedsrådet har besluttet at gennemføre følgende renoveringsarbejde på
kirken: Murværksreparationer.

Restaurering af enkelte oprindelige vinduer på skolen og i kirkeski-
bet, samt på tårnet.

Nye tagrender og nedløb i zink.

Vandspyer, dragehovedet restaureres og forlænges.

Restaurering af indmuret mindeplade samt forgyldning af fransk lil-
je ved indgangsportal.

Restaurering af mindeplade på Brdr. Schüttens Skole.

De samlede udgifter bliver på 178.962, som der er søgt tilskud til. Der er givet
tilsagn om følgende tilskud:

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia 30.000
Slots- og Kulturstyrelsen 45.000
Sct. Norberts Stiftelsen 75.000

I alt 150.000

Restbeløbet skal menigheden finansiere. Der er hos bispekontoret søgt om
tilladelse til at foretage en indsamling uden afgiftsberegning til bispedømmet.
Der er blevet givet tilladelse til en indsamling på 30.000 afgiftsfrit og  mulig-
hed for skattefradrag, hvis bidrag gives gennem bispekontoret og man over-
holder beløbsgrænsen for fradragsberettigede gaver.

Bidrag kan gives på følgende måder:
Lægges i de fremlagte konvolutter i kirken og afleveres til præsten .

Indsættes på menighedens konto.
 reg. nr. 3420 konto 3205124551 med teksten „renovering 2018“.

Indsættes på bispedømmets konto
reg. nr. 4183 konto 0005001471 med teksten „Fredericia - Kirke“.

Skattefradrag:

Det er muligt at opnå skattefradrag for bidraget, hvis man samlet bidrager med
mindre end 15.900 i alt til bisbedømmet og andre fradragsberettigede forenin-
ger og bispedømmet har fået oplyst ens cpr nr.

Ønskes der skattefradrag skal bispekontoret konto reg. nr. 4183 konto
0005001471 anvendes. Betalingen tekstes med “Fredericia - Kirke“ og tydelig
angivelse af, hvem bidragsyderen er.



blev også tyndet ud i buskene, og søjlebø-
gen blev reduceret.

Læseren har sikkert bemærket at jeg skrev:
“Som det var muligt.“ Det gælder også det
udendørs arbejde, og med det mener jeg,
at hvis vi er flere om arbejdet, kan vi også
udføre mere. Vi kan  ikke blive for mange.
Når det igen bliver tid til arbejdslørdag - i
foråret - så skriv dig på listen, der lægges
frem i kirken.

Det sker i Vejle
Sct. Norberts Hus, Blegbanken 2,  Vejle

Lørdag den 12. januar kl. 14.30-17.00
“Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid“
Jens Stage vil fortælle om Johannes Jørgensen i ord og toner .

Jens Stage har skrevet musik til 10 af Johannes Jørgensens digte, og han vil
fortælle om hans ejendommelige liv understøttet af PowerPoint visning.

Den nordjyske sanger Jens Stage vil med dette koncertforedrag give oprejs-
ning til den danske digter og forfatter Johannes Jørgensen (1866-1956), som i
dag er forholdsvis ukendt i Danmark, da han konverterede til Den Katolske
Tro og dermed blev lagt for had af “det gode selskab“. Han rejste derefter til

Arbejdslørdag.
Til vores kirkelige fælleskab hører også arbejdslør-
dagene. Vi blev benådet med dejligt mildt vejr lør-
dag den 6. oktober, hvor også forældrene fra Sct.
Knuds skole havde arbejdsdag.  At der også blev
arbejdet på skolen, gav liv over alt. Desuden havde
kirken adgang til diverse værktøj og ikke mindst for-
plejning i form af grillpølser og drikkevarer.

Kirken blev gjort så ren som det var muligt. Der
blev støvsuget og vasket. Udenfor blev der lagt sten
på plads, og gravmælets fundament blev rettet op.
Der er fremstillet en ny ramme til fundamentet, så
det står klar til at modtage selve gravmælet, der er
til istandsættelse hos Trekantens Stenhuggeri. Der

Klaus Ginnerup



Menighedstur til Averbode
for Sct. Norberts og Sct. Knuds nenigheder

fra onsdag den 29. maj til og
med søndag den 2. juni 2019

(Kristi himmelfartsferien)

Onsdag 29.05 Afgang kl. 7.00 (nærmere besked senere)
Ankomst Averbode ca. kl. 19.00

Torsdag 30.05 En dag i og omkring abbediet
Mulighed for tur til Mariasøstrene i Berlaar/byen Lier

Fredag 31.05 Heldagstur til Tongeren og Banneux (Maria valfartssted)

Lørdag   1.06 Eftermiddagstur til Diest og Scherpenheuvel
Søndag 2.06 Hjemrejse

Fuld pension, overnatning på klostret samt udflugter

Pris for 1 person: 4.000 - børn til og med 16 år: 2.000
Depositum kr. 1.000 kr.
Bank reg.nr. 2630 konto nr. 6286441775 - mærke Averbode

Tilmeldingen gælder når depositum på 1.000 kr. pr. person er indbetalt.

Det er et begrænset antal, der kan være i klostret, så tilmeld jer hurtigt.

Tilmelding sendes til
Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle

E-mail: sct.norberts.kirke@gmail.com - Tlf. 7582 0893 / 2142 9345

Gert og Britta Abildsteen og sognepræst Jan Ophoff

udlandet, hvor han blev det meste af sit liv. Hans bøger er, efter sigende, næst
efter H.C.Andersen udgivet på flest sprog. Læs mere på jensstage.dk

Pris kr. 50,- incl. kaffe og kage (se tilmeldingsliste i kirken).

Søndag den 24. februar efter højmessen kl. 10.00
Besøg af p. Meister S.J., Aarhus
P. Meister, som af mange er kendt for sine malerier i Vor Frue Kirke, Aarhus,
korsvejen i Sct. Norberts Kirke, kirken i Øm, mm. vil fortælle om sine maleri-
er og de mange symboler, de indeholder.



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

December
Søndag d. 2. 1. søndag i advent kl.16.00 Højmesse - Adventsfest

Søndag d. 9. 2. søndag i advent kl.16.00 Højmesse

Torsdag d.13. kl.18.00 Luciaoptog og krybbespil
Sct. Knuds Skole 5. klasse
For forældre og menigheden

Søndag d.16. 3. søndag i advent  kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.23. 4. søndag i advent kl.16.00 Højmesse

Mandag d.24. juleaften kl.23.59 Midnatsmesse

Tirsdag d.25. 1. juledag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.26. 2. juledag kl.10.00 Højmesse

Søndag d.30. Den Hellige kl.16.00 Højmesse
Families Fest

Januar
Tirsdag d. 1. Festen for Jomfru kl.16.00 Højmessen - Kollekt til Bibelselskabet

Maria, Guds Moder

Onsdag d. 2. Ingen hverdagsmesse

Søndag d. 6. Herrens Åbenbaring kl.16.00 Højmesse - Nytårsreception

Søndag d.13. Herrens Dåb kl.16.00 Højmesse

Søndag d.20. 2. alm. søndag kl.10.00 Højmese Sct Norberts Kirke, Vejle
Møde for Vejle og Fredericia menig-
hedernes 1. kom. og deres forældre

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.27. Sct. Ansgar kl.10.00 Højmese Sct Norberts Kirke, Vejle
Møde for Vejle og Fredericia menig-
hedernes firmander og forældre

kl.16.00 Højmesse

Februar
Søndag d. 3. Herrens fremstilling  kl.16.00 Højmesse med lysindvidelse

i Templet Kirkekaffe

Søndag d.10. 5. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.17. 6. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.24. 7. alm. søndag kl.16.00 Højmesse



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

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

Bank
Danske Bank 3420-3205124551

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. februar


