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Kære menighed
Med askeonsdag begyndte fastetiden den fyrretyve dage lange forberedelsestid til fejringen af påsksemysteriet: Jesu lidelse, død og opstandelse.
Selvom askeonsdag ikke er en højtid, var vi rigtig mange til aftenmessen. Efter evangelielæsningen blev asken fra Palmesøndags visne og brændte palmegrene indviet. Asken symboliserer forgængelighed. Intet af det, vi har, holder
evigt. Ja selv vor egen krop, hvor meget vi endda plejer og dyrker den ved
sund kost, motion, arbejde og fritid, kan ikke undgå alt levendes endeligt. Før
eller senere dør den.
Aksekorset, vi fik tegnet på panden, er et symbol på en dyb sandhed: “Husk,
menneske, at du er støv, til støv bliver du igen...“
Det er den eneste gang, at liturgien ikke kalder én ved navn eller siger “bror
eller søster“; der siges “menneske“. For dø skal vi alle, uanset køn, alder,
social status, rig eller fattig, troende eller ikke troende. Men vi, som tror på
Kristi opstandelse og hans løfte: “Den der tror på mig, skal leve om han end
dør“, kunne allerede på fastetidens første dag bekræfte vores tro på påskebudskabet: “… af støv skal du genopstå!“
Lad os bruge fastetiden til at være ærlige overfor os selv. Fastetiden er en
nåderig tid, en besindelsens og selvransagelsens tid: “husk, menneske!“
Søndag den 18. marts er der menighedsrådsvalg. Der er allerede gået 4 år
siden sidste valg. Tak til det nu snart forhenværende menighedsråd for godt
samarbejde og den uundværlige hjælp, støtte og inspiration, det har givet mig
i mit virke som sognepræst.
I en skrivelse af den 14. februar vedr. menighedsrådsvalget den 18. marts skriver biskop Czeslaw: “I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne
ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp, alt sammen i et
loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræsten. I kraft af dåb og firmelse
har alle troende et medansvar for, at Kristi budskab bliver kendt, og fællesskabet mellem alle i en menighed bliver etableret og styrket. Gennem disse
næsten 50 år har menighedsrådene vist sig at være værdifulde organer ved
både at være en støtte til præsterne og ved at gøre det muligt for lægfolket at
gøre brug af sine nådegaver og talenter. Generelt set har vore erfaringer

været gode; men et værdifuldt samarbejde afhænger altid af alles gode vilje:
Præsternes til at motivere lægfolket og give det muligheder for at engagere
sig, lægfolkets til at samarbejde godt indbyrdes og respektere sognepræstens
særlige overordnede ansvar som menighedens hyrde og støtte ham i denne
opgave. I de senere år har det i nogle menigheder ofte været vanskeligt at
finde kandidater til menighedsrådene. Der kan være mange grunde: De ældre dør eller ønsker at træde tilbage, de unge har travlt med studier og familier og skifter måske ofte bopæl. Andre menighedsmedlemmer, især fra
udlandet, kender ikke til traditionen med menighedsråd. Andre steder har
der været konflikter, som har taget modet fra folk…“
De sidste linjer har jeg her givet videre i fed skrift. Biskoppen rammer plet ved
den ringe interesse hos os for det kommende menighedsrådsvalg. Det afgående menighedsråd besluttede, at det nye råd skulle bestå af 5 medlemmer, og
gerne flere skulle opstilles for at sikre rådet suppleanter. Valgstyrelsen til det
kommende valg har lavet et fint stykke arbejde. Har spurgt mange medlemmer
om de ikke ville lade sig opstille. Jeg har mange gange i kirken talt om vigtigheden af det kommende valg. Det resulterede i, at vi heldigvis fik 5 kandidater, der opfylder kravene til opstilling.
Desværre vil der ikke være suppleanter i det kommende menighedsråd. Den
18. marts bliver der ingen menighedsrådsvalg i vores Sct. Knuds Kirke. Vi har
derimod et fredsvalg. Det nye menighedsråd efter den 18. marts består af følgende 5 medlemmer:
Klaus Scheibelein Ginnerup, Christian Alois Gisler, Jørgen Braarup Hansen,
Juliet Quimno Villar Petersen og Mary Teresa Rabjerg.
Tak for jeres opstilling og tillykke til det nye menighedsråd. God arbejdslyst!
Det nye menighedsråd vil blive præsenteret nærmere i næste sogneblad.
For at et menighedsråd kan fungere optimalt, har det brug for opbakning, inspiration og udfordringer fra hele menigheden, der ligeledes er parate til at
tager sig af de opgaver og tjenester, som er hele menighedens ansvar. Lad det
blive til en god og frugtbar tid for vores menighed.
Jeg ønsker jer alle en god fastetid som forberedelse til påskefesten og den
skønne påsketid.
P Jan OMff O. Præm
Sognepræst

Personalia
Dåb: Amelia Winther O´Neill Rabjerg

26-12-2017
Tillykke

Fra valgstyrelsen
Søndag den 18. februar var sidste frist til at meddele, at man var kandidat til
det kommende menighedsråd, og I hørte mig igen opfordre jer til at stille op.
Under kirkekaffen fik jeg stukket et tilmeldingsskema i hånden. Et femte medlem
af vor menighed havde meldt sig. Som vor sognepræst skriver det, så blev det
fredsvalg.
Vi kan derfor undlade at lave stemmesedler og alt andet papirarbejde som
forberedelse til et valg.
Tillykke til de 5 valgte. Kirsten, Lasse og jeg er sikre på, at I vil tage ansvaret
på jer og løse de mange opgaver, som menighedsrådet har. Husk at I har en
menighed bag jer. Brug os.
I nær fremtid vil Jan Ophoff indkalde de valgte til et konstituerende møde,
hvor formand, næstformand og sekretær bliver valgt.
Kirsten, Lasse og jeg siger jer tak for jeres venlige måde at tage imod os på,
når vi pressede jer i forsøget på at få jer til at stille op.
Kirsten, Lasse og Leif

Menighedsrådets årsberetning og regnskab
Menighedsrådsformand Jeremi Kiruparajan fremlægger menighedsrådets årsberetning for 2017 efter messen den 4. marts.
Efterfølgende fremlægges menighedens regnskab for 2017.
Det har desværre ikke været muligt at færdiggøre regnskabet for 2017, så det
kunne bringes i dette blad, men vil blive bragt i næste nummer. Hvis man
ønsker en kopi af regnskabet før næste sogneblad, så send en mail til
sogneblad@sanktknudskirke.dk eller ring til Sven Jensen, tlf. 42 40 60 70
og bed om regnskabet.

Arbejdsdag
Lørdag den 26. maj er der fælles arbejdsdag i kirken, Schüttens Skole og haven fra kl. 9.00 - 14.00.
Der skal pudses vinduer, vaskes gulve, rengøring af kirkebænkene, altret m.m,
pudsning af kirkesølvet og havearbejde omkring kirken.
Sct. Knuds Skole sørger for forplejning og frokost.
Mød talstærkt op. Tilmelding på listen i kirken.

Menighedens kartotek
Det er vigtig for såvel det lokale kirkekontor som bispekontoret, at vi har de
rigtige oplysninger om menighedens medlemmer.
Alle medlemmer tilknyttet Sct. Knuds Kirke, Fredericia, har modtraget et brev,
hvor vi bad om at få bekræftet, om de oplysninger vi har er rigtige. Samtidig
ville vi gerne have oplyst eventuel mailadresse og lov til fremover at bruge
den.
Tak til den trediedel af menigheden, der har svaret, men 2 ud af 3 mangler
stadig at besvare - det ville være dejligt også at høre fra jer. Skulle din henvendelse være bortkommet så kontakt os, og vi sender en ny.
For at få skattefradrag for kirkeskat er det en forudsætning, at kirken har dit
CPR-nummer.

Sognebladet på mail
Fra dette nummer vil sognebladet blive sendt på mail til alle, vi har en mailadresse på.
Bladet leveret på mail kommer senest sidste lørdag i følgende måneder: februar, maj, august og november.
Det betyder, at man får det tidligere, da blade først ligger to søndage til afhentning i kirken før udbringning.
Det vil være muligt at få en trykt udgave ved selv at hente det i kirken eller få
det sendt. Hvis man ønsker at få bladet leveret, så send en mail til
sogneblad@sanktknudskirke.dk og oplys, at man ønsker bladet leveret.
Andre, der ønsker at modtage bladet på mail, kan bruge samme mailadresse.

Øm valfart
sæt X i kalenderen
søndag den 3. juni

Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 - i fastetiden med korsvejsandagt
fredag kl. 11.00
Skriftemål: Efter aftale med præsten

Marts
Søndag d. 4. 3. søndag i fasten

kl.14.40 Undervisning af 1. kommunikanter
OBS ny dato
kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe
Årsberetning om menighedsrådet
arbejde i 2017 ved formanden
Regnskabet 2017 fremlægges

Onsdag d. 7.

Menighedsrådsmøde
efter aftenmessen

Søndag d.11. 4. søndag i fasten

OBS -ingen undervisning
kl.16.00 Højmesse

Søndag d.18. 5. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.25. Palmesøndag

kl.14.40 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 Messe med palmeindvielsen

Torsdag d.29. Skærtorsdag

kl.19.00 Messe
Bagefter tilbedelse af
Det allerhelligste Sakramente
indtil kl. 21.00.

Fredag d.30. Langfredag

kl.18.00 Passionsliturgi
Kollekt for Det hellige Land

Lørdag d.31. Påskelørdag

kl.20.00 Påskevigilie og Midnatsmessse

April
Søndag d. 1. Påskedag

kl.16.00 Højmesse - kirkekaffe

Mandag d. 2. 2. påskedag

kl.16.00 Tamilsk messe (p. Alren)

Søndag d. 8. 2. søndag i påsken

kl.14.40 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.11.

Ingen messe

Fredag d.13.
Søndag d.15. 3. søndag i påsken

Ingen messe
kl.16.00 Højmesse - kirkekaffe

Onsdag d.18.

Ingen messe

Fredag d.20.

Ingen messe

Søndag d.22. 4. søndag i påsken

kl.14.40 Undervisning af 1. kommunikanter
kl.16.00 Højmesse

Lørdag d.28.

kl.10.00
-12.00 Skriftemål og øvelse
for 1. kommunikanterne

Søndag d.29. 5. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse med 1. hl. kommunion

Maj
I maj bedes rosenkransbønnen før søndagens højmesse kl. 16.00
Søndag d. 6. 6. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse
Reception for 1. kommunikanterne

Torsdag d.10. Kristi Himmelfartsdag kl.16.00 Højmesse
Fredag d.11.

Ingen messe

Søndag d.13. 7. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse

Søndag d.20. Pinsedag

kl.16.00 Højmesse

Lørdag d.26.

kl. 9.00
-14.00 Arbejdsdag
kirken / menighedslokale / haven

Søndag d.27. Den hellige
treenigheds fest

kl.16.00 Højmesse

Juni
Lørdag d. 2.
Søndag d. 3. Kristi legems
og blods fest

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe
Valfart til Øm - ingen messe

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. maj

