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Kære menighed
Siden efteråret 2018 er der sket meget i og omkring vores Sct. Knuds Kirke.
“Projekt 2018“ med restaurering af vinduer og luger i kirkeskib og tårn, maling af vinduerne i kirken og Schüttens Skole, murværkreparationer, restaurering af vandspyr og et nyt nedløbsrør.
Vi venter på foråret med varmt og tørt vejr for at afslutte hele projektet: restaurering af indmuret mindeplade på Schüttens Skole og for at se den forgyldte “franske lilje“ sat på plads oven over kirkens indgangsdør.
“Projekt 2018“ har ført meget andet med sig. Det har været incitament til, at vi
har gjort noget ved ønsker fra mange i menigheden: restaurering af da Costas
gravsted, ny belysning i kirken og ikke mindst renovering af vores efterhånden nedslidte og forsømte menighedslokale: skrubning og behandling af gulvfliserne, maling af alle vægge i stueetagen, udskiftning af stole, borde og skabe.
P.t. mangler det sidste endnu - der skal findes egnede stole, borde og skabe og
en behageligere belysning.
“Projekt 2018“ kunne ikke været ført ud i livet uden økonomisk støtte fra
“Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia“, “Slot og Kulturstyrelsen“
og “Sct. Norberts Stiftelse“ samt gaver fra mange af jer. Det sidste gælder
også den nye belysning i kirken.
Indsamlingen til menighedens andel på 30.000 kr. til “Projekt 2018“ fortsætter. Der mangler endnu penge for at nå i mål. Men kirken har i 2018 takket
være en stigning i kirkeskatbetaling og forøgede søndagskollekter haft en sund
økonomi, så vi kan klare udgifterne uden at stifte gæld. Og det er bare skønt.
Tusind tak til alle, der på en eller anden måde har været igangsættere og/eller
med deres hænder og økonomisk støtte har været med til at realisere renoveringen og istandsættelen af alle tiltagne i og omkring vores kirke.
Det er som om Sct. Knuds Kirke har fået den helt store forårsrengøring. Ja, vi
er kommet foråret i forkøbet.
Om vi vil eller ej, går mange i gang med en forårsrengøring, når de første
varme solstråler om foråret ubarmhjertigt afslører det støv, der i årets mørke
måneder har lagt sig på mangt og meget i vore hjem. Et surt arbejde - men man
glæder sig umådeligt over det udførte og fuldførte arbejde, når alt atter er rent
og pænt.

I årets løb holdes i hver familie flere fester: fødselsdage, jubilæer, konfirmationer eller andre mærkedage. I vores menighed kommer der 2 børn til den første hellige kommunion og 3 bliver firmet. Da undervisningen i år foregår i
Vejle sammen med en stor gruppe første kommunikanter og firmander fra Sct.
Norberts Kirke, har vore børn og unge desværre været lidt usynlige her i vores
kirke. Men lad os ikke glemme dem i vores bøn og på den dag, vi kan ønske
dem tillykke ved en reception her.
Der opnås ikke gode resultater uden en ordentlig forberedelse. Det gælder
også for os som troende katolikker. Også her samles der støv. Vi kan ikke sige
os fri for omverdenens negative tendenser: en altomsiggribende sekularisering, individualisme, mangel på engagement, materialisme, ligegyldighed...
Et engagement i kirkelivet er ikke altid let. Der er familien derhjemme og
mange hensyn at tage. Hensyn til ægtefællen, børnenes engagement i sportsklubber, børne- og ungdomsforeninger.
Men der er stor forskel mellem at ville og ikke at ville, forskel mellem at gøre
en indsats og bare at lade stå til, forskel mellem at hjælpe sine børn i at indføre
dem i den tro, de er blevet døbt i og at svigte dem.
Vi står foran fastetiden. Den er just ikke kirkens mest festlige, men måske
mest frugtbare tid. For den opfordrer os til nytænkning, til omvendelse, til at
gøre noget ved sagen, til at smide masken og komme frem for Herren med et
enkelt og ærligt “Herre, forbarm dig“.
Med askepålæggelsen i aftenmessen askeonsdag den 6. marts indledes den 40
dage lange fastetid, hvor Kirkens liturgi og bøn hjælper os i at være ærlige
over for os selv. Det er en besindelsens og ransagelsens tid. “Husk, menneske,
at du er støv, til støv bliver du igen, af støv skal du genoptstå“ er et symbol på
en dyb sandhed, som vi ikke bør snyde os selv for.
Fastetidens liturgi, som er præget af bøn om omvendelse og fornyet engagement, er den bedste forberedelse for vore første kommunikanter, firmander,
deres forældre, ja for os alle.
Jeg ønsker jer alle en god fastetid som forberedelse på årets største fest, påskefesten, festen for Herrens opstandelse.
Herren velsigne og bevare jer
P. Jan Ophoff O. Præm
Sognepræst

Personalia
Dåb: Sarah Nguyen Knudsen 16-2-2019. Tillykke

Fra menighedsrådet
Selvom de fleste af jer sikkert læser referaterne fra menighedsrådsmøderne i
menighedslokalet, får de af jer, der ikke har lejlighed til det, her mulighed for
at følge med i rådets arbejde.
Menighedsrådsmøde fredag den 30. november 2018
Der holdes adventsfest søndag den 2. december efter messen.
Renoveringen af kirken følger planen.
Der laves aftaler med frivillige til istandsættelse af menighedslokalet mm og
der ses på nye møbler.
Der arbejdes med sikre mails, hvor der er behov.
Det er besluttet at få lysdæmpning installeret i kirken.
Skolen tager sig af snerydning i skolens åbningstid. Det betyder, at vi så selv
kun skal tage os af snerydning lørdage og søndage samt i ferieperioder.
Pastor Jan vil gerne have et aflåst skab til alle vigtige dokumenter.
Det blev besluttet, at årets sidste menighedsrådsmøde skal afholdes samme
dag som skolen har julebazar med fællesspisning på skolen. Dette skal være
en tilbagevendende begivenhed.
Menighedsrådsmøde fredag den 9. januar 2019
Vedr. renoveringen mangler følgende: Mindetavle (Brdr. Schüttens Skole) samt
“Den franske lilje“. Det afsluttes i marts, når vejret tillader det.
Der arbejdes videre med menighedslokalerne og aflåst skab til kontoret.
Der indhentes tilbud fra glarmesteren på reparation af de blyindfattede ruder i
kirken.
Der ses på sikkerheden på computeren på 1. sal. Der installeres antivirusprogram og password til sognepræst og sekretær.
Fastelavnsfest “slå katten af tønden“ med spisning i skolens musiklokale (Laden) søndag den 3. marts efter messen.
Der er indhentet børneattester på relevante personer.
Arbejdsdag for menighed og skole 25. maj. Sæt kryds i kalenderen.
Menighedsrådsmøde fredag den 4. februar 2019
Malerarbejdet i Schüttens Skole er næsten færdigt. Der arbejdes videre med
belysning og nyt inventar
Regnskab og budget gennemgået og godkendt.

Der er modtaget tilbud på reparation af blyindfattede vinduer.
Der er 2 børn til første kommunion samt 3 firmander. Firmanderne firmes i
Vejle.
Den 26. maj er der reception for 1. kommunikanter og firmander.
Brochure om Sct. Knuds Kirke.
Der arbejdes med forslag til belysning ved indgangsdør samt belysning ved
ambo (læsepult).
Kirken holdes åben, når der anløber krydstogtskibe. Der kommer 20 krydstogtskibe Det første anløber mandag den 1. april, den sidste tirsdag den 24.
december. Liste er ophængt i menighedslokalet.

Nye mailadresser
På baggrund af den nye persondataforordning og behovet for at kunne sende
sikre mails har præsten og sognesekretæren fået nye mailadresser:
Jan Ophoff: j.ophoff@katolsk.dk
Sognesekretær: sanktknudskirke@katolsk.dk
Gamle mailadresser vil kunne bruges i en overgangsperiode, hvorefter de lukkes ned.

MobilePay
Sankt Knuds menighed kar fået MobilePay - 42 31 2
Kollekt, lys, kaffe og alle andre betalinger kan ske på denne måde - husk at
skrive, hvad betalingen dækker.
MobilPay for foreninger koste 75 øre for hver betaling, som fratrækkes betalingen før pengene overføres til menighedens bankkonto.

Det sker i Vejle

Sct. Norberts Hus, Blegbanken 2, Vejle
Søndag den 31. marts efter højhmessen kl. 10.00
Besøg af kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus.

Hans Jørgen Frederiksen er kendt af mange for sin uudtømmelige viden og sin
smittende fortælleglæde om kunst. Vi har valgt at bede ham om eksempler på
kirkekunst.
Der startes med en bid brød

Lidt om glæde
Man bliver glad, når man besøger Sct. Knuds Kirke. Der er i de senere år sket
så mange ting, man kan glæde sig over.
Kirkens facade mod Sjællandsgade er renset.Vinduerne er blevet malet. Hvor
har det pyntet. Er man i tvivl om, hvad klokken er, kan man bare kaste et blik
op på kirketårnet og erfare, at det er ganske vist, at viserne flytter sig. Man vil
også opdage, hvor flot urskiverne er restaurerede. Desuden har de tre klokker
det også fint i deres nye ophæng.
Vandspyerne i dragehovederne har fået en tiltrængt reparation, så regnvandet
nu lander, hvor det skal. Har I bemærket, at lugerne i tårnet er blevet repareret
og malet?
Gravstedet for den spanske ritmester Antonio da Costa er blevet sat i stand.
Det er er såf lot, som da det blev sat op for mange, mange år siden. Seniorforsker dr. phil. Ulla Kjær fra Nationalmuseet har mailet og sagt tak og tillykke.
Når foråret inden så længe kommer, renses og imprægneres mindetavlen for
Brdr. Anton og Franz Schütten og den “franske lilje“ bliver genplaceret over
indgangsdøren. Den skinner som en nyslået guldmønt. Vi må heller ikke glemme de to nye fyldningsdøre mod havesiden.
Har I lagt mærke til den nye hjemmeside? Den henvender sig både til menigheden og til dem, der søger oplysninger om den katolske kirke. Den er et stort
løft til alle.
Hvor er det fint, at belysningen i kirken er ændret, og at lokalerne i stueetagen
i Brdr. Schüttens Skole er blevet malet i en lys farve. Og gulvet. Har I bemærket, hvor forandret det er, efter at det er blevet renset?
Man bliver overrasket af glæde, når man besøger Sct. Knuds Kirke.
Jørgen Braarup
Alle rum i underetagen i Schüttens Skole er blevet malet. Flittige hænder har været
i gang, så nu er der klar til nye borde, stole og skabe.

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

Marts
Søndag d. 3. 8. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse
Fasterlavn i laden ved skolen

Onsdag d. 6. Askeonsdag. Faste- og abstinensdag
kl.19.00 Messe med askepålæggelse
Søndag d.10. 1. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse

Søndag d.17. 2. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe
Regnskab 2018 fremlægges

Søndag d.24. 3. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse

Søndag d.31. 4. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse

April
Lørdag d. 6.

kl.10.00 Bodsandagt
Sct. Norberts Kirke, Vejle

Søndag d. 7. 5. søndag i fasten

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Onsdag d.10.

Ingen hverdagsmesse

Fredag d.12.

Ingen hverdagsmesse

Søndag d.14. Palmesøndag

kl.16.00 Messe med palmeindvielse

Torsdag d.18. Skærtorsdag

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

Fredag d.19. Langfredag. Faste- og abstinensdag
kl.18.00 Passionsliturgi
Kollekt for Det hellige Land
Lørdag d.20. Påskelørdag

kl.20.00 Påskevigilie og Midnatsmessse

Søndag d.21. Påskedag. Herrens opstandelse
kl.16.00 Højmesse

Mandag d.22. 2. påskedag

kl.16.00 Tamilsk messe

Søndag d.28. 2. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Maj
Rosenkransbønnen bedes før søndagens højmesse
Søndag d. 5. 3. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.12. 4. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse

Lørdag d.18.

kl.14.00 Firmelse
Vor Frelsers Kirke,Vejle

Søndag d.19. 5. søndag i påsken

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Lørdag d.25.
Søndag d.26. 6. søndag i påsken

Arbejdsdag for menighed og skole
kl.16.00 Højmesse med 1. Hl. kommunion
Reception for
1. kommunikanter og firmander

Onsdag d.29.
Torsdag d.30. Kristi Himmelfart

Ingen hverdagsmesse
kl.16.00 Ordets gudstjeneste

Fredag d.31.

Ingen hverdagsmesse

Juni
Lørdag d. 1.

kl.16.00 Ordets gudstjeneste - Kirkekaffe

Søndag d. 2. 7. søndag i påsken

Valfart til Øm - ingen messe

Sæt X i kalenderen
Arbejdsdag for
menigheden
og skolen
lørdag den 25. maj

Øm
valfart

Øm valfart
søndag den 2. juni

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

Sct. Knuds Kirke
Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia
sogn@sanktknudskirke.dk
www.sanktknudskirke.dk
Bank
Danske Bank 3205-3205124551
MobilePay 42 31 2
Messetider
Onsdag kl. 18.30
Fredag kl. 11.00
Søndag kl. 16.00 Højmesse
Skriftemål: Efter aftale med præsten
Sognepræst:
Jan Ophoff O. Præm.
ail
ym
n
Fjellegade 2, 7100 Vejle
!
ærk
j.ophoff@katolsk.dk Bem
Tlf.: 21 42 93 45
Menighedsrådsformand:
Christian Gisler
formand@sanktknudskirke.dk
Tlf. 21 35 85 37
Sogneblad:
Ansvarshavende: Jan Ophoff O.Præm.
Deadline: 15. maj

