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Kære menighed
Sct. Knuds kirke og Schüttens Skole er flotte, gamle historiske bygninger. De
er på højden med mange andre seværdigheder, som Fredericia er så rig på.
Med vores Sct. Knuds kirke begynder oven i købet historieskrivningen af den
katolske kirke i Danmark fra efter reformationen. Det kan ingen tage fra os. I
hvert fald ikke så længe kirkebygningen og den tilhørende Schüttens Skole
præger bybilledet.
Vi kan glæde os over og være stolte af den arv generationer af trosfæller før os
har betroet os. Og det forpligter. Vi skal bevare den arv for eftertiden og give
den videre, ikke som faldefærdige monumenter, men som vedligeholdte byg-
ninger og det på trods af restriktionerne, som begrænser enhver fredet byg-
nings muligheder. Bygningerne skal bruges i dag og i morgen og derfor tilpasses
vores tids behov, krav og skønhedsidealer.
I og omkring kirken er der sket meget i den senere tid. Det ene projekt blev
efterfulgt af et andet. Mere om det i dette sogneblad. Meget af det mest nød-
vendige arbejde, som blev udført for at udbedre skader eller at forbygge dem,
lægger man rent umiddelbart ikke mærke til. Man glæder sig derimod over de
tiltag, man ser resultatet af: menighedslokalet, der allerede for en stor del er
blevet shinet op, en bedre belysning i kirken, et ny reol bag i kirken, istandsæt-
telsen af Antonio da Costas gravmæle, ny maling af mindestenen på Shüttens
Skole, forgyldning af “den franske lilje“ på kirkeportalen, mm.  Tak til alle
jer, der har bidraget til alt det, der er sket: initiativtagere, bidragsydere, mange
timers arbejde med maling, snedkerarbejde, kontakter med håndværkere og
meget andet.
Hvor vigtig og forpligtende vedligeholdelsen af vore bygninger end er, er de
dog ikke mere end den nødvendige ramme om det, som er endnu vigtigere: en
Sct. Knuds menighed, bygget på levende stene, på apostlenes grundvold, med
Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Menigheden er synlig ved fejringen af
messen, samvær ved menighedsarrangementer, men meget andet sker også
udenfor øjets rækkevide. Her tænker jeg især på forberedelsen til den første
hellige kommunion og firmelsen, som i dette skoleår er foregået i Vejle, hvor
der var fælles undervisning for Sct. Knuds og Sct. Norberts menighed.
Tre unge, Bianca Tulodziecka Bentzen, Josefine Baca Svendsen og Michael
Anish Franklin Sabesh, blev den 18. maj firmet af biskop Czeslaw. Da Sct.
Norberts kirke ikke kunne rumme de 30 firmander med deres pårørende, fore-



Præstens ferie
Præsten holder ferie fra den 3. - 19. juli.
Søndagsmesse ved p. R Minaert. Der vil ikke være hverdagsmesser.
Har man brug for en præst, kan kirkekontoret i Vejle kontaktes tlf. 75 82 08 93.

Personalia
Dåb den 21. februar 2019:

Daniel Jerushan Kiruparajan
Hjertelig tillykke

Firmelse den 18. maj 2019
Bianca Tulodziecka Bentzen
Josefine Baca Svendsen
Michael Anish Franklin Sabesh

Hjertelig tillykke til firmanderne og ders forældre

1. HL. Kommunion den 26. maj 2019
Jakub Grzegorz Jankowski
Radoslaw Wiktor Jankowski

Hjertelig tillykke til kommunikanterne og deres forældre

gik firmelsen i den større protestantiske Vor Frelsers kirke i Vejle.
Jakub Grzegorz Jankowski og Radoslaw Wiktor Jankowski havde forberedt
sig til og modtog den 1. Hl Kommunion i Sct. Norberts kirke, søndag den 26.
maj.
Vi vil gerne sige tillykke til disse 5 unge mennesker og deres familie ved en
reception i menighedslokalet efter højmessen pinsedag den 9. juni (OBS! æn-
dret dato!).
Ømvalfarten finder sted søndag den 2. juni. Der vil ikke være messe i kirken
den dag. Prøv at være med til messen med biskop Czelaw i Øm kl. 14.30. Der
vil være Ordets Gudstjenste dagen før, lørdag den 1. juni kl. 16.00.
I 2020 har vi ingen firmelse i kirken. Det sker først i 2021. Dog er der forbere-
delse til den 1. Hl. Kommunion. Se tilmelding dertil her i sognebladet.
Juni plejer at være en travl måned for de studerende. Mange skal op til eksa-
men og prøver. De sidste ferieplaner skal tilrettelægges. Jeg ønsker jer alle
gode sommermåneder. Herren velsigne jer alle. Lad pinsefesten ikke være en
éndagsfest, men forblive en vedvarende kraft, styrke og glæde i tiden, der
ligger foran os.

P. Jan Ophoff O. Præm
Sognepræst



Velkommen hjem
Menigheden er blevet tilbudt frontpladen til en ovn, som har været i den gamle
præstegård i Sjællandsgade fra den blev opført omk. 1846 til 1984. Pladen
stammer fra det norske jernværk Hassel, hvor ovntype og motiv er kendt tilba-
ge fra 1692.

Motivet er fra juleevangeliet med jomfru Maria og Josef med Jesusbarnet,
som bliver tilbedt af de Hellige tre Konger.

Teksten er på norsk: Jesus fattig kom til jorden
Dog hand var på alting rig.
O hvor usel er hand vorden
Paa det han kund’ os med sig
skienke Himlens rige skat,
Dend er rig som den faar fat!

Pladen som måler 72 cm. x 84 cm. vil blive ophængt i menighedslokalet.



Mødeorientering fra menighedsrådet
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedsdlokalet. Herunder
nævnes de vigtigste punkter fra møderne.

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019

Renovering 2018 - der mangler rensning og forsegling af mindepladen på Brdr.
Schüttens Skole.

Brdr. Schüttens Skole - menighedslokalet, gang til kirken og køkken er malet.
Der arbejdes videre med belysning, nye stole og borde og der indkøbes nye
skabe til 1. sal.

Der indhentes flere tilbud på renovering af de blyindfattede vinduer i kirken.

Der deltog mellem 45 og 50 personer, heraf 15 børn i fastelavnsfest/reception.

Der mangler folk til at åbne og lukke kirken ved anløb af krydstogtskibene.

Menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019

De nuværende borde i menighedslokalet bevares og der indkøbes 20 nye stole.

Der er aftalt gaver til firmander og 1. kommunikanter.

Der udarbejdes liste over arbejdsopgaver til arbejdsdagen den 25. maj.

Der udarbejdes fondsansøgning til reparation af 2 blyindfattede vinduer og
tag- og murskader.

“Vandrestatuen“ af Maria fortsætter i vandring fra 1. søndag i maj.

40-50 personer fra Fredericia Fodslaw kommer på besøg i kirken d. 25.maj.

Menighedsrådsmøde onsdag den 8. maj 2019

Regnskabet for de første 4 måneder blev gennemgået. Renoveringsarbejder
2018 er færdiggjort, og der sendes regnskab til tilskudsgiverne for udbetaling
af tilskud.

Tilbud vedr. skader på taget, kirkeloft og tårn blev gennemgået og vedtaget.
Det afklares, hvilken glarmester der vælges til reparation af glasmosaikvindu-
er i kirken.

Der arbejdes videre med belysning ved indgangsdør og ambo.
Reception for 1. kommunikanter og firmander flyttes til pinsedag den 9. juni.

Der tages kontakt til Sct. Knuds Skole vedr. det fælles varmeanlæg for kirke-
bygningen og den gamle præstebolig i haven.
Der ses på en genindvielse af Antonio da Costas gravmæle.



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30

fredag kl. 11.00

Skriftemål: Efter aftale med præsten

Juni
Lørdag d. 1. kl.16.00 Ordets gudstjeneste - Kirkekaffe

Søndag d. 2. 7. søndag i påsken Valfart til Øm - ingen messe

Søndag d. 9.  Pinsedag kl.16.00 Højmesse
Reception for 1. kommunikanter
og firmander

Mandag d.10. Den salige Jomfru
Maria, Kirkens Moder kl.10.00 Messe

Søndag d.16. Den Hellige
Treenigheds fest kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.23. Kristi legems
og blods fest kl.16.00 Højmesse

Fredag d.28. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.30. 13. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Juli
Onsdag d. 3. Ingen hverdagsmesse

Fredag d. 5. Ingen hverdagsmesse

Søndag d. 7. 14. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.10. Ingen hverdagsmesse

Fredag d.12. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.14. 15. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.17. Ingen hverdagsmesse

Fredag d.19. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.21. 16. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.28. 17. alm. søndag kl.16.00 Højmesse



Tilmelding til første Hellige Kommunion
Søndag den 3. maj 2020 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, skal tilmelde bar-
net til sognepræsten. Se tilmeldingsblanketten nedenunder.

Undervisningsdage og klokkeslettet for undervisningen aftales med forældre-
ne, så snart tilmeldingen er kommet tilbage. Derfor er det vigtigt, at tidsfri-
sten, den 1. september overholdes.

Tilmelding til undervisningen forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat. Hvis
det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten her i bladet.

Pastor Jan Ophoff

August
Søndag d. 4. 18. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.11. 19. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Søndag d.18. Jomfru Marias
optagelse i Himlen kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.25. 21. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

 ...............................................................................................................
Tilmelding til 1.Hl. Kommunion søndag den 3. maj 2020

Navn  .……………………………………………………………….....

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

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

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

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

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

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke  ja    nej 

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

Vigtig! Dåbsattesten vedlægges i kopi
Afleveres/sendes senest 1. september til

Sognepræsten, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia





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.
Fjellegade 2, 7100 Vejle
j.ophoff@katolsk.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. august


