Sankt Knuds Kirke
Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia
September 2019

Kære menighed
Mandag den 12. august var for Sct. Knuds Skole i lighed med mange andre
skoler den første skoledag i det nye skoleår 2019-2010. Det må siges, at det
var en forrygende start for vores skole med 27 flere elever end i sidste skoleår.
Skolen har p.t. 309 elever og børnehaven 50 børn. Tillykke til Sct. Knuds
Skole! Vi ønsker alle elever, lærere, pædagoger og ansatte et godt skoleår,
hvor de må trives og vokse i skolens katolsk/kristne livs- og menneskesyn med
respekt og omsorg for Guds skaberværk og i særdeleshed for det enkelte menneske.
Sommerferien gav os mange solskinstimer, varme og forhåbentligt ny energi.
I sidste sogneblad var der tilmelding til første kommunionsforberedelse for de
børn, der i dette skoleår går i 3. kl. Vi vil gerne, såfremt vi kan danne en
gruppe med flere børn, holde undervisningen i vores egen menighed. Jeg har
tænkt mig, at undervisningen skulle være hver anden onsdag fra kl. 16.00 til
og med afsluttende messe kl. 18.30. Jeg har dog endnu ikke sat datoer på hvilke onsdage, det skal være, da jeg vil finde de mest egnede dage og tidspunkter
sammen med de forældre, der tilmelder deres børn.
Datoen til den første hellige kommunion har vi dog fastlagt på søndag den 3.
maj 2020.
I dette skoleår er der ingen firmelse, idet biskop Czeslaw først firmer i Fredericia/Vejle forår 2021.
I år fejrer vi Sct. Knuds fest lørdag den 28. september. Denne dag vil Sct.
Norberts menighed gerne besøge os. I skrivende stund ligger programmet endnu ikke fast. Men reserver allerede datoen. Der er planlagt messe og fællesspisning. Se opslag bag i kirken!
Jeg ønsker jer alle gode og velsignede dage i denne sensommer og kommende
efterår.
P. Jan Ophoff O. Præm.
Sognepræst

Personalia
Dødsfald
Kamma Benthe Marner 10. juli 2019
Hun hvile i fred

Bedegruppe
Der har været et ønske om at oprette en bedegruppe i menigheden.
Nogle menighedsmedlemmer har fundet sammen.
De vil begynde med at bede rosenkransbønnen sammen i kirken hver søndag
kl. 15.30 før messen.
Hvis du er interesseret i at være med i bedegruppen, kontakt venligst Lone
Jacobsen tlf. 21 27 66 76.

Mødeorientering fra menighedsrådet
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedslokalet. Herunder
nævnes de vigtigste punkter fra møderne.
Menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019
Tilbuddet fra murer omfatter: understrygning på loft, især rundt om vinduer,
reparation af sydmur i klokketårn, overstrygning i de 3 yderste tagstensrækker
ved gavl mod øst
Nye lamper opsat i menighedslokalet. Et stk. PH. lampe opsat på 1.sal.
Nye duge er indkøbt. Der købes et stk. kontorskab til menighedslokalet.
Det undersøges, om vi har en glasforsikring.
JB kontakter Slots- og kulturstyrelsen om midler til at istandsætte de blyindfattede vinduer.
Der arbejdes videre med belysning ved ambo samt ved indgangsdør i Sjællandsgade
Der er blevet sendt ansøgning til Fonden Hoffmanns Minde, som har bevilget
kr. 88.000 til reparation af tag samt til reparation af de blyindfattede vinduer.
Sct. Norberts menighed kommer på besøg den 28. september.
DUK arrangerer sammen med Horsens DUK fodboldturnering den 7. sep. i
Horsens.
Menighedsrådsmøde onsdag den 9. august 2019
Halvårsregnskabet blev gennemgået.
Vores forsikringsselskab er blevet kontaktet angående de 2 blyindfattede forsatsvinduer i kirken og 3 alm. glas: 1 i menighedssal og 2 i varmerummet.
Aftalen blev, at forsikringsselskabets samarbejdspartner ordner de 3 alm. ru-

der og vi indhentet tilbud på de 2 blyindfattede forsatsvinduer. Der gøres indsigelse over at glassene ikke er kitfalset.
Der er taget kontakt til en 3. glarmester for at få et klarere billede af prisen for
reparation af de blyindfattede vinduer i kirken.
Der ansøgning om midler til ovenstående hos Slots- og kulturstyrelsen.
Kirkens varmeanlæg/styring er blevet gennemgået og der arbejdes videre med
en adskillelse af varmen til Kirken og den gamle præstegård. Der tages kontakt til skolen omkring dette. Der arbejdes på at arbejdet udføres i løbet af
efteråret. Financieringen blev drøftet og vil blive drøftet videre.
Der bliver taget kontakt til mureren for at få taget færdigrepareret.
Der har været kontakt med blikkenslager, men menigheden opfordres til at
holde øje med vandspyerne i tårnet, når det regner.
Der arbejdes i samarbejde med præsten videre med belysning ved alter, ambo
og indgangsdør.

September - de glade giveres måned!
September er en herlig måned. Hvem synger ikke gerne: “Septembers himmel
er så blå …“
September er Stjernemåneden. Blomstermåneden. Frugtmåneden. Høstmåneden og Takkemåneden. Vi fejrer høstfest og siger tak.
Jeg håber, at I vil have åbne hænder, og give et pengebeløb til kirkens nye
varmeanlæg. Det gamle er udtjent og færdigt.
Det nye anlæg skal vi helst have installeret, inden kulden sætter ind, og det er
ikke gratis. Et nyt varmeanlæg koster godt 100.000 kr.
Vi er i den lykkelige situation, at Sct Norberts Stiftelse har lovet at være sponsor!
Det vil være skønt, om vi i Sct. Knuds menighed kunne indsamle 15.000 kr. til
anlægget, så vi med salmedigteren Niels Johansen kan vi synge:
Blå som september, med tusinde stjerner
Lyser Guds ansigt imod jer sin fred.
Gavmildt som høstens utallige kerner
Lyder velsignelses ord: Jeg går med.
Det er muligt at opnå skattefradrag for bidraget, hvis man samlet bidrager med
mindre end 16.300 i alt til bisbedømmet og andre fradragsberettigede foreninger og bispedømmet har fået oplyst ens cpr nr.
Ønskes der skattefradrag skal bispekontorets konto reg. nr. 4183 konto
0005001471 anvendes. Betalingen tekstes med “Fredericia - varme“ og tydelig angivelse af, hvem bidragsyderen er.
Jørgen Braarup

Havner din kirkeskat
i den rigtige kirke?
Når du betaler kirkeskat er du med til at løfte din kirke og sikre dens fremtid.
Men er du sikker på, at du betaler til den rigtige kirke?
Mange får en mindre overraskelse når de opdager, at deres kirkeskat havner i
folkekirken i stedet for Den katolske Kirke. Folkekirken i Danmark er nemlig
ikke en katolsk kirke. Den kirkeskat der opkræves sammen med skatten, er et
medlemsbidrag, der betales af folkekirkens medlemmer, og som tilfalder folkekirken.
Flyt din kirkeskat over til Den katolske Kirke i dag.
Hvis du opdager, at du betaler kirkeskat til folkekirken, kan du flytte dine
fremtidige kirkeskatbidrag til Den katolske Kirke. Du kan også anmode Skattestyrelsen om at få tilbagebetalt op til 10 års kirkeskat, så du kan placere den
i Den katolske Kirke.

Bliv guidet igennem

Vi har oprettet en række vejledninger, der nemt fører dig gennem 5 enkle trin
til at få dine kirkebidrag placeret det rette sted.
1. Undersøg om du er registreret som folkekirkemedlem
2. Meld dig ud af folkekirken i dit lokale folkekirkesogn
3. Opret en kirkeskataftale i Den Katolske Kirke på katolsk.dk/kirkeskat
4. Anmod Skattestyrelsen om at få tilbagebetalt fejlagtig indbetalt kirkeskat
5. Overfør folkekirkeskatten til Den katolske Kirke
Det tager 2 minutter at finde ud af, om du betaler kirkeskat til folkekirken.
Følg vores vejledninger på https://www.katolsk.dk/bispedmmet/stoet-kirken/
folkekirkeskat/
Engelsk:
It takes only 2 minutes to find out if you are paying church tax to the
Lutheran church in Denmark. Check out our easy to follow guides on
https://www.katolsk.dk/bispedmmet/stoet-kirken/folkekirkeskat/

Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30
fredag kl. 11.00
Skriftemål: Efter aftale med præsten

September
Søndag d. 1. 22. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Onsdag d. 4.

Ingen hverdagsmesse

Fredag d. 6.

Ingen hverdagsmesse

Lørdag d. 7.

DUK arrangerer sammen med
Horsens DUK fodboldturnering
i Horsens.

Søndag d. 8. 23. alm. søndag

kl.14.00 Menighedsrådsmøde
kl.16.00 Højmesse

Søndag d.15. 24. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.22. 25. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse
Kollekt Katolsk Menighedspleje

Lørdag d.28.

kl.16.00 Festmesse
Sct. Knuds fest med spisning

Søndag d.29. 26. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse

Oktober
Lørdag d. 5.

Arbejdsdag for Sct. Knuds Skole
og Kirke

Søndag d. 6. 27. alm. søndag
Onsdag d. 9.

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe
Ingen hverdagsmesse

Søndag d.13. 28. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.16.

Ingen hverdagsmesse

Fredag d.18.

Ingen hverdagsmesse

Søndag d.20. 29. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Fredag d.25.
Søndag d.27. 30. alm. søndag

kl. 8.30 Menighedsrådsmøde
kl.16.00 Højmesse - Høstfest
Kollekt for verdensmission

November
Søndag d. 3. Alle Helgen

kl.15.00 Assistens Kirkegård
Bøn for menighedens afdøde
kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.10. 32. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse

Søndag d.17. 33. alm. søndag

kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.24. Jesus Kristus,
Universets Konge

kl.16.00 Højmesse

Fredag d.29.

kl. 8.30 Menighedsrådsmøde

Eventuelle messeaflysninger og ændringer i kalenderen efter bladets trykning
kan ses i kalenderen på www.sanktknudskirke.dk.

Tilmelding til første Hellige Kommunion
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 barnet til sognepræsten. Se tilmeldingsblanketten nedenunder.
Tilmelding til undervisningen forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat. Hvis
det ikke er tilfældet, se tilmeldingsblanketten her i bladet.
Pastor Jan Ophoff

...............................................................................................................


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 15. 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: 10. november

