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 December 2019
Kære menighed

Den 1. søndag i advent, den 1. december, fejer vi 1. søn-
dag i et nyt kirkeår. En måned senere den 1. januar fejrer
vi den 1. dag i et nyt kalenderår. At fejre noget nyt er sam-
tidig at tage afsked med noget gammelt, med noget det nu
er forbi.

Alt efter antallet af leveår er det noget, der gentager sig
hvert år. Mon ikke vi allerede flere gange har sagt til hin-
anden “Nu er det snart jul igen“. Ikke så meget med en
forventningsglæde, men som et udtryk for, at det går for
stærkt. Vi kan ikke standse tiden og verdens gang, om vi
vil eller ej.

Bliver advent og jul derved blot en gentagelse af sidste og
alle de andre års advent og jul, et deja-vu?

Meget af julepynten og julekrybben, vi pakkede ind efter
sidste jul, pakkes ud igen. Noget lignende vil ske med på-
skepynten, når vi nærmer os påskefesten. Vi holder af tra-
ditioner. Og dog er hver advent, hver julefest, hver påskefest
noget nyt. Vi fejer ikke blot højtider, men fejrer Kristus,
Herren, hans komme til verden, dengang i Betlehem, hans
lidelse, død og opstandelse dengang i Jerusalem, men end-
nu mere hans komme til os i dag og i morgen, hans sejr
over synd og død ved hans opstandelse, som også jeg alle-
rede her og nu har fået del i og først til fulde vil få del i, når
jeg forlader det jordiske for det himmelske.

Jeg er heller ikke mere den jeg var for et år siden. Julefe-
sten vil heller ikke være en gentagelse af sidste års. En-
hver af os vil savne nogen, som endnu var der for et år
siden. Og nye mennesker er kommet til i vores egen fami-
lie- og vennekreds.

I vores egen smukke Sct. Knuds kirke og Schüttens Skole
med menighedslokalet er der atter sket mangt og meget i



år. Der blev restaureret og lavet nødvendige og kærkomne forbedringer af
håndværkere og fagfolk. Mange af os har lavet et stort stykke arbejde med at
male, rydde op, pynte menighedslokalet. Andre påtog sig opgaven med at ind-
hente tilbud, holde øje med arbejdets gang og økonomi, og ikke mindst har
mange bidraget med gaver, så kirkens økonomi har kunnet bære udgifterne.
Tusind tak for jeres indsats, som kommer alle til gode. Mange flere vil med
rette opleve kirken og menighedslokalet som “min/mit“ og “vores“.

Vi går ind i det nye kirkeår mens vi synger: “Vær velkommen, Herrens år, og
velkommen herhid!“ og med den anden smukke adventssalme “Velkommen,
stille adventstid“.  Stille adventstid… det er noget vi i al den julerace i og
omkring os godt kunne ønske os. Her rækker kirken os en hjælpende hånd.
Selvom julebelysningen i byen tændes den 1. december, lader kirken sig ikke
presse. Den haster sig ikke. Der tændes kun ét lys ad gangen i de 4 søndage, vi
har foran os inden juleaften. De bibelske tekster i hele adventstiden taler om
forberedelse, håb og forventning. Herren er nær og han kommer. Han kommer
til os i kirkens sakramenter, i dåben, eukaristien, skriftemålet og de andre sa-
kramenter. Lad adventssangene være mere end smukke og rørende ord, lad
dem åbne vort hjerte og sind for Herren og inspirere os til at handle.

Jeg ønsker jer alle en god adventstid, julefest og et velsignet nytår. Tak for
jeres bøn, indsats, og jeres tilknytning til vores Sct. Knuds kirke.

P. Jan Ophoff O. Præm.

Sognepræst

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

Søndag den 19. januar efter højmessen kl. 10.00
De ortodokse Kirker v/ Helge Clausen

Helge Clausen fortæller om De ortodokse Kirkers historie og forskellene mel-
lem dem og Den katolske Kirke. De ortodokses tro, liturgi, kirkekunst og nog-
le af deres religiøse skikke bliver gennemgået. Den græsk-katolske Kirke (de
”unerede”) bliver også omtalt. Der bliver vist billeder, bl.a. fra egne rejser.

Helge Clausen er kirkehistoriker, har været seniorforsker og har skrevet man-
ge bøger og artikler om kirkelige emner.

 



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

Menighedsrådsmøde søndag d. 8. september 2019

Besøget fra Sct. Norberts menighed samt festen for menighedens værnehel-
gen: Knud d. Hellige og genindvielsen af  Antonio da Costas gravmæle finder
sted lørdag den 28. sep. - skolen vises frem. Messe kl. 16.00. Efter messen
velsignelse af gravmælet for da Costa efterfølgende kaffe og kage i “laden“.

Høstfest d. 27. oktober. Menigheden opfordres til at medbringe kurve med
takkegaver: frugt, brød, vin, grøntsager m.m. Efter messen bortloddes gaver-
ne.
Derefter er der sammenskudsgilde i “laden“. Menigheden opfordres til at vi
kan få et skønt, smukt, farverigt og velsmagende måltid af tamilske, polske,
vietnamesiske, filippinske og danske madvarer på bordet. Overskuddet fra fe-
sten går til kirkens nye varmeanlæg.

Fjernvarmerør til “præstegården“ føres frem til teknikrum ved nedgang til kry-
bekælder i præstegården. Skolen er medbetaler til udgifterne. Kloakmester vil
gennemgå brønde og rør.
Forsikringen er kontaktet angående fugtproblemerne i den gamle præstebolig.

Nyt skab til menighedslokalet sendes retur, da det er beskadiget.

Der er sendt påmindelse til mureren vedr. understrygning af tag. Der holdes
øje med om vandspyerne virker, som de skal.
Hellig tre kongers billedet i menighedslokalet fastgøres bedre.

Glarmester kontaktes for at få en pris på renovering af de 2 blyindfattede vin-
duer, der er itu. Tilbudet videresendes til forsikringsselskabet.
Slots- og kulturstyrelsen kontaktes vedr. ansøgning om økonomisk støtte til
renovering af alle kirkens blyindfattede vinduer.

Forslag vedr. belysning ved indgangsdør, alter m.m. blev gennemgået og der
se på belysningen i gangen og opgang til præsteværelset.

Sct. Michaels menighed fra Kolding vandt i år fodboldturneringen i Horsens.
Sct. Knuds menighed fik medaljen for Fair Play.

Det foreslås, at der udarbejdes en håndværkerliste.

Menighedsrådsmødet den 25. september blevaflyst

Arrangement med besøg fra Sct. Norbert menighed den 28. september er af-
lyst pga. for få tilmeldinger. Festen for Knud d. Hellige og genindvielsen af
Antonio da Costa gravmæle flyttes til søndag den 29. september efter messen.
Der plantes lidt blomster ved gravmælet til genindvielsen.



Menighedsrådsmøde fredag d. 25. oktober 2019

12 - 14 personer var mødt til arbejdsdagen. De planlagte opgaver blev fuldført.

Festen for Knud den Hellige og genindvielse af Antonio  da Costa gravmæle
forløb fint. Høstfest søndag den 27. oktober efter messen er planlagt.

Adventsfest søndag den 8. december, efter messen, er planlagt med gløgg og
æbleskiver i menighedslokalet.

I forbindelse med renoveringen er der opsat udetemperaturføler til automatik-
ken. VVS Mammen har afleveret instruktionsbog og vil på et tidspunkt præ-
sentere indstillingerne på anlægget.

Gulv og loft i varmerummet færdiggøres hen ad vejen.

Der føres internet kabel fra “præstegården“ til Brdr. Schütten Skole.

Udluftningen af krybekælderen i “præstegården“ har virker. Det er nødven-
digt løbende at holde øje med krybekælderen. De tildækkede brønde efterses
og gennemgås af VVS Mammen.

Nedløbsrør ved havestuen ved “den lille skole“ tjekkes.

Mureren har endnu ikke udskiftet flækket tagsten - kontaktes i den kommende
uge.

Det ser ud til at de fire vandspyr fungerer.

Da det efter flere ombytninger ikke lykkedes at få leveret et skab til menig-
hedslokalet uden skader, valgte firmaet at forære os det sidste uden beregning.

Menigheden har fået nogle billeder og et whiteboard fra Magleås - de ophæn-
ges i menighedslokalet.

Pris på de to skadede glasmosaikvinduer er fremsendt til forsikringen.

Der er den 28. sep. fremsendt ansøgning til Slots- og kulturstyrelsen om støtte
til renovering af glasmosaikvinduerne.

Elektriker lader vente på sig - kontaktes på ny. Lys i gangareal i Brdr. Schüt-
tens Skole og i sakristiet påtænkes monteret med sensorer.

MR-møde den 29. nov. kl. 08.30. Julemarked på skolen samme dag.

Skolen har krybbespil i kirken d. 12. og 13. dec.

Der er aftalt opstilling af kirkens julekrybbe.

Nytårsreception den 5. januar.
Receptionen organiseres på MR-mødet den 29. november.

Snerydning foran kirken aftales med skolen.

Menighedsrådsmøder i 2020:

Januar: fredag d.10.1. kl. 8.30 April: fredag d. 3.4. kl. 8.30
Februar: fredag d. 7.2. kl. 8.30 Maj: fredag d. 15.5. kl. 11.30
Marts: fredag d.13.3. kl. 8.30 Juni: fredag d. 12.6. kl. 11.30



Forberedelse til den 1. hl. kommunion
Sct. Norberts Kirke, Vejle fra kl. 9.30 til og med messe kl. 12.30

2019: Lørdag den 30. november

Lørdag den 14. december
OBS! på grund af juleafslutningen er messen kl. 13.00

2020: Lørdag den 11. januar

Lørdag den 25. januar

OBS! Fredag aften den 7. februar - søndag den 9. februar (efter frokosten)
1. kommunions weekend i Øm - mærmere besked følger

Lørdag den 22. februar

Lørdag den 7. marts

Lørdag den 28. marts

Lørdag den 4. april

Lørdag den 2. maj: skriftemål og øvelse i kirken til den store dag

Søndag den 3. maj 2020
kl. 10.00: Sct. Norberts kirke
1. hellige kommunion

Søndag den 10. maj 2020
kl. 10.00: Sct. Norberts Kirke
Højmesse
Efter højmessen
Reception for
1. kommunikanter og familie
i menighedslokalet



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30

fredag kl. 11.00

Skriftemål: Efter aftale med præsten

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

Søndag d. 8. 2. søndag i advent kl.16.00 Højmesse - Adventsfest
       Gløgg og æbelskiver

Torsdag d.12. kl.19.00 Sct. Knuds Skoles
Luciaoptog og kryppespil

Fredag d.13. kl.10.00 Sct. Knuds Skoles
Luciaoptog og kryppespil

Ingen hverdagsmesse

Søndag d.15. 3. søndag i advent kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.22. 4. søndag i advent kl.16.00 Højmesse



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

Tirsdag d.24. juleaften kl.23.59 Midnatsmesse

Onsdag d.25. 1. juledag kl.16.00 Højmesse
Ingen hverdagsmesse

Torsdag d.26. 2. juledag kl.16.00 Højmesse

Fredag d.27. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.29. Den Hellige familie, kl.16.00 Højmesse
Jesus, Maria og Josef

Januar
Onsdag d. 1. Festen for jomfru kl.16.00 Højmesse - Kollekt til Bibelselskabet

Maria, Guds Moder Ingen hverdagsmesse

Fredag d. 3. Ingen hverdagsmesse.

Søndag d. 5. Herens Åbenbaring kl.16.00 Højmesse - nytårsreception

Søndag d.12. Herrens Dåb kl.16.00 Højmesse

Søndag d.19. 2. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.26. 3. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Februar
Søndag d. 2. 4. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d. 9. 5. alm. søndag kl.16.00 Højmesse

Onsdag d.12. Ingen hverdagsmesse

Fredag d.14. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.16. 6. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Onsdag d.19. Ingen hverdagsmesse

Fredag d.21. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.23. 7. alm. søndag kl.16.00 Højmesse - Fastelavnsfest

Onsdag d.26. Askeonsdag - Faste og abstinensdag
kl.19.00 Messe med askepålæggelse



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. februar


