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 Marts 2020
Kære menighed
Den 1. marts betragtes som begyndelsen på foråret, en dej-
lig årstid. Vinteren er forbi, selvom vejret i vore dage ikke
altid holder sig til årstidernes kalender.
Lyset bryder frem. Naturen vågner for alvor op af en vin-
terhvile. Også vi vækkes af en ny liturgisk tid, vi går ind i
den 40 dage lange fastetid. Det er en stille tid, en tid, der
indbyder til refleksion, omtanke og handling.
De, der tror, at fastetiden for længst er afskaffet, må tro
om igen. Visse former for fasten har ændret sig, men de
liturgiske læsninger, såvel i hverdags- som i søndagsmes-
serne, skærper vores opmærksomhed for alle de gaver,
Vorherre giver os. Og som vi oftest bruger som selvfølge-
ligheder og derfor uden respekt.
Når vand- eller elforsyninger svigter, så ved vi først, hvad
de betyder for at få dagligdagen til at fungere. Når krop-
pen på grund af sygdom eller stress lider, er vi først til
fulde klar over hvad sundhed og livsglæde betyder. Når et
venskabsbånd, et parforhold, går i stykker, er man først
klar over, hvad ægte venskab og kærlighed betyder.
Først når vi er klar over al den rigdom, den omsorg, den
kærlighed, vi nyder godt af, må vores livsholdning være
båret af taknemmelighed og respekt. Respekt for Guds ska-
belsesværk og for kronen på det: mennesket, respekt for
mennesket.
Respekt for naturens skønhed og ressourcer. Det er gået
op for os, at naturen ikke længere er et uudtømmeligt for-
rådskammer.
Smid-ud-kulturen er heldigvis på retur. Genbrugsbutikkerne
sælger gode varer ikke alene til dem, der ikke har råd til
noget andet, men ligeledes og det mere og mere til miljø-
bevidste kunder.
Nye ord og nye handlingsplaner hører i dag med i børne-
nes opdragelse: “Ingen madspild“, “Tal pænt“, “Ingen
mobning“, „Ryd op efter dig“, “Hold naturen ren“.



På en måde skulle det alt sammen være lige til. Men det er det ikke for børn og
unge, ej heller for os, voksne. Vi ved det godt, og bliver forarget over, hvis
andre ikke gør det. Men af egen erfaring er vi klar over, at også vi vil over
gærdet, hvor det er lavest.
I fastetiden opfordrer Kirken os til at lægge overliggeren lidt højere. Er målet
i fastetiden så blot at blive mere miljø- og klimabevidste! Det må vi gerne,
men det er dog ikke selve målet, vi går efter, men det skulle gerne være resul-
tatet af en livsholdning, af at gebærde sig som kristen.
Fundamentet til denne livsholdning findes i Jesu bjergprædiken i Matthæus-
evangeliet kapitel 5, 6 og 7. Den er et udmærket idekatalog til “Hvordan kan
jeg give fastetiden mening i mit eget liv?“
40 dage er en kort og samtidig en lang tid, især hvis den bliver til en proces,
hvor man arbejder med sig selv. Lige som nytårsforsætter kan fasteforsætter
hurtigt blive til varm luft.
Fastetiden forpligter.
Det at faste er mere og noget andet end at spise og drikke mindre. Det vil være
en god hjælp til at mestre disse og andre nydelsesmidler, der risikerer at styre
vort liv. I den grad vi kan gøre os fri fra nogle laster, bliver det nemmere at
tage fat, at gøre en indsats, som kommer andre til gode.
Jeg ønsker jer alle en god faste som optakt til påsken, kirkeårets største fest.

P. Jan Ophoff O. Præm.
Sognepræst

Kirke eller?
Menighedens har i 2019 oplevet et fald i kirkeskatbetalingen på godt 10.000
kr. - en nedgang på mere end 5% i forhold til 2018. Det overlever vi på kort
sigt, men med tankerne på fremtiden og en fremtidig Katolsk kirke i Frederi-
cia er situationen ikke holdbar.
Ønsker vi en kirke, hvor vi kan komme til de ugentlige messer eller kun til
livets store begivenheder - ønsker vi en levende menighed, ønsker vi en præst
der er der, når vi har behov. Hver og én har sine ønsker til kirken og når
behovet er der, vil vi, at den er der.
Kirkeskatten er kirkens økonomiske grundlag - støt op, så er kirken der også
den dag, du søger den. Anbefalet bidrag: 1% af den skattepligtige indkomst.

Firmelse Sct. Knuds menighed 2021
Firmelse ved biskop Czeslaw lørdag den 10. april 2021
kl. 15.30 i Sct Norberts Kirke i Vejle



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019
Bispedømmets standardkontoplan

Budget Regnskab Budget
Indtægter 2019 2019 2020
Kirkeskat + sognebidrag 190.000,00 177.534,00 190.000,00
Koll. sognet, kirkebøsse, m.m 30.000,00 41.360,25 38.000,00
Afgiftsfrie indtægter 104.980,00 298.413,50 73.000,00
Indtægter i alt 324.980,00 517.307,75 301.000,00

Tilskud fra fælleskassen 0,00 0,00 0,00
Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00
Tilskud i alt 0,00 0,00 0,00
Indtægter i alt 324.980,00 517.307,75 301.000,00

15% solidaritetsbidrag -8.137,00 -9.496,00 0,00
Afgift til fælleskassen -33.700,00 -31.790,10 -34.700,00
Afgift til præstelønninger -56.100,00 -52.987,50 -57.900,00
Afregning, koll. andre formål -6.500,00 -5.737,50 -13.980,00
Afgift og bidrag i alt -104.437,00 -100.011,10 -106.580,00

Nettoindtægter i alt 220.543,00 417.296,65 194.420,00

Udgifter
Bygninger -76.900,00 -69.867,34 -74.600,00
Vedligeholdelse -106.480,00 -266.924,24 -148.500,00
Lønninger 0,00 0,00 0,00
Nyanskaffelser -1.000,00 -38.161,33 -4.000,00
Kultusudgifter -4.000,00 -2.448,02 -4.000,00
Pastorale udgifter -10.000,00 0,00 -9.000,00
Kontorudgifter -7.600,00 -7.206,65 -8.200,00
Kørsel- og transportudgifter -14.500,00 -10.600,72 -14.000,00
Hensættelser 0,00 -23.885,00 72.500,00
Øvrige udgifter -4.000,00 -5.487,00 -4.500,00
Udgifter i alt -224.480,00 -424.580,30 -194.300,00

Driftsresultat -3.937,00 -7.283,65 120,00
Nettoresultat ejendom 64.711,00 9.496,00 66.365,00

Årets resultat 60.774,00 2.212,35 66.485,00

Specificeret regnskab vil blive fremlagt  og genemgået i forbindelse med kir-
kekaffen den 1. marts. Efterfølgende kan man få en kopi ved henvendelse til
kassereren: kasserer@sanktknudskirke.dk - telefon 42 40 60 70



Tilmelding til kirkeskat

 

BS-tilmeldingsblanket

CPR-nr.

Bankkonto reg.nr.                     kontonr.

Telefon

E-mail

Postnr./By

Navn

Adresse
Beløb

200 kr. pr. md.

500 kr. pr. md.

350 kr. pr. md.

Andet beløb

Hæv min nuværende støtte med

kr. pr. md. 

Dato Underskrift

kr. pr. md. 

Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 % 
Satsen vedtages af Pastoralrådet.   
På www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik kan du læse om, hvordan 
vi behandler dine oplysninger og dit samtykke til at behandle data.  
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke.  

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 
ANSGARSTIFTELSEN

GL. KONGEVEJ 15 
DK-1610 KØBENHAVN V
T     LF. (45) 33 55 60 80

E-MAIL. BISPEKONTOR@KATOLSK.DK

365 GODE GRUNDE TIL AT GIVE
Din kirke er der for dig hver eneste dag året rundt.
Din gavmilde støtte gør dette muligt. TAK!

OPRET AFTALEN I DAG
Udfyld blanketten og send den til Bispekontoret.
Du kan også aflevere den i din egen kirke eller ring til os på 
33 55 60 80 for at oprette en aftale over telefonen.



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

Menighedsrådsmøde fredag den 29. november 2019
Det blev en hyggelig og vellykket høstfest den 27. oktober, med et pænt salg.
Brøndene omkring den gamle præstebolig kontrolleres.Vedligeholdelse af tag/
kirkeloft og tårn mangler afslutning.
Renovering af menighedslokalet mangler oprydning i gang.
Svar på ansøgning til Slots-og kulturstyrelsen om støtte til renoveringen af de
blyindfattede vinduer i kirken forventes i løbet af december.
Der arbejdes videre med belysning ved alteret og indgangsdøren.
Kirkeskat vil være et fokusområde i 2020.
Kommende arrangementer:
Adventsfest søndag den 8. december. Nytårsreception søndag den 5. januar
2020, formanden for menighedsrådet aflægger beretning.
Fastelavnsfest søndag den 23. februar. Skolen spørges om lån af “Laden“.
Forårets arbejdsdag for menighed og skole lørdag den 16. maj 2020.
Reception i forbindelse med 1. kommunion den 17. maj 2020.
Sct. Knudsfest afholdes den 23. august 2020. Høstfest den 27. september 2020.
Adventsfest søndag den 6. dec. 2020.
Eszter overvejer at begynde en børnekirke, aftaler nærmere med præsten.
Ursula efterlyser hjælp til rengøring af køkken, menighedslokale m.m.

Menighedsrådsmøde fredag den 10. januar 2020
Foreløbigt regnskab for 2019 og budgetforlag blev gennemgået. Efter tilret-
ning vil et revideret regnskab blive fremlagt menighedsrådet til godkendelse.
Adventsfest og nytårsreception forløb fint.
Sognepræst Jan Ophoff fylder 75 år den 22. februar. Vi fejrer ham i forbindel-
se med fastelavnsfesten den 23. februar. Der startes en indsamling til en pen-
gegave.
Fastelavnsfest og fødselsdagsfejring den 23. februar i “Laden“, Sct. Knuds
Skole. Der vil være pølse- og ostebord, pølsehorn, fastelavnsboller, vin, cola
m.m. Et solidt aftensmåltid.
Kælderen under præstegården tjekkes. Forsikringen vedr. vandskader er i or-
den. Skoleleder Joachim G. inviteres til næste møde for at drøfte en langsigtet
løsning.
Firmaet Rosenlund Glarmester kontaktes og bedt om at gå i gang med at reno-



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

Marts
Søndag d. 1. 1. søndag i fasten kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Regnskab 2019 fremlægges

Søndag d. 8. 2. søndag i fasten kl.16.00 Højmesse

Søndag d.15. 3. søndag i fasten kl.16.00 Højmesse - Kaffe

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

Søndag d.29. 5. søndag i fasten kl.16.00 Højmesse

vere de blyindfattede forsatsvinduer i kirken. Finansieringen af vinduerne er
på plads. Vi håber, at renoveringen er tilendebragt ved påsketid.
Der stiller spand til metal herunder de små metalkapsler fra lys ved Mariasta-
tuen frem i køkkenet.
Forgangen males, når den er tømt for de hensatte ting.

Menighedsrådsmøde fredag den 7. februar 2020
Revideret regnskab og budget blev godkendt og underskrevet - indsendes digi-
talt til bispekontoret.
Til brug for indsatsen med at øge tilslutningen til kirkerskatordningen indhen-
tes der til næste møde nærmere oplysninger om menighedens opbakning til
ordningen og de senere års udvikling.
Gang og trappeopgang i Brdr. Schüttens Skole males i samme farve som me-
nighedslokalet og gulvet renses.
Fastelavns- og fødselsdagsfest den 23. februar blev endelig planlagt. Tønde-
slagning foregår i gymnastiksalen og spisning i “Laden“. Tønden pyntes sam-
men med børnene. Der er p.t. tilmeldt 30 til dagen.
Arbejdet med renovering af de blyindfattede vinduer i kirken er gået i gang og
forventes færdigt til påske.
Arbejdet med lys ved indgangsdøren, alteret og flere steder i Brdr. Schüttens
Skole er næsten færdigt.
Til arbejdsdagen den 16. maj er der følgende arbejdsopgaver: Ordne bede i
haven, støvsuge varmerum, male gulv, opsætte hylder, male tårnrum, trappe
og gelænder samme sted, fremskaffe 2 metaldæksler og de 2 yderdøre på ha-
vesiden trænger til lidt kærlighed i form af maling.

Fastetid: korsvejsandagt onsdag kl. 18.00



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

April
Søndag d. 5. Palmesøndag kl.16.00 Messe med palmeindvielse

Kirkekaffe

Torsdag d. 9. Skærtorsdag kl.19.00 Messe
Efter messen: tilbedelse af
Det allerhelligste sakramente
indtil kl. 21.00

Fredag d.10. Langfredag Faste- og abstinensdag

Ingen hverdagsmesse

kl.18.00 Passionsliturgi
Kollekt for det hellige land

Lørdag d. 11 Påskelørdag kl.20.00 Påskevigillie og Midnatsmesse

Søndag d.12. Påskedag Herrens opstandelse

kl.16.00 Højmesse

Søndag d.19. 2. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.26. 3. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse

Maj
Søndag d. 3. 4. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse - Kirkekaffe

Søndag d.10. 5. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse

Lørdag d.16. kl.09.00 Arbejdsdag
for menigheden og skolen

Søndag d.17. 6. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse
Efter messe: reception for
1. kommunikanter

Torsdag d.21. Kristi Himmelfart kl.16.00 Messe

Fredag d.22. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.24. 7. søndag i påsken kl.16.00 Højmesse

Søndag d.31. Pinsedag kl.16.00 Højmesse

Fastetid til 8. april: korsvejsandagt onsdag kl. 18.00

Øm valfart søndag den 7. juni

Rosenkransbønnen bedes før søndagens højmesse



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 41 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. maj
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