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 August 2020
Kære menighed

Kalender- og kirkeåret 2020 har siden marts måned æn-
dret vores levemåde og vores aktive trosliv så radikalt, som
ingen af os nogen sinde før har oplevet eller troede, at det
kunne ske. Heldigvis er vi atter kommet til mere normale
tilstande - men dog ikke helt. Vi skal fortsat og måske i
endnu lang tid beskytte os selv og hinanden ved at følge
retningslinjerne fra verdslige og kirkelige myndigheder:
afstand, hygiejne og især det at tage hensyn.

Fra marts måned indtil festen for Kristi Himmelfart var
vores Sct. Knuds Kirke i lighed med alle andre kirker luk-
ket for menigheden.
Meget var anderledes. Der skulle en del fantasi, nytænk-
ning og især praktisk arbejde til, for atter at sætte Sct. Knuds
skole- og menighedslivet i gang og få det til at fungere
under den givne situation med mange restriktioner.

Tak til alle jer, der har været med til at finde ud af, hvor
mange vi kunne være i kirken, holde styr på det ved selve
gudstjenesterne, afspritning af kirkebænkene med mere.

Der var ingen gudstjenester i mange uger. Men selvom kir-
kedøren al den tid forblev lukket, skete der en hel del i
kirkerum, sakristi og menighedslokale. De blyindfattede
ruder kom tilbage efter at de var blevet repareret med nyt
glas, der hvor det manglede eller var revnet. Det krumbø-
jede nedslidte bly blev erstattet med nyt og ruderne blev
styrket med stivere. Kirkens blyindfattede ruder er atter
flotte og er sikret rigtig mange år fremover.

Der blev gjort rent i kirke, sakristi og menighedslokale.
Præstestolen og taburetterne fik nyt betræk. Ukrudt om-
kring kirkebygningen blev flere gange luget. Tak til alle,
der har lavet et godt stykke arbejde i den ellers for menig-
heden alt for stille periode.



Personalia
Dødsfald

Christine Berta Hansen 27. april 2020

Inge Bertelsen (tidligere menighedsrådsformand) 26. juli 2020

De hvile i fred

Det har for os alle været en vanskelig tid dog især for de ældre og de syge, der
i mange uger ikke har kunnet være sammen med deres nærmeste. Mange har
lidt under ensomheden. Coronakrisen har betydet en økonomisk nedtur for
mange. Sundhedspersonalet har ydet en ekstra og uundværlig hjælp. Var alt
sort i denne coronatid? Heldigvis ikke. Fra mange sider kom der hjælp og
opmuntring. Lad os ikke glemme det.

Jeg husker i hvert fald min 75-års fødselsdag, der i stor stil blev fejret sammen
med fastelavnsfesten lige inden coronanedlukningen. Tak for festen, de man-
ge gode ord og jeres store pengegave. Det varmer. På den måde er det skønt at
fylde 75. Det giver mange gode oplevelser og appetit på de kommende år.
Tak!

På grund af covid19, der hele tiden har lavet ravage i menighedens kalender,
udkom sognebladet for juli måned ikke til tiden. Nu da vi atter er kommet til
en mere sikker og stabil periode, giver dette sogneblads kalender overblik over
de kommende arrangementer og tiltag.

Med venlig hilsen og ønsket om en fortsat god sommer.

P. Jan Ophoff O. Præm.

Forlængelse
Embedsperioden for pastor Jan Ophoff som sognepræst i Vejle  og konstitue-
ret sognepræst i Fredericia er forlænget med yderligere et år indtil 31. juli
2021.

Dødsfald
9. juli 2020 døde Gunnar Laursen 88 år gammel på et plejehjem i Holstebro.

Gunnar var  i mange årtier engageret i vores Sct. Knuds menighed som regn-
skabsfører, og i flere perioder som medlem af menighedsrådet og formand for
rådet. Han hvile i fred.



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

Menighedsrådsmøde lørdag den 2. maj 2020
Det er ukendt, hvornår der igen må afholdes messer. Der er bøn i kirken hver
dag og der er hele tiden pyntet med blomster. Tak for det.
Fastelavn- og fødselsdagsfest. Veltilrettelagt både som fastelavnsfest og som
fødselsdagsfest for pastor Jan. Tak for en flot indsats
Der blev diskuteret, hvordan man kan få flere med i kirkeskatordningen, men
ingen entydig konklusion. I næste nr. af menighedsbladet kommer der en op-
fordring om at slutte op om kirkeskatordningen.
Præstestol og 4 ministrantstole er blevet ompolstret.
Det sidste arbejde med belysning i kirken og Schüttens Skole er færdigt.
Arbejdsdagen er udsat.
Der indhentes tilbud på eventuel automatisering af klokkeringning.
Antennen på kirkeuret er skiftet af hensyn til automatisk tidsindstilling.
Der overføres kr. 500 til Sct. Vincents Gruppen i forbindelse med biskoppens
jubilæum

Menighedsrådsmøde fredag den 12.06.2020
Der afholdes forsat messe uden sang og uden kirkekaffe indtil videre.
Der er for tiden størst søgning til messen kl. 15. Menigheden spørges på søn-
dag d. 14., hvilket tidspunkt de helst vil deltage på, kl. 15.00 eller 16.00?
Første Kommunion udsættes indtil videre.
Sct. Knuds festen og høstfesten lægges sammen og fejres søndag d. 27. sep.
Der fejres Advent søndag d. 6. december.
Der holdes nytårsreception d. 3. januar 2021.
Vedligeholdelses opgaver blev drøftet.
Regnskab frem til dato blev gennemgået.
Menighedsrådets mødedatoer 2. halvår:

fredag d. 14. august kl. 8.30 - onsdag d. 9. september, kl. 19-21
fredag d. 23. oktober, kl. 8.30 - onsdag d. 25. november, kl. 19-21

Fredag d. 27. november: Rådet deltager med spisning til skolens julemarked.
Der holdes firmelse for firmander fra Sct. Knuds menighed lørdag d. 10. april
2021, kl. 15.30 i Sct. Norberts kirke, Vejle.
Tilbud på automatisk klokkeringning blev gennemgået. Der var nogle uafkla-
rede punkter. Det blev drøftet, hvilke ønsker og behov der er: automatisk ring-
ning der kan indstilles efter vores ønsker.  Automatisk ringning der kan startes,
og som stopper af sig selv, til brug ved f.eks. begravelser. Stadig manuel ring-
ning med to klokker. Der arbejdes videre med sagen.



Tilmelding: Firmelse i Sct. Norbetrs Kirke
lørdag den 10. april 2021 kl. 15.30

CPR-nr  ……………...............

Navn  ……………………………………………………....................

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

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

Tlf./mobil  ……………… e-mail  …………………………..............

Vi forældre betaler kirkeskat til den katolske kirke   ja    nej 

Firmandens underskrift  ………………………………...................

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

Vigtig! Dåbsattesten vedlægges i kopi
Afleveres/sendes senest 1. september til
Sognepræsten, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia

Firmelse lørdag 10. april 2021
Lørdag den 10. april 2021 kl. 15.30 i Sct. Norberts Kirke, Vejle

Unge, som ønsker at forberede sig til deres firmelse, og som i skoleåret 2020-
2021 går i 7. eller 8. klasse, skal tilmelde sig til den forberedende undervis-
ning, som starter 3. oktober.

Undervisningen og firmelse er fælles for Sct. Knuds- og Sct. Norberts Menig-
hed.

Undervisningen foregår på lørdage i Sct. Norberts kirkes præstegård, Vejle,
fra kl. 9.30 og afsluttes med messe i kirken kl.11.30. Sæt kryds i kalenderen
ved følgende lørdage:

2020: 3/10 - 31/10 - 21/11 - 12/12.

2021: 16/1 - 6/2 - 27/2 - 13/3 - 20/3 sidste forberedelse med skriftemål / øvelse
i kirken.

Underviser: Pastor Jan Ophoff

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

Pastor Jan Ophoff

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



1. Hl. Kommunion 2021
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 den forberedende undervisning, som starter 26. september. Der er fæl-
les undervisning for 1. kommunikanter for Sct. Knuds- og Sct. Norberts menighed

Det er vigtigt, at børnene møder op til undervisningen, se datoerne nedenun-
der. Undervisningen foregår på lørdage i Sct. Norberts kirkes præstegård i
Vejle fra kl. 9.30 og afsluttes med  messe i kirken kl.11.30. Sæt kryds i kalen-
deren ved følgende lørdage:
2020: 26/9 - 24/10 - 14/11 - 5/12.

2021: 9/1 - 30/1 - 20/2 - 6/3 - 17-3 - 24/4  sidste forberedelse med skriftemål /
øvelse i kirken
Kateket: Anna Hoyos

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

Pastor Jan Ophoff

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

Tilmelding: 1. Hl Kommunion

Navn  .……………………………………………………………….....

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

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

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

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

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 2020 til
Sognepræsten, Sjællandsgade 48, 7000 Fredericia



Menighedens økonomi i coronatiden
Søndagsmessernes kollekter er en væsentlig del af kirkens indkomster. Derfor
er det klart, at manglen af disse kollekter gennem coronakrisen har gjort et
alvorligt indgreb i menighedens økonomi.

Kollekten er skrøbelig, da den i sagens natur er afhængig at medlemmernes
deltagelse i søndagsmessen.

Kirken har fra marts til medio maj måned været lukket. Efter genåbningen
Kristi himmelfartsdag kom der betydelig færre kirkegængere. De første søn-
dage var antallet af pladser i kirken på grund af smittefare reduceret. Derfor
havde vi en ekstra søndagsmesse om. Siden er der atter plads til flere i kirken,
dog stadigvæk uden salmesang, for så skal afstanden mellem kirkegængere
være større og det betyder færre pladser.

Vi savner stadigvæk en del af vores trofaste kirkegængere. De mere udsatte
holder sig til myndighedernes råd om at undgå større forsamlinger. Vi savner
dem. De savner os. Lad os holde sammen i bøn.

Når krisen rammer, forsvinder kollektbidraget øjeblikkeligt.

Til gengældt faldt indbetalingen af kirkeskat i disse måneder heldigvis ikke.
Den bliver betalt, om kirken er åben eller ej, om medlemmerne deltager i mes-
sen eller ej.

Fornat for kirken kan modstå denne økonomiske krise og dem, der før eller
senere uventet kan ramme os, er det vigtigt, at kirken får en stabil økonomisk
støtte gennem kirkeskatten.
Tak til alle jer der har lavet en kirkeskatteaftale. I sikrer kirkens eksistens,
ikke mindst i krisetider.

Tøv ikke med at melde dig til kirkeskat, hvis du endnu ikke er med.
Alle katolikker over 18 år opfordres til at betale 1% af deres skattepligtige
indtægt til Den Katolske Kirke. For folkekirkemedlemmer sker indbetaling af
kirkeskat til Folkekirken automatisk over skattebilletten. I den henseende yder
Staten os ingen hjælp. Vi må hjælpe os selv.

Gør det! Det er en effektiv hjælp til selvhjælp. Vær solidarisk med alle, der
betaler kirkeskat.

Hvis du selv er klar over, at du betaler for lidt, forhøj den så venligst. Det er
kun dig, der kan og skal gøre det.

Så er du med til at sikre menighedens og bispedømmets virke, ja eksistens, i
dag og i fremtiden.

Tak fordi, du vil være med.

Jan Ophoff, sognepræst



Tilmelding Kirkeskat

Jeg ønsker pr. år at betale ______________kr.

Betaling ønskes foretaget (sæt kryds)

__ En gang årligt   __ Hvert halvår   __ Hvert kvartal   __ Hver måned

Fornavn ______________________________________________

Efternavn _____________________________________________

CPR. nr. _____________________

Adresse ______________________________________________

Postnr. ________  By ___________________________________

Telefon _______________E-mail  _________________________

Bank  reg.nr. __________ Kontonr. ________________________

Generel information:

Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller opsige kirkeskatteordningen igen.
Det anbefales at bidrage med minimum 1 % af din skattepligtige indkomst.

Dit bidrag er fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Det-
te forudsætter, at Bispekontoret er i besiddelse af dit CPR - nr., og at man har
lov til at bruge dette. Du kan få fradrag for op til 16.600 kr. i alt inkl. gaver til
andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen). Hvis du øn-
sker at bidrage med et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning. Dit
bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 %, og er vedtaget
af Pastoralrådet.

Du kan læse mere på www.katolsk.dk/skat samt se tilmeldingsblanketter på
flere sprog.

Blanketten kan afleveres udfyldt til sognepræsten eller sendes til Den Katol-
ske Kirke, Ansgarstiftelsen, Gl. Kongevej 15A, 1610 København V.

Dato    _________  Underskrift  ___________________________



Uddeling og modtagelse af kommunionen
Bispedømmets retningslinjer for uddeling og modtagelse af kommunionen

Kære trosfæller

Vor dagligdag, også den kirkelige, er stadig præget af coronapandemiens
virkninger. Vi glæder os dog over, at vi siden Kristi Himmelfart igen kan
samles til offentlige messer og andre aktiviteter i vore menigheder. For at
begrænse og mest muligt undgå smittefare er der alligevel stadig en hel del
restriktioner, såsom begrænset  deltagerantal og krav om overholdelse af
regler om afstand mellem personer, rengøring, afspritning mm. Fra bispe-
dømmets side er der allerede udsendt retningslinjer vedrørende fejring af
offentlige messer. Også som Kirke føler vi os forpligtede til at medvirke til
at mindske faren for udbredelse af corona. Dog må de udsendte retnings-
linje ikke betragtes som en rent kirkelig forordning, men som retningslin-
jer, der er underlagt de betingelser, de civile myndigheder har opstillet.

Uddelingen af kommunionen er underlagt en række særlige begrænsnin-
ger. For tiden uddeles kommunionen ikke under vinens skikkelse, og mod-
tagelsen af Kristi Legeme skal ske i hånden, og kommunionionsuddeleren
skal bruge handsker. Disse påbud går tæt på, da Eukaristien er noget af det
helligste, vi kan omgås. Det betyder også, at stærke følelser bliver vakt
både hos dem, der uddeler og modtager kommunionen. Der er noget yderst
unaturligt ved at skulle bruge handsker, og for mange er det stadig grænse-
overskridende at modtage kommunionen i hånden. Disse ubehag er langt
henad vejen forståelige, og i hvert fald lader de sig ikke ignorere. Ikke
desto mindre kræver den aktuelle situation, at der må ses bort fra disse
ubehag og nogle af de traditioner, vi er vant til. Det er først og fremmest
nødvendigt for at undgå smittefare. Dertil kommer, at manglende overhol-
delse af reglerne kan vække ængstelse hos nogle, en ængstelse, som ikke
kan ignoreres.

For mange er det en stor udfordring at indse nødvendigheden af at modtage
kommunionen i hånden. Det skal understreges, at det under normale om-
stændigheder er det enhver troendes ret at modtage kommunionen i mun-
den. Når smittefaren engang er overstået, vil denne form for modtagelsen
af kommunionen kunne genoptages, men på grund af den nuværende risiko
for smitte kan man for tiden ikke påberåbe sig denne ret. Uanset hvilken
form for modtagelse af kommunionen man normalt foretrækker, må det
accepteres, at kommunion i hånden og kun under brødets skikkelse er det
eneste tilladte i den nuværende situation. Mange savner nemlig også at



modtage Kristi blod, men dette afkald må der ligeledes indtil videre leves
med.

Selv om det for mange er uvant, er det på ingen måde respektløst at  mod-
tage kommunionen i hånden, når man ellers er rigtigt disponeret, dvs. tror
på Kristi virkelige nærvær og er i nådens stand. Derfor må måden at mod-
tage kommunionen på ikke blive et alvorligt samvittighedsspørgsmål. Yder-
mere var modtagelse af kommunionen i hånden gængs praksis i det meste
af det første årtusind. Fra Pavestolens side blev muligheden for håndkom-
munion indført i 1969 som en tilladelse, de enkelte biskopper kunne benyt-
te sig af. Denne tilladelse udnyttes nu i store dele af Kirken, og derfor skal
modtagelse af kommunion i hånden betragtes som en ret og en mulighed,
der ikke kan anfægtes eller betragtes som mindre værdig.

For mange betyder forbuddet mod mundkommunion, at de i denne tid af-
holder sig fra at modtage Kristi Legeme og nøjes med den åndelige kom-
munion. Dette står naturligvis de pågældende frit for; men bør samtidig
også give anledning til overvejelser, om det er rimeligt at give afkald på
modtagelsen af Kristus blot fordi, det ikke kan ske under en bestemt form.

Trods de udfordringer, det giver, gælder de tidligere udsendte retningslin-
jer således stadig, indtil andet meddeles, hvilket betyder at

Kommunionen kan kun modtages under brødets skikkelse og i hån-
den. Uddeling af kommunionen i munden må heller ikke finde sted
efter messen,

og at

Præster og andre kommunionsuddelere skal bære handsker. Brugen
af handsker kan ikke erstattes af afspritning af hænderne.

Det er en vanskelig tid også for Kirken. Vi har måttet opgive og ændre på
mange vante ting. Det væsentlige forbliver dog uændret. Vort personlige
forhold til Gud i tro og bøn kan ingen tage fra os, og vi kan også glæde os
over igen at kunne mødes til fejring af Eukaristien. Selv om vi kan opleve
de nuværende restriktioner fra de civile myndigheders side som en begræns-
ning, er de ikke i grundlæggende modstrid med nogen kirkelig forordning
og slet ikke i denne tid. Jeg beder derfor alle medvirke til, at de givne
retningslinjer overholdes.

København, den 20. juli 2020

+Czeslaw



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.00.
Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10 før messen, undtaget i maj og okto-
ber, hvor den bedes før søndagens højmesse.

Skriftemål: Efter aftale med præsten.

August
Søndag d. 2. 18. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d. 9. 19. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.16. Jomfru Marias
optagelse i Himlen kl.15.00 Højmesse

Søndag d.23. 21. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.30. 22. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Caritas Danmark

Vi vil giftes
Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik indgår
ægteskab, skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består
af otte moduler. Henvend jer til sognepræsten for at aftale nærmere.

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante infor-
mationer samt tilmelding til kursusdagen foregår.

Siden findes på adressen vivilgiftes.katolsk.dk

Det sker i Vejle
Sct. Norberts Hus, Blegbanken 2,  Vejle
Søndag den 20. september efter højmessen kl. 10.00
Foredrag ”En dansk sjæls eventyr”
Hans Jensen, som i mange år har været ansat på bispekontoret fortæller om sin
bog ”En dansk sjæls eventyr”.
Kaffe med let frokost - pris: 50,- kr.



September
Søndag d. 6. 23. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.13. 24. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.20. 25. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Katolsk Menighedspleje

Søndag d.27. 26. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Sct. Knuds fest og Høstfest

Oktober
Søndag d. 4. 27. alm. søndag kl.14.40 Rosenkransbøn

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.11. 28. alm. søndag kl.14.40 Rosenkransbøn
kl.15.00 Højmesse

Søndag d.18. 29. alm. søndag kl.14.40 Rosenkransbøn
kl.15.00 Højmesse

kl.14.40 Rosenkransbøn
Søndag d.25. 30. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Kollekt til Verdensmissionen

November
Søndag d. 1. Alle Helgen kl.14.00 Assistens Kirkegård

Bøn for menighedens afdøde
kl.15.00 Højmesse

Søndag d. 8. 32. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Peterspenge

Søndag d.15. 33. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.22. Jesus Kristus U.K. kl.15.00 Højmesse

Søndag d.29. 1. søndag i advent kl.15.00 Højmesse

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



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. 15.00  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. november


