Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

December 2020

Kære menighed
Den 22. november, den sidste søndag i kirkeåret, fejrede
vi festen for “Jesus Kristus, Universets Konge“. Det lyder
som en pragtfuld finale på en symfoni. Ja, en finale var
det. Men liturgisk manglede de gængse festlige toner: ingen fællessang, ingen røgelse, ministranten med et minimum af liturgiske handlinger, fredshilsener på afstand, sprit
i stedet for vievand, sådan som vi har kendt det i de fleste
messer i dette Herrens år 2020.
Og dog var lovprisningen af Kristus den søndag ikke mindre. Han er og forbliver universets Herre. Herre for de levende, de døde og de kommende generationer. Har det været
et vanskeligt år med økonomisk nedtur for mange, isolation, ensomhed for mange, især for de ældre på plejehjem
og enlige derhjemme, for bedsteforældre, for familierne,
for mange unge, som ikke kan få et arbejde, så er året for
os i Danmark, grundet de ellers ubehagelige restriktioner
fra myndighederne og det eksemplariske samfundssind her
i landet, gået forholdsvis godt.
Det gælder ligeledes i vores Sct. Knuds kirke. Tak til alle,
der overholder de kendte retningslinjer: sprit hænderne,
holde afstand, mundbind på når man kommer ind eller forlader kirkebygningen, håndkommunion, ingen fysisk fredshilsen, ingen fælles salmesang m.m.…
Selvom vi savner alt det, vi før kunne gøre, følger vi retningslinjerne ikke mindst af respekt for andre: de mere sårbare
og udsatte. Ingen synes, det er sjovt men nødvendigt.
Vi må takke Herren, at de vanskelige måneder trods alt har
været nådige for os. For så vidt jeg ved ingen corona relaterede dødsfald i menigheden, ingen alvorligt syge, og at
vi i denne anden corona bølge stadigvæk har åbne kirker.
Antallet af kirkegængere vokser igen. Det er klart, at nogle
på grund af sygdom eller alderdom ikke møder op der, hvor

mange mennesker kommer sammen. Derfor savner vi stadigvæk en del af vores trofaste kirkegængere.
Men heldigvis gør mange brug af de muligheder, der stadigvæk tilbydes.
Der er god plads i kirken til hverdagsmesserne, ingen fællessang, men til gengæld fred og ro til stille bøn, til messe og kommunion.
Hver onsdag er der rosenkransbøn i kirken kl. 18.10 lige inden aftenmessen kl.
18.30. Flere har givet udtryk for, at de er glade for rosenkransbøn før søndagshøjmesserne i maj og oktober måned. Hvorfor så ikke uden for de såkaldte
Mariamåneder være med til rosenkransbøn om onsdagen, og tilslutte sig den
lille trofaste skare, der beder rosenkrans?
Vi har mange gode muligheder, men alt for få værdsætter dem. Gør det mens
tiden er der!
I adventstiden beder vi “Kom, Herre Jesus, kom“. Lad os ikke glemme, at det
var ham, der indbød os først. „Kom alle til mig, I som er trætte og tyngede af
byrder, og jeg vil give jer hvile.“
God advent! God Jul, festen for Emmanuel, Gud-med-os.
P. Jan Ophoff O. Præm.
Sognepræst

Undervisning til Firmelse 2020 - 2021
Undervisningen foregår i Sct. Knuds kirke efter søndagsmessen.
2020: 13. december.
2021: 10. og 24. januar, 21. februar, 7. og 21. marts.
Onsdag den 7. april sidste forberedelse kl. 16.00 - 18.00.
Firmelse: Lørdag den 10. april 2021 - Sted meddeles senere.

Corona Corona Corona
Selvom mange af os troede ellers havde håbet på, at vi stort set ville være
coranafri efter sommeren og i hvert fald til jul, er vi desværre blevet klogere
og sætter nu vores lid til den længe ventede coronavaccine, der atter vil gøre
tilværelsen normal for os, som i de gode gamle dage.
Men hvornår kommer den? Nogen påstår allerede før nytår, andre: tidligst i
foråret 2021 eller engang i løbet af det nye år. Intet er sikkert. Vi må væbne os
med tålmodighed.
Spørgsmålet, som så godt som alle familier, enlige og ældre stiller: “Hvad
med jul? Hvor mange gæster kan vi invitere? Kommer der yderligere strengere retningslinjer inden jul, så antallet af gæster skal justeres nedad? Skal jeg i
år fejre jul helt alene eller kun med få af min kære?
Nej det bliver ikke en jul som i fjor, ligesom der ikke var en fejring af påskefesten i år, som vi ellers fejrede den i fjor og alle de andre påskefester før.
Men jul bliver det, også og primært i kirken. Men dog heller ikke som før.
Ingen fællessang. Hold afstand, sprit hænderne, mundbind/maske, når man
kommer ind i kirken og forlader den igen - for her i våbenhuset støder man
sammen med mange.
Julegudstjenester er et tilløbstykke, ikke alene i folkekirken men også hos os.
Derfor har vi i år juleaftensdag en ekstra julemesse. Der vil være messer: kl.
15.00 og som normalt midnatsmesse kl. 23.59, 1. juledag kl. 15.00 og 2.
juledag kl. 15.00. For ikke at risikere at vi bliver nødt til at afvise nogen, når
vi har nået det maksimale antal i kirken (66 personer), skal man sikre sig en
plads ved at reservere til messerne den 24. og 25. december.

Tilmelding til messe den 24. og 25. dec.
Der åbnes for tilmelding den 16. december og lukkes dagen før messen.
Der er 66 pladser til rådighed i kirken, + personale.
Tilmeldig sker på kirkens hjemmeside www.Sanktknudskirke.dk, hvor der vil
være en vejledning til tilmeldingen.
Har man ikke adgang til hjemmesiden, kan tilmelding ske til p. Jan Ophoff,
telefon 2142 9345.
Der vil til disse messer kun være adgang til kirken fra Sjællandsgade gennem
våbenhuset. Døren åbnes 30 minutter før messen.
Man skal være der senest 5 minutter før messens begyndelse, derefter vil pladsen blive tildelt eventuelle fremmødte uden reservation.
Døren låses 5 minutter efter messens start af praktiske grunde

Menighedstur til Averbode 2021

Der arrangeres tur for Sct. Norberts og Sct. Knuds menigheder til

Præmonstratenserklosteret Averbode i Belgien
Med forbehold for rejserestriktioner pga. corona

Afgang fra Vejle lørdag den 8. maj kl. 9.00 og
hjemkomst onsdag den 12. maj ca. 21.00
Fuld pension, overnatning på klostret samt udflugter
Pris for 1 person: 4.000 - børn til og med 16 år: 2.000
Betaling mærket Averbode til
Bank reg.nr. 5545 konto nr. 6286441775
Depositum 500 kr betales senest 15. januar 2021
Restbeløb betales senest 1. april 2021
Det er et begrænset antal pladser i klostret, så tilmeld jer hurtigt.
Tilmelding med navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnr.
sendes til Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle eller
E-mail: j.ophoff@katolsk.dk - tlf. 2142 9345
Med venlig hilsen
P. Jan Ophoff tlf 2142 9345
Anna og Stephan Hoyos tlf. 4076 1555
Britta og Gert Abildsten tlf. 7587 1801

Mødeorientering fra menighedsrådet
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedslokalet. Herunder
nævnes de vigtigste punkter fra møderne.
Menighedsrådsmøde fredag den 14. august
Skoleleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole og Børnehave deltog i første
del af mødet.
På grund af corona har skolen aflyst høstfest, andagter i kirken, morgensang og
deltagelse i kulturnat.
Forslag: Nye elever indbydes til at besøge Sct. Knuds kirke og høre om den.
Præstegård: Der er stadig problemer med udluftning fra krybekælder. En løsning
kunne være at installere elektrisk udluftning.
Væg ved “Den lille skole“: renses for at stå i rå Flensborgsten.
Skolen arbejder med at forbinde alle bygninger med nye it-kabler.
Status og corona restriktionerne blev gennemgået.
Høstfest og festen for kirkens navnehelgen Knud d. Hellige d. 27. september.
arbejdes der videre med på menighedsrådsmødet mødet den 9. september.
Kirkens økonomi blev drøftet. Pga. corona krisen, er kollekten faldet. Det ville
være skønt, om alle betalte kirkeskat. Det ville sikre menigheden en stabil indtægt.
Arbejdsopgaver blev gennemgået.
Døre mod havesiden er blevet malet. Der er opsat dueværn ved luger i kirketårn.
Museet spørges om de vil overtage nogle af de aflagte messehagler fra sakristiet
på 1. sal.
Der indhentes tilbud på automatisk klokkeringning med kun en klokke.
Menighedsrådsmøde onsdag den 9. september
Gennemgang af foranstaltninger og regler i forbindelse med corona.
Der må være 66 personer i kirken i forbindelse med messe og kirkelige handlinger.
Menighedsrådet drøftede muligheden for sang i forbindelse med messen. Der
rettes henvendelse til en række sangere, der på skift kunne synge i forbindelse
med messen.
Høstfest og Skt. Knuds fest den 27. september 2020 blev planlagt og afholdes
under gældende corona forskrifter.
For at sikre økonomien i vores menighed blev der opfordret til at gøre opmærksom på kollekt i forbindelse med messen.
Arbejdsopgaver: der bliver indhentet nyt tilbud på kalkning af tårnrummet og
automatisk klokkeringning udskydes til bedre tider.
Der er ingen 1. kommunikanter. Der er 5 firmander, 3 børn og 2 voksne.

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober
Sven Jensen regnskabsfører deltager under punkt omkring økonomien.
Regnskabet for de første 3 kvartaler blev gennemgået. Der har været en stigning
i kirkeskatbetalingen, men ikke nok til at dække faldet i indtægter fra såvel kollekter som lyssalg der er faldet pga. af restriktionerne omkring messeafholdelse.
På baggrund af god likviditet blev det besluttet at indfri et lån hos Ansgarstiftelsen på 62.962.
Coronasituationen blev drøftet, herunder beredskabsplan i tilfælde af smitte hos
en messedeltager eller præst.
Det er vigtigt, at der luftes ud, husk at spritte, husk at holde afstand, det anbefales
at søge smittestop på sin app. Kirkekaffen er suspenderet indtil videre, p. Jan
Ophoff informerer menigheden. Det fungerer fint med forsangerne.
Arbejdsdagen den 10. oktober forløb fint. Man efterlyser flere deltagere til næste
arbejdsdag lørdag den 7. november. Opgaver: Rengøre varmerum, trapperum v/
tårn, rette stensætning ved sti i haven, fjerne plastplade fra det gamle alter, beskærer buske i havebed m.m.
Skt. Knuds fest og høstfest den 27. sep. blev en fin fest. Der indkom 8.000. kr.
Maling af trappen og kalkning af tårnrummet afventer bedre tider
Menigheden har modtaget en gave på kr. 12.500. Det overvejes, om der skal
købes nye borde til menighedslokalet eller forny guldet i bogstaverne over indgangsdør til kirken.
Firmelsesundervisning efter søndagsmessen. Der er en førstekommunikant.
P. Jan Ophoff vil foreslå biskoppen, at 13 af firmanderne fra Sct. Norbert firmes
i Sct. Knuds kirke.
Julemarked på Sct. Knuds skole er aflyst pga. covid-19.
Museet har været på besøg i kirken. Kirken vil blive præsenteret på museets hjemmeside.
Skolens julemarked og skolens krybbespil er aflyst. Julefrokost ligeledes aflyst.
Adventsfest samt nytårsreception afgøres på mødet den 23. november. Der er
fastelavnsfest søndag den 14. februar
Planlagte mødedatoer for menighedsrådet i 2021
15. januar kl. 08.30 - 10.30
5. februar kl. 08.30 - 10.30 (budget)
17. marts kl. 19.00 - 21.00
9. april
kl. 08.30 - 10.30
5. maj
kl. 19.00 - 21.00

Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.00.
Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10 før messen.
Skriftemål: Efter aftale med præsten.

December
Onsdag d. 2. Efter messen kl. 18.30

Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 6. 2. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.13. 3. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.20. 4. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse

Onsdag d.23.

Ingen hverdagsmesse

Torsdag d.24. juleaften

kl.15.00 Julemesse - tilmelding
kl.23.59 Midnatsmesse - tilmelding

Fredag d.25. 1. juledag

kl.15.00 Højmesse - tilmelding
Ingen hverdagsmesse

Lørdag d.26. 2. juledag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.27. Den Hellige familie,
kl.15.00 Højmesse
Jesus, Maria og Josef

Januar
Fredag d. 1. Festen for jomfru
Maria, Guds Moder

kl.15.00 Højmesse - Kollekt til Bibelselskabet
Ingen hverdagsmesse

Søndag d. 3. Herrens Åbenbaring kl.15.00 Højmesse
Onsdag d. 6. Efter messen kl. 18.30

Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.10. Herrens Dåb

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.17. 2. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.24. 3. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.31. Sct. Ansgar

kl.15.00 Højmesse

Februar
Onsdag d. 3. Efter messen kl. 18.30

Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 7. Herrrens fremstilling kl.15.00 Højmesse
i Templet
Søndag d.14. 6. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse - Fastelavnsfest

Onsdag d.17. Askeonsdag - Faste og abstinensdag
kl.19.00 Messe med askepålæggelse
Søndag d.21. 1. søndag i fasten

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.28. 2. søndag i fasten

kl.15.00 Højmesse

Eventuelle ændringer 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 41 312
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. februar

