Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Marts 2021
Kære menighed
Foråret er godt på vej. Den ene dag varmer solen, så erantisblomsterne åbner sig og vintergækkene ikke længere kan
skjule sig. Påskeliljerne presser sig frem for at komme med
i det fine selvskab. Og så er der atter nattefrost og en kold
østenvind. Kampen mellem kolde og lune dage er endnu
ikke slut.
Håb og forventning, glæde og skuffelse, nedtrykt stemning
og spontan latter - vi kender det alt for godt, ikke mindst i
denne coronatid. Det bliver bedre, vi ser lyset for enden af
tunellen men… der skal dog endnu en del tålmodighed til.
Vi holder modet oppe. Hvem er “vi“? Ja, det er vel os alle,
samfundet, arbejdspladserne, skolerne, institutionerne, familierne og vores egen Sct. Knuds menighed.
Efter at kirkerne var lukket i juletiden, kan vi atter fejre
søndagsmesserne, dog med et begrænset antal. For vores
vedkommende 18 kirkegængere plus præsten, dagens kirketjener/dørvogter, ministranterne og forsangere. Men mange
flere er aktive før og efter gudstjenesterne med mange aktiviteter: afspritning, administrering af tilmelding af kirkegængere, “dørvogter“ og så blev der malet og pudset i
sakristiet, gangen og trappeopgangen i Schüttens Skole.
Der er blevet dannet et lille hold, der den sidste søndag i
måneden tager sig af rengøring af kirken og sakristiet. Vi
har et lille hold forsangere, der synger nogle enkelte salmevers. Corona eller ej blomsterpyntningen passes lige som
før. Da firmandundervisningen ikke længere var mulig på
grund af det store firmandhold (30), er vi, takket være hjælp
af Jeremi og Natalia, gået over til online undervisning. Tak
til alle, der med jeres indsats holder gejsten op i vores menighed.

Usikkerheden om firmelsen og 1. kommunion kunne holdes i april måned var
så stor, at menighedsrådet har besluttet at udsætte dem til efter sommerens
skoleferie.
De nye datoer er:
1. Hl Kommunion
Lørdag den 14. august 2021 kl. 10.00
Sct. Norberts Kirke, Vejle
(med 1 kommunikant fra Sct. Knud menighed)
Firmelse med biskop Czeslaw
Lørdag den 28. august 2021 kl. 15.00
Sct. Knuds Kirke, Fredericia
(4 unge og 8 voksne fra vores menighed)
Det er forår, det lysner. Det er fastetid, og vi forbereder os åndeligt på påskefesten: Mysteriet af Jesu lidelse, død og opstandelse. Vi er alle mærket af
usikkerhed, bange anelser, afsavn på grund af den langtrukne coronapandemi.
Lad de negative følelser dybt i os vække længslen efter håb, kærlighed, omsorg, næstekærlighed, bøn, møde med Kristus i sakramenterne, og lad os omsætte denne længsel til handling.
“Per Crucem ad Lucem - Ved Korset til Lyset“
Lad dette motto styrke vore skridt på vej hen mod påsken og gøre dem lettere!
Med ønsket om en god og frugtbar fastetid og en glædelig påske!
P. Jan Ophoff O. Præm.
Sognepræst

Formandens årsberetning 2020
År 2020 vil gå over i historien som et skelsættende år, hvor kirkerne måtte
lukke dørene og lukke menigheden ude – i hvert fald fra messerne.
Året startede ellers rigtig godt for Sct. Knuds menighed med en hyggelig Nytårs reception og en dejlig fastelavnsfest, hvor vi fejrede p. Jan Ophoffs 75 års
fødselsdag.
Vi havde alle hørt om en Corona virus, som florerede langt væk fra os, et sted
i Kina. I starten af 2020 kom den så til Europa, hvor den bredte sig med stor
hast og i starten af marts blev Danmark for alvor ramt.
Virkeligheden overhalede os på alle måder, og Coronavirussen vendte op og
ned på alt og tvang os alle til omstilling og nytænkning.
Hvad har vi lært af denne omstilling? At vi skal passe på hinanden og at vi
skal holde afstand for at mindske smitten.
Grundet Corona var vi nødt til at lukke kirken for offentligheden fra starten af
marts og indtil Kristi himmelfart. Påsken, hverdags- og søndagsmesserne måtte man følge på TV. Genåbning af kirken var forbundet med en masse Corona
restriktioner, her iblandt begrænsninger på antal pladser i kirken, pladsreservationer, håndsprit, mundbind, afstand, messer uden salmer, ingen kirkekaffe
osv. og restriktioner, som hele tiden blev tilpasset smittetrykket, for så igen at
resultere i en lukning af kirken fra den 23. december til starten af januar 2021.
I de perioder, hvor kirken har været åben, blev der holdt hverdagsmesse og 1
til 2 søndagsmesser om ugen. Udover dette lykkedes det os også at afholde en
reception til Kirsten og Lasses 30 års bryllupsfest, Skt. Knuds fest og høstfest,
samt én arbejdsdag.
Vi var desværre nødt til at aflyse første kommunions receptionen, adventsfesten, to arbejdsdage og tre menighedsrådsmøder.
Skt. Knuds Skole og Børnehave måtte også aflyse deres høstfest, julemarkedet og krybbespillet.
I 2020 har vi investeret og gennemført diverse projekter:
Renovering af alle blyindfattede forsatsvinduer i kirken.
Ny belysning ved indgangsdøren, i gangarealet og trappeopgangen bag menighedslokalet.
Ompolstring og renovering af præstestolen og fire ministrantstole.
Opgangen til kirketårnet blev malet, (trappe, gelænder, vægge og loft).
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle dem. som har bidraget på den ene
eller anden måde til at gøre vores kirke og menighed til det, som det er i dag.
Vi lever fortsat med Corona i vores samfund og jeg tror, at vi må gøre det i et
stykke tid endnu. Pandemien har vist os, at fællesskabet, som vi har med Gud
og med hinanden, bliver sat på prøve. Lad os passe på hinanden indtil denne
Pandemi er overstået, så vi netop kan dyrke vores fællesskab fuldt ud igen.
Christian Gisler

Regnskab 2020 - sammendrag
Budget
2020

Regnskab
2020

Budget
2021

190.000
38.000
73.000
301.000
0
0
0
301.000

205.885
23.700
98.077
327.662
0
0
0
327.662

200.000
24.000
17.500
241.50
0
0
0
241.500

Adm.bidrag kirkeskatordning
Afgift til fælleskassen
Afgift til præstelønninger
Kollekter til andre formål
Afgift og bidrag i alt
NETTOINDTÆGTER I ALT

-34.700
-57.900
-13.980
-106.580
194.420

-8.825
-37.087
-61.811
-4.594
-112.317
215.345

-9.000
-33.800
-56.300
-5.000
-104.100
137.400

UDGIFTER
Bygninger
Vedligeholdelse
Lønninger
Nyanskaffelser
Kultusudgifter
Pastorale udgifter
Kontorudgifter
Kørsel- og transportudgifter
Hensættelser
Øvrige udgifter
UDGIFTER I ALT

-74.600
-148.500
0
-4.000
-4.000
-9.000
-8.200
-14.000
72.500
-4.500
-194.300

-67.110
-153.513
0,00
-22.224
-2.133
-1.430
-6.569
-12.469
82.017
-3.350
-186.780

-69.800
-19.000
0
-5.000
-4.000
-9.000
-8.300
-14.000
0
-3.800
-132.90

120

28.565

4.500

NETTO EJENDOMME

66.365

6.880

70.704

ÅRETS RESULTAT

66.485

35.445

75.204

INDTÆGTER
Kirkeskat
Kollekter og øvrige indtægter
Afgiftsfrie indtægter
Egne indtægter i alt
Tilskud fra fælleskassen
Tilskud fra ordenssamfund
Tilskud i alt
INDTÆGTER I ALT

DRIFTSRESULTAT

Hent detaljeret regnskab i menighedslokalet eller få en kopi ved henvendelses
til kassereren: Kasserer@sanktknudskirke.dk - telefon 42 40 60 70

Bemærkninger til regnskabet for Sct. Knuds Kirke 2020

Et udfordrende år med kirkelukning og aflyste arrangementer.
Årets indsamlinger er regnskabsmæssigt på niveau med sidste år, men er ikke
direkte sammenlignelig pga. flere forhold.
Kirkeskat i 2020 indeholder en efterbetaling fra 2019 på 9.000 og fra 2020
betaler vi for administration af kirkeskatordningen, i alt 8.824 i 2020. Det vil
sige, at reelt var menighedens andel af kirkeskatten i 2019 på 111.920 og i
2020 114.706. Kirkeskaten er reelt steget med 5.5% - menighedens andel er
faldet med 2,3%
Egne kollekter er faldet med 41% (17.510) til 23.700 og salg af lys er faldet
23% (986) til 4.269.
Udgifterne er på niveau med sidste år, når der tages hensyn til at der både
sidste år og i år er sket bygningsrenoveringer, der primært er betalt ved eksterne tilskud og i mindre omfang ved tidligere hensatte midler.
Samlet udviser menighedens regnskab et overskud på 28.565, som overføres
til egenformuen. Udlejningen giver et overskud på 6.880 efter at 30.000 er
hensat til vedligeholdelse og 30.000 er hensat til øvrige hensættelser.
Budget:
Ved udarbejdelsen af budgettet for 2021 er der ikke taget højde for de omkostninger, der kan komme i forbindelse med præsteskift og de udgifter, det medføre, da de ikke er kendte på nuværende tidspunkt.
Hvad der vides med en vis sikkerhed er, at der skal anskaffes en bil og menighedernes (Fredericia og Vejle) andel af udgifterne forventes at blive ca. 65.000.
De fremtidige boligomkostninger til en ny præst er ukendte.
Afklaringen af disse forhold, herunder fordelingen af omkostningerne, må forventes at blive afklaret af de 2 menighedsråd i fællesskab i løbet af foråret/
forsommeren.
Hvad der måtte komme af éngangsudgifter kan forhåbentlig dækkes indenfor
vores hensættelser.
Fremtiden:
Der må forventes øgede omkostninger til især boligomkostninger til præsten.
Med bygninger, der kræver løbende vedligeholdele, er det vigtig, vi sikrer
fremtidens økonomi, så der forsat er et samlingssted for menigheden.
På trods af at kirkeskat er menighedens og bispedømmets økonomiske grundsten og har vist sin styrke i et år, hvor kollekterne er faldet med mere end 40%,
er det kun 30% af menighedens husstande, der bidrager med kirkeskat. De
sidste 70% opfordres til at støtte op og tilmelde sig ordningen.
Kontakt præsten, brug tilmeldingsblanketten der ligger i kirken eller digitalt
på https://www.katolsk.dk/kirkeskat.

Mødeorientering fra menighedsrådet
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedslokalet.
Herunder nævnes de vigtigste punkter fra møderne.
Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020
Status for afholdelse af messe pga. af Corona: Forsangere bag i kirken.
Der vil være tilmelding til messerne den 24. og 25. december. Tilmelding via
link fra hjemmesiden til Billetto - billetten skal medbringes.
Der bliver ikke afholdt adventsfest eller nytårsreception pga. corona.
I forbindelse med den anonyme gave, som menigheden har modtaget, arbejdes
der med flere forslag til anvendelse.
Arbejdsopgaver blev gennemgået: Maling af trappen i tårnrummet - frivillige
har malet trappe, gelænder og vægge - 1000 TAK
Rensning af tagrenden - en frivillig meldte sig. - Kalkning af kirketårn - Maling af gangareal og trappen i Bdr. Schütten skole.
Afskedsfest for p. Jean Ophoff, O.Præm. den 26.juni. Nærmere senere.

Kalender - med forbehold for restriktioner
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.00.
Skriftemål: Efter aftale med præsten.

Marts
Søndag d. 7. 3. søndag i fasten
Onsdag d.10.
Søndag d.14. 4. søndag i fasten
Onsdag d.17.
Lørdag d.20.
Søndag d.21. 5. søndag i fasten
Onsdag d.24.
Søndag d.28. Palmesøndag

Onsdag d.31.

kl.15.00 Messe - med tilmelding
kl.16.00 Messe - med tilmelding
kl.18.00 Korsvejsandagt
kl.15.00
kl.16.00
kl.18.00
kl.10.00

Messe - med tilmelding
Messe - med tilmelding
Korsvejsandagt
Bodsandagt med skriftemål
Sct. Norberts Kirke, Vejle

kl.15.00 Messe - med tilmelding
kl.16.00 Messe - med tilmelding
kl.18.00 Korsvejsandagt
kl.15.00 Messe - med tilmelding
Palmeindvielse
kl.16.00 Messe - med tilmelding
Palmeindvielse
kl.18.00 Korsvejsandagt

Nedenstående forudsætter lempelser i restriktionerne
- se aktuelle tider i kalenderen på sanktknudskirke.dk

April
Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10
Torsdag d. 1. Skærtorsdag

kl.19.00 Messe
Bagefter tilbedelse af
Det allerhelligste Sakramente
indtil kl. 21.00

Fredag d. 2. Langfredag

Faste- og abstinensdag
kl.18.00 Passionsliturgi
Kollekt for Det hellige Land
kl.20.00 Påskevigilie og Midnatsmessse

Lørdag d. 3. Påskelørdag
Søndag d. 4. Påskedag
Onsdag d. 7.

Herrens opstandelse
kl.15.00 Højmesse
Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.11. 2. søndag i påsken

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.18. 3. søndag i påsken

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.25. 4. søndag i påsken

kl.15.00 Højmesse

Maj
Rosenkransbønnen bedes før søndagens højmesse
Søndag d. 2. 5. søndag i påsken
Onsdag d. 3.

kl.15.00 Højmesse
Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 9. 6. søndag i påsken

kl.15.00 Højmesse

Torsdag d.13. Kristi Himmelfart
Fredag d.14.

kl.15.00 Messe
Ingen hverdagsmesse

Søndag d.16. 7. søndag i påsken

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.23. Pinsedag
Mandag d.24. Den salige Jomfru

kl.15.00 Højmesse

Maria, Kirkens Moder kl.10.00 Messe

Søndag d.30. Den Hellige
Treenigheds fest

kl.15.00 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 41 312
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. maj

