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juni 2021
Kære menighed
Biskoppens meddelelse af den 5. maj 2021: “Ændring af
den præstelige betjening af menighederne i Vejle og Fredericia“, som blev bragt på bispedømmets hjemmeside
og omtalt i det sidste nummer af Katolsk Orientering bekræfter de rygter, der allerede i længere tid var spredt
også udenfor de to involverede menigheder.
Nogle vil måske beklage, at vores Sct. Knuds menighed
“igen“ skal have en ny sognepræst. De synes med rette,
at der har været rigeligt med præsteskift i Sct. Knuds
kirke i de sidste årtier.
Og dog kommer det snarlige nye præsteskift ikke som en
overraskelse, da 75 år er den normale alder for en præsts
otium som sognepræst. Og det er nu allerede mere end et
år siden, I har fejret min 75 års fødselsdag.
Og dog betyder det ikke kun en stor ændring for vores
menighed, men især for Sct. Norberts menighed. Sct. Norberts menighed blev i 1904 grundlagt af præmonstratensere fra det flamske Averbode abbedi i Belgien.
Det var daværende biskop Von Euch, som i sin søgning
efter præster for det voksende antal katolikker og for at
få en mere synlig og virksom katolske kirke i Danmark,
en dag bankede på klosterporten i Averbode. Først var
det et “desværre nej“, da Averbode sidst i 1800 tallet
var startet med missionsvirksomhed i Brasilien. Men biskop Von Euchs 7. forsøg nogle år efter gav bonus. I
1903 kom de første medbrødre fra Averbode til Danmark. Året efter bosatte de sig i Vejle og oprettede her
en ny menighed.
Den første katolske bygning blev rejst i 1908 og fungerede både som et kapel og nogle klasseværelser til en
lille katolsk skole. I de første år bidrog Sct. Josefs Sø-

strene og siden 1911 Maria Søstrene med deres ihærdige arbejde til at menigheden fik fodfæste, så den også blev synlig og til gavn for byen med Sct.
Maria Hospital (1913), Sct. Norberts Kirke (1924), Mariasøstrenes Børnehave (1927), Sct. Norberts Skole (1937 - den ældste del af de nuværende
skolebygninger).
Sct. Norberts menighed kender i dag kun ganske få af de forhenværende
præmonstratenser præster og lægbrødre ved navn. Men alle har de holdt det
lille O.Præm. fællesskab oppe, som i alle de år har været tæt knyttet til
moderklostret Averbode.
Selvom Sct. Knuds er Sct. Norberts nærmeste nabosogn, har der dog kun i
de sidste årtier været en præstelig præmonstratenser betjening: p. Henri
Kerkhofs, p. Raymond Minnaert og jeg (i sidste omgang siden 2014) tillige
med Sct. Norberts menighed som sognepræster.
Averbode kloster har desværre i lighed med de fleste klostre og præsteseminarier her i vesten i de sidste mange år kun kendt til en beskeden tilvækst.
Kun få af de unge, der følte sig kaldede til klosterlivet, blev til nye medbrødre. Averbode har ikke længere mulighed til at sende medbrødre til Danmark.
Præster og ordensfolk kommer og går, men menigheden består. På grund af
alderen er det nu vores, de sidste 3 præmonstratenseres tur til at rejse tilbage til det abbedi, der sendte os til Danmark. Pastor Kerkhofs kom den 19.
september 1969, jeg den 18. september 1973 og diakon Baudouin Willocx
den 13. september 2002.
Den 27. juni vil vi tre i Vejle med en festlig messe takke Livets Herre og
menighederne for al den støtte, sympati, opmuntring og inspiration og ikke
mindst bønsfælleskab, som har givet styrke og glæde i vores arbejde som
præster.
P. Kerkhofs og Baudouin rejser den 20. juli tilbage til Averbode. Jeg bliver
nogle måneder længere indtil den 1. november.
Desværre kan Sct. Norberts kirke på grund af de gældende corona restriktioner ikke rumme alle de gæster, vi gerne ville se. Derfor er der ikke mange
pladser til rådighd til Sct. Knuds menighed.
Men da jeg fortsætter endnu nogle måneder, bliver det heller ikke min afsked. Messen i Vejle den 27. juni er derfor mere et Sct. Norberts fortagende.
Vi rejser nok, men ikke uden håb og forventning, da nye yngre folk kommer
til. Biskop Czeslaw har fra præmonstratenser abbedi Hamborn (i nærheden
af Duisbug/Tyskland) fået tilsagn om, at 3 medbrødre derfra vil fortsætte
vores engagement i Vejle og Fredericia.
Det er forår, det bliver snart sommer. Lad os håbe og bede for, at den større

åbning med mindre strikse corona bestemmelser må kunne mærkes og opleves i vores kirke, med flere kirkegængere, fælles salmesang, en mere festlig
liturgi og menigheds arrangementer.
Tak til alle, der holdt gejsten oppe og bidrog med afspritning, tælling af
antal kirkegængere, salmesang og rengøring, at vi trods alt har kunnet fejre
messerne, bede rosenkransbøn og kunnet mødes og hilse på hinanden, ganske vist på afstand og med de fraværende kirkegængere med i vores tanker
og bøn.
I alle ønskes en god og velsignet sommer

P. Jan Ophoff O. Præm.

Personalia
Dåb:

14. februar 2021
Jaden Victor Arun
Hjertelig tillykke
24. april 2021
Klara Kirstine Degn Huniche
Hjertelig tillykke

Dødsfald: 2. maj 2021
Hai Thi Nguyen
Hun hvile i fred

Velkomstgave
til den kommende sognepræst
Det er skønt at opleve, at corona-restriktioner som følge af vigende smittefare
lempes og delvis ophæves. Og så håber vi, at solens varme vil forunde os med
raske skridt at gå fremad mod bedre tider.
Det ville være nåderigt, at se de mange tomme pladser på kirkebænkene atter

besat, og at alle kan synge med på de skønne salmer, som indtil nu er blevet
sunget for os af få sangere - tak for deres trofaste indsats. Jeg længes sammen
med jer efter en festlig liturgi med ministranter, der får lov til at udøve deres
tjeneste fuldt ud, med en syngende menighed, med kommunionen under begge
skikkelser, med vievand i vievandskarene. Det kommer, nok ikke i morgen men det kommer!
Tak til den trofaste menighed, der samles om søndagen. Tak til jer, der på
grund af coronapandemi ikke viste jer i kirken, selvom I savnede den lige så
meget, som vi savnede jer.
For alle lukkede forretninger uden kunder, eller kun tilgængeligt for et lille
begrænset antal, har det betydet en økonomisk nedtur. Takket være hjælpepakker kan mange klare det. Andre må desværre dreje nøglen om. Det er bittert.
For kirken har de lukkede kirker - og efter åbningen for et begrænset antal
kirkegængere - ligeledes været en økonomisk nedtur på grund af en betydelig
ringere kollektindtægt, som ellers er en bærende del af kirkens økonomi. Dog
må jeg sige, at flere kirkegængere, der ikke kunne deltage i søndagsmesserne,
hjemmefra betalte kollekt på Mobil Pay, og at kollektkurven bag i kirken fik
flere sedler end mønter end tidligere. Det hjælper godt! Tak for det.
Uanset corona eller ej, uanset åbne eller lukkede kirker, er kirkeskat den stabile
indtægtskilde til vores egen menighed og bispedømmet. Det, som for folkekirkekristne er en selvfølge, er desværre for de fleste katolikker et ukendt land, et
problem eller en smart mulighed for at snyde, og det gør de - desværre!
Når jeg pr. 1. november forlader Danmark og tænker tilbage på de mange år
som præst her i landet, er jeg klar over, at der med alt det, jeg har kunnet gøre,
ligeledes er rigtig meget, jeg har forsømt eller spildt min tid på. Det sidste
meget selvforskyldt, men også en del uforskyldt, som jeg helst havde været fri
for, men dog følte som mit ansvar og var nødt til at spilde min tid på: og det var
og er at tale om penge.
Mens en del af menigheden støtter kirken og giver meget mere end de blive bedt
om, er der alt for mange “gratister“, der lader andre betale for den kirke, de selv
bruger. Til de sidste vil jeg sige: betal jeres kirkeskat, eller forøg den til det
rette beløb: 1 % af din skattepligtige indtægt.
Så vil den kommende præst være fri for, og I selv for ham, at han må “tigge“
om penge for kirkens og bispedømmets eksistens og fremtid.
Det ville være jeres bedste velkomstgave til præsten, der kommer efter mig, og
samtidigt den bedste afskedsgave til mig.
På forhånd tak
Jan Ophoff, sognepræst

kontonr.

Underskrift

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.

Dato

CPR-nr.

Bankkonto reg.nr.

Telefon

ANSGARSTIFTELSEN

E-MAIL. BISPEKONTOR@KATOLSK.DK

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

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

kr. pr. md.

kr. pr. md.

350 kr. pr. md.

Hæv min nuværende støtte med

Andet beløb

500 kr. pr. md.

Postnr./By

E-mail

200 kr. pr. md.

Beløb

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.

Adresse

Navn

BS-tilmeldingsblanket

365

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

Tilmelding til kirkeskat

Mødeorientering fra menighedsrådet
Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedslokalet.
Herunder nævnes de vigtigste punkter fra møderne.
Menighedsrådsmøde onsdag den 17. marts 2021
Status for messeafholdelse pga. af Corona: forsat kun 18 deltagere til messen.
Der indhentes tilbud på ny guldbelægning af indskriften over indgangsdøren.
Der indhentes tilbud på nyt køkkenbord i køkkenet ved menighedslokalet.
Det blev også besluttet, at nyindrette toilettet på 1. sal i Brdr. Schüttens Skole.
Arbejdsopgaver: Rensning af tagrenden mangler.
Der er oprettet et rengøringshold til rengøring 1 gang om måneden
Menighedsrådsmøde dato for 2. halvår 2021:
Onsdag den 2.06. - 11.08. - 08.09. - 06.10. - 03.11. - fredag den 26.11.
Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021
Status for afholdelse af messe pga. af Corona:
Antal personer i kirken er hævet til 66 personer - ingen fællessang
Kirkekaffe genoptages fra den 9. maj.
Status på projekter: der arbejdes videre med de tidligere projekter.
Der planlægges arbejdsdag til den 15. maj med følgende opgaver:
Hovedrengøring af kirke, sakristi, tårnrum, menighedslokale og toilet.
Oprydning og færdiggørelse af varmrum. Buske og bedet skal ordnes.
Sct. Norberts menighed og Sct. Knuds menighed får 3 nye, unge præmonstratensere fra Tyskland.
Vejle holder afskedsmesse i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni kl. 10.00.
Den 20.juli rejser p. Kerkhofs og diakon Baudouin, til deres kloster i Averbode
P. Jan forlader os d. 1. nov.-21. Vi holder afskedsfest for p. Jan den 10. okt.
Sct. Knuds menighed donerer kr. 1.000 til Vincentgruppernes arbejde.
Der holdes Sct. Knuds fest sammen med høstfest søndag den 12. september.

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

Juni
Søndag d. 6. 10. alm. søndag

Kristi Legems og Blods Fest
kl.15.00 Højmesse med tilbedelse
Efter messen: Kirkekaffe

Søndag d.13. 11. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Onsdag d.16.
Søndag d.20. 12. alm. søndag
Onsdag d. 23.
Søndag d.27. 13. alm. søndag

Ingen messe
kl.15.00 Højmesse
Efter messen: Kirkekaffe
Ingen messe
kl.15.00 Højmesse

Juli
Søndag d. 4. 14. alm. søndag
Onsdag d. 7.

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

Søndag d.11. 15. alm. søndag
Onsdag d.16.

kl.15.00 Højmesse
ingen messe

Søndag d.18. 16. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse
Efter messen: Kirkekaffe

Onsdag d.21.
Fredag d.23.
Søndag d.25. 17. alm. søndag

Ingen Messe
Ingen Messe
kl.15.00 Højmesse

August
Søndag d. 1. 18. alm. søndag
Onsdag d. 4.

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

Søndag d. 8. 19. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Lørdag d.14.

kl.14.00 Undervisning for alle firmander
Sted: Vejle

Søndag d.15. 20. alm. søndag

Jomfru Marias optagelse i Himlen
kl.15.00 Højmesse
Efter messen: Kirkekaffe

Søndag d.22. 21. alm. søndag

Lørdag d.28.

kl.15.00 Højmesse
Efter messen øvelse og skriftemål
for firmanderne
kl.15.00 Firmelse v/ Biskop Czeslaw Kozon

Søndag d.29. 22. alm. søndag

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 41312
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. august

