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Kære menighed

Det har allerede i lang tid ikke været en nyhed, at jeg pr. 1.
november vender tilbage til det klosterfællesskab, hvor jeg
efter studentereksamen i 1964 indtrådte. Efter præstestudi-
et i præmonstratenser abbedi Averbode og en videre ud-
dannelse i Paris, blev jeg den 3. april 1972 præsteviet. Året
efter kom jeg i september måned til vores lille klosterfæl-
lesskab i Vejle. De første år som kapellan og underviser på
Sct. Norberts Skole. Fra 1982 til 1990 var jeg sognepræst
ved Vor Frue kirke i Silkeborg og siden september1990
sognepræst ved Sct. Norberts kirke i Vejle og fra 1990 til
1993 sognepræst ved vores Sct. Knuds kirke. Ligeledes har
jeg siden 1990 for en kortere årrække været sognepræst
ved Sct. Peters kirke i Herning, nogle år senere igen i Silke-
borg, to gange for kortere tid ved Sct. Josefs kirke i Hor-
sens, for så siden 2014 atter at være jeres sognepræst.

Alt i alt 48 års præstegerning i Danmark. Mange gode år at
se tilbage på med stor taknemmelighed for den hjælp, støtte
og opbakning, jeg i al den tid har fået. Nu er tiden kommet
til at yngre kræfter må tage over. Desværre har Averbode
lige som så mange andre klostre i Europa og vesten i de
seneste årtier kun har kendt til ringe tilslutning af nye med-
brødre. Averbode ser sig ikke længere i stand til at sende
medbrødre til Danmark.. For Vejles vedkommende afslut-
tes dermed en lang periode på 117 år, hvor præmonstraten-
sere fra Averbode har virket i Sct. Norberts Kirke og skole.

Vi går, nye medbrødre kommer. Vi kan glæde os over, at 3
præmonstratensere fra Hamborn abbedi ved Duisburg har
meldt deres ankomst for at fortsætte den præstelige betje-
ning af Vejles og Fredericias katolske kirke og skole.



Fredericia har i de senere år modsat Vejle haft flere præsteskift og har allerede
i flere år ikke haft en fastboende præst. Noget mange af jer har savnet. Planen
er, at de nye præster vil bo sammen i deres lille klosterfællesskab i Vejle, men
3 unge præster kan mere end 1 ældre og det vil komme vores menighed til gode.

Hvem er de tre? P. Gregor Pahl kom den 27. juli som den første til Danmark.
Han har allerede flere gange fejret messen i kirken. Han præsenterer sig selv
her i bladet.
Sidst i september kommer p. Jakob Mannheimer og i oktober p. Julian Backes.
De nye præster vil sikre menighedens fremtid med nye planer, forventninger og
udfordringer - det sidste både for dem selv og menigheden. De skal tilegne sig
det danske sprog, lære dansk kultur og historie, møde en katolsk kirke som lille
minoritet og dog med mange nationale og kulturelle facetter. Menigheden skal
igen hjælpe nye præster, så de kan få den uundværlige hjælp, opbakning og
inspiration for at klare den præstelige betjening så godt som muligt, til gavn og
glæde for menigheden og dem selv. Lad os bede Herren om at velsigne vores
Sct. Knuds menigheds fremtid.

Jeg takker jer for de år, jeg fik lov at være jeres sognepræst. Jeg har nok ikke
været så synlig, som mange måske ville have ønsket. Jeg beklager, der hvor jeg
ikke slog til.

Corona restriktionerne med lukkede kirker, tilmelding, afstand, ingen fælles-
sang, online katekese gjorde det svært for os alle. Tak til alle jer, der i den
vanskelige tid ydede en ekstra indsats: afspritning, ekstra rengøring, holdt styr
på det tilladte antal pladser, de få sangstemmer, der højnede liturgien.
Nu er restriktionerne væk. Men coronaen er der stadigvæk. Lad os blive ved
med at følge mange af de gode råd, vi så ofte har fået.  Lad os blive ved med
med at tage hensyn til dem, der er nødt til at beskytte sig ekstra mod smittefare.

Tak til jer alle for de sidste gode år hos jer, hvormed jeg afslutter min præste-
gerning i Danmark.

Jeg ønsker jer alle en god eftersommer, et smukt efterår og Herrens rige velsig-
nelse over jer og jeres nye præster.

P. Jan Ophoff O. Præm.
Sognepræst



Kære menighed

Jeg vil gerne bruge dette nye nummer af sognebladet til at præsentere mig selv
som en af de tre tyske præmonstratensere, der snart skal præge det åndelige liv
i Vejle og Fredericia.

Mit navn er p. Gregor, jeg er født i 1981 og opvokset i Bottrop i Ruhrområdet
i bispedømmet Essen, som jeg også blev præsteviet for den 9. maj 2008. På jagt
efter et åndeligt fællesskab, der kombinerer det kontemplative bønsliv med ak-
tivt apostolat, fandt jeg Sankt Norberts ordenen og trådte ind i Præmonstra-
tenserklosteret Hamborn i Duisburg i 2012, hvor jeg aflagde min evige profese
den 28. august 2016.

Indtil videre har jeg arbejdet som præst i sogne i Lüdenscheid, Duisburg og
senest i fire år som sognepræst i Cappenberg, et meget smukt og historisk inte-
ressant sted i det sydlige Münsterland.

Nu glæder jeg mig til at arbejde sammen med mine medbrødre p. Julian og p.
Jakob for at (fortsætte med at) leve i det præmonstratenske samfund i Danmark
og for at lære jer alle sammen og det danske sprog og den danske kultur at
kende.

Jeg er især interesseret i kirkelig og verdslig historie, gregoriansk sang og vo-
kalmusik, og jeg har altid nydt pilgrimsrejser og at lære nye mennesker og
lande at kende. Jeg tror, at især sidstnævnte vil præge den kommende tid meget,
og jeg ser frem til mange møder med jer.

In Christo
p. Gregor



Indsamling til p. Jan Ophoff
Der laves en indsamling til p. Jan Ophoff som vil blive overrakt ham i forbin-
delse med afskedsfest denen 10. oktober.

Bidrag kan gives ved overførsel på mobilpay, til vores bankkonto -se bagsiden
- eller kontant til Christian Gisler / Lene Jacobsen

Første Hellig Kommunion 2021/22
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.

Tilmelding til undervisningen forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat. Hvis
det ikke er tilfældet, så kan tilmelding ske ved henvendelse til sognepræsten
eller online: www.katolsk.dk/kirkeskat

Tilmelding til første Hellig Kommunion
Tilmeldes på e-mail senest den 25/9 2021 til j.ophoff@katolsk.dk
Barnet: Navn og cpr. nr

Skole og klasse
Forældrene: Navne

Adresse og telefonnummer
E-mail adresse
Betaler I kirkeskat til den katolske kirke? - ja eller nej

Vigtigt ! Kopi af barnets dåbsattest sendes med som vedhæftet fil.

Alle børn som ønsker at modtage dem første Hellige Kommunion, både de, som
som går på Sct. Knuds Skole og de, som går på andre skoler, skal tilmeldes.
Det er vigtigt, at børnene møder op til undervisningen.

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

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021
Status på foranstaltninger og regler pga. Corona.

Antal personer i kirken er hævet til 66 uden fællessang.



Kirkekaffe: Lene overtaget Leifs opgaver vedrørende kirkekaffe. Vi takker
Leif for indsatsen.

Regnskabet frem til dato blev gennemgået. Der er stigende brug af mobilepay.

Restgælden på ca. 47.000 til bispekontoret på lån, der blev optaget til renove-
ringen af lilleskolen, indfries før tiden og tilbagebetales pr. 1. juli 2021.

Arbejdsdagen den 15. maj 2021var planlagt med for kort varsel.

De fremmødte rengjorde kirken og affald blev kørt bort. Ukrudt langs kirken
mod Sjællandsgade blev ordnet.

Igangværende projekter:

Tilbud fra Trekantens Stenhuggeri, som også stod for renovering af gravsted
for A. da Costa og maling af indskrift på Brdr. Skole, om forny guldet i bogsta-
verne over indgangsdøren til kirken blev accepteret.

Der arbejdes fortsat med ændring omkring wc på første sal i Schüttes skole og
renovering af køkkenet ved menighedslokalet.

Opgaveliste:

Reparation af vinduet i kirken. Udskiftning af vandhane i tårnrum. Oprydning
og færdiggørelse af varmerum, der fremstilles 2 “låg“. Der findes en rist til
kloakken ved indgangen til sakristiet.

Taksigelsesmessen i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni i Vejle: Fra
Sct. Knuds Kirke deltager menighedsrådsformand Christian med hustru og guds-
tjenesteleder Jeremi.

Orientering fra formanden: Ønskel om bedre kommunikation fra biskoppen.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. august 2021
Skole og institutionsleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole deltog un-
der først del af mødet.
Joachim gav en generel status over skolens situation  her og nu. Der er fyldt op
på alle årgange. Skolen er interesseret i et tæt samarbejde med menighed og
præsterne.

Skolen opsætter kameraer ved skolens indgange ved Fynsgade, Gothersgade
samt Sjællandsgade.

Skolen har arbejdsdag den 2. oktober.

Dårlige fuger i den gamle præstebolig giver fugtproblemer og flere af vinduer-
ne er i dårlig stand. Døren mod Sjællandsgade i Lilleskolen bør udskiftes. Der
udarbejdes et løsningsforslag.

Alle restriktioner for messeafholdelse er ophæves  fra søndag d. 15.august 2021.

Arbejdsdag lørdag den 2. oktober kl. 9.00. Der vil blive ophængt seddel med
arbejdsopgaver.



Firmelse i Sct. Knuds kirke d. 28. august kl. 15.00 ved biskoppen.

Reception for firmander d. 28. august.

Høstfest og festen for Sct. Knud den 12. september. Vi låner “Laden“ på
skolen. Festen vil forme sig som et sammenskudsgilde. De indkomne penge vil
blive brugt til indkøb af albaer til de nye præster.

Afskedsfest for p. Jan Ophoff den 10. oktober med sammenskudsgilde i “La-
den“ på Sct. Knuds skole.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken sker i løbet af
sommeren.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole afventer svar fra
teknisk forvaltning og Slots- og kulturstyrelsen.

Køkkenet ved menighedslokalet renoveres med elementer fra  Vordingborg køkken.

Gennemgang af opgaveliste.

Reparation af vinduet i kirken er bragt i orden.

Udskiftning af vandhane i tårnrum og i køkken på.1 sal er sket.

Trappe til 1. sal i Brdr. Schüttens Skole har fået en omgang olie.

Oprydning og færdiggørelse af varmerum ordnes på arbejdsdag.

Låsene fra gangen og ind til køkken og menighedslokale vendes, og dørhåndtag
i indgangsdør fra Sjællandsgade ordnes.

Sven Jensen og Christian G. afholder møde med Tenna Mikkelsen fra Sct.
Norbert menighed omkring den fremtidige fordeling af præsteudgifter og frem-
lægger et udkast til menighedsrådene.

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

September Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Onsdag d. 1. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 5. 23. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d. 8. Efter messen kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag d.12. 24. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Høstfest og festen for Sct. Knud



Søndag d.19. 25 alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Katolsk menighedspleje
Kirkekaffe

Søndag d.26. 26. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Oktober Rosenkransbønnen bedes søndag kl. 14.40

Lørdag d. 2. kl. 9.00 Arbejsdag

Søndag d. 3. 27. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d. 6. Efter messen kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag d.10. 28. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Afskedsfest for P. Jan Ophoff

Onsdag d.13. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.17. 29. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.24. 30. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.31. 31. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Verdensmissionen

November Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Onsdag d. 3. Efter messen kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag d. 7. Alle Helgen kl.14.00 Assistens Kirkegård
Bøn for menighedens afdøde

kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d.10. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.14. 33. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Peterspenge

Søndag d.21. Jesus Kristus U:K: kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Fredag d.26. Menighedsrådsmøde

Søndag d.28. 1. søndag i advent 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 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

Præst:
Gregor Pahl O. Præm.
g.pahl@katosk.dk

Menighedsrådsformand:
Christian Gisler
formand@sanktknudskirke.dk
Tlf. 21 35 85 37

Sogneblad:
Ansvarshavende: Jan Ophoff O.Præm.


