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December 2021
Kære brødre og søstre i Sct. Knud
En ny begyndelse i en menighed er altid en særlig oplevelse
- især når man arver en sognepræst, som har været værdsat
og elsket i sit sogn, og man selv kommer fra et fremmed
land, som kulturelt set ligner det nye hjemland meget, men
hvor nogle processer er anderledes – ikke mindst sproget
naturligvis. Jeg er rigtig taknemmelig for, at p. Jan i nogle
måneder har forberedt mig på arbejdet i Vejle og Fredericia, så jeg ikke skal starte helt fra bunden; samtidig har jeg
allerede efter kort tid følelsen af at være hjemme i Danmark, hvilket også skyldes, at jeg møder mange mennesker
her, som hjælper og forklarer mig procedurer og vaner, som
jeg ikke kendte før.
Som jeg allerede har sagt i forskellige personlige samtaler,
synes jeg, at det er en stor styrke, især i forhold til andre
katolske menigheder i Danmark, at vores menigheder i både Vejle og Fredericia er meget forskellige med hensyn til
nationaliteter, aldersfordeling og social baggrund, og at der
derfor ikke er nogen „dominerende“ gruppe, der bestemmer
alt. Det er derfor muligt og naturligvis også vigtigt, at alle
bidrager med deres erfaringer, evner og mål og aktiverer så
mange mennesker som muligt, så troen på Kristus og den
frelse, han giver os, kan sprede sig og blive frugtbar til
gavn for alle. Det gælder bestemt også for den kommende
advents- og juletid, som er præget af store bibelske budskaber, men også af forskellige lokale traditioner - juleaften er
f.eks. særlig vigtig for danskere og tyskere, mens midnatsmesse og opatki nok er mere udbredt i Polen, og jeg ved
ikke engang, hvordan man fejrer jul i Sri Lanka eller Vietnam. Dette lille eksempel kan måske gøre klart: Som katolikker i Danmark vil og skal vi have dansk kultur og især
det danske sprog som grundlag for vores menigheds liv derfor er det vigtigt for os tyske præster at lære dansk så

hurtigt som muligt - men det er også vigtigt for mig, at forskellige mennesker
fra forskellige lande og baggrunde kan føle sig hjemme i Jesu Kristi ene kirke,
den katolske = altomfattende kirke. Derfor min opmuntring og opfordring: Hvis
du ikke forstår noget eller har ideer til, hvordan du kan formidle den katolske
tro på den mest omfattende måde, så tøv ikke med at spørge og henvende dig til
os præster!
Vi vil selv begynde advent med et tilbud, som hører til de kirkelige traditioner i
Tyskland, men som også svarer til vores præmonstratenske spiritualitet: På
onsdage i advent (dvs. den 1., 8., 15. og 22. dec.) fejrer vi såkaldte Roratemesser, som er præget af særlige liturgiske tekster og sange, og hvor kirken dette er den mest emotionelt imponerende - kun er oplyst af lysenes skær, efterfulgt af en halv times stille eukaristisk tilbedelse (hvortil de tilbedende er inviteret, men som de naturligvis også kan forlade når som helst). I adventstiden,
som er præget af juleforberedelser og dermed ofte lidt hektisk, er det for mange
mennesker en god mulighed for at komme til ro og reflektere over julens væsen
- en oplevelse, som sikkert også af danskerne vil blive opfattet som “hyggelig“
i ordets bedste forstand.
Jeg glæder mig til disse juleoplevelser og naturligvis til alt det, vi kan fortsætte
og genopbygge her i Fredericia. Hellige Knud, kongeriget Danmarks værnehelgen, gå i forbøn for os!
Med venlig hilsen
Gregor O. Præm.
Kære troende
Den første advent går vores klosterfælleskab
i gang, og jeg glæder mig meget til det. Biskoppen af København og abbeden af Hamborn har gjort det muligt, at arven fra
medbrødrene fra Averbode kan videreføres.
Vi vil gerne fortsætte dette med taknemmelighed. Vi tre vil være med til at styrke det
katolske liv i Vejle og Fredericia.
Vi skal stadig lære mange ting – ikke kun
det danske sprog.
I de seneste år har jeg arbejdet på universitetet i Bochum inden for undervisning, forskning, rådgivning og administration. I denne periode har jeg primært udgivet
publikationer om bibelsk spiritualitet. Som præst var mit fokus på at ledsage
studerende, et marianiske apostolat og pastoralplejen i forbindelse med skriftemål og åndelig rådgivning. Siden Det hellige år 2016 har jeg tjent med pavelig

fuldmagt som »Barmhjertighedens Missionær«.
I nogle år har jeg været trænet i kontemplation. I løbet af 2022 vil jeg gerne
udvikle et tilbud om meditation og kontemplation. Dette følger biskoppens ønske om at udvide Kloster Vejle til et åndeligt center. Som superior for klosterkommunitetet har jeg også ansvaret for at tjene medbrødrene og repræsentere
vores konvent udadtil.
Jeg glæder mig til at møde dig og – hvis du har – dine katte snart.
Julian O.Præm.

Kære menighed
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at præsentere mig selv. Mit navn er pater Jakob og
jeg er glad for at kunne bo og arbejde i Danmark nu.
Jeg er født i hansestaden Wismar. Jeg voksede op der, og det katolske samfund har formet mig den dag i dag. I Nordtyskland er ikke
mange mennesker katolske, ligesom i Danmark. Men sognene er mere livlige af den
grund. Derfor ser jeg særligt frem til arbejdet i Fredericia og Vejle.
Jeg har været præmonstratenser siden 2012
og præst siden 2016. Arbejdet med unge mennesker ligger mig særligt på sinde.
Men den åndelige ledsagelse af mennesker er også vigtig for mig.
På Kloster Vejle er min hovedopgave at administrere økonomien. Mens pater
Julian er vores superior og pater Gregor er sognepræst, er jeg såkaldte provisor
i vores klostersamfund.
Jeg har allerede mødt mange af jer, og mange vil følge efter. Jeg ser frem til at
følge Kristus sammen og til alle de hyggelige møder med jer.
Jakob O.Præm

Personalia
Dåb
Kevin Leonardo Krawczyk 29. august 2021
Hjertelig tillykke
Dødsfald
Ruth Lilli Hilda Andersen
Ruth Agnes Irene Christiansen
De hvile i fred

Kære menighed.
Søndag den 10. oktober kunne jeg sammen med rigtig mange af jer fejre min
“officielle afskedsmesse” med Sct. Knuds Kirke og -Skole. Her kunne jeg takke
Vorherre for de mange gode år, hvor jeg har været jeres sognepræst og ligeledes
bede om Herrens og jeres barmhjertighed for alt det, som af egen skyld, ikke
lykkedes.
Tak for den flotte reception med rørende taler, menighedens og skolens gaver,
samt mange indviduelle gaver, som rejste med mig sydpå.
Coronaepidemien, der atter slår til, reducerede i det sidste skoleår på grund af
restriktionerne en stor del aktiviteter, kirkebesøg for menigheden og skolen. Til
gengæld viste menigheden sin styrke og gåpåmod ved ekstra indsats af mange,
så gudstjenesterne, kirkekaffen og andre arrangementer kunne gennemføres.
Efter afskedsmessen og receptionen fejrede jeg flere messer i kirken Men så
kom søndag den 31. oktober, uigenkaldelig den sidste søndagsmesse og kirkekaffe.
Dagen efter rejste jeg med nogle venner fra Vejle sydpå. De hjalp mig med at
transportere mine sidste flyttekasser først til Averbode og siden til mit nye
hjemsted i Sint-Michielscollege i Brasschaat.
Med deres hjælp blev møblerne sat på plads, malerierne og billederne kom på
væggen, bøgerne i bogreolen. En kæmpe hjælp.
Sint-Michielscollege, i 1931 grundlagt af Averbode abbedi, er i dag et stort
skolekompleks. Den består af grundskole og gymnasium med næsten 1500 elever i alt. Jeg har selv i 12 år været elev her og blev gammelsproglig student i
juni 1964 for to måneder senere at træde ind i Averbode.
Meget har ændret sig siden da - på godt og ondt.
Desværre er det dengang så katolske Flandern blevet meget sekulariseret og har
en meget større mangel på katolske præster end Danmark. Her kan jeg heldigvis hjælpe til som vikar. Jeg danner et lille klosterfælleskab med 3 medbrødre
men bliver 5, når vi spiser middag sammen med en medbroder, der er sognepræst i byens hovedkirke og en verdenspræst.
Her i min stue minder mange gode gaver og kort med hilsner om en god tid, som
er afsluttet, men som samtidigt danner et godt fundament og er en uvurderlig
berigelse til at begynde et nyt afsnit i livet.
Jeg bevarer jer i mit hjerte og sind. Beder for jer og medbrødrene fra Hamborn
abbedi, der nu fortsætter den præstelige betjening hos jer. Lad den være en
berigelse og en glæde for alle.
Hellige Knud, gå i forbøn for din menighed.
Mange kærlige hilsener
Jan Ophoff O.Præm.

Farvel og mange tak
Mødeorientering fra menighedsrådet

Søndag den 10. oktober sagde menigheden officielt farvel til p. Jan ved en
reception, med taler af såvel nuværende som tidligere menighedsrådsformand.
Der var mange flotte gaver og fra menigheden modtog han b.la en cd med
danske salmer, bøger og en fællesindsamlet gave på 5.500.

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

Menighedsrådsmøde onsdag den 8. september 2021
Der har været afholdt fællesmøde med menighedsrådet i Vejle omkring den
fremtidig fordeling af omkostninger til præsteboligen.
Arbejdsdag onsdag den 2. oktober kl. 9.00.
Afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.
Status på projekter.
Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken er udført.
Badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole forbliver uændret
Enighed om design af nyt menighedskøkken. Afløbsrist til brønden er skifte.
Menighedsrådsmøde onsdag den 29. september 2021
Status på projekter:
Renovering af køkken. afventer nyt tilbud fra Vordingborg køkken.

Undervisning af 1. kommunion starter den 9. oktober i Fredericia.
Lasse bliver administrator for vores bygningers låsesystem.
Menighedsrådsmøde onsdag den 10. november 2021
Præsteboligen i Vejle: planlægningen af ombygningen forventes at være afklaret, når finansieringen er på plads. Sct. Knuds menighed deltager ikke i finansieringen. Driftsomkostninger deles mellem de 2 menigheder jf. fordelingsnøgle.
Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt p. Gregor til sognepræst i både Vejle og
Fredericia for 5 år. P. Jakob og p. Julian er udnævnt til andenpræster.
Pastoralrådet har udskrevet valg til menighedsrådene søndag den 3. april 2022,
og umiddelbart derefter skal der ske udpegning til pastoralrådet.
Menighedsrådet foreslår, at der vælges 5 personer til menighedsrådet. Der opfordres til, at der opstilles 5 personer, som giver et repræsentativt billede af
Sct. Knuds menighed. Menighedsrådet nedsætter en valgstyrelse på 3 personer.
Næste menighedsrådsmøde d. 26. november kl. 16.30.

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

December

Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Onsdag d. 1.

kl.18.30 Rorate-messe - efterfulgt af
tilbedelse af det Hl. Sakramente

Søndag d. 5. 2. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse
Adventsfest
Gløgg og æbleskiver

Onsdag d. 8. Jomfru Marias

kl.18.30 Rorate-messe - efterfulgt af
tilbedelse af det Hl. Sakramente

uplettede Undfangelse

Fredag d.10.

Ingen hverdagsmesse

Søndag d.12. 3. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse

Onsdag d.15.

kl.18.30 Rorate-messe - efterfulgt af
tilbedelse af det Hl. Sakramente

Søndag d.19. 4. søndag i advent

kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d.22.

kl.18.30 Rorate-messe - efterfulgt af
tilbedelse af det Hl. Sakramente

Fredag d.24. juleaften

Ingen hverdagsmesse
kl.24.00 Midnatsmesse

Lørdag d.25. 1. juledag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.26. 2. juledag

kl.15.00 Højmesse

Januar

Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Søndag d. 2. Herrens Åbenbarelse kl.15.00 Højmesse
Nytårsreception
Onsdag d. 5.

Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af det HL. Sakramente

Søndag d. 9. Herrens Dåb

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.16. 2. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.23. 3. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.30. 4. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Februar

Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Onsdag d. 2.

Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af det HL. Sakramente

Søndag d. 6. Herrens fremstilling

kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.13. 6. alm. søndag

kl.15.00 Højmesse

Søndag d.20. 7. alm. søndag:

kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.27. 8. alm. søndag:

kl.15.00 Højmesse
Fastelavnsfest

i Templet

Marts

Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Onsdag d. 2. Askeonsdag - Faste og abstinensdag
kl.18.30 Messe med askepålæggelse

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
Fredericia@katolsk.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:
Gregor Pahl O. Præm.
g.pahl@katolsk.dk
Tlf. 75 82 08 93
23 60 53 26
Menighedsrådsformand:
Christian Gisler
formand@sanktknudskirke.dk
Tlf. 21 35 85 37
Sogneblad:
Ansvarshavende: Gregor Pahl O. Præm.
Deadline: 15. februar

