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Kære brødre og søstre i Sct. Knuds menighed

Efter et par måneders aktivitet er det for mig nyttigt at gø-
re en første foreløbig vurdering – og det er rart at se, hvil-
ke fremskridt der er gjort i forhold til at lære den nye
menighed, den nye kultur(er) og det nye hjem Danmark
generelt at kende. Vi Præmonstratensere fra Tyskland blev
budt velkommen med en smuk fest i Vejle den første søn-
dag i advent – en fest, der fandt sted i forventning om de
nylige (og forhåbentlig sidste) Corona-restriktioner. Julen
kunne derefter fejres med begrænsninger, men i forhold til
året 2021 alligevel i en festlig-hyggelig ramme; desværre
blev forskellige receptioner som velkomstfesten i Frederi-
cia og endelig også Fastelavn ofre for den stadig grasse-
rende virus, men jeg er sikker på, at vi går mod bedre tider
med det forestående forår, og jeg ser frem til, hvad der
venter forude.

Faktisk er vi ved at planlægge en hel del ting i menigheden
og klostret, som dette sogneblad skal fortælle om:

- Valget til nyt menighedsråd står for døren.

- Vores førstekommunikanter forbereder sig ivrigt til de-
res store fest den 30. april, og de havde en god weekend
sammen på Øm i begyndelsen af februar.

- Vores ungdomsklub SNU (Sankt Norberts Unge) er top-
motiverede og glæder sig til snart igen at kunne tilbyde
arrangementer for børn og unge i Fredericia og Vejle.

- Til sommer er jeg sikker på, at mange igen ser frem til
at opleve den traditionelle valfart til Øm efter Corona-
pausen.

- Og selvfølgelig er der aldrig kedeligt i vores kloster-
fælleskab.



Mit sprogkursus på Vejle Sprogcenter er tidskrævende, men meget interessant
og nyttigt.

Byggearbejdet i klosteret kræver stor opmærksomhed, men det er så langt fremme,
at vi forventer at kunne flytte ind omkring påske, og selvfølgelig ønsker vi
også at lade vores præmonstratensiske spiritualitet flyde mere og mere ind i
vores arbejde. Derfor er vi glade for at kunne pege på yderligere bedetider,
som Vejle Kloster tager sig af.
Om lørdagen beder vi den kirkelige middagsbøn (Sekst), -ifølge den danske
Tidebog,- i Sankt Norberts Kirke efter den Hellige Messe fra ca. kl. 12. Som
regularkannikere er vi også forpligtiget til at overholde vores Ordens bøn- og
sangtraditioner, sådan som de er i vores tyske moderkloster.

Om tirsdagen beder vi derfor efter den Hellige Messe den kirkelige aftenbøn
(Vesper), i henhold til Præmonstratenserordenens latinske tidebog fra ca. kl.
17.30.

Desuden er der en Hellig Messe på latin om mandagen kl. 18 i klosterkirken
(mandag var tidligere en fridag uden liturgi).

Alt dette er et ekstra tilbud fra Ordenskommunitetet, som af praktiske årsager
primært finder sted i Vejle, hvilket vi beder om jeres forståelse for, men me-
nighedens tilbud forbliver naturligvis uændret. I den kommende fastetid vil
der som sædvanlig være korsvejsandagter om onsdagen. Vi vil gerne fejre den
Stille Uge som højdepunktet i kirkeåret i al højtidelighed. I maj vil vi ære den
hellige Jomfru Maria på en særlig måde. Vi kan ikke annoncere alle aktiviteter
og idéer så lang tid i forvejen.

Jeg beder jer derfor altid læse de ugentlige nyhedsbreve og gudstjenestetider,
som hænger i og udenfor kirken, og som kan ses på menighedens hjemmeside
www.sanktknudskirke.dk
Kære brødre og søstre. Jeg håber, at vi alle kan fejre en frugtbar fastetid, hvor
vi uddyber vores tro, og en påske, der er præget af glæden ved opstandelsen.
På trods af og især i lyset af ydre modgang som menneskelige uenigheder og
misforståelser. Sygdom og social uretfærdighed. Politiske spændinger eller
endog krig, som synes at være meget tæt på igen i de daglige nyheder i øjeblik-
ket. Jeg inviterer jer hjerteligt til at slutte jer til os i Sct. Knuds menighed for
at bede, dele og fejre Gud og livet. Må den hellige Jomfru Maria, fredens
dronning, og Sankt Knud vise os vejen!



 Pontifikale Højmesse d. 28.11.21 med biskop Czeslaw og abbed Albert  fra Hamborn

Tak og hilsen fra klosterfælleskabet

De følgende ord blev rettet til menigheden af p. Julian som superior for præ-
monstratenserne ved afslutningen af den Pontifikale Højmesse for oprettelsen
af det nye klosterfælleskab. Da det naturligvis ikke var alle, der kunne høre
disse ord personligt, kan de læses her.

Kære troende.
Jeg vil gerne takke jer på vegne af klosterfælleskabet for at fejre denne dag
sammen med os, mens vi med taknemmelighed ser tilbage på medbrødrene
Albert Jan Ophoffs, Quirinus Henri Kerkhofs’ og Baudouin Willocx’s tjene-
ste og for de mange, der gik forud for dem, mens vi officielt begynder vores
tjeneste: p. Jakob, p. Gregor og jeg selv, og senere forhåbentlig andre, som vil
slutte sig til os og få vores fællesskab til at vokse. Vi takker biskoppen og
abbeden for at tro på Vejle Klosters fremtid. Og vi takker jer alle for den
hjertelige modtagelse, vi fik.
Sankt Norbert, som denne kirke er indviet til, definerede fem mål for sin or-
den: Fejring af eukaristien. Tjeneste af skriftemålet. Bøn i fællesskab. Pasto-
ral omsorg. Hengivenhed over for Maria. Det er vores mission, det er vores
program.
Præmonstratensere kan ikke lide at flytte. De kommer for at blive. Vi er alle
tre kommet til Vejle og Fredericia med den hensigt at tilbringe resten af vores
liv her sammen med jer og alle her på stedet. Det ser vi frem til, og derfor
beder vi om jeres bønner og Guds velsignelse.

p. Julian O.Præm.

foto: Darlow Kiruparajan



Valg til nyt menighedsråd

Som de fleste efterhånden har bemærket, er der udskrevet valg til nyt menig-
hedsråd. Det afholdes den 3. april. Man skal være fyldt 16 år, betale kirkeskat
eller sognebidrag inden den 6. marts for at kunne stille op eller at have stem-
meret til valget.
Menighedsrådet har valgt et valgudvalg på 3 personer, som er ansvarlig for, at
valget afvikles korrekt efter de regler, som Bispedømmet København har be-
sluttet.
Selve valgprocessen har snart været i gang et stykke tid.
Vi har kontaktet forskellige personer fra menigheden, som vi mente måske
kunne være interesserede i at stille op.
I skrivende stund er vi ikke helt kommet i mål endnu. Oftest, når vi har spurgt,
er svaret „Det er vist ikke noget for mig“, eller „Det har jeg ikke tid til“. Og
det bliver vi selvfølgelig nødt til at acceptere, vi kan trods alt ikke tvinge
nogen til noget.
Vi er en lille menighed med Danmarks ældste kirke. En utrolig smuk kirke,
som er fredet, velholdt og altid indbydende at komme til messe i. Vi har lige
fået nye unge præster fra Tyskland, så alt er jo, som det skal være, vil i nok
mene.
Men det er vigtigt at huske på, at tingene ikke ordner sig selv. Der er hele tiden
nye ting, som skal ordnes. Der skal gøres rent, haven skal ordnes, der skal
måske males, eller klokkerne skal have et tjek af en fagmand, eller der skal
arrangeres høstfest, adventsfest bl.a. Alle disse ting, vil I måske mene - „nåh,
det ordner præsten vel!“- Det er her menighedsrådet kommer på banen: i sam-
arbejde med præsten at sørge for, at alle de praktiske ting bliver ordnet, så vi
altid har en velfungerende kirke med et godt fællesskab.
Det er derfor vigtigt, at vi finder personer, som er villige til at stille op til
menighedsrådet, så der også fremover er et stærkt menighedsråd, som i samar-
bejde med vores præst kan styrke fællesskabet i vores menighed.
Så endnu engang: Stil op til menighedsrådsvalget, menigheden behøver dig,
tingene laver ikke sig selv, men i fællesskab kan vi utrolig meget.

Valgudvalget
Klaus Ginnerup  -  Kirsten Hansen  -  Lasse Larsen

Nyt fra Sankt Norberts Unge Katolikker (SNU)

Lovet være Jesus Kristus! Vi vil gerne præsentere os selv fra Vejle/Fredericia
lokalforening, som i år består af 5 vildt motiverede bestyrelsesmedlemmer: p.
Gregor, Allan Lesley, Julia Cierpicka, Benedicte Segoufin og Natalia Kuk. Vi



Orientering fra menighedsrådet

Referater fra menighedsrådsmøderne kan ses i menighedslokalet og udrag
kan ses på hjemmesiden.

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.

Kommende menighedsrådsmøder: onsdag den 23. marts. kl. 19.00 og onsdag
den 6. april kl.19.00 fællesmøde med det nye menighedsrådog overdragelse.

Menigheden har deponeret ting på følgende steder: Fredericia Museum, Lokal
Historisk Arkiv, Sct. Knuds Skole og Katolsk Historisk Arkiv. Hvad der er
deponeret de enkelte steder kan ses på hjemmesiden i mødeorienteringen fra
menighedsrådsmødet den 26. november 2021.

kommer fra lokalforeningen under Danmarks Unge Katolikker, som er bispe-
dømmets officielle børne -og ungdomsorganisation. Vi brænder med håb og
kærlighed i Gud for at starte dette år med arrangementer til de forskellige
aldersgrupper. Vi har et inderligt ønske om at tage hånd om troen sammen
med alle børn og unge fra vores menigheder, så vi kan danne et fællesskab
med det, der binder os alle – nemlig troen på Gud. Vi glæder os utrolig meget
til at komme i gang igen efter en længere corona-pause.

Vi har planlagt to arrangementer i marts (i Sct. Norberts Kirke):

Lørdag d. 19. marts efter messe kl. 11:30: Arrangementet er planlagt for
unge 15+, men selvfølgelig også for andre interesserede. Vi vil gå en tur ude i
den smukke natur, hvor vi vil reflektere om den Hellige Josefs liv. Til slut vil
vi vende tilbage til kirken, hvor der vil være mulighed for fællesspisning og
hygge.

Søndag d. 27. marts efter messe kl. 10:00–14:00: Arrangementet er planlagt
for alle børn. Her glæder vi os til at hygge med leg, spisning og ikke mindst
’Tour De Kirke’, hvor vi vil lære symbolikken bag de forskellige kirkelige
genstande, hvad de bliver brugt til, og hvorfor vi har dem i vores kirke.

Der vil hænge tilmeldingsliste og nærmere informationer omkring begge ar-
rangementer bagerst i kirken.

Vi vil derudover løbende meddele om yderligere fremtidige arrangementer.
Vi ser frem til en masse gode og spændende oplevelser. Guds fred være med
jer.

Bedste hilsener
SNU Katolikker



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30

fredag kl. 11.00

Skriftemål: Efter aftale med præsten.

Marts
Fastetiden fra 9. marts: korsvejsandagt onsdag kl. 18.00

Onsdag d. 2. Askeonsdag Faste- og abstinensdag
kl.18.10 Rosenkransbøn
kl.18.30 Højmesse med askepålæggelse

Søndag d. 6. 1. søndag i fasten kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe
Regnskab 2021 fremlægges

Søndag d.13. 2. søndag i fasten kl.15.00 Messe

Søndag d.20. 3. søndag i fasten kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d.23. kl.19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag d.27. 4. søndag i fasten kl.15.00 Højmesse

April
Fastetiden til 13. april: korsvejsandagt onsdag kl. 18.00
Fra 20. april: rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

Søndag d. 3. 5. søndag i fasten kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe
Valg til menighedsrådet

Onsdag d. 6. kl.19.00 Konstituerende
menighedsrådsmøde

Søndag d.10. Palmesøndag kl.15.00 Højmesse med palmeindvielse

Torsdag d.14. Skærtorsdag kl.19.00 Højmesse
Efter messen tilbedelse af
Det allerhelligste Sakramente
indtil kl. 21.00

Fredag d.15. Langfredag Faste- og abstinensdag
kl.15.00 Passionsliturgi

Kollekt for Det hellige Land



Lørdag d.16. Påskelørdag kl.21.00 Påskevigilie

Søndag d.17. Påskedag Herrens opstandelse
kl.15.00 Højmesse

Kirkekaffe

Søndag d.24. 2. søndag i påsken kl.15.00 Højmesse

Maj

Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10 og før søndagens højmesse

Søndag d. 1. 3. søndag i påsken kl.15.00 Taksigelsesmesse for første
kommunikanterne
Kirkekaffe

Onsdag d. 4. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 8. 4. søndag i påsken kl.15.00 Højmesse
Kollekt for Bispedømmets
teologistuderende

Søndag d.15. 5. søndag i påsken kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.22. 6. søndag i påsken kl.15.00 Højmesse

Torsdag d.26. Kristi Himmelfart kl.15.00 Højmesse

Fredag d.27. Ingen hverdagsmesse

Søndag d.29. 7. søndag i påsken kl.15.00 Højmesse

Juni
Rosenkransbønnen bedes onsdag kl. 18.10

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

Søndag d. 5. Pinsedag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.12. 11. alm. søndag Bispedømmets valfart til Øm
Ingen messe

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 31 2

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. maj


