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 Juni 2022

Kære brødre og søstre i Sct. Knuds menighed.

I juni måned kan vores Præmonstratenserkommunitet en-
delig flytte ind i klosterbygningen i Fjellegade i Vejle.
Renoveringsarbejdet har taget meget tid (og krævet man-
ge nerver) i de seneste måneder, og det vil ikke være helt
færdigt selv efter indflytningen. Derfor glæder vi os end-
nu mere til, at vi endelig snart kan åbne et nyt “kapitel“.
En stor tak til alle, der på mange måder har hjulpet med at

11.00 Indledning og valfartsvandring fra Ømborgen

12.30 Pause - Tilbedelse

13-14 Mulighed for skriftemål i kirken

13.30 Biskoppen møder 1. kommunikanter

14.30 Højmesse med biskoppen

Katolsk Lejrcenter
Lindholmvej 11-13
Emborg - 8680 Ry

Ømvalfart
søndag

d. 12. juni



Personalia
Dåb 7. maj 2022: Diana O'Donovan-Sadat

Hjertelig tillykke

Begravelse 26. marts 2022: Vivi Andersen

9. april 2022: Inger Pedersen
De hvile i fred

få ombygningen til at gå godt!

Vi præster har alle tre stadig travlt med at lære dansk. Desværre tager det på
grund af forskellige bureaukratiske forhindringer forholdsvis lang tid, før der
kan bookes pladser på sprogkurset for p. Jakob og p. Julian. Alligevel vil vi
gerne iværksætte nye tilbud i fremtiden i samarbejde med menighederne og
bispedømmet. Da biskop Czeslaw bad os om at oprette et nyt klostersamfund,
forbandt han det med ønsket om, at Vejle Kloster skulle udvikles til et spiritu-
elt center, dvs. et sted, hvor der er tilbud af overregional interesse, som går ud
over de sædvanlige tilbud i en menighed, og som afspejler Præmonstratenser-
ordenens særlige karisma (f.eks. med en udvidet skriftemålspastoral eller re-
gelmæssig eukaristisk tilbedelse).

Det betyder naturligvis også, at vi tre præster har en differentieret arbejdsde-
ling. Den afspejler ønsket om at tilbyde en række spirituelle og pastorale tje-
nester på lang sigt samt en moderne og effektiv organisation for både klosteret
og menighederne i Fredericia og Vejle. Selvfølgelig kan alting ikke realiseres
fra den ene dag til den anden, men skridt for skridt vil vi gerne sørge for at
skabe steder og tidspunkter for mødet med Gud og hans evangelium for så
mange mennesker som muligt - især unge troende. Vi ser meget frem til dette
og beder jer alle om jeres hjælp.

Som altid giver sognebladet et kort overblik over, hvad der er sket i Sct. Knuds
menighed i de sidste par måneder, og hvad der er på vej i den nærmeste frem-
tid. Vi glæder os især til velkomstfesten søndag den 26. juni kl. 15.00, som er
blevet udskudt flere gange på grund af Corona-begrænsningerne. Festen vil
finde sted med støtte fra Sct. Knuds Skole i deres lokaler. Vi ser frem til et
intensivt samarbejde med skolen i en (forhåbentlig Corona-fri) fremtid.

I håb om at møde mange af jer regelmæssigt i vores kirke,
og med varme hilsner



Menighedsråd Sct Knuds Kirke 2022

Mit navn er Natalia, jeg er 19 år og bor i Odense,
hvor jeg læser til sygeplejerske. Jeg nyder derudover
i min fritid det frivillige børne- og ungdomsarbejde i
DUK, hvor jeg sidder i bestyrelsen i vores lokalfor-
ening Vejle/Fredericia. 

Jeg hedder Artur Grzych.
Er polak, bor i Fredericia fra 2004, har 2 sønner.
Valgt til menighedsrådet først gang i 2022.

Formand: Klaus Ginnerup

Næstformand: Christian Gisler

Medlem: Franklin S. Ariyanayagam

Medlem: Artur Grzych

Sekretær: Natalia Kuk

Jeg hedder Christian Gisler, jeg er 50 år og bor i
Egeskov Fredericia sammen med mine kone May-
britt. Vi har to drenge Nicklas og Lukas.
Til daglig er jeg produktionschef i et firma i Ringe.
Det er min 5. periode i Sankt Knuds menighedsråd.

For fire år siden blev jeg valgt ind i menighedsrådet.  Det
er interessant at være med til at få tingene til at ske. Og nu
er jeg så blevet formand for de kommende fire år.
Jeg har også forladt arbejdsmarkedet, og jeg håber at kun-
ne indfri de forventninger, der måtte være.

Mit navn er Franklin og jeg bor i Fredericia.
Jeg er 46 år gammel og er gift og har to børn.
Jeg er valgt til menighedsrådet for første gang
og glæder mig til at bidrage i menigheden
Fredericia.



Orientering fra menighedsrådet

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

Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. april 2022
Konstituering af det nye menighedsråd.

Formand: Klaus Ginnerup
Næstformand: Christian Alois Gisler
Sekretær: Natalia Sandra Kuk
Medlem: Artur Grzych
Medlem: Franklin S. Ariyanayagam

Andre stillinger i menigheden.

Sognesekretær: Irena Erdmann
Kasserer og regnskabsfører: Sven Jensen
Kirkeværge: Jørgen Braarup
Pastoralrådet: Kandidat fra Sct. Norberts Menighed.

Udskiftning af døren til Lilleskolen
Der er søgt fondsmidler på 30 tusind kr. til udskiftning af vinduer i præstebo-
ligen. Der bliver sparret med Sct. Knuds Skole. Der ses på gitre på 1. sal.
Udskiftning af dørlåse og nøgler i kirken og Schüttens Skole.
Rensning af hynder i kirken. Der afventes resultat og samlet pris.
Gennemgang af tovholder og opgave liste. Listen med tovholdere og opgaver
vil hænge i menighedssalen. Klaus udarbejder en rengøringsguide.
Regnskabet gennemgås af kassereren hvert kvartal.
Arbejdsdag lørdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 15.00.
Velkomstfest for de nye præster den 26. juni 2022 på “Hotellet“ Sct. Knuds
Skole og Børnehave, holdes som sammenskudsgilde. Der er udarbejdet en in-
vitation som sendes til ledelsen i Sct. Knuds Skole og præster i Fredericia.
Menighedsrådsmøderne i 2022 afholdes onsdage efter messe kl. 19:00-21:00:
18. maj - 15. juni - 17. august - 14. september - 26. oktober - 25. november

Menighedsrådsmøde onsdag d. 18. maj 2022
Kortfilmen “Spurven“, optages fra fredag d. 3. juni til mandag d. 6. juni. Der
er givet tilladelse til at filme på kirkeloftet.

Der er indhentet tilbud på vinduer i præsteboligen, men grundet generelle pris-
stigninger er det for stor en omkostning at investere i vinduer på nuværende
tidspunkt. Der undersøges alternative tilbud. Der tages senere beslutning om
vinduernes udseende.



Skolen ønsker Kirke-skolesamarbejde igen efter Coronatiden. Børnene vil gerne
komme i kirke igen. der startes op fra kommende skoleår. Der mindes om at vi
altid altid er velkomne i skolen, både til at holde arrangementer/fester samt
låne ting.
Ingen svar på ansøgninger til ny dør i Lilleskolen - der følges op.
Projektet med nye låse er færdigt.
Der prøves at damprense en hynde. Hvis det virker, damprenses hynderne måske,
dette vurderes til næste menighedsrådsmøde.
Rensning af tagrender hvert tredje år.
Til arbejdsdagen d. 7 maj blev der ydet en stor indsats. Stor tak til alle, som
har været der og hjulpet til.
Toilettet et på 1. sal bliver malet, derudover forslag om at vende døren om så
den åbner udad og ikke indad.
Fest for præsterne d. 26.juni blev planlagt.
Fra præsternes side er det på dette tidspunkt ikke muligt at ændre de nuværen-
de messetider. Det udelukkes ikke i fremtiden.
Sct. Josef Kirke i Horsens har holdt 2 jubilæer. Der er sendt en hilsen med vin.
Joachims jubilæum 20. maj. Der gives et ikon.
Brev med ansøgning om støtte til Sct. Vincentgruppen. Vi støtter med kr. 500.



Kalender
Hverdagsmesser: onsdag kl. 18.30

fredag kl. 11.00
Skriftemål: efter aftale med præsten.

Juni - Rosenkransbøn onsdag kl. 18.00

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

Søndag d. 5. Pinsedag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.12. Den Allerhelligste Ømvalfart
Treenigheds Fest kl.15.00 Messe

Onsdag d.15. kl.19.00 Menighedsrådsmøde

Regnskab 1. janaur til 31. december 2021
Budget Regnskab Budget
2021 2021 2022

Indtægter
Kirkeskat 200.000 213.921 215.000
Kollekter og øvrige indtægter 24.000 36.230 34.000
Afgiftsfrie indtægter 17.500 61.274 31.500

Indtægter i alt 241.500 311.4245 280.500

Administration kirkeskatordning -9.000 -9.138 -9.000
Afgift til fælleskassen -33.800 -35.643 -37.750
Afgift til præstelønninger -56.300 -59.405 -62.850
Afregning af kollekter til andre formål -5.000 -7.263 -7.500
Afgift og bidrag i alt -104.100 -111.4489 -117.100
Nettoindtægter i alt 137.400 199.976 163.400

Udgifter
Bygninger -69.800 -78.227 -92.400
Vedligeholdelse -19.000 -26.238 -17.500
Nyanskaffelser -5.000 0 -4.000
Kultusudgifter -4.000 -4.393 -8.500
Pastorale udgifter -9.000 -2.469 -9.000
Kontorudgifter -8.300 -7.756 -20.500
Kørsel- og transportudgifter -14.000 -27.125 -29.000
Øvrige udgifter -3.800 -5.276 -4.000
Udgifter i alt -132.900 -151.484 -184.900
Driftsresultat 4.500 48.492 -21.500
Nettoresultat ejendom 70.704 71.4567 0

Årets resultat 75.204 119.949 -21.500
Hent detaljeret regnskab  i menighedslokalet eller få en kopi ved henvendelses
til kassereren: Kasserer@sanktknudskirke.dk - telefon 42 40 60 70



Eventuelle  ændringer kan ses i kalenderen på www.sanktknudskirke.dk.

Søndag d.19. Kristi Allerhelligste kl.15.00 Højmesse
legemes og blods fest Kollekt til Bonifatiuswerk

Kirkekaffe

Søndag d.26. Peter og Paulus kl.15.00 Højmesse
apostle Velkomstfest for nye præster

Juli - Rosenkransbøn onsdag kl. 18.00

Søndag d. 3. 14. alm. søndag kl.10.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d. 6. kl.19.00 Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.10. 15. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.17. 16. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.24. 17. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.31. 18. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

August - Rosenkransbøn onsdag kl. 18.00

Onsdag d. 3. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d. 7. 19. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.14. 20. alm. søndag kl.15.00 Højmesse

Søndag d.21. 21. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Søndag d.28. 22. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kollekt til Caritas

September - Rosenkransbøn onsdag kl. 18.00

Søndag d. 4. 23. alm. søndag kl.15.00 Højmesse
Kirkekaffe

Onsdag d. 7. Efter messen kl. 18.30
Tilbedelse af Sakramentet

Søndag d.11. 24. alm. søndag kl.15.00 Højmesse



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:
Klaus Ginnerup
formand@sanktknudskirke.dk
Tlf. 20 82 21 77

Sogneblad:
Ansvarshavende: Gregor Pahl O. Præm.
Deadline:15. august


