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17. december 2021 

EN JULEHILSEN 
 

”… et barn er født os, en søn er givet os, og 
herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man 
skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig 
Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.” (Es. 9). 

 

”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling 
fra kejser Augustus om at holde folketælling i 

hele verden… hun fødte sin søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en 
krybbe…  med englen en himmelsk hærskare, 

som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det 
højeste og på jorden! Fred til mennesker med 

Guds velbehag! (Luk. 2) 
 

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos 
Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen 

hos Gud… Og Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os.” (J. 1) 

 

Med disse uddrag fra Biblen, der beskriver en af 
to mest vidunderlige og skelsættende 

begivenheder i verdenshistorien ønsker vi alle 
katolikker (og andre med) i Sct. Michaels 
menighed Glædelig Jul og Godt Nytår. 

 

Det har været et år pandemiens skygge. Men det 
har også været et år, hvor vi har oplevet en 

menighed, der løftede opgaven, ja, tog 
udfordringen op, de mange gange vi måtte fejre 
messe i hallen og senere ad flere omgange hver 
søndag i kirken. Det satte en ny dagsorden for 
fællesskabet og gjorde det meget konkret. Gud 
har velsignet os rigt og beskyttet os. Med håb 

og fortrøstning ser vi derfor frem til det 
kommende år. 

 

Med ønsket om skønne juledage til Jer alle i 
lyset fra barnet, der er blevet født os!! 

 

Filip Bekic Bladt, menighedsrådsformand 
Gregers Mærsk-Kristensen, sognepræst 

Messetider i julen 
24/12 – juleaftensdag. Ingen messe! Der 
henvises til familiemessen i Sankt Marie 

kirke i Haderslev kl. 15.00. 
24/12 – julemidnatsmesse kl. 24.00 

25/12 – Juledag kl. 10.00 
26/12 - Anden juledag kl. 10.00 

28/12 – De uskyldige børn kl. 17.00. 
Tilbedelse kl. 16.30. 

31/12 - Taksigelsesmesse kl. 16.00 
1/1 – Nytårsdag kl. 14.00 

4/1 – Messe: Kl. 17.00. Tilbedelse kl. 16.30. 
7/1 – Messe kl. 17.30 

9/1 – Messe kl. 10.00 måske med besøg af 
De hellige tre Konger! 

Coronarestriktioner 
 

Dags dato (17/12) er den eneste restriktion, at alle over 15 
år skal vise coronapas, hvis vi er mere end 100 deltagere til 

messe. Derfor skal vi pt. vise coronapas om søndagen. 
 

Formodentligt er der stramninger på vej. For eksempel 
skal vi måske igen have flere messer om søndagen for at 

overholde afstandskrav mm. I så fald bliver der udsendt et 
nyt nyhedsbrev, så vi alle ved, hvad vi har at holde os til. 

Bedeuge 

En af Jesu sidste bønner var, at vi – alle kristne – må være eet. 

Den fælleskirkelige forståelse og dialog ligger Den katolske 

Kirke meget på sinde. Derfor er det også en stor glæde for os, at 

igen i år kan vi være med i Evangelisk Alliances bedeuge, som 

finder sted fra den 10. til den 14. januar. Onsdag den 12/1 er 

Sct. Michaels kirke vært. Se vedhæftet folder. Kom og vær med, 

bed og oplev samtalen med kristne fra andre kirkesamfund. 
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Giv en julegave til kirken! 

Støt glasmosaikvinduet! 
 

Der har været begået hærværk mod 
glasmosaikvinduet over hovedindgangen til 

kirken. Det er dog ikke der værste! Ved 
nærmere eftersyn viste det sig, at efter 135 år er 
blyet mørnet, så blyet og de forskellige glasdele 

er ved at synke sammen under vægten. 
 

Det skal der gøres noget ved! 
 

Hele glasmosaikvinduet skal tages ned. Hvert 
enkelt glasstykke skal renses, hvorefter det føjes 

sammen igen med ny bly. Det er en 
møjsommelig men også ekstremt dyr proces. 
Men så holder det formodentligt også i endnu 

135 år. 
 

Op imod en halv million vil det koste. Vi vil 
søge forskellige fonde om hjælp. Men vi må 

også som menighed være meget generøse, hvis 
projektet skal lykkes. 

 

Påtænk derfor meget gerne kirken med en 
ekstra julegave. 

 

Ansgarstiftelsen (vort bispedømme) har oprettet 
et projekt, hvilket vil sige, at beløb indbetalt på 
konto 4183-0005001471 i Danske Bank, hvor 
man angiver ”Indsamling 1046-SG19”, vil gå 

ubeskåret til dette projekt. Hvis man så 
samtidigt opgiver sit cpr. nr. vil der automatisk 
ske et fradrag i din skat efter gældende regler. 

Giv en gave til andre eller 

til dig selv! 

og støt 

glasmosaikvinduet. 
Roderick, Vo og Lisbeth har haft 

travlt med lave klare plexiglasbrikker 
med smukke håndmalede engle (25 
kr.). Disse engle er lige til at hænge 

op.  
 

Vo har også fået graveret med farve 
en majestætisk Sct. Michael i plexiglas 

(se ovenfor) og koster 100 kr.  
 

Efter bestilling hos Vo kan denne 
indgraverede engel fås i forskellige 

størrelser og endda med navn på eller 
andet mod en passende donation til 

glasmosaikvinduet. 
 

Dertil kommer, at Roderick har malet 
en skøn engel og fået den smukt 

indrammet (150 kr.).  
 

Det er alt sammen til salg i kirken 
efter messen.  

 

Pengene går ubeskåret til 
istandsættelse af 

glasmosaikvinduerne. 


