NYHEDSBREV - SCT. MICHAELS KIRKE
13. januar 2022

MENIGHEDSRÅDSVALG
Søndag den 3. april skal vi vælge nyt
menighedsråd.
Det er vigtigt for menigheden at vi får
opstillet et repræsentativt udvalg af
kandidater til det kommende menighedsråd.
Derfor håber vi, menighedsrådsudvalget, på,
at mange ønsker at opstille som kandidat.
Søndag den 13. februar, efter messen vil jeg
som formand for menighedsrådsudvalget
orientere om det kommende
menighedsrådsvalg.
Menighedsrådsudvalget består af:
Helle Friedrichsen Bartelsen
Nikica Ivo Mrsic
Jacob Kendell Lund
Ib Johannes Wolf (formand)

Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
(husk mundbind og gyldig coronapas):
Alle søndage kl. 10
Alle tirsdage kl. 17.00
Alle fredage kl. 17.30
Tilbedelse og Rosenkrans på dansk
Alle tirsdage kl. 16.30
Messe på polsk
Lørdag den 29/1 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 30/1 k. 16.30
Messe på vietnamesisk
Lørdag den 12/2 kl. 16.00

Velsignelse af lys og Blasius’
velsignelse
Søndag den 6. februar kl. 10.00 under og efter
messen, hvor vi fejrer Herrens Fremstilling i
Templet, vil man kunne få velsignet de
stearinlys til det kommende års forbrug og få
Blasius velsignelse til beskyttelse mod
sygdomme i halsen.
Husk at medbringe stearinlys og læg dem foran
alteret inden messen!

Evangelisk Alliances bedeuge
I går, onsdag, var Sct. Michaels kirke vært for Evangelisk
Alliances bedeuge. Aftenen formede sig som en bønsvandring fra
Sct. Michaels kirke, op på Stejlbjerg, til Kristkirken, til
Grænsebroen og tilbage til Sct. Michaels kirke med oplæg
undervejs.
Det blev en rigtig dejlig aften. På tværs af kirkeskel mødtes vi i
kærlighed, gensidig respekt og bøn. Aftenen sluttede med kaffe og
kroatiske kager i vort menighedslokale. Og ja, folk sad og hyggede
sig sammen længe efter, at programmet var færdigt.
Årets tema for bedeugen er ”Sabbaten – den hvile, som Gud vil
give os!” Om denne kan man læse i årets folder læse: ”
Gud har omsorg for sit folk. Som en del af omsorgen har han
givet os sabbatten som helligdag og som hviledag – for alle!
Ugens seks dage skal vi arbejde og gøre alt, hvad vi skal, men den
syvende dag er hviledag, fordi hvile er en del af Guds gode
skaberorden.”
I aften, torsdag den 13/1 kl. 19.00, mødes vi i Kolding
Valgmenighed, Industrivej 12.
I morgen aften, fredag den 14/1 kl. 19.00, afslutter vi Apostolsk
kirkes nye kirkebygning, Lykkegårdsvej 100.
Alle er velkomne!

HJERTELIG TAK…
fordi du beder for kirken!
fordi du betaler kirkeskat!
fordi du lægger penge i kollekten!
fordi du laver frivilligt arbejde i og
omkring kirken!
Uden din forbøn, uden din
økonomiske hjælp og frivillige indsats
kunne vi slet ikke drive Sct. Michaels
kirke og dens menighedsarbejde!
Nu har vi brug for din hjælp til
restaurering af glasmosaikvinduet
ud med Sct. Michaels Gade.
Påtænk derfor meget gerne kirken
med en ekstra gave.
Ansgarstiftelsen (vort bispedømme)
har oprettet glasmosaikvinduet som
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.

En særlig tak…
skal lyde til Den
vietnamesiske Forening,
som har givet 5000 kr.,
og til en anonym giver,
som også har givet 5000
kr., til restaurering af
kirkeruden.

Foreløbig indsamlingsresultat!
Med de gaver, der er kommet ind i december måned
har vi ifølge Roza, vores kasserer, nu samlet 70.446
kr. til restaurering af kirkerude. Det er da et ganske
flot resultat. Tak for jeres generøsitet. Tak til Gud!

