ÅRETS GARDENPARTY
Kom til grill og hygge!
Efter sidste års succes inviterer menighedsrådet dig til grillaften
fredag d. 24. juni efter messen (ca. kl 18.15).

”Vær altid glade,
bed uden ophør,
sig tak under alle forhold;
for dette er Guds vilje med jer i
Kristus Jesus.”
Ja, sådan skriver Paulus i et brev til
thessalonikerne (1Thess. 5,16). Og vi har i
Sct. Michaels menighed rigtigt meget at være
taknemmelige over. Lad mig blot nævne
nogle eksempler.
I en smuk blomsterpyntet kirke Kristi
Himmelfartsdag fik endnu et kuld
førstekommunikanter del i det største af det
største; Kristi Legeme og Kristi Blod
Vi havde en herlig valfart til Øm med så
mange mennesker, at vi endda måtte leje en
dobbeltdækker for at have plads til alle.
Dertil kom de mange, der selv kørte derop.
Bortset fra vejret, så blev det må alle måder
en velsignet dag med megen fællesskab,
glæde, bøn, hygge, messe, og mennesker, der
kom til skrifte.
Vi har fået 150.000 kr. fra Hoffmandsminde
Fonden, og næsten 100.000 kr. har vi selv
samlet ind til en totalrestaurering af
glasmosaikvinduet ud mod Sct.
Michaelsgade. Skønt mangler at indsamle
yderligere 250.000 kr., så virker det som om,
at målet nu er realistisk og inden for
rækkevidde.
Dertil kommer enkeltpersoner store
generøsitet og indsats såvel som frivillig og
som økonomisk. En person i menigheden
har for eksempel købt 20 havestole til os til
Ømvalfart og havefest og tilmed tiptop
istandsat en havegrill, som vi fandt ude på
genbrugspladsen til 245 kr.
Mange andre eksempler kunne nævnes. Der
er så sandelig meget at sige Gud og
mennesker tak for. ’
Lad os huske at sige tak, være glade og bede,
for det er Guds vilje med os!
P. Gregers

Det bliver en aften fyldt med god mad, hyggeligt samvær,
aktiviteter for børnene og quiz for de voksne.
Menighedsrådet sørger for salat, brød og drikkevarer, mens du selv
tager kød med til eget forbrug.
Tilmelding er ikke absolut nødvendig. Men tak, om du/alligevel vil
tilmelde dig, så vi nogenlunde ved, hvor mange, vi skal købe ind til.
Du kan tilmelde dig enten ved at skrive jer på sedlen ved kirkens
indgang eller også ved at sende en mail til gregers@sct-michaelskirke.dk.
Vi glæder os til at se dig. Kom frisk kom glad!
Mange varme sommerlige hilsner
Menighedsrådet
Filip, P. Gregers, Lisbeth, Dragana, Samara, Henrik og Helle

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Fremtidsvisioner for Sct. Michaels menighed og kirke
- på kort sigt og på længere sigt.
Menighedsrådet har været gennem en ”brainstorming”
proces, hvor der er tænkt rigtig mange tanker ift. både
menighedens og kirkens fremtid.

Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
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 25/6 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 26/6 kl. 16.30

150.000 KR. I STØTTE!
GUD SKE TAK OG LOV!

Det blev i alt til 11 punkter (efter afstemning), som der skal
arbejdes videre med.
Nogle punkter kan hurtigt sættes i værk, fx katekese, mens
andre har en længere tidshorisont.
Søndag den 28. august vil hele menigheden blive inviteret til
et fælles møde efter messen, hvor også i kan komme med
jeres tanker, forslag og idéer for fremtiden, som
menighedsrådet efterfølgende vil tage med i deres samlede
overvejelser og yderligere beslutninger.

Det er menighedsrådet en stor glæde at fortælle, at
Hoffmandsminde fonden har bevilliget Sct. Michaels
menighed 150.000 kr. til totalrenovering af
glasmosaikvinduet ud mod gaden. Udover de 150.000 kr.
har menigheden selv indsamlet knap 100.000 kr. ind. Dette
betyder, at vi - inklusive Hoffmandsminde fonden - indtil
videre har indsamlet 250.000 kr. - hvilket er rigtig flot!
Vi vil derfor rigtig gerne takke alle jer, der har givet et
bidrag! Det er et større projekt at skulle udskifte ruden,
samt alt det indvendige bly - og det kan ikke lade sig gøre
uden jeres hjælp. Vi er taknemmelige for ethvert bidrag. Vi
håber derfor, I fremover stadig vil blive ved med at støtte
projektet generøst.

Menighedsrådet kom frem til følgende punkter, som det er
besluttet at arbejde videre med (tallet angiver antal
stemmer):
- Voksenkatekese 6
- Pilgrimsrejse, fx Rom/Jerusalem 5
- Menighedslokalet, opdatering /opgradering 5
- Statuer og el kontakter placeres bedre i kirken 5
- Tabernakel flyttes til centrum, bag alteret 4

I alt kommer det at koste knap 500.000 kr., måske lidt
mere, fordi udgifterne for materialer er steget.
Menighedsrådet vil blive ved med at søge fonde og hver
første søndag i måneden vil kollekten fortsat gå til
udskiftningen af kirkeruden.

- Divine Mercy andagter 3

Udover kollekten, kan man fortsat købe Vu og Rodericks
farvede glasmosaikvinduer i våbenhuset, støtte
menighedsrådets fremtidige arrangementer eller betale et
beløb på følgende kontonummer: 4183-0005001471.
Angiv teksten “Indsamling 1046-SG19”. Kontoen er
oprettet af Ansgarstiftelsen, og hvis I opgiver jeres cpr.nr.
vil der automatisk ske et fradrag i jeres skat efter de
gældende regler. De indsatte penge går ubeskåret til dette
projekt.

- Mere tilbedelse 3

Lad os bede for, at indsamlingen måtte lykkes, og at vi ved
fælles hjælp må værne om vores tro!

-Bedre placering af knæpudder 3

Dragana, medlem af menighedsrådet

- Våbenhus område skal bedre indrettes 4
- Ens bænke i kirken 4
- Bænke på bagerste række flyttes ud til siderne 3
- Velkomstområde, organisering 3

ØMVALGFART, FÆLLES
BUSTUR MED BØN OG SANG.
JA, TAK!
Søndag d. 12. juni tog samtlige menigheder fra
Jylland og Fyn til Ømvalfart, som efter to lange år
endelig måtte holdes igen!
Det summede med glæde, da 70 mennesker fra
både Kolding og Haderslev mødtes ude foran Sct.
Michaels kirke for sammen at køre videre til Ry,
hvor den årlige Ømvalfart bliver afholdt.
Den store dobbeltdækker blev lynhurtigt fyldt, og
glæden over endelig at måtte mødes igen, kunne
mærkes i alle bussen afkroge.
Under busturen blev der sunget salmer, bedt
rosenkrans og snakket sammen på tværs af aldre.
Ved ankomsten til Ømborgen, ventede os et
opstillet telt, med borde og stole, som den gode
Vu havde gjort klar til os. Stor tak for det!

TILLYKKE KÆRE
FØRSTEKOMMUNIKANTER

Kristi Himmelfartsdag modtog 5 børn den Første Hellige
Kommunion i en smukt pyntet kirke.
Det var 5 spændte, forventningsfulde børn, der mødte op velforberedte efter et længere undervisningsforløb og 3 dages
miniretræte lige op til dagen.
Det var en stor dag og en rigtig dejlig dag med en smuk messe. Og
med meget glade børn. Efter messen var der reception i
menighedssalen for alle, både for familierne og for hele
menigheden.
Herfra skal lyde et STORT TILLYKKE til Eszter, Maja, Fabian,
Ricardo og Marcel.

Udover de 70, som var med i bussen, kørte 20-25 i
egne biler. Vi altså 90-95 deltager fra bare Kolding
og Haderslev!
Efter ankomsten samlede alle deltagere sig på
pladsen for sammen at bede rosenkrans og synge.
Mens vi gik ude i naturen og bad, blev vi mødt af
et regnskyl, som på ingen måde satte en stopper
for entusiasmen og glæden.
Rosenkransen blev afsluttet med en sakramental
velsignelse - efterfulgt af frokost.
På pladsen var der stillet boder op fra bl.a. Caritas,
som fejrede 75års jubilæum, og DUK, der havde
arrangeret aktiviteter for børn og unge.
Dagen blev afsluttet med en messe, fejret af
generalvikaren, Niels Engelbrecht, da Biskop
Kozon desværre var blevet syg.
Busturen hjem var lidt mere stille, hvor man havde
mulighed for at reflektere over dagen og sige
Herren tak for den vellykkede valfart.
Tak til alle jer, der deltog! Hvor var det en fryd at
være sammen!
Dragana Budes, Nyhedsbrevets Øm
korrespondent.

