ARBEJDSLØRDAG

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 27/8 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 21/8 kl. 16.30

MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 28. AUGUST OM
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.
Det blev i alt til 11 punkter (efter afstemning), som der
skal arbejdes videre med.
Nogle punkter kan hurtigt sættes i værk (fx katekese) og
ikke forbundet med udgifter for menigheden.
Mens andre har en længere tidshorisont. Ja, måske kan
det først iværksættes om flere år, hvis der også til den tid
er interesse for det. Alt skal selvfølgelig på budgettet efter
gældende regler, og økonomien skal kunne holde til det.
Søndag den 28. august efter messen er hele
menigheden 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.

Vi får snart fine gæster! Der er snart Velkommen Hjem!
Vi skal derfor sørge for, at såvel kirke, menighedssal og
udenomsareal tager bedst og mest imødekommende ud.
Der skal ryddes op og gøres rent indenfor såvel som udenfor.
Kirken skal grundigt rengøres. Der skal pudses lysestager.
Hækkene skal klippes. Der skal luges ukrudt. Praktiske ting
skal fikses.
Der er derfor arbejdsdag i Sct. Michaels kirke lørdag den
13/8. Vi begynder med en glad kop morgenkaffe og et
rundstykke kl. 9.00. Men kom også gerne senere.
Kom og vær med i fællesskabet omkring kirken.
Der er brug for alle! Der er brug for dig!
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
- Våbenhus område skal bedre indrettes 4
- Ens bænke i kirken 4
- Bænke på bagerste række flyttes ud til siderne 3
- Velkomstområde, organisering 3
- Divine Mercy andagter 3
- Mere tilbedelse 3
-Bedre placering af knæpudder 3

NYT FRA PASTORALRÅDSMØDET
Kære menigheder i Kolding og Haderslev

Den 25. – 26. juni deltog jeg i det første møde for det
nytiltrådte Pastoralråd som repræsentant for
menighederne i Kolding og Haderslev.

HALVVEJS!
250.000 KR. SAMLET IND!
250.000 kr. er blevet rejst til totalrenovering af
glasmosaikvinduet ud mod gaden.
Glasmosaikvinduet har været udsat for hærværk. Da det blev
nærmere undersøgt viste det sig, at efter 140 år var blyet
forvitret og ved at synke sammen. Derfor skal det hele tages
ned og renoveres. De enkelte glasstykker skal renses og sættes
sammen igen med ny bly. Det er selvsagt en arbejdstung og
dyr proces og en kunst kun ganske få mestrer i Danmark. Men
så skulle det også kunne holde de næste 140 år.
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag. Vi håber derfor, I
fremover stadig vil blive ved med at støtte projektet generøst.

Vi var mange nye medlemmer, så vel som gengangere, og
havde en hyggelig weekend fuld af informationer og
mange spændende indtryk.
Blandt andet har vi diskuteret, hvilke emner Pastoralrådet
skal arbejde med i de kommende fire år. Der kom mange
spændende projekter på bordet, og jeg håber, vi når til
mange af dem, men vi må også forvente, at vi de næste år
forsat skal beskæftige os meget med den kommende
synode om synodalitet i Rom i oktober 2023. Vi blev
informeret om foreløbige tilbagemeldinger fra den
synodale proces i menighederne og i andre grupper i
bispedømmet.
Jeg vil lige minde om, at disse fremlægges i et onlinemøde,
som man kan deltage i på hjemmesiden katolsk.dk. Dette
finder sted tirsdag den 9. august kl. 19.30. Bispedømmes
skriftlige sammenfatning vil senere blive offentliggjort.
Et nyt tiltag fra Pastoralrådet er et årligt tilbagevendende
fokus på kirkeskat. Vi er som kirke endnu ikke
selvfinansierende på driftssiden, og vi har kun overskud
takket være finansielle afkast og salg af ejendomme. Dette
er der et stort ønske om at ændre på, og der skal herfra
lyde endnu en venlig opfordring til at overveje jeres
finansielle støtte til kirken.
Et andet emne, som blev diskuteret flittigt, var en
evaluering af det nyligt overståede menighedsrådsvalg. Vi
kan i Kolding glæde os over et flot valg med mange
kandidater og en flot stigning i valgdeltagelsen.
Anderledes så det ud i Haderslev, hvor der ligesom mange
andre steder var fredsvalg.
Jeg hører gerne fra jer, hvis I har tanker omkring eller
idéer til, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem
menighederne og menighedsrådene, og hvad vi som
Pastoralråd kan gøre, for at gøre menighedsrådsarbejdet
mere attraktivt og relevant.
Hvis I har ønsker, kommentarer eller forslag til
Pastoralrådet er i altid velkomne til at henvende jer til
mig.
Guds fred!
Helle F. Bartelsen, (helle@bartelsen.dk)
Medlem af Bispedømmets Pastoralråd. Repræsentant for
Kolding og Haderslev

Menighedsrådet vil blive ved med at søge fonde og hver første
søndag i måneden vil kollekten fortsat gå til udskiftningen af
kirkeruden.
Udover kollekten, kan man fortsat købe Vu og Rodericks
farvede glasmosaik engle 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.
Lad os bede for, at indsamlingen måtte lykkes, og at vi ved
fælles hjælp må værne om vores tro!

VELKOMMEN HJEM!

VELKOMMEN HJEM!
Fra torsdag den 1/9 til søndag den 4/9 har vi vores helt store
Velkommen Hjem arrangement. Se vedhæftning.
”Gå ud i alverden…” befalede Jesus sine disciple! Og nu kommer vi til
Vamdrup, Lunderskov, Vejen og Kolding. Ja, selv til slagteriet i Brørup
kommer vi som kirke.
Vi ønsker at nå mennesker i dag med det fantastiske budskab, som vi har
som kristne og som katolikker. Folk skal opleve Kirken som et hjem,
hvor også de kan føle sig hjemme.
Sct. Michaels kirke og menighedslokaler vil derfor i de dage fungere som
et rigtigt hjem med morgenmad, frokost og aftensmad.
Kirken vil hver dag stå åben. Der vil være tilbedelse, rosenkrans og
korsvejsandagt. Der vil være glad sang og musik.
Hver aften vil der være oplæg, debat, hygge, samvær, kaffe og kage.
Lørdag vil der være en international familiedag og brasiliansk barbecue.

Men for at alt dette kan lykkes, så er der brug for
frivillige. Mange frivillige!
Heldigvis har mange allerede sagt ”ja” til at påtage sig forskellige opgaver.
Vedhæftet dette nyhedsbrev finder lister over arbejdsopgaver og
tidspunkter.
Som I kan se, så er der brug for:
• Folk, der vil bage kage
• Folk, der vil hjælpe med det praktiske i og omkring
menighedslokalet.
• Folk, der vil stå for de forskellige aktiviteter i kirken.
• Folk, der vil stå for frokost.
• Folk, der vil gå med på gademission.
• Folk, der bare vil tage imod folk, så de føler sig velkomne.
• Folk med en anhænger, der kan køre telte med videre i
forbindelse med vores gademission.
• Uanset hvad, så kan vi bruge dig. Ja, netop dig!
Vigtigst af alt: Husk at bede for arrangementet og for at vi må nå længst
ud med det glædelige budskab.
Dernæst:
• Inviter din nabo med
• Inviter din nysgerrige ikke-katolske kollega med.
• Inviter dine venner med
• Inviter, det familiemedlem, som vi ikke har set i kirken længe,
med.
• Inviter hende/ham den kritiske med.
• Inviter ateisten og agnostikeren med
• Inviter dig selv med.
• Inviter Gud med og bed ham ved sin Hellige Ånd gøre hele
forskellen for dig selv og alle andre.

Meld dig som frivillige! Hvordan?
Send en mail til gregers@sct-michaels-kirke.dk eller henvend dig efter
messen eller send en sms eller ring på tlf.: 29827257

VELKOMMEN HJEM
ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARLIGE
TORSDAG DEN 1/9
Tidspunkt

Aktivitet

Hvad skal der gøres?

Ansvarlig(e)?

8.00

Morgenbøn

Gregers

8.30

Morgenmad

9.30 – 12.00

Tilbedelse i kirken

10.00

Kage til gademission

10.00

Gademission i
Vamdrup

Forberede en blandet morgenbøn med kort
læsning, salme og bøn.
Købe ind, stå for morgenbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Sørge for at kirken er åben ud til gaden.
Byde folk velkomne. Sakramentstilbedelse.
Bøn for sognet og gademissionen.
Bage og bringe en stor kage, som vi kan
bruge på gademission
Stå på en offentlig plads og dele kaffe og
kage ud og tale med folk om tro og om Den
katolske Kirke. Forhåbentligt med
mobilkirken.

12.30

Frokost

13.30

Korsvejsandagt

14.00

Kage til gademission

14.00

Gademission i Vejen

17.00
18.00
18.45
18.45
19.30
Når det
passer ind i
programmet
Ca.21.30

Messe i Sct. Michaels
kirke
Aftensmad
Kor- og musik
I kirken
Praktisk ansvarlig for
aftenen
Oplæg/foredrag
Kaffe og samvær
Bøn for natten

Købe ind, stå for frokostbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Sørge for korsvejsandagshæfter og
introduktion til evt. nye.
Bage og bringe en stor kage, som vi kan
bruge på gademission
Stå på en offentlig plads og dele kaffe og
kage ud og tale med folk om tro og om Den
katolske Kirke. Forhåbentligt med
mobilkirken.

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
En har meldt sig

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!

P. Sigurd
Alexander Bork
Theresa Starzynski
P. Gregers

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
Lisbeth

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
P. Sigurd
Alexander Bork
Theresa Starzynski
P. Gregers

Evt. dit navn!
P. Sigurd
P. Gregers

Købe ind og lave varm mad til ca. 25
personer og oprydning. Husk at komme
med regningerne!

Evt. dit navn!
Dragana

Evt. dit navn!
Sætte stole op til aftenens foredrag og sørge
for det praktiske i løbet af aftenen
Købe ind, stå for at der er kaffe og kage
samt sørge for oprydning. Husk at komme
med regningerne!
Arrangere med stearinlys og evt. musik, så
det bliver smukkest muligt

Christian og Teofilia

Evt. dit navn!

P. Sigurd
Christian og Teofilia

Evt. dit navn!
Lisbeth

Evt. dit navn!

VELKOMMEN HJEM
ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARLIGE
FREDAG DEN 2/9
Tidspunkt

Aktivitet

Hvad skal der gøres?

8.00

Morgenbøn

8.30

Morgenmad

9.30 – 12.00

Tilbedelse i kirken

10.00

Kage til gademisson

10.00

Gademission i
Lunderskov

Forberede en blandet morgenbøn med kort
læsning, salme og bøn.
Købe ind, stå for morgenbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Sørge for at kirken er åben ud til gaden.
Byde folk velkomne. Sakramentstilbedelse.
Bøn for sognet, gademissionen og messen
på slagteriet.
Bage og bringe en stor kage, som vi kan
bruge på gademission
Stå på en offentlig plads og dele kaffe og
kage ud og tale med folk om tro og om Den
katolske Kirke. Forhåbentligt med
mobilkirken.

12.30

Frokost

14.00

Messe på polsk på
Brørup slagteri

16.15

Korsvejsandag

17.00

Messe i Sct. Michaels
kirke
Aftensmad

18.00
18.45
18.45
19.30
Når det
passer ind i
programmet
Ca.21.45

Kor- og musik
I kirken
Praktisk ansvarlig for
aftenen
Oplæg/foredrag
Kaffe og samvær
Bøn for natten

Købe ind, stå for frokostbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Pakke alt fornødent til messen.
Opstilling i kantinen.
Skriftemål.
Messens gennemførelse.
Sørge for korsvejsandagshæfter og
introduktion til evt. nye.
Købe ind og lave varm mad til ca. 25
personer og oprydning. Husk at komme
med regningerne!

Ansvarlig(e)?
Gregers

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
Dragana

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
P. Sigurd
Alexander Bork
Theresa Starzynski
P. Gregers

Evt. dit navn!
Dragana

Evt. dit navn!
Biskop Kozon
P. Benny
Lisbeth
Gregers

Evt. dit navn!
Dragana

Evt. dit navn!
Biskop Kozon
P. Gregers
Ahn
Dragana

Sætte stole op til aftenens foredrag og sørge
for det praktiske i løbet af aftenen

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
Biskop Kozon

Købe ind, stå for at der er kaffe og kage
samt sørge for oprydning. Husk at komme
med regningerne!
Arrangere med stearinlys og evt. musik, så
det bliver smukkest muligt

Evt. dit navn!
Lisbeth

Evt. dit navn!

VELKOMMEN HJEM
ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARLIGE
LØRDAG DEN 3/9
Tidspunkt

Aktivitet

Hvad skal der gøres?

8.00

Morgenbøn

8.30

Morgenmad

9.30 – 12.00

Tilbedelse i kirken

10.00

Kage til gademission

10.00

Gademission i
Kolding

Forberede en blandet morgenbøn med kort
læsning, salme og bøn.
Købe ind, stå for morgenbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Sørge for at kirken er åben ud til gaden.
Byde folk velkomne. Sakramentstilbedelse.
Bøn for sognet og gademissionen.
Bage og bringe en stor kage, som vi kan
bruge på gademission
Stå på en offentlig plads og dele kaffe og
kage ud og tale med folk om tro og om Den
katolske Kirke. Forhåbentligt med
mobilkirken.

12.30

Frokost

13.30

Korsvejsandagt

14.30

International
familieeftermiddag

17.00
18.00
18.45
18.45
19.30
Når det
passer ind i
programmet
Ca.21.30

Messe i Sct. Michaels
kirke
Brasiliansk barbecue
Kor- og musik
I kirken
Praktisk ansvarlig for
aftenen
Oplæg/foredrag
Kaffe og samvær
Bøn for natten

Købe ind, stå for frokostbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!
Sørge for korsvejsandagshæfter og
introduktion til evt. nye.
Lege og aktiviteter fra hele verden for børn
og unge. Samvær og stof til eftertanke for de
voksne.

Ansvarlig(e)?
Gregers

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
Henrik

Evt. dit navn!
Alexander Bork
Theresa Starzynski
P. Gregers
Lisbeth

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!
Lisbeth

Evt. dit navn!
Familien Botond
Samara og Paolo

Evt. dit navn!
P. Gregers

Lave salat
Bage brød

Paolo

Evt. dit navn!
Samara og Paolo

Sætte stole op til aftenens foredrag og sørge
for det praktiske i løbet af aftenen
Købe ind, stå for at der er kaffe og kage
samt sørge for oprydning. Husk at komme
med regningerne!
Arrangere med stearinlys og evt. musik, så
det bliver smukkest muligt

Filip

Evt. dit navn!
Marie Krabbe Hammershøy
Filip

Evt. dit navn!
Lisbeth

Evt. dit navn!

VELKOMMEN HJEM
ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARLIGE
SØNDAG DEN 4/9
Tidspunkt

Aktivitet

Hvad skal der gøres?

Ansvarlig(e)?

8.00

Morgenbøn

8.30

Morgenmad

Forberede en blandet morgenbøn med kort
læsning, salme og bøn.
Købe ind, stå for morgenbord og oprydning.
Husk at komme med regningerne!

Evt. dit navn!
Evt. dit navn!

9.15

Øve sange og salme
til messen
Messe

10.00

11.30

Kirkekaffe
Vi spiser levninger

Gregers

Samara og Paolo
Gregers
Paolo og Samara
Lisbeth
Ministranter
Der skal laves kaffe og stilles frem og ryddes
op bagefter.

Evt. dit navn!

