
  

ALLE HELGEN  
OG ALLE SJÆLE 

 

 
 

Søndag den 6. november fejrer vi Alle Helgens søndag. 
 

Kom gerne med stearinlys og med sedler med jeres kære 
afdødes navne på.  

 
Læg sedler og sæt lys foran alteret.  

 
Så vil der blive fejret messe for dem den dag (dog uden 

navns nævnelse) 
 

Alle Sjæles Vandringen på kirkegården vil følge 
umiddelbart efter messen kl. 10.00 søndag. 

 

 
 

Alle Sjæles Dag, mandag den 7. november kl. 17.00, fejrer 
vi i en særlig messe for alle dem, der er døde siden den 

sidste Alle Sjæles Dag. 
 

Alle er velkomne! Medbring gerne stearinlys for - og 
billeder af - jeres kære afdøde. 

 

 
 

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 
Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i måneden. 

 
Messe på polsk 

Lørdag den 26/11 kl. 17.00 
 

Messe på engelsk 
Lørdag den 5/11 kl. 15.00 CCC og messe kl. 17.00 
CCC - Coffee and cake followed by Catechesis for the adults on 

the subject “Death and what follows”. 
There will be a program for the children, as well.  

We end CCC in the Church with mass at 17.00.  
Please, read poster at the end of this newsletter! 

 
Søndag den 27/11 kl. 16.30 

 
Messe på vietnamesisk 

Lørdag den 12/11 kl. 15.30 
 

HUSK AT STØTTE RESTAURERINGEN AF 

GLASMOSAIKVINDUET! 

Mosaikvinduet ud mod Sct. Michaels gade er blevet 

knust med stenkast. Blyet, som har holdt 

glasmosaikken sammen efter mere end 130 år, er 

stærkt forvitret og skal udskiftes. Men det er dyrt! 

Det vil koste omkring 500.000 kr. Men Gud ske tak 

og lov, så har gennem frivillige bidrag og to store 

fonde fået samlet godt 350.000 kr. ind. Nu mangler 

vi bare de sidste 150.000 kr. Tak, om du vil 

hjælpe til, så vi kan få restaureret 

glasmosaikvinduet, så det kan holde i endnu 130 år. 

 



 

ET MERE ÅBENT OG 
IMØDEKOMMENDE 

VELKOMSTOMRÅDE I KIRKEN 
 

Nyt fra menighedsrådet om kirkerummets 
indretning. 

 
Den observante  
kirkegænger har måske  
allerede bemærket,  
at der er sket en lille  
ændring i indretningen  
af kirkerummet. 
 
Som led i en nyindretning 
af kirkens  
velkomstområde er den  
bagerste bænkerække på  
begge sider flyttet ud i venstre sideskib. 
 
Bænkene er med andre ord blot flyttet, og der er 
lige så mange siddepladser nu som før. 
 
Ved samme lejlighed har vi valgt at placere 
knælepuderne under de to vievandskar, så de er 
lettere tilgængelige for alle. 
 
Velkomstområdet har længe været et rodet hjørne, 
og som nævnt på vores stormøde den 28. august, 
har vi i menighedsrådet et ønske om at gøre 
området mere overskueligt og imødekommende. 
Derfor er vi også ved at undersøge muligheden for 
at få lavet en reol til lovsangbøgerne på muren ved 
skriftestolen. 
 
Dette vil forhåbentlig også kunne lette flowet ud og 
ind ad døren. 
 
Vi er (Gud ske Lov!) mange til messe om søndagen, 
og vi tænker, den ekstra gulvplads bagerst i kirken 
vil give bedre plads til barnevogne, kørestole og 
lignende, samt bedre plads til indgangsprocession 
og lettere passage til og fra sakristiet, hvor der tit er 
trafikpropper efter  
messen. 
 
Vi forsætter med den  
nye placering af  
bænkene til  
og med 1. januar,  
hvorefter vi vil tage  
det op til evaluering. 
 
Vi håber, I vil tage  
godt imod ændringerne,  
og hører gerne fra jer. 
 
Helle F. Bartelsen 
 
Næstformand i menighedsrådet 
 

 

SANKT NIKOLAUS FEST  
OG PAKKELEG! 

Den Hellige Nikolaus fejrer vi søndag den 4. 
december. Det bliver en festlig dag for ”børn 

og barnlige sjæle”. 
 

Vi mødes som sædvanligt til messe kl. 10.00. Efter 
messen vil vi spise sammen i hallen: 50 kr. per voksen 

og gratis for børn under 12. 
 

Til den store, kaotiske og vildt sjove pakkeleg bedes 
man medbringe en indpakket pakke til max. 20 kr. pr. 

deltager. Vi slår terninger og stjæler gaver fra 
hinanden. Det er måske ikke helt så fromt. Men skægt 

er det! 
 

Vi har selvfølgelig også indbudt selveste Sankt 
Nikolaus. Så mon ikke alle børn kommer til at gå hjem 

med noget godt i hånden. 
 

Menigheden vokser, og antallet af børnefamilier stiger 
støt. Det er herligt! Der er derfor også brug for nye 

tiltag. Men det betyder også, at i år desværre ikke vil 
være kræfter til at afholde det traditionelle bankospil, 
som der skønsmæssigt har været vigende tilslutning 

igennem flere år. 
 

Tilmelding i våbenhuset i kirken eller til Lisbeth 
(wilger@privat.dk). 

 
Vi glæder os til at se jer alle! 

 



 

SCT. MICHAELS KIRKE 
 I KRISTELIGT DAGBLAD 

 
Vi har været i avisen! 

 
Kristelig Dagblad har skrevet en artikel om vores Velkommen 

Hjem arrangement. 
 

I artiklen kan man blandt andet læse: ”Den katolske kirke i 
Kolding brugte fire dage på at vise folk i lokalområdet, at 

kirken er et kærligt hjem, hvor man kan samles om messer, 
måltider, leg og foredrag.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artiklen ligger desværre bag en betalingsmur. Avisen kan jo 
ikke overleve, hvis ikke folk betaler for adgang til artiklerne. 

Artiklen kan findes på nettet: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/i-kolding-

ringede-katolikkerne-paa-doerklokker-jeg-var-lidt-bange-folk-
ville-tro-vi 

Alternativt kan man gå på biblioteket og læse artiklen i avisen 
fra lørdag den 29/10 under sektion Kirke og Tro. 

 
Det er en ganske fin artikel. Det er dejligt, at de har været 

opmærksomme på hos her i Kolding. Velkommen Hjem har 
affødt mange anerkendende og gode kommentarer fra folk i 

folkekirken, fra frikirkerne men også fra katolikker rundt 
omkring i landet. 

 
 

DEN VIGTIGE KIRKESKAT 
 

Kære brødre og søstre. 
 
Hvert år i november måned  
er der i vores bispedømme  
et særligt fokus på kirkeskat.  
Jeg vil derfor skrive et par  
ord om, hvorfor det er  
vigtigt at betale kirkeskat. 
 
Først det tekniske 
 

Som noget af det første er det vigtigt at vide, at 
indbetalingen af kirkeskat i den Katolske Kirke i 
Danmark ikke foregår på samme måde som i 
Folkekirken. De fleste danskere er døbt ind i Folkekirken. 
Når de begynder at tjene penge, bliver de automatisk over 
deres skattebillet fratrukket omkring 1 procent i kirkeskat.  
 
Sådan fungerer det ikke i Den katolske Kirke. I den 
Katolske Kirke, derimod, skal man selv sørge for at 
registrere sig, og her bestemmer man selv, hvor mange   
                                             penge der bliver trukket 
                                             hver måned. Registreringen                          
                                             kan ske online på            
                                             www.katolsk.dk eller ved at      
                                             udfylde en fysisk blanket,   
                                             som du kan få af P. Gregers. 
 
Nå, hvorfor skal man egentlig betale kirkeskat?  
 

Den Katolske Kirke i Danmark får ikke penge fra staten, 
hvilket betyder, at bispedømmet selv står for betaling af 
forskellige udgifter.  
 
Hvilke udgifter tales der om? Det er bl.a.: 

• vedligeholdelse af vore kirker og bygninger 

• løn til præster og øvrige ansatte  

• udgifter til fælles aktiviteter såsom fx Pastoral-
Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Ømborgen og 
udgivelsen af Katolsk Orientering 

• lancere flere nye initiativer inden for formidling 
og forkyndelse af troen 

• hjælpe fx mennesker i nød og kristne i 
missionslandene 

 
Hvor stor en del af kirkeskatten går direkte til Sct. 
Michaels Menighed? 
 

Pengene bliver fordelt således: 

• 60% går til Sct. Michaels Menighed 

• 25% går til præsternes lønninger 

• 15% går til går til bispedømmets fælles 
aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og 
drift. 

 
Over halvdelen af pengene går altså til vores menighed. 
Når du betaler skat, betaler du for, at vi bl.a. kan betale 
vores varme- og elregning. Pengene går direkte til os selv. 
Du betaler for, at præsterne kan få løn, og at de 
bygninger kirken ejer, kan vedligeholdes. Det er 
bygninger, vi selv gør brug af. 

 

Fradragsberettiget 
 
Husk på, at beløbet man indbetaler til skat er 
fradragsberettiget. Dvs. at du ikke betaler skat af det beløb, du 
indbetaler til den Katolske Kirke i Danmark. 
 
Igen vil jeg påpege, at du selv bestemmer beløbet, du 
indbetaler. Betal det beløb, der passer til din økonomi. Det 
vigtige er, at vi støtter vores Kirke, så godt vi kan!  
 
Hvad med kollekten? 
 
Den går selvfølgelig også til ovenstående ting. Beløbet er ikke 
stort nok, og det dækker langt fra alle vores udgifter. Det er 
heller ikke hver kollekt, der går til vores kirke. Nogle gange går 
den til forskellige formål, såsom Caritas eller Missio 
Danmark.  
 
Enormt vigtigt! 
 
Derfor er det enormt vigtig, at alle  
gennem kirkeskatten bidrager med  
det, de kan, så vi sammen støtter op  
omkring Kirken og vores tro. 
 
Dragana Budes 
Medlem af menighedsrådet  
 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/i-kolding-ringede-katolikkerne-paa-doerklokker-jeg-var-lidt-bange-folk-ville-tro-vi
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/i-kolding-ringede-katolikkerne-paa-doerklokker-jeg-var-lidt-bange-folk-ville-tro-vi
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/i-kolding-ringede-katolikkerne-paa-doerklokker-jeg-var-lidt-bange-folk-ville-tro-vi
http://www.katolsk.dk/


  

KIRKEKAFFE 

 

I Nyhedsbrevet for oktober måned havde Clara Gauguin et 

indlæg om kirkekaffe – og jeg er helt enig med hende. 

 

”… Ved at tage til kirkekaffe, viser du, at du tager del i kirkens 

“liv”, og ønsker at den skal vokse. Det handler ikke kun om, 

hvorvidt du har et behov for at sidde og tale med andre, men lige 

så vel om der sidder nogen, der kunne have brug for en som dig 

at tale med…” skriver Clara.  

 

Jeg er selv glad for at komme til kirkekaffe og få en sludder og 

nyder også at komme til at tale med mennesker, jeg ikke kender. 

 

Det er selvfølgelig vigtigt, at det er et uforpligtende fællesskab, 

hvor ingen må føle sig tvunget til at møde op ☺ 

 

Tonka og jeg står for at arrangere det hver søndag – med hjælp 

fra forskellige medlemmer af menigheden til at tage over, hvis vi 

er syge eller ikke kan være med. Hvis du / I har lyst at 

’vikariere’ må I meget gerne sige til! 

 

Mvh 

Tonka Raguz og Hanne Paniker 
 



 

NOGET AT TÆNKE OVER ALLE SJÆLES DAG 

 

HVORFOR BEDE FOR OG 
HVORFOR FEJRE MESSE 

FOR VORE KÆRE AFDØDE? 
 

Om omsorgen  
for de mennesker, som er døde, og som vi har 

kendt, skriver  
Den katolske Kirkes katekismus 

 

DEN SIDSTE RENSELSE – 
SKÆRSILDEN 

 
1030 De, som dør i Guds nåde og venskab, men 

endnu ikke er fuldkomment rensede, skønt sikre på 
deres evige frelse, gennemgår efter deres død en 

renselse for at opnå den hellighed, der er nødvendig 
for at indgå til Himlens glæde. 

 
1032 Denne lære støtter sig også til den skik at bede 

for de afdøde, hvorom allerede den hellige Skrift 
taler: Derfor lod han (Judas Makkabæus) bringe dette 
sonoffer for de dræbte, for at de kunne blive befriet 

for deres synd (2 Makk 12,45).  
 

Allerede fra den tidligste tid har Kirken æret de 
afdødes minde og frembåret forbønner for dem og 

særlig det eukaristiske offer, for at de, rensede, kunne 
nå til den saliggørende gudsbeskuelse.  

 
Kirken anbefaler også almisser, aflad og bodsøvelser 

til bedste for de afdøde 
 
 

 

IKKE ENGANG 
DØDEN KAN SKILLE 

OS FRA JESUS 
KÆRLIGHED 

Paulus Brev til 
Romerne 8 

Er Gud for os, hvem 
kan da være imod 
os?  Han, som ikke 

sparede sin egen søn, 
men gav ham hen for 

os alle, vil han ikke 
med ham skænke os 

alt? 

Hvem kan skille os fra 
Kristi kærlighed? Nød 

eller angst? 
Forfølgelse, sult eller 
nøgenhed? Fare eller 

sværd? 

Men i alt dette mere 
end sejrer vi ved ham, 
som har elsket os.  For 

jeg er vis på, at 
hverken død eller liv 

eller engle eller magter 
eller noget nuværende 
eller noget kommende 
eller kræfter eller noget 

i det høje eller i det 
dybe eller nogen 

anden skabning kan 
skille os fra Guds 

kærlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre. 

AT OPSTÅ MED JESUS 
 

Paulus Brev til Romerne 6 
 

”Eller ved I ikke, at alle vi, som 
er blevet døbt til Kristus 

Jesus, er døbt til hans død? 
 

Vi blev altså begravet sammen 
med ham ved dåben til døden, 

for at også vi, sådan som 
Kristus blev oprejst fra de 

døde ved Faderens herlighed, 
skal leve et nyt liv. 

 
For er vi vokset sammen med 

ham ved en død, der ligner 
hans, skal vi også være det 

ved en opstandelse, der ligner 
hans.” 

JESUS ER VORT 

ENESTE HÅB! 

Jesus sagde til 

hende: »Jeg er 

opstandelsen og 

livet; den, der tror 

på mig, skal leve, 

om han end dør. Og 

enhver, som tror på 

mig, skal aldrig i 

evighed dø.« 

http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0005&work=CCC
http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0005&work=CCC


 


