
  

SANKT NIKOLAUS 

FEST! 
 

 
 

Søndag d. 4. december efter messen 
 

Kom og vær med til Sankt Nikolaus fest, hvor 

vi sammen vil hygge os og fejre en af de 

mest elskede og kendte helgener! 

 

Der vil være: 

Pakkeleg! 

Besøg af selveste Skt. Nikolaus!!!!!  

(som har godter med til børnene) 

Buffet! 

Auktion! 

Kaffe/kage/æbleskiver! 

 

Husk: 

Alle tager selv mad med til det antal 

personer, der kommer. 

Alt maden stilles på et bord, hvorefter der 

er buffet, og alle kan smage hinandens 

retter. 

Der vil være salg af drikkevarer, æbleskiver 

og kage. 

Der vil også være pakkeleg - for børn OG 

voksne. 

Medbring derfor en gave til max. 20 kr. 
 

MESSETIDER 
TILBEDELSE OG 

ROSENKRANS 
  

Messe på dansk  
Alle søndage kl. 10.00 
Alle tirsdage kl. 17.00 

Alle fredage (undtagen 2/12) kl. 17.30 
 

Tilbedelse og rosenkrans på dansk 
Alle tirsdage kl. 16.30 

Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i måneden. 
 

Skriftemål og tilbedelse foran sakramentet 
Fredagene 9/12, 16/12 og 23/12 kl. 16.45 – 17.30 

 

Messe på engelsk 
Søndag den 18/12 

 

Messe på kroatisk 
Fredag den 2/12 kl. 17.00 

 

Messe på vietnamesisk 
Lørdag den 26/12 kl. 14.00 

 

Messe på polsk 
Sandsynligvis lørdag den 10/12. kl. 17.00 

 

Messe på tamilsk 
Fredag den 30/12 kl. 15.00 

JULEDAGENE 
MESSE PÅ DANSK 

 

Juleaftensdag den 24/12 kl. 15.00 
 

Midnatsmessen kl. 24.00 finder sted i Sankt Marie 
kirke i Haderslev, da det er deres tur i år.  

Alle (selvfølgelig også fra Kolding!) er velkomne! 
 

Juledag den 25/12 kl. 10.00 
 

Anden Juledag den 26/12 kl. 10.00 
 

Taksigelsesmesse nytårsaften den 31/12 kl. 16.00 
 

Nytårsdag 1/1 kl. 10.00 
 

Hellig Tre Konger søndag den 8/1, kl. 10.00  
 



 

ADVENTSKRANSEN 
I søndags begyndte adventstiden, den stille ventetid, og vi 

fejrede 1. søndag i Advent. Og ved søndagsmessen 

tændte vi det første af de i alt fire lys. 

Advent kommer af det latinske ”Adventus Domini” og 

betyder ”Herrens komme” 

Pepica Mrsic har i flere år trofast bundet kransen for os, 

og det har hun også gjort i år. Stor tak til Pepica for det 

store, smukke arbejde.  

 

Den smukke krans har 4 lys – 3 lilla lys og 1 lyserødt lys. 

De tre lilla lys symboliserer, at adventstiden er en bodstid 

og en forberedelsestid. 

 

Men hvorfor så et lyserødt lys?  

Den 3. søndag i Advent hedder også Gaudete (glæde) 

søndag, og dén søndag bærer præsten en lyserød 

messehagel.  

Denne søndag er en slags ”pause” i advents- og 

bodstiden, Vi mærker denne søndag virkelig 

forventningen om den nære juleglæde, og denne søndag 

mildnes adventstidens bodsstemning dermed. 

 

BØRNEKOR 
TIL MESSEN JULEAFTENSDAG 
 

Vore fantastiske musikere og sangere, Samara og 
Paolo, har en drøm at involvere børnene mere og 

danne et børnekor. 
 

Paolo og Samara skriver: 
 

"We would like to invite all kids from Saint 
Michael's parish to join us for a special choir 
singing moment during this year's Christmas 
Eve Mass (24/12) from 15:00 in the Church. 

 
Rehearsals to be held right after December's 
Sunday Masses 4/12 (after the celebration of 

Saint Nicolaus), 11/12 and 18/12. 
 

Looking forward to seeing you there. 
 

It's going to be beautiful! 
 

"Come, let us sing joyfully to the LORD..." 
Psalm 95,1” 

 

 
 

Frit oversat: 
 

”Vi vil gerne invitere alle børn og teenagere 
til at synge sammen med os i et særligt kor, 

der skal synge til dette års messe 
juleaftensdag (24/12) kl. 15.00. 

 
Vi vil øve efter messerne den 4/12 (efter 

Sankt Nikolaus festen), den 11/12 og den 
18/12. 

 
Vi ser frem til se jer. 

 
”Kom, lad os juble for Herren, bryde ud i 

fryderåb! Ps. 95,1” 
 

Se plakat nederst i Nyhedsbrevet! 



 

 

JUL I BOSNIEN 
 

En beretning om, hvordan  
min mor, Milka, fejrede jul,  
da hun stadig boede i Bosnien.  
 

Jeg husker julen og  
forberedelserne op til som en  
glædens tid. Min familie og  
jeg - og resten af landsbyen –  
levede beskedent. Der var ikke 
 meget at gøre med, men det  
satte på ingen måde en  
stopper for vores begejstring og  
glæde! 
 
Forberedelserne startede gerne to uger før, hvor alle 
småkager blev bagt, så de kunne nå få den helt rigtige 
konsistens, og hele huset blev gjort hovedrent. Vi gemte 
altid småkagerne, da de ellers ville blive spist (vi var syv 
børn!). Der var en tradition for at lave masser af kage til 
jul, da man i juledagene altid fik mange gæster.  
 
I samme omgang fik man også pyntet op. Julepynten 
lavede man typisk selv, da rigtig mange i landsbyen ikke 
havde råd til at købe det.  Rengøringen stoppede dog ikke 
efter, huset var blevet gjort hovedrent. Man sørgede for, at 
huset FORBLEV rent - og det kan altså være svært, når 
der er syv børn i hjemmet, og der er faldet omtrent 70 cm 
sne!  
 
Da adventstiden også er en bodens tid, plejede vi at 
abstinere fra kød i ni dage op til jul, sådan at d. 24. 
december var dag nummer ni. I Bosnien fejrer man ikke 
jul d. 24. december, men dagen bliver anset som en 
forberedelses- og abstinensdag. Hvis man af en eller 
anden grund ikke kunne abstinere i ni dage, var det 
absolutte minimum at abstinere d. 24.  
 
Bøn var en fast bestanddel af livet året rundt. Hver dag 
blev der bedt morgen- og aftenbøn og bordbøn.  
 
Den 24. december var der messe kl. 18 i nabolandsbyen, 
der ligger 7 km væk. De færreste havde bil, derfor gik man 
til fods. Efter messen tog man hjem og gjorde det sidste 
klart, inden man skulle afsted igen til midnatsmesse kl. 24.  
Den 24. er der også tradition for at tilberede helstegt 
pattegris og anden traditionel mad, som først blev spist, 
når man kom hjem fra midnatsmessen. Ikke et sekund før! 
 
Dagen var også en forsoningens dag. Hvis man var 
uvenner med nogen fra landsbyen, sørgede man altid for 

 

Vores fantastiske Sct. Michaels menighed består af 
mennesker, der kommer fra over 20 forskellige lande.  

 
I forbindelse med højtiderne vil vi i Nyhedsbrevene 

fremover lade de mange minder, oplevelser og 
livserfaringer komme til orde, så vi bedre kan 
værdsætte hinandens baggrunde og kulturer.  

 

at blive forsonet med hinanden inden messen om 
aftenen - selv folk der har været vrede på hinanden i lang 
tid! 
 
For mig var det aldrig et problem at gå så langt for at 
komme til messe - specielt til midnatsmessen - da hele 
landsbyen gik med. Nogle kørte i bil, andre i traktorer, 
der var overfyldte med mennesker. De fleste gik dog.  
 
Nogle af de unge, som havde bil gad ikke at køre, fordi 
de hellere vil følges ad med deres venner, som alle gik til 
fods. Folk var altid i strålende humør, og der blev sunget 
sange på vej til messe. Efter midnatsmessen ønskede 
man hinanden glædelig jul og skålede med et glas 
hjemmelavet blommesnaps - også kendt som slivovic.  
 
Der blev også tændt bål udenfor kirken, sunget og 
danset folkedans. Man blev gerne hængende i 1-2 timer, 
hvorefter man gik hjem under sang og jubel. Man gik 
ikke i seng, når man kom hjem. Al maden blev sat frem, 
og man spiste og drak - nogle endda til den lyse morgen. 
Nogle gange sov jeg slet ikke hele natten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Første juledag var der messe kl. 11, hvor alle naturligvis 
deltog, selvom folk ikke havde sovet meget. Det kunne 
man ikke mærke på folks humør! Alle var lige så glade, 
som de var natten inden. Efter messen blev der igen 
sunget og danset folkedans i 1-2 timer udenfor kirken. 
Festen slutter dog ikke her. Efter hjemkomsten tilbragte 
man tid med at hygge sig med familien. Senere på 
eftermiddagen plejede vi altid at få besøg af naboerne og 
selv besøge venner.   
 
I Bosnien gør man en stor ting ud af navnedage. En 
navnedag er en dag, hvor man fejrer den helgen, hvis 
navn man bærer. Da vi fejrer Skt. Stefanus anden 
juledag, var der tradition for at besøge alle 
familiemedlemmer og venner, som hed Stefan, Steffen 
osv. Det samme gælder d. 27. december, hvor vi fejrer 
apostlen Johannes. Hvis man selv har en i familien, som 
har navnedag, skulle man være forberedt på en masse 
gæster den dag! Man aftalte i øvrigt ikke, hvornår folk 
skulle komme. Folk kiggede bare forbi, når de havde tid.  
 
Julen gik altid så hurtigt, fordi den blev tilbragt med min 
familie, venner og resten af naboerne. Det var en af de 
smukkeste helligdage jeg kan huske, fordi den blev 
tilbragt i kærlighed og glæde. 
 
Skrevet af Dragana Budes 

 



 

SNERYDNINGSHOLD 
 

Som i nok alle har bemærket, så er vinteren snart 
over os. Vinter betyder ofte sne, glatte veje og koldt 

vejr. 
 

Vi har i mange år været begunstiget med en lukrativ 
aftale sammen med skolen, som betød, at hvis der 

var sne og glat, så kom der et firma og fjernede 
sneen og saltede. 

 
Desværre har snerydningsfirmaet opsagt denne aftale 

og en ny aftale vil koste mange flere penge. 
 

Derfor har vi i menighedsrådet besluttet at købe en 
fejemaskine med hjælp fra Vu. 

 
Den nye fejemaskine er dejlig nem at gå til og nem at 
betjene. Det kræver blot, at vi er nogle stykker som 
hjælpes ad, når dagen med sne kommer inden en 

messe eller på andre dage med sne. 
 

Vi har derfor brug for nogen, der kan hjælpe til, “når 
uheldet er ude”. 

 

 
 

Vi ved af gode grunde ikke, hvor tit det drejer sig 
om, eller om det overhovedet bliver nødvendigt. 

Men vi bliver nødt til at have en liste over folk, som 
kan hjælpe og bruge fejemaskinen, hvis det skulle 

sne. 
 

Vi foreslår derfor at vi har en liste over navne, som 
vi kan ringe til dagen inden en messe, så vi kan sikre, 

at det er trygt og sikkert at komme i kirke. 
 

Som skrevet er det ikke sikkert, det overhovedet 
bliver nødvendigt, men vi skal være på den sikre side 

og håber derfor, at I vil hjælpe. 
 

Hvis I er interesseret i at hjælpe med opgaven eller 
kender nogen, som kunne hjælpe, så sig det til 

Gregers, Filip eller Lisbeth. Så sørger vi for at sætte 
jer på listen og vise jer, hvordan maskinen fungerer. 

 
Vi håber meget, at der er mange, der vil hjælpe til. 

Maskinen er let at bruge og kan betjenes af alle, og jo 
flere vi er, jo nemmere er det for os alle. 

 

VI RYDDER OP OG LAVER OM 
SKRIDT FOR SKRIDT 

 
For nylig flyttede vi den bagerste bænkerække i 

kirken for at skabe bedre plads til at komme 
omkring. Dét tiltag har I, kære menighed, taget 

virkelig godt imod. Tak for det!! 
 

Det næste tiltag, der blev sat i værk, var, at vi fik 
”Mr. X” til at bygge en ny, fin reol til salmebøgerne 

og samtidig opsætte et skab med bordplade over 
nede ved indgangen. 

 
Vedkommende har ikke ønsket at få sit navn frem. 

Derfor omtales han her som ”Mr. X”.  

 
Stor og hjertelig tak til ”Mr. X” for dette flotte 

arbejde! 
 

Salmebøgerne står nu pænt og let tilgængelige, og i 
skabet vil der fremover blive sat bøger/legetøj til de 

mindste, så de kan være med i kirken, under 
messen. 

 
Vi vil også investere i et ”legetæppe” dernede, da 

gulvet er koldt. 
 

Vi håber, I vil tage lige så godt imod dette seneste 
tiltag, der - synes vi - giver mere ”ro for øjet” og 

optimerer vores dagligdag. 
 

 
 



 

PASTORALRÅDSMØDE 
NOVEMBER 2022 

 
I weekenden den 19 – 20 november løb endnu et 
Pastoralrådsmøde af stablen.  
 
Emnerne var denne gang udover de faste elementer, 
den Synodale Vej og det endelig autoritative missale 
på dansk, som bispedømmet har ventet på i årtier.  
 
Budget: Ved budgetfremlæggelsen blev det endnu 
engang klart, at kirkeskatten vedbliver med at være et 
problem. Siden en større sparerunde i 2016 har 
budgetterne været ”status quo”, og det er stadig 
tilfældet. Som der blev sagt på mødet bruger 
bispedømmet alt for få penge i den forstand, at vi 
ikke har økonomiske midler til alle de gode tiltag, vi 
burde sætte i gang. Tværtimod har bispedømmet 
ikke indtægter nok til at dække driftsudgifter, og der 
må derfor tages af tidligere generationers opsparing 
for at dække underskuddet. Rundt regnet mangles 
ca. 5 millioner kr. som kun kan dækkes af en øget 
tilslutning til kirkeskatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Synodale Vej: Pastoralrådet fik en gennemgang 
af det nyligt udsendte arbejdsdokument, som 
sammenfatter svarene fra hele verden, der er 
indsendt efter den først fase. Da Pave Frans for 
nyligt forlængede den Synodale Vej med et år, vil det 
af flere omgange blive muligt at respondere og 
komme med inputs. Dette kan gøres individuelt, i 
små grupper eller som i første omgang, som 
menighed. Der arbejdes på, at dokumentet snart 
bliver tilgængeligt på dansk. Deadline for eventuelle 
svar til arbejdsdokumentet er 31. januar. Man er altid 
velkommen til at henvende sig på 
synode@katolsk.dk for yderligere oplysninger. 
 
Missalet: Det emne, som virkelig satte gang i 
spørgsmål og debat på mødes, var det nye missale. 
Vi fik en grundig gennemgang af den Hellige Messe i 
forhold til missalet, og der var mange spørgsmål 
undervejs.  
 
 
 

Det blev efterhånden klart at der er et behov for og et 
ønske om en mere officiel skrivelse fra biskoppen 
omkring liturgien, da udgivelsen af det nye missale er en 
oplagt mulighed for at rette op på uvaner og unoder, som 
kan have sneget sig ind i fejringen af messen. Dette var 
biskoppen åben overfor, så det kan vi se frem til. Jeg må 
dog sige, at vi er ganske godt med hos os, selvom der 
altid er plads til lidt småjusteringer.  
 
I er som altid velkomne til at henvende jer med 
spørgsmål, kommentarer, drømme, visioner og lign.  
 
Helle F. Bartelsen 
Pastoralrådsrepræsentant for sognene i Kolding og 
Haderslev. 
 

GIV EN JULEGAVE 
TIL SCT. MICHAELS KIRKE! 

Mosaikvinduet ud mod Sct. Michaels gade er blevet knust 
med stenkast. Blyet, som har holdt glasmosaikken 

sammen gennem 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 vi 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! 
 

 ARBEJDSLØRDAG 
OG ARBEJDSEFTERMIDDAG 

 

Der skal ryddes op og gøres rent indenfor såvel som 
udenfor. Kirken skal grundigt rengøres. Der skal pudses 
lysestager, klokker, processionskors og andet. Praktiske 

ting skal fikses. 
 

 
 

Der er derfor arbejdsdag i Sct. Michaels kirke lørdag den 
3/12. Vi begynder med en glad kop morgenkaffe og et 

rundstykke kl. 9.00. Men kom også gerne senere. 
 

Denne lørdag forbereder vi også hallen til Sct. 
Nicolausfesten den 4/12 efter messen. 

 

Torsdag den 22/12 kl. 14.00 gør vi selve kirkerummet 
klar til jul. Julekrybben skal frem og juletræer sættes op. 

Desuden skal der pudses lysestager med videre. 
 

Kom og vær med i fællesskabet omkring kirken.  
Der er brug for alle! Der er brug for dig! 

 

mailto:synode@katolsk.dk


 


