
  

VELKOMSTOMRÅDE 
 

Vi har nu fået rigtigt  
grundigt ryddet op  
bagerst i kirken. Vi  
har flyttet bænke ud  
til siden, så der er  
bedre plads til  
barnevogne, Lucia- 
optog, processioner  
og kørestole.  
 

En person, som  
ikke ønsker at få  
sit navn frem, har 
bygget en ny, fin  
reol til salmebøgerne  
ved siden af døren  
til skriftestolen. 
 

Vedkommende har fået sat et skab med bordplade over 
nede ved indgangen. I skabene vil der i fremtiden blandt 
andet være blødt legetøj til de allermindste.  
 

Sidst har nævnte person sat to tidsskrifthylder op, så det 
er nemt at overskue, hvad der måtte være af nyhedsbreve, 
foldere og infomateriale.   

 

MESSETIDER 
TILBEDELSE OG 

ROSENKRANS 
  

Messe på dansk  
Alle søndage kl. 10.00 

Alle tirsdage kl. 17.00 (undtagen 24/1) 
Alle fredage kl. 17.30 (undtagen 27/1) 

 

Tilbedelse og rosenkrans på dansk 
Alle tirsdage kl. 16.30 

Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i måneden. 
 

Messe på engelsk 
Søndag den 15/1 

 

Messe på polsk 
Lørdag den 28/1 kl. 17.00 

TILSAGN OM 25.000 KR.! 
NU MANGLER VI BLOT 125.000 KR. 

 

En generøs person i menigheden har givet tilsagn om 
25.000 kr. til total restaurering af mosaikvinduet ud mod 

Sct. Michaels gade, der er blevet knust ved 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 allerede fået samlet godt 350.000 

kr. ind. Mao. blot 125.000 kr. mere og vi er i mål. 
 

 
 

Stor eller lille, tak for enhver gave, der indbetales 

kontonummer: 4183-0005001471. Angiv teksten 

“Indsamling 1046-SG19”. Kontoen er oprettet af 

Ansgarstiftelsen. 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. 

”DET ER GUD,  
DER GIVER VÆKSTEN ” 

 

Ja, sådan skriver Paulus (1. Kor 3, 7). 
 

Gud ske tak og lov, Sct. Michaels menighed er i stærk 
vækst. Ifølge den nye Katolsk Lommebog er vi på blot to 

år gået fra 868 medlemmer til at have 954 medlemmer. 
Næsten hver søndag bemærker folk, at der er ansigter, 
som vi ikke har set før. Ofte oplever vi, at kirken er så 

godt som fyldt til 10-messen. 
 

Det er alt sammen en Guds gave! Men det er en gave, 
som forpligter! Kærligheden byder os, at vi skal være 

gode til at byde nye såvel som gammelkendte 
velkommen. Det er heldigvis ikke svært. 

 

Sidder der nogen ved siden af dig eller bag dig på 
bænken, som ikke har fået en salmebog, så hent een til 
ham eller hende. Hjælp vedkommende med at finde 

rundt i liturgien, så han/hun føler sig hjemme med det 
samme. Giv hånd og få hilst på dem og tag dem med til 

kirkekaffe 
 

Ikke mindst, vær med i VELKOMSTTJENESTEN 
nede ved indgangen. Kom 10 minutter før og giv folk en 
salmebog i hånden. Det eneste, der kræves, er et smil og 

et imødekommende væsen.  
 

Enhver skulle helst opleve sig set og taget imod i Sct. 
Michaels kirke og i vores menighed! 

 

JO, GUD GIVER VÆKSTEN, MEN VI SKAL 
SOM PAULUS OG APOLLOS SÅ OG VANDE! 
 



 

ANBEFALING 
AF DELTAGELSE I EVANGELISK 

ALLIANCES BEDEUGE 
 
                                     Januar måned er tiden, hvor vi                                    
                                     særligt beder for de kristnes  
                                     enhed. Den klassiske,  
                                     internationale bedeuge går fra  
                                     den 18. til den 25. januar og                   
                                     slutter således på festen for  
                                     Apostlen Paulus' omvendelse. En  

               anden, mindre kendt bedeuge  
                                     er den, der er organiseret af  
                                     Evangelisk Alliance, og går fra 8.  
                                     til 15. januar. 
 
   At bede om enhed de kristne imellem og deltagelse i 
økumeniske arrangementer er inden for de sidste mange 
årtier blevet noget, langt de fleste kristne engagerer sig i. 
Mangel på enhed blandt de kristne er noget, vi ikke bare 
må acceptere som en tilstand, der ikke kan gøres noget 
ved. Den vigtigste grund til at forsøge at gøre noget, er, at 
Kristus selv prioriterede enhed blandt dem, der tror på 
ham, meget højt. Det kommer stærkt til udtryk i hans 
såkaldte ypperstepræstelige bøn (Joh. 17). Her beder han 
om, "at alle må være eet, ligesom vi er eet." ... for at 
verden skal forstå, at du har udsendt mig." (Jjf. oh. 17,22-
23). Dernæst må det også virke frustrerende, at der er 
mange ting, vi ikke er og kan være fælles om, ikke mindst 
Eukaristien. 
 
   Selv om der stadig er en hel del, der skiller de kristne 
indbyrdes, er vi alle sammen udgået fra Kristus, og alene 
af den grund, er der også meget, som vi er fælles om. 
Dog skal vi ikke hermed sige, at så er vi så enige, vi kan 
blive. Kristi bøn og det, at vi alle har været eet engang, 
skal være det, der driver vor ambition i retning af fuldt 
fællesskab. Den katolske Kirke har fra begyndelsen 
bevaret alt, hvad der hører med til at være Kristi Kirke. 
Samtidig anerkender vi også, at der blandt andre kristne 
findes et oprigtigt ønske om at handle efter Kristi bud, ja, 
vi kan endda også lære noget af dem, ligesom de af os. 
 
   At være økumenisk har senest siden Andet 
Vatikankoncil hørt med til Den katolske Kirkes 
selvopfattelse. I alt, hvad vi foretager os, skal vi derfor 
have en økumenisk dimension med. Det forudsætter 
naturligvis, at vi er fast forankrede i vor egen tro og godt 
informeret om den. Er vi det, kan vi roligt begive os ud i 
dialog med andre kristne, bede sammen med dem og 
over for omgivelserne aflægge et godt fælles vidnesbyrd. 
 
    Jeg anbefaler således på det varmeste engagement og 
deltagelse i de arrangementer, som januar måneds 
bedeuger lægger op til. 
  
+Czeslaw Kozon 
 

TEMA FOR EVANGELISK 
ALLIANCES BEDEUGE: 

GLÆDE! 
I Kolding har vi gennem mange år haft en god vane 

om at mødes på kryds og tværs af kirkeskel og 
kirkerum, teologi og praksisser ved årets begyndelse i 

Evangelisk Alliance regi.  
 

Det er en uge med bøn, tilbedelse, fællesskab, som 
ikke blot foregår lokalt, men globalt. Det er en uge, 

der vidunderligt understreger den kristne enhed midt 
i vores forskellighed.  

 
Den kristne enhed, ikke enshed, er et stærkt 

missionalt tegn til omverden. Det er en af pointerne i 
Jesu bøn i Johs. Ev. Kap. 17. Igen i år har den lokale 
arbejdsgruppe for Evangelisk Alliance udarbejdet et 

godt program.  
 

Vi mødes forskellige steder og med forskellige udtryk 
af vores bøn og tilbedelse. Vi samles i 2023 under 
temart ”glæde.” Glæde er en vidunderlig følelse.  

 
Jeg nyder at være sammen med glade mennesker. I 
familieliv, i arbejdsliv, i kirkeliv, osv. Det gør mig 

uendelig godt!  
 

Men der er også nogle dybder til glæden, som vi kun 
finder, der hvor vi virkelig vælger glæden til. Hvor vi 

bevidst vælger glæden til, som en viljeshandling.  
 

Det udtrykker Paulus fra sit fangeskab i 
Filipperbrevet – og der er ikke mismod eller mørke i 
hans tanker. Det er en glæde, som vælder frem, som 
smitter og rammer os vidunderligt. Også ind i vores 

fangeskab og mørke.  
 

Paulus siger: ”Vær altid glade i jeres tro på Herren! 
Jeg siger igen: Vær glade! Lad alle mærke, at I har et 

venligt sind. Herren er nær.” Fil. 4:4  
 

Må vi opleve nye dybder i vores glæde i troen på 
Jesus Kristus midt i det, vi står i af livsudfordringer 

som mennesker.  
 

Må vi kende, at Herren er nær, ikke fjern eller 
fraværende! Vel mødt til Evangelisk Alliances 

bedeuge i Kolding.  
 

På arbejdsgruppens vegne,  
 

Jesper Kure  
Formand for Evangelisk Alliance i Kolding 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAM  
FOR EVANGELISK ALLIANCE 2023  
 
Mandag d 9. januar til fredag den 13. januar 2023 
Aftenerne starter kl. 19.00 og fortsætter til 20.00-20.30. 
Fredag starter vi dog kl. 18.00 pga. fællesspisning.  
 
Mandag 9. januar: Forventningens glæde  
Sted: Kolding Kirkecenter, Ole Rømersvej 8  
Indleder: Ingrid Frederiksen, Kirkeibyen  
 
Tirsdag 10. januar: Glæden som gave  
Sted: Simon Peters Kirke, Islandsvej 12  
Indleder: Gregers Mærsk-Kristensen, Katolsk Kirke  
 
Onsdag 11. januar: Glæde hos Gud  
Sted: Kolding Valgmenighed, Industrivej 12  
Indleder: Holger Haldrup, Missionshuset Bethel  
 
Torsdag 12. januar: Det glade fællesskab  
Sted: Kristkirken, Haderslevvej 38  
Indleder: David S Johansen, KOVA  
 
Fredag* 13. januar: Altid glæde  
Sted: Kirkeibyen, Lykkegaardsvej 100  
Indleder: Jan Holm Mortensen, Kristkirken  
Denne sidste aften starter vi kl. 18.00 med fællesspisning. 
(Øvrigt program starter kl. 19.00)  
Denne sidste aften foregår på engelsk med mulighed for 
simultan tolkning til dansk.  
 
* kl. 18.00. fællesspisning i Samværkets café: Hokkaidosuppe 
kan købes til en pris af 25,- kr. og kaffe. 
 

KOMITÉEN BAG BEDEUGEN 
 

Mads Peter Kruse og David S Johansen, Kolding 
Valgmenighed  
 
Tove Merrild, Kolding Kirkecenter 
 
Elizabeth Padillo Olesen, Kolding Int. Congregation  
 
Jan Holm Mortensen og Jes Nedergaard Espersen, 
Kristkirken 
 
Gregers Mærsk-Kristensen, Sct. Michaels Kirke  
 
Holger Haldrup, Missionshuset Bethel  
 
Ingrid Frederiksen og Jesper Kure, Kirkeibyen 
 
 

Vi anbefaler, at du også har hæftet fra Evangelisk Alliance - 
du kan evt downloade det her: 
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/ 
2022/10/Bedeuge2023-web.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sankt Nikolausfesten 2022 

Ferenc: ”Det var så dejligt, at 

vi kunne være med til Sankt 

Nikolausfesten. Det var så 

hyggeligt. Vores børn var helt 

vilde med pakkelegen. Det var 

så sjovt og spændende. Vi 

glæder os til næste gang. ” 


