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NYHEDSBREV EFTERÅR 2021 

 
Kære menighed!  

Her er det første eksemplar af Sakramentskirkens nye Nyhedsbrev. Meningen er, at det skal 

udkomme hver tredje måned. Dette nye initiativ vil fungere som hovedkilden til information for 

menighedens dansksprogede, suppleret af de andre nyhedskanaler såsom Facebook og 

Hjemmesiden, som menigheden allerede råder over. Således får vi nemmere ved at nå ud til dig 

med aktuelle beskeder, info om nye tilbud og annoncering af begivenheder. Vi håber, at du vil 

tage godt imod det!  

 

I slutningen af næste måned begynder vi Advent, som er en meget vigtig tid for enhver kristen. 

Det er jo den tid, der hjælper os med at blive parate til at modtage Gud, der bliver menneske for 

os. Adventstiden inddrager os i en rejse, der inviterer os til at følge i Jesu fodspor her i denne 

verden. 

Kære troende: Advent og Jul er en gave til os. Jeg vil opfordre alle i vores menighed til at 

udnytte alle de muligheder, vi tilbyder jer, til at forberede jer godt til festen for Herrens fødsel. 

 

Med ønsket om en velsignet Advent og en glædelig Jul, når vi kommer dertil! 

 

pater Tomaž Majcen, sognepræst 

 

 

Liturgisk kalender – søndage og andre mærkedage: 

 

Dansk messe: Alle søndage kl. 10. 

Engelsk messe: Alle søndage kl. 17. 

Fransk messe: Alle søndage kl. 11.30. 

 

Mortensaften 11.11.: Fælles messe med den engelsk og fransk menighed kl. 18. 

Juleaften 24.12.: Engelsk messe kl. 15; Fransk messe kl. 18; Dansk messe kl. 23. 

Juledag 25.12.: Dansk messe kl. 10; Fransk messe kl. 11.30; Engelsk messe kl. 17. 

Nytårsdag 1.1.: Dansk messe kl. 15; Engelsk messe kl. 17 

 

Første Kommunion 

Søndag den 3. oktober fejrede vi Første Kommunion. Tre børn, Maria, Leo og Nelima, modtog 

Alterets Sakramente for første gang. Det var en festlig messe og dejligt at se så mange 

familiemedlemmer og venner. Vi glæder os over, at fællesskabet omkring Herrens Bord er 

blevet styrket, øget og stadig yngre. 

 

Firmelsesforberedelse 

Vi starter undervisning for gruppen af unge, der skal modtage Firmelsens Sakramente næste år. 

Første gang er tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 16.30-18.30. Til første møde er forældre også 

velkommen. Vi mødes derefter 2. og 4. tirsdag i hver måned. Der er stadig ledig plads på 

holdet. 
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Familiemesse og høstgudstjeneste 

Vi genoptager traditionen med familiemesser. Familiemesserne kommer i udgangspunktet til at 

ligge den 4. søndag i måneden. På grund af efterårsferien fejrer vi dog her i oktober 

familiemessen søndag den 31.10. Samtidig fejrer vi en sen høstgudstjeneste, hvor vi takker for 

landbrugets høst og har særligt fokus på miljøet. 

 

Mortensaften 

Traditionen tro fejrer vi i menigheden fælles Mortensaften for vore tre sproggrupper med messe 

og efterfølgende spisning. I år mødes vi: torsdag den 11. november kl. 18 til messe med 

efterfølgende spisning (Bemærk: Det er torsdag, selvom mortensaften egentlig er om 

onsdagen). 

 

Adventsretræte 

Igen i år tilbyder diakon Michael Münchow dagretræte i anledning af adventstiden og som 

forberedelse til julen. Retræten finder sted lørdag den 27. november 2021 kl. 10-16. Årets tema 

er: Åndeligt miljø i en tid med klimaforandringer. Retræten finder sted i samarbejde med 

vores åndelige vejleder, Kate Toft Madsen. Der vil derfor være øget mulighed for individuelle 

samtaler på selve dagen samt en individuel opfølgningssamtale senere i adventstiden. 

Tilmelding er forbeholdt Sakramentskirkens medlemmer indtil 1. november, hvorefter tilbuddet 

åbnes for andre. Yderligere information og tilmelding kan ske ved at kontakte Michael på: 

mimu@katolsk.dk 

 

Tilbedelse af Sakramentet i adventstiden 

Til styrkelse af bøns livet i adventstiden vil der være sakramental tilbedelse Første til Fjerde 

søndag i adventstiden i tidsrummet 9.30-9.55. Alle er velkommen. Vi beder andre, som 

ankommer til messen, være opmærksom på tilbedelsen og bidrage til stilheden og fordybelsen. 

Tilbedelsen afsluttes med en kort bøn og fælles hymne. 

 

Optakt til julen 

Der vil være familiemesse med besøg af Sankt Nikolaus søndag den 5. december kl. 10. Alle er 

velkommen og særligt familier med børn. 

Der fejres messe med Luciaoptog søndag den 12. december kl. 10. 

 

Åndelig vejledning 

Vores mangeårige menighedsmedlem, Kate Toft Madsen, har færdiggjort en treårig uddannelse 

som åndelig vejleder hos jesuitterne på det velrenommerede retræte- og kursuscenter St. 

Beuno’s i Wales. Kate har blandt andet som tidligere menighedsrådsformand været en central 

drivkraft i menighedens virke. Nu kan hun tilbyde os denne yderligere tjeneste som åndelig 

vejleder i samarbejde med sognepræst pater Tomaž og diakon Michael. Interesserede i denne 

dimension af troslivet kan kontakte Kate på e-mail: ktm1956@gmail.com. 

 

Ombygning 

Som det vil være bekendt og nu også synligt, står skole og kirkens lejligheder overfor 

gennemgribende renovering. Dette byggearbejde kommer vi til i det kommende års tid at skulle 

indstille os på bedst muligt. En første konsekvens er, at der ikke længere er mulighed for 

parkering i skolegården. Vi vil søge gennem Nyhedsbrevet og på anden vis at holde alle så godt 

opdaterede som muligt. Vi kommer helt sikker til at måtte udvise tålmodighed og fælles 

hensyn. 

 

 
Sidst revideret: 5/10/2021 
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