RET AT FASTE OG PÅSKEGLÆDE
"Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesket spæger sit legeme, hænger
med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste, en
dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker
og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at
du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne... Hvis du fjerner åget og
holder op at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød og mætter den
forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket og dit mulm blive til højlys dag." Ja,
ifølge profeten Esajas (kap. 58), så er det sådan Gud forklarer, hvad faste er eller
i hvert fald bør være.
En ældre dame fortalte mig for nogle år siden: "I min barndom var fasten de
værste uger hele året. For i de uger valgte min far at holde sig fra sine elskede
cigarer og give, hvad han sparede til de fattige. Og ja, det kan godt være, at de
fattige blev glade. Men for os hans familie var det ikke rart, for I flere uger gik han da rundt og var sur,
tvær og humørsyg. Derfor var det en stor lettelse for
os alle, når han efter påskemidnatsmessen endelig
med et saligt smil kunne tænde en stor cigar."
Denne far havde åbenbart ikke helt forstået, hvad faste handler om. Faste handler ikke så meget om at
spæge sit legeme og hænge med hovedet som et siv
og ligge i sæk og aske, som det handler om kærlighed og altså om ny fokus på Gud og om ny fokus på
dine medmenneskers (også dine allernærmestes!) behov, og hvad der glæder
dem. Kun hvis det er gjort i kærlighed til Gud og medmennesker giver faste i
form af frivillige afsavn kristeligt set mening.
Een af de gamle kirkefædre, Peter Chrysologus, sagde engang i en prædiken:
"Det gavner intet at faste, pleje sin sjæl, beskære sine lidenskaber, luge sine laster ud, så dydens frø, hvis man ikke vander jorden med barmhjertighed. " Og
kirkefaderen forklarede : "Den, der faster må forstå, hvad faste er. Han må føle
medlidenhed med de hungrende, hvis han vil, at Gud skal føle medlidenhed med
hans egen hunger. Hvis han håber på barmhjertighed, må han selv være barm-

hjertig. Hvis han søger kærlighed, må han selv vise kærlighed. Hvis han håber
på at modtage, må han selv give."
Bøn, faste og barmhjertighed må være tre bærende træk i fastetiden. Ifølge
Chrysologus skal "bøn, faste og barmhjertighed blive et eneste råb til Gud, en
eneste fremførelse af vort anliggende, en eneste bøn på tre måder." Og den
gamle kirkefadder tilføjede: "Lad os ofre vore sjæle som et fasteoffer, for vi
KAN ikke ofre Gud noget mere velbehageligt, som profeten siger: "Offer for
Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte agter du ikke
ringe, o Gud."" Og dermed er vi fremme ved det fjerde bærende træk ved fastetiden, at det er en tid til omvendelse og tid til at gå til skrifte og få Guds tilgivelse, så man med et rent hjerte og renset sind kan fejre den allerstørste fest i hele
kristenheden; påskefesten.
Og netop under en påskefest proklamerede en gammel kirkefadder Johannes
Chrysostomos næsten ekstatisk: ”Se, i dag er den attråede frelses fest kommet
til os. Dagen for vor Herre Jesu Kristi opstandelse. Den dag, der er pant på freden. Den dag, der er forsoningens udgangspunkt. Den dag, der betyder krigens
bilæggelse, dødens tilintetgørelse, djævelens nederlag. I dag er menneskene forenede med englene, de, der er iklædt et legeme synger hymner med de ulegemelige væsener. Ja, i dag er djævelens tyranni løst og dødsrigets sejr tilintetgjort.
Og i dag kan vi gentage de profetiske ord: ’Død, hvor er din brod? Dødsrige,
hvor er din sejr?’ I dag har vor Herre Kristus nemlig sønderbrudt malmportene
og tilintetgjort døden. Fra i dag af er dødens navn derfor ændret. Ja, fra i dag
af kaldes døden ikke længere død men en blund eller en søvn.”
Hermed er der sagt en del, om hvad faste og påske var og er for de gamle kirkefædre. Et er sikkert, tiden omkring fasten og påsken er en vidunderlig og meget
betydningsmættet tid. Denne tid er samlet set en enestående og uundværlig gave, som det er vigtigt at man tager sig tid til at gennemleve, bede og meditere
over og aktiv deltage i. Så kom og vær med og lad det blive påske også for dig.
PS: Jeg bad engang en af mine gamle firmander fra Nakskov, Andreas (billede) skrive, hvad faste og påske er for ham. Han svarede:
Fasten: "At skulle undvære noget at det, som jeg tager som en selvfølge og er glad for i hverdagen. At tænke på dem, som ikke har så
meget som mig." Påsken: "I kirken er påsken alt. Var Jesus ikke
blevet korsfæstet og genopstod, var der ingen kristne." Andreas,
Nakskov.
Mobile Pay 85500
Husk at I kan betale med Mobile Pay i kirken til kollekt, lys etc. Men husk at
angive en tekst for, hvad betalingen går til, det lette regnskabsførerens arbejde.
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FASTEMEDITATIONSAFTEN MED SKRIFTEMÅL
Lad fasten blive en meningsfuld og dyb tid med fokus på Jesus og den altovervældende guddommelige kærlighed, der i Ham kom til udtryk under påskens
dramatiske begivenheder. Ja, lad fastetiden med Jesus for øje være en tid for personlig omvendelse og ny begyndelse. Og kom og deltag i de stemningsfyldte fastemeditationsaftner. Kirken vil være klædt i levende lys. Vi vil begynde med
korsandagt kl. 16.15. Herefter er der messe kl. 17.00 Efter messen Det hellige
Sakramente blive udstillet. Der vil være meditationsmusik og mulighed for at
komme til skrifte. Kom ti minutter eller kom to timer.
Fastemeditationsaftenerne vil finde sted i Haderslev fredag den 2/3 kl. 16.15 til
19.00 og Kolding fredag 9/3 fra kl. 16.15 til omkring kl. 19.00 (ingen morgenmesse den dag).

LANGFREDAG SKRIFTEMÅL
Pave Frans siger om skriftemålet: "Den stille uge er en god anledning til at gå til skrifte og til at komme tilbage på det rette
spor med sit liv." Endvidere siger Pave Frans: "Vær ikke bange for at gå til skrifte. Den, der venter i kø for at komme til
skrifte, vil ofte føle sig lidt skidt tilpas - endda skam. Men når
han har skriftet og går derfra, så kan han gå derfra som et frit
menneske, opløftet, tilgivet og lykkelig. Jesus er der i skriftemålet og han modtager dig med stor kærlighed."
Langfredag vil der være mulighed for at komme til skrifte i Kolding fra kl. 9.30
til 11.00 og i Haderslev fra kl. 12.00 til 13.30.

KORSVEJSANDAGT
I stedet for tilbedelse vil der alle tirsdage i fastetiden være korsvejsandagt kl. 16.15. Kom og vær
med i bøn, lyt til skriftlæsningerne, tag del i refleksionerne og knæl ved de 14 stationer i taknemmelighed over den kærlighed, der blev udtrykt under
Jesu vandring til kors, død og opstandelse.
Arbejdshold
Der mangler stadig personale til rengøringshold 4 og 11, ligesom vi godt kan
bruge flere Lektorer, samt frivillige til at arrangere kirkekaffe.
Når vi er flere om at dele opgaverne, skal vi ikke så ofte i aktion.
Meld dig til Hanne Jensen, Ulla Roed eller Gregers
3

MINI-FASTERETRÆTE
"Større kærlighed har ingen end den at sætte
sit liv til for sine venner." Det havde været en
varm dag. Da Jesus så de svedige og støvede
fødder i de åbne sandaler, påtog han den mest
ydmyge opgave forud for det påskemåltid, de
var samlet til. Han tog et forklæde om livet
og bøjede sig ned og vaskede gæsternes fødder. Disciplene følte ubehag og modvilje ved
denne handling og især ved, at det netop var
deres Herre og Mester, der gjorde det. Men da
de havde sat sig til bords, havde Jesus sagt til
dem de stærke ord: "Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner." Og for at der ikke skulle være
noget at misforstå, tilføjede Jesus straks: "I er mine venner". Det skete, og det
blev sagt, aftenen før Jesus tog vor skyld, vor smerte og vor død på sine skuldre
og døde for os. Hvem kan dog følge Jesus fra påskemåltidet til korset på Golgata uden at blive rørt og overvældet over hans kærlighed?
Det kan være svært at få det hele med, rumme det hele, når vi følger Jesus på
hans vandring under de forskellige messer og gudstjenester i den stille uge. Men
på denne retrætedag vil vi lade os blive rørt og overvældet over Jesus kærlighed
til os, hans venner. Og igennem samtalerne, ordene og udtalelserne på hans vandring vil vi forsøge at få åbnet op for det kærlighedens mysterium, som påsken
er.
Mini-fasteretræten finde sted lørdag den 3/3 kl. 13.00 til 16.30. Medbring 20 kr.
til eftermiddagskaffe.

ARBEJDSLØRDAG
Kirken, udenoms arealerne og menighedslokalerne skal funkle og gøres klar til
påskens store højtid. Der skal ryddes op og gøres rent indenfor såvel som udenfor. Der skal skiftes pærer. En masse praktiske ting skal fikses.
Der er derfor arbejdsdag i Kolding lørdag den 17/3. Vi
begynder med en glad kop morgenkaffe og et rundstykke
kl. 9.00.
Kom og vær med i fællesskabet omkring kirken. Der er
brug for alle! Der er brug for dig!
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Sognekalenderen
Marts

Dagens læsning findes på: http://www.katolsk-

Fredag d. 2. kl. 16
Lørdag d. 3 kl. 13
Søndag d. 4. kl. 10

Undervisning af 1. kommunikanter
Mini-fasteretræte
Højmesse
1. L: 2 Mos 20,1‑17
2. L: 1 Kor 1,22‑25
Ev: Joh 2,13‑25
Lektor: Ulla Roed— Margot Johansen
Kom. ud: Leo Roed— Nikica Mrsic
Undervisning af 1. kommunikanter
Faste meditation i kirken
Højmesse
1. L: Krøn 36,14‑16.19‑23
2. L: Ef 2,4‑10
Ev: Joh 2,13‑25
Lektor: Kirsten Hanberg — Joan Madsen
Kom. ud: Mariusz Zakr — Erik Smitshuysen
Undervisning af 1. kommunikanter
Arbejdslørdag
Højmesse
1.L.: Jer 31,31‑34
2.L.: Hebr 5,7‑9.
Ev.: Joh 12,20‑33
Lektor: Margot Johansen— Ascha Ratnam
Kom. ud: Anto Kukic— Erik Smitshuysen
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse m. palmeindvielse
1.L.: Es 50,4-7;
2.L.: Fil 2,6-11
Ev.: Mark 14,1–15,47
Lektor:Joan Madsen—Lisbeth Wilger
Kom. ud: Nikica Mrsic—Jakob Lund

Fredag d. 9. kl. 16
Fredag d. 9. kl. 16.15
Søndag d. 11. kl. 10

Fredag d. 16. kl 16
Lørdag d. 17. kl. 09
Søndag d. 18. kl. 10
Efter messen Valg til
menighedsråd
Fredag d. 23. kl. 16
Søndag d. 25. kl. 10
Palmesøndag

Torsdag d. 29. kl. 19
Skærtorsdag

Messe med fodtvætning
1.L.: 2 Mos 12,1-8.11-14;
2.L.: 1 Kor 11,23-26.
Ev.: Joh 13,1-15.
Lektor: Ulla Roed— Hanne Jensen
Kom. ud: Leo Roed— Lisbeth Sørensen
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Fredag d. 30. kl 15
Langfredag

Passionsliturgi og korshyldest
1.L.: Es 52,13–53,12
2.L.: Hebr. 4,14-16; 5,7-9.
Ev.: Joh 18,1–19,42.
Lektor:Joan Madsen—Lisbeth Wilger

Lørdag d. 30. kl 09
Lørdag d. 30. kl 23
Påskenat

Velsignelse af påskemaden
Vågetime og midnatsmesse
Læsninger: det Gamle Testamentes læsninger
Lektor: Margot Johansen— Ascha Ratnam
Kom. ud: Anto Kukic— Jakob Lund

April
Søndag d. 1. kl 10
Påskedag—Herrens opstandelse

Mandag d. 2. kl. 10
2. påskedag

Fredag d. 6. kl 16
Søndag d. 8. kl. 10
Guds Barmhjertigheds
søndag

Fredag d. 13. kl 16
Søndag d. 15. kl. 10
Kirketælling

Fredag d. 20. kl. 16

Højmesse
1.L.: ApG 10,34a.37-43;
2.L.: Kol 3,1-4
Ev.: Joh 20,1-9
Lektor: Ulla Roed— Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Leo Roed— Nikica Mrsic
Efter messen reception i menighedssalen
Salmemesse
L.: ApG 2,14.22-33;
Ev.: Matt 28,8-1
Lektor: Hanne Jensen
Kom. ud: Hanne Jensen— Vu Dinh Vo
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: ApG 4,32‑35
2.L.: 1 Joh 5,1‑6.
Ev.: Joh 20,19‑31
Lektor: Lisbeth Wilger— Kirsten Hanberg
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski— Jakob Lund
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: ApG 3,13‑15.17‑19
2.L.: 1 Joh 2,1‑5a.
Ev.: Luk 24,35‑48
Lektor: Margot Johansen— Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Anto Kukic— Lisbeth Sørensen
Undervisning af 1. kommunikanter

KORSVEJSDANDAGT

I stedet for tilbedelse vil der alle tirsdage i fastetiden være korsvejsandagt kl. 16.15.
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Søndag d. 22. kl. 10

Søndag d. 29. kl. 10

Højmesse
1.L.: ApG 4,8‑12
2.L.: 1 Joh 3,1‑2.
Ev.: Joh 10,11‑18
Lektor: Ulla Roed— Ascha Ratnam
Kom. ud: Leo Roed— Erik Smitshuysen
Højmesse og kirkekaffe
1.L.: ApG 9,26‑31
2.L.: 1 Joh 3,18‑24.
Ev.: Joh 15,1‑8
Lektor: Hanne Jensen— Joan Madsen
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski— Vu Dinh Vo
Kirkekaffe: Vy og Vu Dinh Vo, 88 17 72 17

Maj
Fredag d. 4. kl 16
Søndag d. 6. kl. 10

Mandag d. 7.
Tirsdag d.8.
Onsdag d.9.
Torsdag d. 10. kl 10
Kr. himmelfartsdag

Søndag d. 13. kl. 10

Søndag d. 20. kl. 10
Pinse

Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: ApG 10,25‑26.34‑35.44‑48
2.L.: 1 Joh 4,7‑10.
Ev.: Joh 15,9‑17
Lektor: Thanh Binh Nguyen— Ascha Ratnam
Kom. ud: Nikica Mrsic— Erik Smitshuysen
Undervisning af 1. kommunikanter
Undervisning af 1. kommunikanter
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse m. 1. Hellige Kommunion
1.L.: ApG 1,1‑11
2.L.: Ef 1,17‑23
Ev.: Mark 16,15‑20.
Lektor: Joan Madsen— Lisbeth Wilger
Kom. ud: Anto Kukic— Jakob Lund
Efter messen reception i menighedslokalet
Højmesse
1.L.: ApG 1,15‑17.20a.20c‑26;
2.L.: 1 Joh 4,11‑16.
Ev.: Joh 17,11b‑19.
Lektor: Ulla Roed— Margot Johansen
Kom. ud: Leo Roed— Lisbeth Sørensen
Højmesse
1.L.: ApG 2,1-11;
2.L.: 1 Kor 12,3b-7.12-13.
Ev.: Joh 20,19-23.
Lektor: Thanh Binh — Mariusz Zakrzewski
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski—Erik Smitshuysen
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Mandag d 21. kl. 10

Søndag d. 27. kl. 10
DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST

Salmemesse
L.: Jak 3,13-18.
Ev.: Mark 9,14-29.
Lektor: Hanne Jensen
Kom. ud: Vu Dinh Vo— Nikica Mrsic
Højmesse
1.L.: 5 Mos 4,32-34.39-40
2.L.: Rom 8,14-17
Ev.: Matt 28,16-20
Lektor: Margot Johansen— Ascha Ratnam
Kom. ud: Jakob Lund— Lisbeth Sørensen
Kirkekaffe: Teofila og Kristian 22 42 63 03

Juni
Lørdag d. 2. kl 17
Søndag d. 3. kl 09

Søndagsmesse — For de, der ikke kan deltage i
Ømvalfarten.
Valfart til Øm — Husk tilmelding hvis du ønsker
at tage med bussen

Fastelavn
Efter søndagsmessen den 11. februar samledes ca. 90 i Sct. Michaels Hallen for
i fællesskab at spise dejlige Tamilske retter tilberedt af vore tamilske trosfæller.
Efter spisningen blev der slået katten af tønden.
Overskuddet på dagen blev over 4.000 kr. (betalinger via Mobile Pay er ikke opgjort endnu).
Alle pengene går til Projekt Sri Lanka, der blev bekendtgjort samme dag.

Projekt Sri Lanka (se hjemmesiden http://www.projektsrilanka.dk )
Kulturdag den 8. september
Sct. Michaels menighed er beriget med mange forskellige nationaliteter. Ved dette arrangement ønsker vi at introducere folk fra menigheden såvel som fra hele
Kolding til tamilsk kultur, klædedragter, musik og mad og give folk en bedre
forståelse for tamilernes historie og baggrund.
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ØM VALFART
Søndag den 3. juni drager vi på en fælles valfart til
Øm. Her afholder bispedømmet valfart for alle katolikker vest for Storebælt. Det er bekræftende at opleve,
at vi er mange katolikker. Selv i Danmark! Vi vil fejre
messe sammen med biskoppen. Der vil være andagt.
Der vil være mulighed for at gå til skrifte, bede rosenkrans og købe hellige ting. Der vil være aktiviteter for
børnene. Og der vil under indtagelsen af de medbragte
madpakker under de grønne ege være rig mulighed for
at møde en masse katolske venner og bekendte.
For jo, også det sociale aspekt er vigtig ved en sådan
valfart. Hvis det kan lade sig gøre, vil menighederne i
Kolding og Haderslev derfor også køre i en fælles bus.
På vej derop vil vi bede og synge sammen. Der vil være morgenkaffe i grøftekanten undervejs. Og der vil være mulighed for en masse snak og samvær. Selvfølgelig kan man tage sin egen bil, men så går netop noget af fællesskabet fløjten, og lidt af ideen med valfarten er væk.
Der vil komme opslag i våbenhusene med de nærmere oplysninger om afgangstider og pris. Tilmeld dig i god tid på sedlen, der hænger på indgangsdøren.
Søndagsmesserne er aflyst i sognene den 3/6. For de, der ikke kan deltage i
Ømvalfarten vil der blive fejret søndagsmesse i Kolding lørdag den 2/6, kl.17
Valg til menighedsråd 18. marts og efterfølgende udpegning af medlemmer
til pastoralrådet
Uddrag af Biskop Kozons skrivelse ang. valget
Fire år går hurtigt, så den 18. marts skal der igen være valg til menighedsrådene
i vort bispedømme, og efterfølgende skal der af de nye menighedsråd udpeges
medlemmer til pastoralrådet.
I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp, alt sammen i et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræsten. I kraft af dåb og firmelse har alle troende et medansvar
for, at Kristi budskab bliver kendt, og fællesskabet mellem alle i en menighed
bliver etableret og styrket.
Valget vil foregå efter messen søndag d. 18. marts, og det nye menighedsråd skal
mødes senest 14 dage efter valget ved indkaldelse fra den der opnår flest stemmer. — Mød talstærkt op og afgiv din stemme
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OBS! FIRMELSESUNDERVISNING
Glæd dig! Firmelseundervisningen begynder snart. Skal du efter sommerferien
begynde enten i 7. eller 8. klasse, så er det dig, det gælder. Firmelsen sker den
19. maj 2019 ved Biskop Kozon.
I begyndelsen af juni vil vi arrangere intromøder, hvor du bedes komme sammen
med din forældre. Her vil vi tale om, hvad firmelsesundervisningen går ud på,
og om, hvad vi forventer af dig. Vi vil også have individuelle samtaler med dig
og dine forældre under dette møde.
Intromøderne vil finde sted lørdag den 2/6 i Kolding kl. 10.00 og Haderslev kl.
14.00.
Hvis du vil være med til firmelsesundervisningen forventer vi, at du deltager i et af disse møder. Men du må selv bestemme om du kommer til intromøde i Kolding eller Haderslev.
Hvis ikke du kan komme til
nogen af intromøderne bedes
du kontakte P. Gregers
(gregers@sct-michaelskirke.dk).

Firmelse 2017

Personalia:
Dåb:

Alicia Maria Lorenzen Araya 19.11.2017
Sahaya Nila Apel
10.12.2017
Tillykke til forældrene med deres barn

Begravelse: Annelise Marie Albrechten
Felicien Masanga Nyembwe
Helena Lewandowski
Maksim Khomenko
Evelyn Mary Walker

15.12.2017
02.01.2018
09.01.2018
22.01.2018
02.02.2018

De hvile i fred
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Marts April Maj

Rengørings hold
1 Joan Madsen 21315908
Lisbeth Wilger 22 40 70 78

3

5

2 Mariusz og Malgorzata Zakrzewski
26 81 25 68 / 27 52 76 50

10

19

3 Henrik Henriksen

24

81522478

4
5 Jela og Anto Kukic 75 58 23 78
6 Hanh Pham 52 60 38 36
Thuy Mai
7 Sharon og Niels Jokumsen 31 36 62 36
8 Pepita Mrsic 75 54 29 32
9 Tatjana og Jacob Pihlkjær 27593944
10 Teofila og Kristian Larsen 22 42 63 03
Thanh Binh Nguyen 61 33 14 65

Juni

2

31

26
14
7
28
21

17

16
30
12

11
Blomsterpyntning
Teofila Larsen 22 42 63 03
Anna Smitshuysen 75 52 42 73
Malgorzata Zakrzewski 27 52 76 50
Marinka Kucan 29 80 92 23
Milka og Pejo Bekic 75 52 87 28
Jela Kukic 75 58 23 78
Elisabeth Sørensen 75 52 42 26
Margot Johansen 29 72 98 62
Hanne Jensen 51 25 32 53
Shamini Mariyapananando 42 31 16 30

Marts April Maj

Juni

17
7
10
3
24
31

9
19
5
2
26

21
14

23
16

28

30

Bemærk i forbindelse med rengøring og pyntning:
Alarmen er normalt slået fra kl. 8.00 til kl. 18.00. Ønsker du at komme før eller
efter disse tidspunkter, bedes du kontakte Pastor Gregers 29 82 72 57, Leo 21 49 85 57 eller Hanne 51 25 32 53, der kan frakoble alarmen.
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Afsender: Sct. Michaels Kirke, Tøndervej 17. 6000 Kolding

Sct. Michaels Menighed
Kirke:
Sct. Michaels Kirke
Sct. Michaels Gade 2, 6000 Kolding
Messetider:
Tirsdag kl. 17.00 tilbedelse 16.30
Fredag kl. 8.15
Søndag kl. 10.00 Højmesse
Se kirkens kalender for evt. ændringer
Konto:1569 0890026253
Mobil Pay: 85500 — Husk tekst

Hjemmeside:
www.sct-michaels-kirke.dk
Sognepræst:
Gregers Mærsk-Kristensen
Tøndervej 17, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 76 01 / 29 82 72 57
Kontortid normalt
tirsdag - fredag kl.10-12
gregers@sct-michaels-kirke.dk
Menighedsråd:
Formand
Ulla Roed,
Vesterslettevej 9, 6093 Sjølund
Tlf. 75 57 42 21
ullaroed@ullaogleo.dk
Sogneblad:
Ansvarshavende:
Gregers Mærsk-Kristensen

Kirkens regnskab for 2017 finder du
på: http://www.sct-michaelskirke.dk/2017 regnskab.pdf
Husk at betale eller tilmelde dig til
kirkeskat —1% af husstandsindkomsten.
Man kan få personlig og fortrolig rådgivning fra bispekontoret hos Lilian
Munch Jakobsen (tlf. 33 55 60 12 eller lj@katolsk.dk — eller online:
https://www.katolsk.dk/skat/
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