ET BARN ER OS GIVET...!
”VI tror ikke på TRE guder…” havde de to pæne damer sagt.
Jeg var våd. Ja, sjaskvåd!!! Da jeg
boede i Århus, arbejdede jeg om lørdagen som postbud. Jeg var oppe kl.
4.00 om morgenen. Og på min rute
nede på Marselisborg Boulevard havde jeg ikke færre end 44 opgange op til
femte etage, hvor der var masser af klubværelser, som jeg altid skulle op til. Så
når jeg kom hjem fra min postrute, så var jeg træt, ja meget træt, og ville blot have et bad, inden jeg tog mig en middagssøvn.
Derfor var jeg våd. Ja, sjaskvåd!!! En ualmindelig, insisterende ringen med dørklokken havde tvunget mig ud af bruseren. Og dér stod de! I ved, de der altid
kommer to og to. To uskyldigt udseende damer bevæbnet med én eller anden
slags bibel i deres hænder, to damer, der kunne fyre skriftsteder af, som var de
kugler i et maskingevær.
Som kristen kan man ikke andet end at beundre disse menneskers religiøse nidkærhed og ildhu. Men som menneske kan det være svært i situationen ikke at
blive irriteret over deres insisterende vedholdenhed.
Selvfølgelig må de to kvinder være fremkommet med nogle indledende bemærkninger. Selvfølgelig! Men stående dér, sjaskvåd og halvnøgen foran disse to ulasteligt klædte damer, var det eneste, jeg evnede at fæste mig ved, dette: ”Vi tror
ikke på TRE guder! Vi tror kun på EEN Gud!”
Jeg må nok indrømme, at når nogen hiver mig ud af mit varme brusebad, så kan
jeg godt blive en anelse sur og bitter. Ja, jeg kan endda blive direkte harm og
vred. Jeg besluttede mig derfor for, at hvis disse to kvinder virkelig ville have
sig en slåskamp på bibelske skriftsteder, SÅ skulle de så sandelig få sig en slåskamp på bibelske skriftsteder.
Jeg fik lidt tøj på. Jeg greb min bibel. Jeg lyttede først tålmodigt til dem og til

deres argumenter. Og da det blev min tur, fik jeg dem til at læse det allerførste
vers i det allerførste kapitel i Johannesevangeliet. I vores oversættelse står der
som bekendt: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud.”
I deres oversættelse står der: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var "en gud" Altså en gud uden stort G!!! ”Én gud!?” næsten råbte jeg.
Og jeg spurgte dem: ”Hvordan kan man have ”en gud”, én gud med lille g, når
der kun findes én Gud, én Gud med stort G, nemlig den ene og sande
Gud?????” De to damer vidste ikke, hvad de skulle svare!!!
Men derefter fik jeg dem til at læse vers 14 i det samme kapitel i Johannesevangeliet. Det er i dette vers, hvor der står skrevet: ”Og Ordet blev kød og tog bolig
iblandt os.”
Med disse to skriftsteder fra Johannesevangeliet prøvede jeg på at få de to damer til at forstå, at konklusionen nødvendigvis må være, at det guddommelige
Ord, altså dét Ord, ved hvilket hele den vide jord blev skabt i tidernes morgen,
dét Ord, der var Gud, ja, at lige netop det Ord var og er blevet kød, ja, var og er
blevet menneske, i Jesus Kristus. Den Jesus Kristus, om hvem vi siger søndag
efter søndag: ”Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud.”
Som jeg stod der, stadig våd og lemfældigt påklædt foran disse to damer, gik det
op for mig, at jeg ikke længere var så meget sur over at være blevet slæbt ud af
den varme bruser, som jeg var bedrøvet over, at de så åbenlyst ville have mig og
andre til at betvivle, ja benægte, alt det skønne og smukke, ja selve grundessensen af alt det, som jeg som kristen tror på og holder for sandt.
Som disse to damer tror jeg selvfølgelig også på en almægtig Jahva, som er Herre helt deroppe Himlen. Men som kristen tror jeg altså også på den Jahva, som
gav afkald og tog en tjeners skikkelse på, idet han i sin kærlighed gav sig selv til
og for mennesker, for at vi skal vide os elsket, og for at vi skal leve, om vi så
end dør
Disse to damer ville have mig til at sætte spørgsmålstegn ved denne, den mest
radikale og grænseløse guddommelige kærlighedshandling. Ja, de ville have mig
til at fornægte dette det stærkeste udtryk for Guds kærlighed til mig og til hele
verden.
Kære I, som så gerne vil vidne for Jehova! Nej, vi tror som katolikker og som
kristne ikke på tre guder. Det gør vi virkelig ikke! Men vi tror den Gud, der således elskede verden, at han gav selv som det mest sårbare menneskebarn til os til
Jer, ja til hele verden. Derfor fejrer vi, i modsætning til Jer, jul. Det gør vi med
al mulig god grund. Det gør vi med den allerstørste glæde og taknemmelighed.
For et barn er født os, en søn er os givet. Man skal kalde ham Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es. 9.5)!
Med disse ord ønsker jeg Jer alle RIGTIG GLÆDELIG JUL.
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ADVENTSMEDITATIONSAFTEN
Kom lidt væk fra den stress, der ellers har det
med at præge december måned. Deltag i de
stemningsfyldte
adventsmeditationsaftener.
Kirken vil være klædt i levende lys. Vi vil
synge adventstidens dejlige salmer. Der vil
være stille musik afbrudt af adventstidens forventningsfulde læsninger. Og der vil være mulighed for at komme til skrifte. Kom ti minutter eller kom to timer. Adventsmeditations aftenen vil finde sted efter messen kl.
17.00 indtil omkring kl. 19.00 tirsdag den 18/12.
ARBEJDSLØRDAGE
Julen står for døren! Der skal ryddes op og gøres
rent indenfor såvel som udenfor. En masse praktiske ting skal fikses. Der skal ordnes og gøres
klar til julens store højtid i menighedssal og kirke.
Der er arbejdslørdag i Kolding den 8/12 kl. 9.00.
Medbring gerne egne arbejdsredskaber, så der er
nok. Vi begynder med morgenkaffe og et rundstykke.
Kom og vær med. Der er brug for alle! Der er brug for dig !
Fælles messe- og salmesangsaften fredag den 7. december kl. 18.00
- alle er meget velkomne!
Lørdag den 3. november mødtes en lille
gruppe for første gang til nogle fælles sang
timer, hvor vi sang både latinske messer og
nye salmer. Det var både rigtigt lærerigt og
hyggeligt.
Vi mødtes kl. 17.30 og startede med en kop
kaffe og en lille introduktion i menighedslokalet, afholdt af Bàrlint. Og herefter gik
vi alle over i kirken.
Dragana ledsagede os på klaver og stod for
at ”holde styr på tropperne” - og det fungerede så fint. Ikke alt var lige let at gå til,
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men der var fremskridt at spore i løbet af de timer, vi sang.
Vi besluttede derfor i samråd med P. Gregers, at dette arrangement skal gentages – og meget gerne blive tilbagevendende. Men vi vil gerne være mange flere
end de 7, vi var første gang, så så mange som muligt kan lære både de latinske
messer og de nye salmer. Og vi derved virkelig kan synge igennem om søndagen. Både med og uden organist.
Så brænder du for at synge, og har du mod på at øve sammen med andre sangglade mennesker, så er du mere end velkommen, når vi mødes igen.
Det er fredag den 7. december kl. 18.00 – og du skal bare møde op! Vi glæder os til at se endnu flere næste gang, vi samles til sang.
KYNDELMISSE OG DEN HELLIGE BLASIUS' VELSIGNELSE

Søndag den 3. februar fejrer vi Kyndelmisse. Det er en
ældgammel tradition, at man denne dag kan få velsignet
de lys, som man bruger i løbet af året. Så kom gerne
denne dag med bunker af stearinlys og få dem velsignet, så de med deres lys kan sprede velsignelse og minde os om lyset fra Betlehem i de hjem, hvor de bliver
tændt. Samme søndag kan man få den hellige Blasius'
velsignelse. Blasius er vores øre-, næse- og halsspecialist. Under velsignelsen siger præsten: "På den hellige
biskop og martyr Blasius' forbøn befrir Gud dig fra al sygdom i halsen og fra ethvert andet onde. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen."
FÆLLESKIRKELIG GUDSTJENESTE

Ligesom sidste år inviterer Biskop Marianne Christiansen til fælleskirkelig
gudstjeneste den 3. februar. Denne gang vil den finde sted i Den reformerte Kirke, Dronningegade 87, 7000 Fredericia, den 3. februar. Det vil være den officielle optakt til denne kirkes 300 års jubilæum. Kl. 15.00 vil der være kaffe og orientering om menigheden, og kl. 16.00 vil der være gudstjeneste. Det er den reformerte menighed, der er værter, og alle er velkomne.
Støt gerne Sankt Vincent Grupperne igennem et
medlemskab, så de er sikker på at kunne efterleve kravet om automatisk skattefradrag.
For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed
for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi have
mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Medlemskontingentet er kun kr.
50,- årligt og er ikke fradragsberettiget. Som medlem modtager du vor kvartalspjece og har mulighed for at deltage i vore lokalgrupper og herved få indflydelse på vores årsmøde.
http://www.vincentgrupperne.dk/
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Sognekalenderen

Tekstrække C anvendes

December

Dagens læsning findes på: http://www.katolskaarhus.dk/

Lørdag d. 1. kl. 10
Søndag d. 2. kl. 10
1. søndag i advent

Firmelsesundervisning Haderslev
Højmesse og Bankospil efter messen
1.L.: Jer 33,14-16 - 2.L.: 1 Thess 3,12—4,2
Ev.: Luk 21,25-28.34-36
Lektor: Lisbeth Wilger - Filip Bekic
Kom. ud: Nikica Marsic - Anto Kukic
Krybbespil med børnehaven
Undervisning af 1. kommunikanter
Arbejdslørdag
Højmesse
1.L.: Bar 5,1-9 - 2.L.: Fil 1,4-6.8-11
Ev.: Luk 3,1-6
Lektor: Margot Johansen - Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Jakob Lund - Vu Dinh Vo
Luciaoptog med børnehaven.
Luciaoptog med skolen
Undervisning af 1. kommunikanter
Messe på kroatisk
Firmelsesundervisning Kolding
Højmesse
1.L.: Sef 3,14-18a
2.L.: Fil 4,4-7
Ev.: Luk 3,10-18
Lektor: Hanne Jensen - Mariusz Zakrzewski
Kom. ud: Hanne Jensen - Mariusz Zakrzewski
Fastemeditationsaften
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: Mika 5,1-4a 2.L.: Hebr 10,5-10
Ev.: Luk 1,39-45
Lektor: Ulla Roed - Joan Madsen
Kom. ud: Leo Roed - Erik Smitshuysen
Midnatsmesse
1.L.Es 9,1-6 - 2.L.: Tit 2,11-14
Ev.: Luk 2,1-14
Lektor: Hanne Jensen—Mariusz Zakrzewski
Kom. ud: Hanne Jensen—Mariusz Zakrzewski

Torsdag d. 6. kl. 16.30
Fredag d. 7. kl. 16
Lørdag d. 8. kl. 09
Søndag d. 9. kl. 10
2. søndag i advent

Onsdag d. 12. kl. 15.30
kl. 19.00
Fredag d. 14. kl. 16
kl. 17
Lørdag d. 15. kl.10
Søndag d. 16. kl. 10
3. søndag i advent

Tirsdag d. 18. kl. 17
Fredag d. 21. kl. 16
Søndag d. 23. kl. 10
4. søndag i advent

Mandag d. 24. kl. 24
Juleaftensdag
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December
Tirsdag d. 25. kl. 10
Juledag

Højmesse
1.L.: Es 62,11-12 - 2.L.: Tit 3,4-7
Ev.: Luk 2,15-20
Lektor: Ulla Roed - Lisbeth Wilger
Kom. ud: Leo Roed - Vu Dinh Vo

onsdag d. 26. kl. 10
Højmesse
Bededag for de forfulgte L.: ApG 6,8.10; 7,54-60
Ev.: Matt 10,17-22
kristne
Lektor: Joan Madsen - Kirsten Hanberg
Kom. ud: Nikica Marsic - Anto Kukic
Søndag d. 30. kl 10
DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS,
MARIA OG JOSEF

Højmesse
1.L.: Sir 3,2-6.12-14 2.L.: Kol 3,12-21
Ev.: Luk 2,41-52
Lektor: Hanne Jensen—Mariusz Zakrzewski
Kom. ud: Hanne Jensen—Mariusz Zakrzewski

Januar
Tirsdag d. 1 kl 16
FESTEN FOR MARIA,
GUDSMODER
Kollekt for det Danske
Bibelselskab
Fredag d. 4. kl. 16
Lørdag d. 5. kl. 10
Søndag d. 6. kl 10
Herrens åbenbarelse
Hellig Tre Konger
Fredag d. 11. kl. 16
Søndag d. 13. kl 10
Herrens dåb

Fredag d. 18. kl. 16
Søndag d. 20. kl 10

Messe (Nytårsdag)
1. L.: 4 Mos 6,22-27; 2.L.: Gal 4,4-7.
Ev.: Luk 2,16-21.
Lektor: Margot Johansen - Marianne Munk
Kom. ud: Jakob Lund - Vu Dinh Vo
Undervisning af 1. kommunikanter
Firmelsesundervisning Haderslev
Højmesse
1.L.: Es 60,1-6; 2.L.: Ef 3,2-3a.5-6.
Ev.: Matt 2,1-12
Lektor: Ulla Roed - Leo Roed
Kom. ud: Erik Smitshuysen - Leo Roed
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L. : Es 42,1-4.6-7 2.L.: ApG 10,34-38
Ev.: Luk 3,15-16.21-22
Lektor: Lisbeth Wilger - Filip Bekic
Kom. ud: Filip Bekic - Anto Kukic
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: Es 62,1-5; 2.L.: 1 Kor 12,4-11.
Ev.: Joh 2,1-11.
Lektor: Joan Madsen - Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Nikica Marsic - Vu Dinh Vo
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Fredag d. 25. kl. 16
Lørdag d. 26. kl. 10
Søndag d. 27. kl. 10
Sankt Ansgar
Kirketælling
Kirkekaffe:

Undervisning af 1. kommunikanter
Firmelsesundervisning Kolding
Højmesse
1.L.: Es 52,7-10 2.L: 1 Kor 1,18-25
Ev.: Mark 1,14-20
Lektor: Margot Johansen - Charlotte Mortensen
Kom. ud: Jakob Lund - Erik Smitshuysen
Anna og Erik Smitshuysen 75 53 42 73

Februar
Fredag d. 1 kl. 16
Søndag d. 3. kl 10
Herrens fremstilling i
templet - Kyndelmisse
Fredag d. 8. kl. 16
Søndag d. 10. kl 10

Fredag d. 15. kl. 16
Søndag d. 17. kl 10

Fredag d. 22. kl. 16
Lørdag d. 23 kl. 10
Søndag d. 24. kl 10

Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse m. Kyndelmisse og Blazius velsignelse
1.L.: Mal 3,1-4; 2.L.: Hebr 2,14-18.
Ev.: Luk. 2,22-40 eller 2,22-32.
Lektor: Kirsten Hanberg - Marianne Munk
Kom. ud: Anto Kukic - Vu Dinh Vo
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: Es 6,1-2a.3-8; 2.L.: 1 Kor 15, 1-11
Ev.: Luk 5,1-11.
Lektor: Mariusz Zakrzewski - Filip Bekic
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski - Filip Bekic
Undervisning af 1. kommunikanter
Højmesse
1.L.: Jer 17,5-8; 2.L.: 1 Kor 15,12.16-20.
Ev.: Luk 6,17.20-26.
Lektor: Ulla Roed - Leo Roed
Kom. ud: Leo Roed - Nikica Marsic
Undervisning af 1. kommunikanter
Firmelsesundervisning Haderslev
Højmesse
1.L.: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 2.L.: 1 Kor 15,
45-49.
Ev.: Luk 6,27-38.
Lektor: Hanne Jensen - Lisbeth Wilger
Kom. ud: Hanne Jensen - Jakob Lund

Marts
Søndag d. 3. kl 10

Højmesse og Fastelavnsfest

Kirken er dagligt åben mandag til fredag fra kl. 15 til kl. 17
Tirsdag er der messe kl. 17 og fredag er der messe kl. 8.15
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Maria statuen i kirketårnet
For at gøre opmærksom på, at vi er den katolske kirke i Kolding, blev det besluttet, at der skulle opstilles en hvid Maria statue synligt og belyst i kirketårnet,
så alle i Kolding kan se den.
Gregers tog til Polen for i Czestochowa at finde den rigtige hvide Mariastatue.
Vi (Ulla og Leo) havde lovet, at hvis ikke andre kunne, ville vi køre til Polen for
at hente statuen hjem. Vi havde målt bilen og regnede med at de 180 cm. som
statuen var, kunne ligge i bilen bag forsæderne.
Søndag den 11. nov. kørte vi så de ca. 1.200 km til
Czestochowa.
Byen er kendt for det berømte Pauline kloster af
Jasna Góra, som er hjemmet for det sorte madonna
maleri, en helligdom til Jomfru Maria. Hvert år
kommer millioner af pilgrimme fra hele verden til
Częstochowa for at se det.
Den bestilte statue kom først til forretningen onsdag og mandag fejrede man
Den Polske Uafhængighedsdag, hvor stort set alle butikker var lukkede. Vi benyttede derfor lejligheden til at besøge klostret og gå til messe i kapellet med
billedet af den sorte madonna.
Den Sorte Madonna af Częstochowa, også kaldet Den Sorte
Maria, er et maleri af Jomfru Maria med Jesus-barnet på armen.
Det er Polens nationalhelligdom og opbevares i Jasna Góraklosteret i byen Częstochowa i det sydlige Polen bag et gitter i
et 300 år gammelt sort, sølvbeslået alter. Legenden fortæller
ifølge Translatio tabulæ, der opbevares i klosteret, at det er malet på en bordplade fra Jesu hjem i Nazareth af den Lukas, der
også tillægges forfatterskabet til Lukasevangeliet. Figurernes
mørke hud er ikke tilsigtet, men skyldes ikonens høje alder.
Pave Johannes Paul 2. placerede, efter attentatforsøget mod sig
i 1982, den ene af de kugler, der havde ramt ham ved ikonen i taknemmelighed
over, at Jomfru Maria havde forhindret, at han blev slået ihjel.
Tirsdag blev brugt til yderligere indkøb af
bl.a. en ny messehagel samt en grøn korkåbe.
Mariastatuen fyldte lidt mere, end vi havde
regnet med, bl.a. på grund af en sokkel, så vi
måtte lægge højre forsæde ned og placere Ulla på bagsædet.
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Nu er Maria placeret i kirketårnet og ser ud over
Kolding.
Den sorte Madonna i øvrigt
I 1430 blev ikonen ødelagt under hussitterkrigen, da
bøhmiske hussitter trængte ind i klostret og huggede
billedet i stykker. Det lykkedes kongens restauratorer
i Krakow at samle ikonen og male en ny madonna på
den restaurerede baggrund. Der er stadig mærker efter sabelhug på Jomfru Marias kind.
Katolikkerne mener, at ikonen kan helbrede syge og
siger, at ikonen i 1655 redede klosteret fra at blive
erobret af den svenske hær, efter at resten af Polen
havde overgivet sig:3000 svenske soldater havde
omringet klosteret; men 170 polske soldater, 20
adelsmænd og 70 munke formåede at beskytte klosteret, der af en svensk general blev kaldt for hønsehuset. Efter 40 dage hævede
svenskerne belejringen. Det fik resten af landet til at gøre oprør mod svenskerne, og året efter kunne den polske konge Johannes Kasimirus i katedralen i
Lvov (nu i Ukraine) krone Jomfru Maria til dronning over den polske nation.
Tamilsk kulturdag den 8. september
Som optakt til dagen, blev der i ugen op til
hejst vimpler efter en tamilsk skik, så alle
kunne se, at her skulle der foregå noget.
Lørdag den 8. september blev et stort telt
opsat foran kirken hvor der dagen igennem
foregik en livlig handel med såvel tøj, krydderier, grugt samt veltilberedt tamilsk og
vietnamesisk mad.
Sct. Michaels hallen blev pyntet op
og gjort klar til aftenens gallamiddag.
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Da klokken blev 16, var teltet ryddet og væk, og en
festmesse blev indledt.
Som det ses på billedet, havde den den hellige jomfru
af Velankanni en centralplads i kirken under messen.
Under messen ble der sunget Tamilske sange af et
Tamilsk kor.
Efter messen startede processionen igennem Sct. Michaels Gade med første stop
på Alhambrapladsen.

Næste stop ved Sct. Michaels hallen
Klokken 18.30 blev dørene slået op til Sct. Michaels hallen, hvor der var dækket
op til de mange gæster. Maden var tilberedt af frivillige Tamiler.
Det blev en festlig aften med både taler, musik, sang, dans og Catwalk i diverse
Sarier.
Ca. 120 mennesker
deltog i festlighederne, og da maden blev foræret af
de, der havde tilberedt den fik vi et
solidt overskud af
hele dagen. Pengene vil nu blive
sendt til børnehjemmet på Sri
Lanka.
En meget stor tak
skal lyde til alle
der har hjulpet med
til at få den Tamilske kulturdag til en succes.
10

Rengørings hold
1 Joan Madsen 21 31 59 08
Lisbeth Wilger 22 40 70 78

Jan

1

12

3

19

23

2 Mariusz og Malgorzata Zakrzewski
26 81 25 68 / 27 52 76 50
3 Henrik Henriksen 81 52 24 78
4 Anh 22982733
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 Tatiana Paredes 29 21 29 93
9 Dragana Budes 40483317
10 Teofila og Kristian Larsen 22 42 63 03
Thanh Binh Nguyen 61 33 14 65
11 Her er der plads til et nyt hold

Blomsterpyntning
Teofila Larsen 22 42 63 03
Anna Smitshuysen 75 52 42 73
Malgorzata Zakrzewski 27 52 76 50
Marinka Kucan
Milka og Pejo Bekic 75 52 87 28
Jela Kukic 75 58 23 78
Shamini Mariyapananando 42 31 16 30
Margot Johansen 29 72 98 62
Hanne Jensen 51 25 32 53
Tatiana Paredes 29 21 29 93
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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
Deadline 15. februar 2019

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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