OMSKÆRING OG RELIGIONSFRIHED
På baggrund af tidens noget ophidsede debat om omskæring af drengebørn, har
flere spurgt mig om, hvad jeg mener om det. Her er det vigtigt at slå fast, at det
er en flere tusind år gammel praksis. Omskærelse har siden Abraham været et
tegn på den gamle pagt mellem Gud og jøderne. Men i lyset af den frihed, som
kristne har vundet i den Opstandne Jesus Kristus, skriver Paulus, at det ikke
kommer an på den ydre omskæring men på den indre. Han taler om en omskærelse af hjertet, i Ånden, ikke efter bogstaveligt talt. I Apostlenes Gerninger kan
vi læse, hvordan omskærelse af drengebørn også dengang var til debat. Men her
bliver det også slået fast, at uomskårne, der kommer til tro på Jesus, ikke behøver at blive omskåret. Derfor er omskærelse inden for kristendommen hverken
noget, der er påbudt, eller som er forbudt. Men derfor er det jo stadig en praksis,
der har stor religiøs og samvittighedsmæssig betydning for jøder og muslimer.
Derfor vil et eventuelt forbud i dette land ramme netop deres ret til at udøve deres tro.
I lyset af omskæringsdebatten har Biskop Kozon sammen med flere folkekirkebiskopper samt formanden for Frikirkenet og andre i Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd skrevet følgende:
"I dag [den 20. april] afholdes der lukket samråd om et borgerforslag, der vil forbyde omskæring af drenge under 18 år. Et forbud mod drengeomskæring vil være i strid med religionsfriheden og
kriminalisere jødiske og muslimske
forældre, der lader deres drengebørn
omskære. Således vil det være et
brud med mere end 400 års tolerance for en anderledes religiøs praksis
end flertallets. Det må vi som kirker
og som samfund sige fra overfor.
Det vil ikke gå ubemærket hen hverken herhjemme eller ude i verden.
Derfor er ikke mindre end fem ministre kaldt i lukket samråd i dag. Et
borgerforslag kræver 50.000 under-

skrifter. Det har nu omkring de 40.000. Derfor har de politiske partier med rette
allerede drøftet, hvorledes man vil forholde sig til forslaget. Flere partier har sat
deres medlemmer af folketinget fri til at stemme, hvad de vil efter deres egen
overbevisning, hvis borgerforslaget vil blive fremsat.
I borgerforslagets indledning hedder det, at ”børn hører til blandt samfundets
mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse.
Derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende
rettigheder (…). Lovgivningen skal derfor ligestille alle børn under 18 år uanset
køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi”. Det lyder på mange måder
sympatisk og som noget, man ikke kan være uenig i.
Imidlertid sidestilles omskæring af piger og omskæring af drenge, idet det skal
gælde for alle uanset køn. Heldigvis har vi længe haft et forbud mod omskæring
af piger, der alene har det formål at begrænse pigers og kvinders seksualitet, og
som beviseligt har dybt skadelige medicinske virkninger. Det gælder ikke for
omskæring af drenge. I modsætning til omskæring af piger og kvinder vurderer
de danske sundhedsmyndigheder ikke, at omskæring af drenge er skadeligt.
Omskæring af drengebørn er et helt centralt ritual for jøder og for muslimer.
Det en klar identitetsmarkør, således at omskæringen er en vigtig del af det at
være jøde og muslim – praktiserende, ortodoks eller blot kulturjøde eller kulturmuslim. Et forbud mod omskæring af drenge vil være et klart signal mod det jødiske samfund og de mange muslimske grupper – et signal om, at de ikke er ønsket her i landet. Vil Danmark virkelig gå forrest med et sådant forbud?
Det er helt ude af proportioner at indføre et forbud mod drengeomskæring. Med
en sympatisk retorik om at ville beskytte børnene, bruger man reelt børnene
som redskab til at forbyde hele trossamfund herhjemme og gå imod den frihedstradition, som trossamfund har ifølge grundloven.
Vi ser et skred i disse år. Når det kommer til lovgivning på det religiøse område,
skal det balancere på en knivsæg mellem beskyttelse af individet og sikring af
det religiøse mindretals rettigheder. Vi ser nu, at denne balance er ved at tippe. I
kampen mod ekstremisme og såkaldte parallelsamfund er vi ved at hælde barnet
ud med badevandet – gennem forbud og stramninger ensretter vi frem for at
fremelske mangfoldigheden, tolerancen og beskyttelsen af de anderledestænkende. I Danmark kan vi være stolte af vores frihedstraditioner, som er sikret i
grundloven bl.a. gennem religionsfriheden. Er vi klar til at give køb på den frihed?
I Danske Kirkers Råd arbejder vi for at sikre kirkers frihed og ordentlige vilkår.
Men det er naturligvis en frihed, der skal gælde alle trossamfund inden for
grundlovens rammer. Gennem forbud og stramninger som dem, vi ser i disse år,
går man måske efter en lille gruppe rabiate, men rammer langt bredere.
Med forslaget om forbud mod drengeomskæring ser vi med al tydelighed, at det
ikke kun er en meget lille gruppe af ekstremister, man går efter. Man mistænkeliggør og kriminaliserer hele trossamfund. Det kommer næppe til at stoppe ved
muslimer og jøder. Også kirkesamfund rammes af denne mistænkeliggørelse.
Det så vi i forslaget til den nye trossamfundslov, der reelt ville betyde, at man
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tog anerkendelsen fra nogle af vore veletablerede kirkesamfund herhjemme.
Heldigvis kom vi godt i hus med en acceptabel lov for trossamfundene. Men
kampen for frihed og beskyttelse af mindretallene fortsætter. Det viser det aktuelle forslag.
Vi må stille os selv spørgsmålet, hvorvidt vi ønsker ensretning eller mangfoldighed, flertallets diktering af mindretallene eller en beskyttelse af dem? Vil vi kort
sagt et rigere eller fattigere samfund? Vi vil opfordre beslutningstagerne til at
vælge friheden og mangfoldigheden og fortsat være blandt de fremmeste i verden til at sikre religionsfriheden til gavn og glæde for samfundet som helhed."

ARBEJDSLØRDAG OG POLSK PØLSEFEST
Så er det tid til arbejdslørdag
* Der skal fejes og ordnes bede ud mod gaden!
* Kirken skal gøres ren
* Der skal ordnes have!
* Sognelokalerne skal rengøres!
* Der skal males.
* Bedene skal luges for ukrudt.
* Der skal køres på lossepladsen.
Der er med andre ord brug for ALLE. ALLE!
Tag trailere, rollatorer og rengøringsartikler samt haveredskaber med!
Det er lørdag den 18/8 fra 9.00 til 14.00. Kom hele formiddagen eller blot en
time eller to. Tag børnene med! Menighedsrådet sørger for morgenbrød og kaffe.
Kl. 17.00 er der messe. Efter messen er der grillaften og Polsk Pølsefest
FOR ALLE FRIVILLIGE, der er engageret i og omkring kirken i løbet af
året.
TAMILSK KULTURFESTIVAL I KOLDING
Lørdag den 8/9, 2018 omdannes hele Sct. Michaels Gade til en stor åben basar
med et mylder af aktiviteter. Det vil være en total event med musik, dans, sang,
fortovscafe med tamilsk mad og kulinariske specialiteter. Der vil være salgsboder med tamilske madvarer og krydderier - med dufte, med sarier og andet tøj
og med andre ting fra Sri Lanka og Indien. Der vil være catwalk og præsentation af det skønneste tøj. Der vil være tamilske lege for børn og unge. Og der vil
være oplæg og information om tamilsk kultur, om krigen, og om, hvad der bragte tamilerne til Danmark.
Dagens gadearrangement slutter med en stor tamilsk-dansk messe og Mariaprocession ned gennem gaden med Annai Velankanni, en helbredende Mariastatue,
som især mange tamiler har stor veneration for som midtpunkt.
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Endelig vil der om aftenen sfholdes en farverig sponsormiddag med den bedste tamilske mad, fejende flot
underholdning, sang og dans.
Og hvorfor nu alt dette postyr! Jo, fordi Sct. Michaels menighed - som så mange andre katolske menigheder i Danmark - er beriget med et stort antal nationaliteter og etniske grupper. Een af de største blandt
disse i Kolding er den tamilske. Men skønt det er så
stor og aktiv en gruppe, betyder det dog ikke, at der
nødvendigvis er det store kendskab til tamilsk kultur
og spiritualitet og til tamilernes familieforhold og
normer i menigheden eller i lokalsamfundet i øvrigt.
Det vil en selvstændig styregruppe under menighedsrådet ved Sct. Michaels kirke nu gøre noget ved! Mere konkret planlægger vi 1.) en tamilsk-dansk rejse til Sri Lanka i 2019, 2.) forskellige indsamlingsprojekter til fordel for et børnehjem, der tager sig af krigsramte børn i Jaffnaområdet og så altså 3.) en tamilsk kulturdag, hvor vi vil invitere hele Kolding by med til festlighederne sammen med alle andre tamiler og
hele det øvrige katolske Danmark.
Overskuddet fra Den tamilske Kulturfestival går til børnehjemmet i Mulangkavil nær byen Kilinochchi på Sri Lanka. Forældrene til en del af børnene er enten døde, krigsinvalide, forsvundet eller så traumatiserede, at de ikke evner at
tage sig af deres børn. Andre af børnene er resultater af voldtægter og overgreb,
der fandt sted under krigen. Mange af børnene er selv traumatiserede på grund
af, hvad de har set og oplevet under borgerkrigen og har brug for psykologisk
hjælp. Pengene formidles gennem OMI, som er en katolsk orden, som arbejder
over hele Jaffna-provinsen.
Alle er hjerteligt velkomne uden tilmelding til at deltage i de mange aktiviteter
fra 10.00 til 15.30 lørdag den 8/9 og til at deltage i messen og Mariaprocessionen.
Det koster 250 kr. at deltage i sponsormiddagen kl. 18.30 og tilmelding til denne er nødvendig per mail til gregers@sct-michaels-kirke.dk.
En kopi af Mariastatuen Annai Velankanni vil stå i Sct. Michaels kirke i Kolding i hvert fald indtil Den tamilske Kulturfestival.
Kirken åbnes dagligt fra kl. 15. Der er fælles tilbedelse kl 16. Tirsdag er der aftenmesse kl. 17—fredag er der morgenmesse kl. 8.30
Evt. ændringer findes på kirkens hjemmeside www.sct-michaels-kirke.dk —
menighedens kalender
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Sognekalenderen
Juni
Lørdag d. 2. kl 14
Lørdag d. 2. kl 17
Søndag d. 3. kl 09
Søndag d. 10. kl. 10

Søndag d. 17. kl. 10
Kollekt for Bonifatiuswerk
Tirsdag den 19. juni
Søndag d. 24. kl. 10
JOHANNES DØBERS
FØDSEL

Dagens læsning findes på: http://www.katolskaarhus.dk/
Firmelsesforberedelse starter (se side 10)
Søndagsmesse — For de, der ikke kan deltage i
Ømvalfarten.
Valfart til Øm — Husk tilmelding hvis du ønsker
at deltage i fællestransport
Højmesse
1.L.: 1 Mos 3,9-15; 2.L.: 2 Kor 4,13–5,1.
Ev.: Mark 3,20-35.
Lektor: Ulla Roed - Lisbeth Wilger
Kom. ud: Leo Roed - Anto Kukic
Højmesse
1.L.: Ez 17,22-24; 2.L.: 2 Kor 5,6-10.
Ev.: Mark 4,26-34.
Lektor: Joan Madsen - Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Nikica Mrsic - Erik Smitshuysen
Menighedsrådsmøde efter messen kl 17.
Højmesse og kirkekaffe
1.L.: Es 49,1-6 2.L.: ApG 13,22-26
Ev.: Luk 1,57-66.80
Lektor: Hanne Jensen - Kirsten Hanberg
Kom. ud: Jakob Lund - Vu Dinh Vo
Kirkekaffe: Gabrielle og Rune Hald

Juli
Søndag d. 1. kl 10
PETER OG PAULUS,
APOSTLE

Søndag d. 8. kl. 10

Højmesse
1.L.: ApG 12,1-11 2.L.: 2 Tim 4,6-8.17-18
Ev.: Matt 16,13-19
Lektor: Lisbeth Wilger - Mariusz Zakrzewski
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski - Lisbeth Sørensen
Højmesse
1.L.: Ez 2,2-5; 2.L.: 2 Kor 12,7-10.
Ev.: Mark 6,1-6.
Lektor: Ulla Roed - Ascha Sebamalai Ratnam
Kom. ud: Leo Roed - Erik Smitshuysen
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Søndag d. 15. kl. 10

Højmesse
1.L.: Amos 7,12-15; 2.L.: Ef 1,3-14 eller 1,3-10.
Ev.: Mark 6,7-13.
Lektor: Hanne Jensen - Joan Madsen
Kom. ud: Hanne Jensen - Jakob Lund

Søndag d. 22. kl. 10

Højmesse
1.L.: Jer 23,1-6; 2.L.: Ef 2,13-18.
Ev.: Mark 6,30-34.
Lektor: Margot Johansen - Thanh Binh Nguyen
Kom. ud: Vu Dinh Vo - Lisbeth Sørensen

Søndag d. 29. kl. 10

Højmesse
1.L.: 2 Kong 4,42-44; 2.L.: Ef 4,1-6.
Ev.: Joh 6,1-15.
Lektor: Ulla Roed - Lisbeth Wilger
Kom. ud: Leo Roed - Erik Smitshuysen

August
Søndag d. 5 kl. 10

Højmesse
1.L.: 2 Mos 16,2-4.12-15; 2.L.: Ef 4,17.20-24.
Ev.: Joh 6,24-35.
Lektor: Ascha Sebamalai Ratnam - Mariusz
Zakrzewski
Kom. ud: Mariusz Zakrzewski - Jakob Lund
Søndag d. 12. kl. 10
Højmesse
1.L.: 1 Kong 19,4-8; 2.L.: Ef 4,30–5,2.
Ev.: Joh 6,41-51.
Lektor: Hanne Jensen - Joan Madsen
Kom. ud: Hanne Jensen - Nikica Mrsic
Torsdag den 16. kl 19
Menighedsrådsmøde
Lørdag d. 18. kl. 09
Arbejdsdag og Grill personalefest
Søndag d. 19. kl. 10
Højmesse
JOMFRU MARIAS OP- 1.L.: Åb 11,19a; 12,1-6a.10ab
2.L.: 1 Kor 15,20-26
TAGELSE I
Ev.: Luk 1,39-56
HIMLEN
Lektor: Margot Johansen - Kirsten Hanberg
Kirketælling
Kom. ud: Anto Kukic - Lisbeth Sørensen
Søndag d. 26. kl. 10
Højmesse og kirkekaffe
Kollekt for Caritas Dan- 1.L.: Jos 24,1-2a.15-17.18b;
2.L.: Ef 5,21-32.
mark
Ev.: Joh 6,60-69.
Lektor: Ulla Roed - Lisbeth Wilger
Kom. ud: Leo Roed - Erik Smitshuysen
Kirkekaffe: Anna og Erik Smitshuysen
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Dato

Lektor

Kommunions uddeler

2. september

Thanh Binh Nguyen Mariusz Zakrzewski

Mariusz Zakrzewski Jakob Lund

9. september

Hanne Jensen— Ascha Sebamalai Hanne Jensen— Vu Dinh Vo
Ratnam

16. september

Joan Madsen— Kirsten Hanberg

Nikica Mrsic - Lisbeth Sørensen

23. september

Ulla Roed—Lisbeth Wilger

Leo Roed— Anto Kukic

30. september

Margot Johansen—Mariusz
Zakrzewski

Mariusz Zakrzewski -Erik
Smitshuysen

Kirkekaffe 30/9

Sandra Pedersen, 24 41 44 99

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 vigtigt ved en sådan
valfart. Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje en stor
fælles bus i år. Men menighedsrådet har besluttet at leje minibusser, så alle kan
komme med. 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 våbenhuset 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.
17.00.
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Menighedsrådsvalget 18.3.2018
Nyvalgte medlemmer:
Filip Bekic, Ulla Roed, Annabell Rottenberg, Lisbeth Wilger, Hanne Marianne Jensen, Alexander Wilger
Suppleanter:
1. Patrick Winnith Rajkumar

2 Thanh Binh Nguyen

3. Jens Peder Roed

4. Jana Rajanikanth Aloysius

Konstituering af nyt menighedsråd 19.3.2018
Formand:

Ulla Roed

Næstformand: Filip Bekic
Sekretær:
Hanne M. Jensen
Øvrige:

Annabell Rottenberg
Lisbeth Wilger
Alexander Wilger

Som pastoralrådsmedlem for Kolding og Haderslev er udpeget
Leo Roed,
Kirkeskat
Vores bispedømme vil de kommende år igen komme til at mangle penge. Vi mister nogle sponsorater, idet beløb over 20.000 kr ikke kan afleveres anonymt, og nogle af vore hidtidige sponsorer ønsker ikke at
give tilskud hvis de ikke kan være anonyme.
Bispedømmets tilskud fra tips og lottemidlerne samt momsrefusionen
vil falde.
Med andre ord vi bliver nødt til selv at betale, og det er vi også gode til
her i sognet, men mange flere af menighedsmedlemmerne burde betale, ligesom man bør overveje om man selv betaler 1% af sin husstandsindkomst som det anbefales fra Biskoppens side.
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 letter regnskabsførerens arbejde.
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1. Hellige Kommunion Kr. Himmelfartsdag

Efter lang tids forberedelse, ledet af Joan og Lisbeth kunne disse 11 børn modtage den første Hellige Kommunion Kr. Himmelfartsdag.
Kirken var fyldt godt op og det blev en fantastisk oplevelse for både børn og pårørende.
Efter messen var børnene stillet på en række, og alle fra kirken kunne lykønske
dem.
I haven var der i forbindelse med en reception opstillet en pavillon med såvel
snack som drikkevarer.
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FIRMELSESUNDERVISNING
Glæd dig! Firmelseundervisningen begynder snart. Skal du efter sommerferien
begynde enten i 7. eller 8. klasse, så er det dig, det gælder.
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 Haderslev kl. 9.00 og Kolding kl. 14.00.

1.Hellige Kommunion 2019
I bedes allerede nu overveje, om jeres barn skal forberede sig til at
modtage den 1. Hellige Kommunion Kr. Himmelfartsdag den 30. maj
2019. Forberedelserne starter umiddelbart efter efterårsferien, så i næste udgave af sognebladet vil der være en tilmeldingsblanket.
Kontakt Joan eller Gregers hvis du vil vide mere.
Personalia:
Dåb:

Zofia Helena Vistisen
Sune Leo Nøhr Skorek
Angela Rachel Bermeo Karbo
Angelina Nirajan
Emil Noah Surmik Pedersen

18.02.2018
04.03.2018
18.03.2018
01.04.2018
29.04.2018

Tillykke til forældrene med deres barn
Begravelse: Ellen Nielsen

11.05.2018

Hun hvile i fred
Arbejdshold
Der mangler stadig personale til rengøringshold 4 — 9 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.
Sidste år blev der grundigt ryddet op i haven, så hvis ikke der er frivillige der vil
hjælpe med opfølgning vil sidste års arbejde være spildt—det kan ikke vente til
arbejdsdagen i august
Meld dig til Hanne Jensen, Ulla Roed eller Gregers
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Rengørings hold

Juni

1 Joan Madsen 21315908
Lisbeth Wilger 22 40 70 78

Juli

August

28

2 Mariusz og Malgorzata Zakrzewski
26 81 25 68 / 27 52 76 50
3 Henrik Henriksen 81522478
4 Her er der plads til et nyt hold
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 Her er der plads til et nyt hold
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
Elisabeth Sørensen 75 52 42 26
Margot Johansen 29 72 98 62
Hanne Jensen 51 25 32 53
Shamini Mariyapananando 42 31 16 30

Sept

8
9
25
29
14
22
11

Juni

9

Juli

August

Sept

11
18
8
1
29
25

23
16
2
30

15
4
22

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. august

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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