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SOGNEPRÆSTEN SKRIVER
Kære menighed,
Julen er, ifølge en velkendt talemåde, hjerternes fest — eller sagt på en lidt anden
måde, så er julen en tid hvor vi først og fremmest bliver mindet om hvor stor en
kærlighed Gud har til os, og at den kærlighed som vi selv modtager også er én som
vi skal forsøge at dele med andre mennesker.
Kærligheden kan ikke isoleres, og den bør heller ikke begrænses; snarere tværtimod
er julen en påmindelse til os om, at vi som mennesker ikke bare lever for os selv, men
at vi først og fremmest lever for Gud og for andre mennesker. Gud kom til os, fordi
at han ønskede at være os nær, og særligt af denne grund minder julen os om, at vi
også skal forsøge at være dem nær som måske mest af alt har det svært.
Måske kender vi nogen som kæmper med visse problemer i deres liv, eller at de blot
har ondt i sjælen — vi tænker måske ikke altid over at selv et opmuntrende ord eller
en kærlig hjælpende hånd kan være dét som gør forskellen for et andet menneske. Vi
ser heller ikke altid frugten af vores gode gerninger, og måske er det heller ikke så
dårlig en ting endda, fordi vi kunne jo risikere at det ville stige os til hovedet.
”Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse
kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” (Matt 6,3-4).

Evangelisten Johannes siger, at ”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er
kærlighed” (1 Joh 4,8). Kærligheden kender ingen grænser, hvis blot vi lader os lede af
den i vores liv som troende mennesker. At udleve kærligheden kræver, at vi på intet
tidspunktet tænker hvad vi selv får ud af at elske, fordi kærligheden kan kun
eksistere hvis den gives til andre uden forbehold.
Selvom vi nu befinder os i den kolde og mørke vintertid, så er især juletiden som et
lys der skinner i mørket — det er en tid hvor vi først og fremmest skal lade Kristi lys
trænge ind i vores indre, og dérfra sørge for at det så kan blive til gavn for andre.
Det er min bøn, at vi alle hver især i den kommende juletid må kunne være en slags
omvandrende lys der kan formå at skinne for andre i det mørke som til tider kan
omslutte os mennesker. Vi har alle brug for lys, ikke bare fra Gud, men vi har om
noget også brug for lyset fra andre mennesker.
Må Guds lys skinne igennem os alle smmen, så vi samtidig må blive til lyslevende
eksempler på den store kærlighed Gud har til alle mennesker.

Med ønsket om en glædelig jul samt et velsignet 2023!
I Kristus,
Pastor Jan
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kære alle,
Tirsdag den 8. november holdt menighedsrådet møde, og det kom jo selvfølgelig til
at dreje sig en del om vores julemarked. Vi syntes selv at der har været har ret godt
styr på planlægningen og har heldigvis fået meget hjælp og råd fra dem der førhen
har planlagt det. Alligevel er der ret meget arbejde og planlægning, så tak til alle der
har hjulpet til og som meldte sig til at hjælpe til selve julemarkedet.
Vi har fået varme i kirken, undervisningslokaler og menighedssalen igen. Det viste
sig, at den vvs’er, der skulle tømme vores varmtvandsbeholder havde skruet helt
ned på for fjernvarmen. Men nu kører det hele heldigvis upåklageligt igen.
Desværre havde jeg Corona da der lige før efterårsferien var udflugt til Roskilde
Domkirke, men jeg har fået fortalt, at det var en rigtig hyggelig og spændende tur.
Vores organist Finn Evald var guide i domkirken og kunne fortælle mange
spændende ting. Tak til Finn og dem der arrangerede turen.
Lørdag den 5. november, var der messe med de syges salvelse i Helsingør, det var et
samarbejde mellem Helsingør og Hillerød menigheder. Der var mødt en del fra
begge menigheder og efter messen, hvor der var en hel del der modtog de syges
salvelses-sakramente, var der hygge med sandwich, kaffe, kage og flødeboller. Georg
Høhling fortalt om Lourdes og den hellige Bernadette. Der var også tid til at sidde og
”sludre” med hinanden, rigtig hyggelig dag.
Besøgstjenesten er ikke lagt i mølposen — p. Jan har besøgt flere af dem som stod på
den gamle liste, for at undersøge hvad behovet er. Er der brug for hjælp til at komme
til kirken, eller er der brug for hjemmebesøg med Den Hellige Kommunion,
skriftemål eller andet. Vi melder mere ud så snart at det kan komme i gang.
Der er jo selvfølgelig mange andre ting, der bliver drøftet i menighedsrådet, men det
bliver nok for langt at berette om her, så til kirkekaffen, på et tidspunkt i det nye år,
vil menigheden blive mere informeret om regnskab, budget og om alle de andre ting,
der er blevet drøftet på menigheds-rådsmøderne.
Til sidst vil jeg også lige fortælle, at der har været afholdt generalforsamling i den
lokale DUK-forening, (Danmarks unge katolikker). Der har ikke rigtig været nogen
aktivitet i lokalforeningen, men nu er der en lille flok unge mennesker, der gerne vil
stå for at arrangere forskellige arrangementer her i vores menighed. Menighedsrådet
bakker selvfølgelig helt op om initiativet og vil gerne støtte og hjælpe hvor vi kan.
Tak til de unge, og tillykke til den nye lokale DUK-formand, Marie-Therese Høhling.
Læs mere om de mange spændende tiltag i DUK-foreningen i dette sogneblad.
De bedste hilsener, et godt julemarked, en velsignet adventstid og en rigtig god jul,
når vi når så langt, fra menighedsrådet.
Claus Bønnelycke, Menighedsrådsformand
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ADVENTSRETRÆTE — LØRDAG DEN 3. DECEMBER
I Adventstiden forbereder vi os til at fejre Jesu fødsel, og selvom mange i løbet af
december har travlt med alle juleforberedelserne, så er det også vigtigt at vi husker
på den åndelige forberedelse til at fejre Jesu fødsel.
Der vil derfor blive afholdt en retrætedag for vores to nordsjællandske menigheder,
LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 10-14, her i Sankt Vilhelms Kirke. Vi har inviteret
diakon Kaare Nielsen til at komme og være retræteleder, og han vil indlede retræte
med et oplæg, hvorefter resten af tiden vil byde på bl.a. bøn, tilbedelse, messe samt
mulighed for en personlig samtale eller skriftemål.
Så tag endelig nogle timer ud af din travle december måned, og und dig selv et par
timer i bøn og indre ro...Vi skal nok også sørge for en let frokost samt kaffe & kage.
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG — og retræten er gratis for alle!

STATUS PÅ RENOVERINGSPROJEKTER
I forrige nummer af sognebladet blev det nævnt, at vi i menigheden har adskillige
planlagte renoveringsprojekter undervejs, som tilsammen kræver en hel del penge
for at kunne blive realiseret. Projekterne forventes at blive til virkelighed frem mod
sommeren 2023—og her i starten af november blev det første projekt klaret.
Mandag den 7. november fik vi langt om længe skiftet vores varmtvandsbeholder,
som havde været ude af drift siden august, og som betød at der hverken har været
varmt vand, endsige varme i radiatorerne førend varmtvandsbeholderen kom på
plads—så nu kan vi endelig begynde at få lidt varme i kirken igen.
Samtidig vil vi også gerne takke alle som indtil videre har støttet projekterne. Vi har i
skrivende stund (medio november) modtaget lidt over 10.000 kr. i bidrag fra menighedens medlemmer—et STORT TAK til hver og én som indtil videre har bidraget.

-5-

HILLERØD UNGE KATOLIKKER (HUK) - KOM OG VÆR’ MED!
Kære børn, unge og forældre i Sankt Vilhelms menighed,
Vi er fire unge fra menigheden, som har genopstartet lokalforeningen HUK Hillerød Unge Katolikker, der en del af DUK - Danmarks Unge Katolikker. DUK er
en national katolsk børne- og ungdomsorganisation, hvis vision er at skabe et katolsk
fællesskab for børn og unge i Danmark.
HUK bliver et samlingspunkt, hvor børn og unge fra menigheden kan dele deres tro
med andre jævnaldrende, skabe nye venskaber og samtidig have det sjovt sammen
til de forskellige aktiviteter og arrangementer, som HUK vil afholde.
HUKs bestyrelse består af Andreas Høhling, Beatrice Segoufin, Marie-Therese
Høhling (formand) og Filip Høhling. Vi er alle medlemmer af DUK og har deltaget i
mange af DUKs børne- og ungdomsarrangementer. Derudover har tre af os været
ledere på DUKs lejre og arrangementer.
Gennem DUK har vi skabt mange gode venskaber, lært en masse om vores tro og er
ligeledes blevet styrket i vores tro. Vi ønsker derfor at være med til at skabe
rammerne for, at Sankt Vilhelms børn og unge også må få disse oplevelser.
Vi glæder os til at lave aktiviteter og arrangementer for menighedens børn og unge.

Hvis man har spørgsmål eller forslag til aktiviteter eller andet så tag endelig fat i os.
Find os på Facebook, ”HUK - Hillerød Unge Katolikker” og Instagram,
”hilleroedungekatolikker” hvor vi løbende opdaterer med kommende aktiviteter
og arrangementer.
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TILBEDELSEN RYKKES TIL TORSDAGE — FRA 1. JANUAR
Siden sommerferien har vi fast haft sakramental tilbedelse hver anden fredag i de
lige uger, men af praktiske grunde vil dette fra og med det nye år blive ændret til i
stedet at være om TORSDAGEN I DE LIGE UGER, på samme tidspunkt, dvs. kl. 17-18.
Der vil som altid være mulighed for at komme til skriftemål ifm. tilbedelsen.

TAK FOR STØTTEN TIL KOLLEKTERNE
Som de fleste ved indsamles der kollekt under offertoriet til højmessen om søndagen,
og nogle gange går kollekten ikke til menigheden, men i stedet til en bestemt
organisation eller et andet bestemt formål inden for Kirkens rammer.
Vi har i løbet af de seneste par måneder haft flere særlige kollekter, som vi gerne vil
takke for — I kan herunder se hvor mange penge der er kommet ind til disse særlige
indsamlinger.
• Søndag den 18. september (Katolsk Menighedspleje)

1.243 kr.

• Søndag den 30. oktober (Missio—verdensmissionen)

1.634 kr.

• Søndag den 13. november (Peterspengene)

1.658 kr.

FASTETIDEN STARTER — ASKEONSDAG DEN 22. FEBRUAR
Askeonsdag den 22. februar begynder fastetiden, hvilket markeres ved messen kl. 17,
hvor vi traditionelt velsigner og modtager asken på hovedet som et tegn på vores
menneskelige skrøbelighed og dermed som tegn på den stadige omvendelse til Gud.
På torsdagene i de lige uger har vi korsvejsandagt kl. 16:30 efterfulgt af tilbedelse i
tidsrummet kl. 17-18, hvor der også vil være mulighed for skriftemål.
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STØT BØRN MED HANDICAP I VIETNAM
Det er nu over 20 år siden Sankt Vincent Grupperne startede med at støtte
børnehjemmet ’House of Hope’, i Hue city, Vietnam. House of Hope blev grundlagt i
1996 af søsterordenen 'Lovers of the Holy Cross Congregation’ for at tage imod de
børn med handicapog de forældreløse børn, der blev forladt fra hospitalet. De
modtog også børn med handicap fra de fattigste familier, der ikke havde mulighed
for at passe dem.
Bostedet tilhører ’Holy Cross Congregation’, så personalet og lærerne er
menighedens nonner og nogle frivillige. De tager sig af børnene, underviser dem og
giver fysioterapi til de børn, der har handicap. De hjælper også de forældreløse i de
almindelige skoler. Pt. er der 59 børn på bostedet - 20 forældreløse og 39 med
forskellige handicap, bl.a. udviklingshæmmede, hjerneskadede, og børn, der er ude
af stand til at høre og tale. Driftsomkostningerne er på ca. 350.000 kr om året. Heraf
bidrager Sankt Vincent Grupperne årligt med ca. 45.000 kr.
Driftsomkostningerne dækker:
• Skolepenge for de forældreløse børn i normalskolen.
• Udgifter til mad og hygiejneartikler.
• Udgifter til pasning, ernæring, lægeundersøgelser hver måned, medicin til børn
med handicapog svage børn.
• Udgifter til fysioterapi til alvorligt handicappede hver uge.
• Sightseeing for børnene & skolematerialer til børnene.
Personalet i House of Hope på 25 personer består af: 16 søstre, 2 fysioterapeuter, en
læge og nogle unge frivillige. Det beløb, som SVG støtter med, bruges til de daglige
rutiner på House of Hope for personalet, de forældreløse børn og børnene med
handicap. Til de forældreløse børn er det skolepenge, mad og skolematerialer. Til
børnene med handicap er det gebyr for pasning, fysioterapi og mad. Du kan hjælpe
børnehjemmet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller
MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ”Vietnam I”.
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SOGNEKALENDER FOR DECEMBER — FEBRUAR
DECEMBER
Fredag

2/12

KL.

17:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)

Lørdag
Søndag

3/12
4/12

KL.
KL.

10:00
9:00

Adventsretræte
Højmesse (2. søndag i Advent)
- Sogneundervisning efter højmessen

Tirsdag

6/12

KL.

16:30

Studiegruppe om Kirkens Katekismus

Onsdag

7/12

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (u/ Vesper)
- Vigiliemesse til ”Marias uplettede undfangelse”

Lørdag
Søndag

10/12
11/12

KL.

16:00
KL. 11:00

Messe på engelsk — Mass in English
Højmesse (3. søndag i Advent—”Gaudete”)
- Kirkekaffe efter højmessen

Onsdag

14/12

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (m/ Vesper)

Fredag
Søndag

16/12
18/12

KL.

17:00
KL. 9:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)
Højmesse (4. søndag i Advent)
- Sogneundervisning efter højmessen

Onsdag

21/12

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (m/ Vesper)

KL.

14:00

Julemesse

KL.

16:00

Messe på engelsk — Mass in English

JULETIDEN BEGYNDER
Lørdag

24/12

Søndag

25/12

KL.

13:00

Onsdag

28/12

KL.

16:30

Højmesse (Juledag)
- OBS! Bemærk tidspunktet.
Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (u/ Vesper) - ”De uskyldige børn”

Torsdag

29/12

KL.

17:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)
- OBS! Rykket fra fredag den 30/12.

Lørdag

31/12

KL.

15:00

Taksigelsesmesse for året der gik

KL.

16:30

Messe på engelsk — Mass in English

MED ØNSKET OM ET VELSIGNET ANNO
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2023...!

SOGNEKALENDER FOR DECEMBER — FEBRUAR
JANUAR
Søndag

1/1

KL.

13:00

Højmesse (Jomfru Maria, Gudsmoder)
- OBS! Bemærk tidspunktet.

Tirsdag

3/1

KL.

16:30

Studiegruppe om Kirkens Katekismus

Onsdag

4/1

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

Søndag

8/1

KL.

17:00
11:00

Messe (m/ Vesper)
Højmesse (Hellig Tre Konger)
- Kirkekaffe efter højmessen

Onsdag

11/1

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (m/ Vesper)

17:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)

16:00
KL. 9:00

Messe på Engelsk — Mass in English
Højmesse (Herrens dåb)
- Sogneundervisning efter højmessen

Torsdag

12/1

KL.

Lørdag
Søndag

14/1
15/1

KL.

DET ALMINDELIGE KIRKEÅR BEGYNDER
Onsdag

18/1

KL.

16:30

KL.

Rosenkrans

Søndag

22/1

17:00
KL. 11:00

Onsdag

25/1

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (m/ Vesper)

Torsdag
Søndag

Messe (m/ Vesper)
Højmesse (3. alm. søndag)

26/1
29/1

KL.

17:00
KL. 9:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)
Højmesse (Sankt Ansgar)
- Sogneundervisning efter højmessen

1/2

KL.

Rosenkrans

FEBRUAR
Onsdag

16:30

KL.

Søndag

5/2

17:00
KL. 9:00

Messe (m/ Vesper)
Højmesse (Kyndelmisse)
- Sogneundervisning efter højmessen

Tirsdag

7/2

KL.

16:30

Studiegruppe om Kirkens Katekismus

Onsdag

8/2

KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (m/ Vesper)
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SOGNEKALENDER FOR DECEMBER — FEBRUAR
FEBRUAR (FORTSAT)
Torsdag
Søndag

9/2
12/2

KL.

17:00
KL. 11:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)
Højmesse (6. alm. søndag)

Onsdag

8/2

KL.

Rosenkrans

16:30

KL.

Søndag

19/2

17:00
KL. 9:00

Messe (m/ Vesper)
Højmesse (7. alm. søndag)
Fastelavn: Vi slår ”katten af tønden” efter messen

FASTETIDEN BEGYNDER
Onsdag

Torsdag

22/2

23/2

ASKESONDAG: FASTE– OG ABSTINENSDAG
KL.

16:30

Rosenkrans

KL.

17:00

Messe (u/ Vesper)
- Vi modtager denne dag asken på hovedet

KL.

16:30

Korsvejsandagt

KL.

Søndag

26/2

17:00
KL. 11:00

Tilbedelse (Mulighed for skriftemål)
Højmesse (1. søndag i Fastetiden)
- Kirkekaffe efter højmessen

OBS! Kalenderen er med forbehold for ændringer...
...evt. ændringer eller aflysninger annonceres så vidt muligt ved
søndagsmesserne, opslag i våbenhuset samt via sociale medier.

Husk, at du kan bidrage til
kollekten via MobilePay...
Find os på Facebook
www.facebook.com/SanktVilhelmHilleroed

- 11 -

- 12 -

