
 

JESU HJERTE KIRKE 
 

DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE 

 I RANDERS OG OMEGN 
 

SOGNEBLAD Juli – August 2020 2. årg. Nr. 10. 

 

SOMMER UDEN SOMMERFERIE 
 

I år er der sket mange ting, som på 

godt og ondt har revolutioneret 

vores liv, ikke mindst vores liv som 

katolikker. Heldigvis har vi fået lov 

til at åbne kirkerne igen, sådan at 

vi stille og roligt har kunnet 

genstarte vores aktiviteter, især 

søndagsmesserne og 

undervisningen, og vi håber, at vi i 

løbet af sommeren kan genoptage 

meget mere af det, som er rigtig 

vigtigt for os, nemlig aktiviteter, 

som styrker vores fællesskab i 

kirken.  

For mange af os bliver denne 

sommer fuldstændig anderledes 

sammenlignet med de forrige. 

Mange, som måske normalt plejer 

at rejse til udlandet og besøge 

familie og venner, vil i år holde 

ferie her i Danmark; andre vil slet 

ikke have nogen sommerferie, 

fordi de simpelthen ikke har råd 

eller tid til det, eller fordi de 

måske ikke føler, at en 

sommerferie i Danmark er en 

”rigtig” ferie. Holdningen kan være 

meget forskellig fra familie til 

familie og fra person til person.  

Den hellige Paulus siger i 

slutningen af sit liv: »Jeg har lært at 

nøjes med, hvad jeg har. Jeg 

kender til at have ringe kår, og jeg 

kender til at have overflod. I ét og 

alt er jeg indviet, både at være mæt 

og at sulte, både at have overflod 

og at lide mangel. Alt formår jeg i 

Ham, der giver mig kraft«. 

Vi kristne nøjes altså med det, vi 

har, og lever ikke i forventningen 

om, at der skal komme noget 

bedre. Selvfølgelig forventer vi at 

mødes med Vorherre den dag, vi 

skal dø, men til daglig er vi tilfredse 

med det, vi har, og med den tid 

Gud giver os. Denne måde at leve 



 

 

tiden på kan man kalde ”den 

forløste tid”. Som kristne er vi 

blevet forsonet med Gud, med os 

selv og med vores medmennesker 

– og også med vores historie og 

med vores tid. Tiden er blevet 

helliget af Gud. Alt er helligt for os. 

Salmen siger: »Jeg vil prise Herren 

til alle tider, min mund skal altid 

lovsynge Ham«. Sal 34,2. Hver tid 

har derfor både sin skønhed og sin 

plage.  

Når man ikke har haft dette 

befriende møde med Kristus, lever 

man tiden som en cyklus, noget 

som hele tiden vender tilbage til 

det samme. På den måde lever 

mange mennesker uge efter uge i 

forventningen til den næste 

weekend. De arbejder hele ugen, 

og de glæder sig til fredag aften, 

hvor de kan slappe af efter ugens 

slid og møje. Men når man endelig 

når til lørdag eller søndag morgen, 

så vokser angsten, fordi man er 

bevidst om, at mandagen igen 

nærmer sig. På den måde er man 

aldrig rigtig tilstede, når 

begivenheder sker, fordi man hele 

tiden retter opmærksomheden 

mod en fremtid, som forsvinder, 

så snart den kommer. Denne 

cykliske måde at leve tiden på er 

typisk for den hedenske 

mentalitet, som i dag mere og 

mere præger vores samfund. Hvor 

dette skema gælder for ugen, 

gælder det endnu tydeligere for 

året. ”Sommerferie” er for året 

helt det samme, som 

”weekenden” er for ugen. Derfor 

lever mange mennesker bevidst 

eller ubevidst i forventningen om, 

at skønt meget er slidsomt og 

trivielt, venter belønningen – 

Sommerferien - forude. Når den 

så kommer, er man allerede trist, 

fordi den desværre snart er 

overstået. Denne cyklus kan som 

sagt medføre en angst, som man så 

skal prøve at fortrænge og slippe 

væk fra ved at have det sjovt og 

glemme tiden: drikke sig fuld, tage 

stoffer eller gøre noget andet, som 

kan hjælpe den enkelte til at slippe 

væk fra den forbandelse, som tiden 

er. Tiden kan nemlig blive en 

forbandelse, fordi den meget 

ubarmhjertigt minder os om, at 

døden nærmer sig. Når man lever 

tiden på den måde, vil man prøve 

at kontrollere den så meget som 

overhovedet muligt ved f.eks. at 

planlægge alt og skrive alt ind i 

kalenderen. For sådan et 

menneske er uventede og 

uforudsete situationer – ligesom 

det vi oplever i disse måneder – et 

chok, noget som giver panik og 

angst eller depression.  

I år er der for mange af os ikke 

nogen sommerferie. Dette er, som 



 

 

alt det der sker, noget godt, som 

Gud i sit forsyn giver os som en 

gave fra Ham, for situationen kan 

være anledning til at sætte pris på 

det, vi i forvejen har og ikke så 

meget på det, som skal komme. 

Det er også en anledning til at 

takke Gud for den hverdag, som vi 

alt for ofte tager for givet. Man kan 

desuden bruge sin kreativitet og 

finde alternative måder at holde 

sommerferie på. Vi kan for 

eksempel hente inspiration hos 

Paven, som ikke plejer at rejse 

væk, han bliver bare i Rom, hvor 

han jo bor hele året. Men en del af 

juli måned bruger han til at ændre 

lidt på sine rutiner, måske sover 

han en halv times tid længere, end 

han ellers er vant til (han plejer at 

stå op meget tildigt om 

morgenen), han har måske færre 

møder og audienser end normalt, 

og han laver mange andre små 

ændringer, som kan gøre 

hverdagen lidt speciel og 

sommeragtig. Det er noget, han 

selv har fortalt flere gange. Mange 

har spurgt ham, hvorfor han ikke 

tilbringer sommeren i Castel 

Gandolfo, som hans forgænger 

Benedikt gjorde, eller rejser til et 

bjergområde i Norditalien, som 

Johannes Paul II gjorde i sin tid. 

Men Pave Frans bliver bare i Rom, 

fordi han kan lide byen. Jeg kan 

faktisk godt forstå, hvorfor han 

gør det: Jeg ville gøre det samme, 

hvis jeg kunne! 

 God sommer til alle.  

P. Stefano 
 

 

HVAD VI FORETOG OS… 
 

Da regeringen i forsøget på at 

afbøde smitten med coronavirus 

lukkede Danmark ned i 

begyndelsen af marts måned, blev 

borgernes tilværelse og dagligdag 

totalt ændret. Og det samme 

skete for Menighedsrådet og vores 

arbejde for kirken og dens 

medlemmer generelt. 

Normale og trivielle 

arbejdsopgaver blev erstattet af 

”krisestyring” og løsning af 

forefaldende problemer i et tæt 

samarbejde mellem Menighedsråd 

og vores præster. Bispekontoret 

lukkede også ned, og pludselig 

befandt vi os i et vakuum, hvor der 

end ikke var svar på det vigtigste 

spørgsmål: 

 

Hvor lang tid kommer denne 

situation til at vare? 

 



 

 

Vi fik besked på, at kirken skulle 

lukkes, og alle messer, 

sammenkomster, undervisning og 

øvrige møder skulle stilles i bero. 

Efter ganske kort tid besluttede p. 

Stefano og p. Davide, at nok skulle 

kirken lukkes, men de ville stadig 

stå til rådighed i forbindelse med 

skriftemål og personlige samtaler, 

ligesom de fortsat tog på 

hjemmebesøg hos de medlemmer, 

som ønskede det. 

Menighedsrådet valgte at gøre sig 

nyttigt ved at løse en række 

praktiske opgaver. Våbenhuset 

blev renoveret, pulpituret blev 

frisket op, lofter og vægge i 

lokalerne i kælderen blev malet, og 

der blev truffet aftale om en ny og 

effektiv udluftning af ”tørrerum” 

og toilet i kælderen. Stormskader 

på kirkens tårn og tagrender blev 

udbedret – og da vores 

forsikringsselskab efter lange 

overvejelser besluttede at 

anerkende disse skader som 

værende stormskader, valgte man 

samtidig til vores store glæde at 

afholde udgifterne.  

I løbet af de seneste tre måneder 

er græsset blevet slået, ukrudt er 

fjernet, og fliser og fortov er 

blevet fejet. Vi siger tak til alle de 

medlemmer af menigheden, som i 

perioden har lagt vejen forbi vores 

kirke, og som har hjulpet med 

renholdelsen af Mariahaven, p-

pladsen og udendørsarealerne i 

øvrigt, og tak til alle, som deltog i 

arbejdsdagen den 27. juni, hvor 

Jesu Hjerte Kirke fik en tiltrængt 

overhaling både udvendig og 

indvendig. 

Ganske få dage inde i 

”coronatiden” fandt vi ud af, at vi 

manglede redskaber til at komme i 

forbindelse med menighedens 

medlemmer, når det nu ikke var 

muligt at holde en fysisk kontakt. 

Derfor har vi taget initiativ til at 

oprette en mail-adresseliste, sådan 

at Menighedsrådet via 

medlemmernes mailadresse eller 

telefonnummer kan henvende sig, 

når der måtte være behov for det. 

Listen kan også bruges til at 

udsende f.eks. nyhedsbreve og 

sogneblade. Det er desuden muligt 

at give besked om aflysninger eller 

genstart af aktiviteter, når det er 

aktuelt, og lige nu overvejer vi, om 

listen også kan bruges, når der er 

behov for at anmode om frivillig 

assistance til konkrete 

arbejdsopgaver.  

 

Det er vigtigt for os at oplyse 

om, at såfremt man ønsker 

det, kan man altid blive slettet 

fra listen ved at henvende sig 

til p. Stefano eller til 

Menighedsrådet. 



 

 

 

Desuden kan vi oplyse om, at 

vores kirke er blevet begunstiget 

med en mindre arv fra Sverige. Vi 

overvejer, om beløbet skal bruges 

på indkøb af ramper for at lette 

adgangen til kirken for bl.a. 

kørestolsbrugere, og vi 

undersøger i disse dage, om de 

praktiske udfordringer i den 

forbindelse kan løses. 

Endelig vil vi beklage, at det ikke 

har været muligt at samle et 

tilstrækkelig stort antal deltagere 

til et sommermøde i 

Tirsdagsklubben, hvor det var 

tanken at afslutte sæsonen på en 

god og festlig måde. Vi vender 

tilbage med forslag til mødedatoer 

og program i begyndelsen af 

september, hvor vi forventer at 

genstarte Tirsdagsklubben. 

Vi ønsker alle menighedens 

medlemmer en glad og velsignet 

sommer. 

På Menighedsrådets vegne 

 

Flemming Kurdahl 

Formand 

BEMÆRK: 
Ved alle messer og andre møder gælder de generelle, 

nationale retningslinjer, som pr. 1. juli er: 

DER MÅ VÆRE 1 person pr. 2 kvm i vores kirke, og der skal 

være afstand mellem deltagerne: 

* 1 meter, hvis der ikke synges 

* 2 meter, hvis der synges 

Om søndagen vil der indtil videre blive fejret to messer: 

 

KL. 10.00 MED SALMESANG: PLADS TIL 37 PERSONER 

MED 2 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE. MAN 

SIDDER PÅ DE AFMÆRKEDE PLADSER PÅ BÆNKENE OG 

STOLENE. 

 

Kl. 12.00 UDEN SALMESANG: PLADS TIL 74 PERSONER 

MED 1 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE: DER 

SIDDER TRE PERSONER PÅ HVER RÆKKE (BÆNKE OG 

STOL) 

 

Ved indgangen vil der være personer, som sørger for, at 

anvisninger og regler bliver overholdt. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILEPAY 66443 
Bør kun benyttes til overførsel 

af kollekt. Hvis denne 

betalingsform dækker et andet 

formål, skal det fremgå i tekstfelt
 

 

  

 

 



 

 

 
 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

 

Jesu Hjerte Kirke  

Thorsgade 22, 8900 Randers C 

Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk 

E-mail: randers@katolsk.dk   

Tel: +45 86429730 

Torsdag er kontoret lukket 

 

Konst. sognepræst: p. Stefano Tarquini,  

Thorsgade 22, 8900 Randers C.  

E-mail: ste@katolsk.dk 

Mob: +45 91457615   

 

Andenpræst: P. Davide De Nigris  

E-mail: d.denigris@katolsk.dk 

Mobil: +45 81 71 66 70  

 

Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl  

E-mail: flemming.kurdahl@gmail.com 

Mobil: +45 23 30 49 12 

 

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann, 

E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tel: +45 86 39 86 68 

 

Sognebladets redaktør: Annette Høyrup 

E-mail: annette@profeti.dk 

Mobil: +45 30 23 23 60 
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