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Nyt om Sognet
Ændringerne i kirkebygningen, som blev omtalt i forrige sogneblad, er kommet
nærmere en fuldførelse. Køkkenet, som er indrettet i det tidligere lagerrum, er nu
næsten færdigt. Det nye menighedslokale er allerede taget i brug, ligesom det
mindre værelse med toilet/bad. Det projekterede ekstra toilet i gangen til
menighedslokalet er dog endnu ikke påbegyndt. Kirkerummet har fået nye stole til
præsterne nær alteret, samt ny belysning direkte over alteret, og den nye læsepult
får fast mikrofon. Pastor Peters bolig er færdigindrettet.
Kirken har også fået ny organist i december, Anja Kjærstad, som afløser af Vu, der
har tjent trofast i mange år. Vi siger velkommen til Anja og alt godt fremover for Vu.
Vil du i kontakt med sognepræst pastor Michael Hornbech-Madsen, pastor Kim
Thang (Peter) Nguyen, menighedsrådets formand, kasserer, samt registrant, kan du
finde telefonnummer og mailadresse bagest i dette blad, i vedlagte kalender og på
sognets hjemmeside under www.sanktnikolaj-hvidovre.dk . Vi gør opmærksom på,
at det gamle fastnet telefonnummer, 3678 2790, er ophørt.
Sognets messetider er som anført i kalenderen:
Mandag – fredag messe kl. 8
1. lørdag i måneden, dansk/vietnamesisk messe kl. 15.
Øvrige lørdage messe kl. 17. 3. lørdag i måneden vietnamesisk messe.
Søndage højmesse kl. 10 og polsk messe kl. 12.30. Eventuelle ændringer vil blive
meddelt ved højmessen.
Fastelavnfest
Efter højmessen søndag 11. februar afholdtes tøndeslagning for børnene og
efterfølgende kaffe og spisning for alle. Det blev en dejlig begivenhed med
festklædte og forventningsfulde børn, der kappedes om titlerne som k attekonge og
–dronning, tilskyndet af de stolte forældre.
Vietnamesisk Nytår fejret
Søndag 18. februar kunne sognets vietnamesiske gruppe fejre det vietnamesiske
nytår, hvor det nye ”Hundens” år begynder. Det blev markeret ved en velbesøgt fest
i menighedssalen, hvor alle nød godt af den vietnamesiske gæstfrihed og den
dejlige og spændende mad. En stor tak til den vietnamesiske gruppe med ønsket
om Godt og Lykkebringende Nytår.
1. kommunion
I forbindelse med højmessen Kristi Himmelfartsdag torsdag 10. maj kl. 10 modtager
3 unge mennesker 1. kommunion.
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Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter højmessen kl. 10 søndag 6. maj og søndag 3. juni.
I april måned udgår kirkekaffen, da 1. søndag er Påskedag, og i juli måned er der
som følge af feriemåneden ingen kirkekaffe.
Skt. Nikolaj Sogns regnskab for 2017
Sognets regnskab for 2017 viser et overskud på kr. 34.000 mod budgetteret kr.
126.000. Det lidt lavere resultat skyldes nyanskaffelser i forbindelse med
renoveringen af lokalerne. Der er fortsat en god, konstant tilslutning blandt
menigheden til kirkeskatteordningen og en stabil, uselvisk gavmildhed med
kollekter. En hjertelig tak til menigheden for denne støtte, som forhåbentligt kan
være til inspiration for andre om at slutte op om både kirkeskatteordningen og
kollekten. En særlig tak til de vietnamesere, der har brugt megen fritid på opsætning
af nye køkken og dermed også sparet penge for menigheden. Der budgetteres med
et underskud på kr. 36.000 i 2018, da der stadig vil være behov for nyanskaffelser
og indretningsmæssige ændringer.
Menighedsrådsvalget 2018
Syv kandidater var opstillet til Menighedsrådsvalget i vort sogn, nemlig
Maria Pia Igwebuike, Jette Kromayer, Birgitte Anne Mohrsen, Ole John Mohrsen,
Van Thao Nguyen, Marek Rogowski og Derick S. Tatah. Valgresultatet blev som
følger:
1. Jette Kromayer
formand & kasserer
2. Ole John Mohrsen
sekretær
3.Birgitte Anne Mohrsen
4. Van Thao Nguyen
næstformand
5. Pia Igwebuike
6. Marek Rogowski
7. Derick S. Tatah
suppleant
Valgdeltagelsen var relativ lav, nemlig 9,2% af registrerede stemmeberettigede.
Menighedsrådet har konstitueret sig 3. april som vist ovenfor, medens Derick
indtræder som suppleant til rådet.
Sognets nye hjemmeside
Sognet har oprettet egen hjemmeside på adressen www.sanktnikolaj-hvidovre.dk
Hjemmesiden indeholder oplysninger om messetider og anden relevant information,
så besøg den hyppigt.
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*************************************************************************

Sognebladet udgives af Skt. Nikolaj Sogn, Strøbyvej 2, 2650 Hvidovre.
Sognets bank: Danske Bank konto: 4183-7065590
Messetider:
mandag – fredag messe kl. 8
søndag kl. 10 højmesse, polsk messe kl. 12.30

1. lørdag i måneden dansk-vietnamesisk messe kl. 15,
øvrige lørdage messe kl. 17. - 3. lørdag vietnamesisk messe.
Skriftemål efter aftale med sognepræsten.
Sognepræst Michael Hornbech-Madsen
træffes efter aftale
mobil: 2999 5934
e-mail: hornbech-madsen@netmail.dk
Pastor Kim Thang (Peter) Nguyen
mobil: 5383 7171
e-mail: petkimthang296@yahoo.com
Menighedsrådsformand
Jette Kromayer
mobil: 2481 7958
e-mail: jette@kromayer.dk
Regnskabsfører
Michael Keller
mobil: 2170 8430
e-mail: michael.keller@youmail.dk
Redaktion/Registrant: Ole John Mohrsen
mobil: 2090 1609
e-mail: ole.mohrsen@mail.dk
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