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Eftertanken
v/Olav Jensen
sognepræst 1963 - 1973

En åben
KIRKEDØR
Det er ikke underligt, at kirkekomitéen og de
mennesker, som gennem årene har lagt kræfter og kærlighed ind i det arbejde, det er at
få rejst en ny kirke, nu er lykkelige, fordi det
lykkedes. Om få dage er målet nået, og dørene til Fredens Kirke åbnes. Med de byggeforhold, vi har i vort land, er der ganske særlig grund til at være taknemmelige og glade.
Der er andre steder, hvor man også trænger til
nye kirker, men hvor byggestoppet indtil videre
hindrer villige kræfter i at nå målet.
Alle, som har arbejdet på byggepladsen, har ydet
deres bedste, og vi er arkitekter og håndværkere
taknemmelige, fordi der blev præsteret en indsats med interesse og lyst, således at vi får en kirke, der med sine rene linjer og smukke udførelse kan danne den helt rigtige ramme om det menighedsliv, der her skal udfolde sig.
Som kirken ligger der med de to lave fløje ud mod
alfarvej, kan jeg ikke lade være med at sammenligne den med et par åbne arme. Det er kirkens
funktion at være det, så sandt som det var dens
Fredens Kirke – tlf. 9712 4895
Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
Træffes bedst man.– tor. kl. 10-12.30
kirken@fredenskirke-herning.dk
www.fredenskirke-herning.dk
Kirken er åben dagligt 7.30 - 18.00
Sognepræst Alex Dahl Nielsen
H.C. Ørsteds Vej 77, 7400 Herning
Tlf. 9712 2304 - adni@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
– dog bedst tirsdag til fredag mellem
11.30 og 12.30.
Sognepræst Bo Gimm
Køgevej 12, 7400 Herning
Tlf. 9712 7645 - basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag –
Lørdag/søndag bedst efter aftale.
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Herre, der sagde: Kom hid til mig, alle I, som er
trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Den åbne kirkedør fører ind i den helligdom,
hvor Gud selv møder os med sin fortrolighed
gennem ordet. Fra prædikestol skal der peges på
døbefont, hvortil de små skal bæres og lægges i
Guds åbne favn. Og der skal peges på nadverbordet, som er himlens bord rejst på jord, og
hvorover der står skrevet: Kom, som du er! Der er
højt til loftet i Fredens Kirke. Her skal lovsangen
lyde kraftigt - til Guds ære. Men her kan også det
beklemte hjerte få luft, når der synges:
Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender.
Det skal være mit ønske ved indgangen til præstegerningen ved Fredens Kirke, at alt det, der
skal gøres i og ud fra denne kirke, må være et
vidnesbyrd om, at hos Gud står døren åben i
glæde og i sorg. Min kone og jeg glæder os til
sammen med de mange medarbejdere, vi véd,
der findes, at være med i fællesskabet i menigheden. Det vil vi gøre i tillid til, at vi altid er velkommen til med hinanden at øse af Guds rige
forråd. For det passer stadig:
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.
gengivet fra det allerførste kirkeblad,
september 1963

Alle henvendelser vedrørende
dåb, bryllup og navneændringer
bedes rettet til:
Kordegne-kontoret
ved Per Damgaard og Laila Nielsen
Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
Tlf. 9712 2338
pda@km.dk
Kontortid:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 – 17.00
Kirketjener Kaj Buchhave
Hovedvejen 20,
7490 Aulum
Tlf: 2393 2794 - privat: 9747 2794
marienborg.aulum@gmail.com
Mandag er fridag

Organist Annette Søvndal
Nørholmvej 4,, 7400 Herning
Tlf. 6122 3123
organisten@mail.dk
Sognemedhjælper Benny Nielsen
Baldersvej 19, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Tlf: 2151 7559
bbn@fredenskirke-herning.dk
Sognemedhjælper Kurt Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding, 7400 Herning
Tlf: 9712 4895 - privat: 4215 2244
kkj@fredenskirke-herning.dk
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.
Ansvarshavende redaktør:
Kurt Jeppesen
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Fredens Kirke fylder 50 år
Søndag d. 15. september 1963 blev Fredens Kirke indviet. Derfor kan vi d. 15. september i år fejre 50 års jubilæum.
Vi markerer dagen med en festlig jubilæumsgudstjeneste med efterfølgende festligt samvær.
Du er hermed inviteret til at være med - og herunder kan du læse mere om arrangementet.
Vi glæder os til at se dig!
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Dagens program:
10.00
Høst– og jubilæumsgudstjeneste
11.45
Kirkefrokost (gratis)
12.45
Samling i kirken med forskellige indslag
Indslag til festen:
Under samlingen i kirken efter frokosten, vil der være forskellige musikalske indslag. Blandt andet håber vi at tidligere medlemmer af kirkens kor vil synge for os - og vi skal alle sammen
være med til at fremføre en fællessangs-kantate, som bliver skrevet til lejligheden.
Udover de musikalske indslag, vil der være mulighed for at komme med små indlæg, blot man forinden henvender sig til Oda Sørensen på oda.soerensen@gmail.com eller 2175 7706.

Jubilæums-udstilling:
I hele september vil der i våbenhuset hænge en jubilæumsudstilling med glimt fra de første 50 år af kirkens liv

Kom og
!
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e
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Jubilæumsgave:
Som andre fødselarer har vi også i
Fredens Kirke en ønskeseddel. Vi
ønsker os økonomisk hjælp til instrumenter og mikrofoner til det
rytmiske børnekor, som vi starter
op i september. Du kan læse mere
om koret på side 11.
Der vil blive mulighed for at give
en gave på selve dagen, men du
kan også komme forbi kirkens kontor forinden, eller indbetale et beløb på vores jubilæumskonto i Handelsbanken:
Reg.nr. 7620 Kontonr. 2079 612

Tilmelding til kirkefrokosten:
For at være sikre på, at der er mad nok til alle, vil
vi meget gerne bede om tilmelding til kirkefrokosten. Tilmeld jer til kirkens kontor på 9712 4895 eller kirken@fredenskirke-herning.dk eller på listen
i kirken. Det skal ske senest d. 6/9. Frokosten er
gratis!
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Fredens Kirke anno 2013
I foråret kom det frem i medierne, at over 60 % af danskerne ikke kendte deres
sognepræst. Derfor satte vi os for, at vi ville præsentere kirkens præster og øvrige
medarbejdere i dette jubilæumsnummer. Så her er de:

Benny
Bjerregaard
Nielsen
Sognemedhjælper
Hvorfor valgte du dit
nuværende job?
Jeg har lyst til at være med til at lave kirke
og arbejde med form
og fornyelsen i kirken.
Ikke kun i gudstjenesten, men også i alle
afskygninger af kirkens aktiviteter i løbet af ugen.
Favorit-film?
The Boone Dogs Saint er den film, jeg har set flest gange,
men et stort indtryk gjorde filmen ”Crash” af Paul Haggis.
Yndlingsbog?
Bibelen - et helligt svar, det ved jeg godt, men det er
den, jeg læser mest i. Der er også mange andre gode bøger :-)
Hobby?
Løb, cykling, klatring, svømning, spille musik, være
ude i naturen.
Din bedste rejse:
Helt klart et halvt år i New Zealand med ”Ungdom
med Opgave” i 2010. En blanding af ferie, skole og
arbejde.
Dine ønsker for kirkens fremtid:
At Fredens Kirke bliver endnu mere som en nær familie med tættere kendskab til hinanden og Gud, og
hvor familien indeholder børn, unge, voksne og bedsteforældre. At vi får lov at se endnu mere af Guds virke her på jord.
Hvad kan du bedst li’ ved Fredens Kirke?
Noget jeg sætter meget stor pris på er, at mine kollegaer og jeg har samme overordnede mål - vi vil være

I taknemmelig erindring
om 5 herlige år som organist ved Fredens kirke
(1981-86) sendes de hjerteligste jubilæumshilsener!
Erling A. Thomsen,
Aalborg Domkirke
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med til at være Guds kirke her i sognet. Vi laver kirke,
når vi vasker gulv, leger og synger med børn, rydder
op, taler med mennesker osv.
Hvem er dit yndlingsband?
Hillsong United
Hvilke egenskaber værdsætter du hos andre?
Tillid og ærlighed

Alex Dahl
Nielsen
Sognepræst
Hvorfor valgte du
jobbet som præst?
Oprindeligt vaklede
jeg mellem at blive
dyrlæge eller præst.
Men med baggrund i
min tro på Gud og en
indre tilskyndelse prioriterede jeg teologistudiet højest. Selv om det måske til tider kunne være
lettere at have med dyr end med mennesker at gøre,
så har jeg aldrig fortrudt mit valgJ Det er et privilegium at få lov til, at dele et lille stykke af livsvejen med
mennesker i glade og svære timer.
Favoritfilm?
Film om stærke menneskeskæbner, som har kæmpet
for menneskelighed, frihed og sandhed gør indtryk.
Her kunne jeg f.eks. nævne filmen om Nelson Mandelas fangenskab, om Martin Luther og Hvidsten Gruppen. Jeg slapper af med at se en god tv-krimi, som afbilleder mennesker med dybde og perspektiv.
Yndlingsbog?
Skal jeg fremhæve én bog fremfor mange andre må
det vist være ”Vejen til frihed” - Nelson Mandelas selvbiografi skrevet under de 27 års fangenskab. En bog
som vidner om et menneske, der trods umenneskelige
kår bevarede menneskeligheden også efter apartheidstyrets fald, hvor han og Biskop Desmond Tutu kæmpede for frihed, fred og forsoning, også for deres tidligere undertrykkere. Imponerende!
Fritiden?
Løbe og cykelture. Jeg slapper af med en god bog,
god musik - dyrker friske grøntsager i haven, som jeg
nyder at bruge, når jeg laver god mad til familie og
gode venner.
Ofte er der lidt småting, som skal laves i hjemmet eller ved vores sommerhus ved Vesterhavet, som vi selv
har ladet bygge. Et sted med stemning, mulighed for
inspiration og for at koble fra.

SogneNyt

Den gode ferie?
Fyldes af inspiration og afslapning. Det kan være sig
gode oplevelser i naturen - oplevelse af andre kulturer i nutid eller fortid. Jeg sætter især pris på at opleve andre menneskers levevis i deres naturlige daglige
miljø. Kan dette kombineres med en dukkert i havet
eller en svømmepøl, så er jeg godt hjulpet.
Ønsker for kirkens fremtid?
Mit største ønske er, at man stadig må have fokus på
at være kirke, som møder nutidsmennesket, dér hvor
det er, med evangeliets glædelige budskab om, at vi
alle, hver og én, er elsket af Gud. Et sted hvor man
med baggrund i Guds tjeneste for os, kan tjene Gud
og mennesker, så mennesker frigøres til liv, til glæde, til trøst, til fred. Alt dette beror i sidste instans på
Guds velsignelse.
Hvad jeg bedst kan li’ ved Fredens Kirke?
Det nærmeste jeg kan komme et svar, er de mennesker, som kommer her og finder hjælp, opmuntring,
glæde og trøst i forskellige faser af livet, til hverdag og
fest. Kirken er for mig først og fremmest mennesker,
som Grundtvig skriver ”Vi er Guds hus og kirke nu”.
Mit største ønske?
”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord”. Da jeg har
eventyrlyst i blodet, så kunne det være fantastisk at få
lov at opleve endnu mere af verden, f.eks. et gensyn
med Afrikas fantastiske dyreliv - en rejse til de Dansk
Vestindiske Øer og meget mere. Men allermest ønsker jeg gode kår for mennesker rundt om på kloden.
Hvilken musik lytter du til?
Jeg holder af mange genrer. Jeg er til klassisk musik,
den klassiske danske sang- og salmetradition og mange af de gode rytmiske melodier til nye og gamle salmer (har selv tidligere sunget i flerstemmigt kor), men
også til solid rock f.eks. Tina Turner, Irsk folkemusik,
Niels Hausgaard og gode pop/rock numre med Anne Dorte Michelsen, Jette Torp, Anne Linnet og meget andet. Undertiden standses jeg af nutidssange med
gode tekster, som kan gi’ inspiration til taler eller prædikener. Senest var det Nephews ”Hjertestarter”. Den
er skøn for fuld udblæsning.
Livret?
Almindelig veltilberedt dansk mad, selv om jeg til fulde kan nyde fine og fremmedartede retter.
Hvad sætter du pris på hos andre?
At man kan stole på dem. Et menneske, som har hjerte og rum for andre er en gave. Ikke mindst glæder jeg
mig, når et almindeligt menneske kan og vil indrømme egne fejl og be’r om undskyldning/tilgivelse, som
ikke er båret af egen trang til popularitet. Intet menneske går gennem tilværelsen uden at begå fejl eller
såre andre med eller uden forsæt.		

Kurt Kleon
Jeppesen
Sognemedhjælper
Hvorfor valgte du
dit nuværende job?
I Fredens Kirke får jeg
lov til at bruge mine
evner og lave det, jeg
brænder for. Det er en gave, når man indimellem oplever at kunne sige, gøre eller være noget, der gør en
forskel i menneskers liv.
Favorit-film:
Jeg holder af film, der er mere end underholdning.
Film som ”Shine”, ”Babel” og ”Leaving Las Vegas” har
gjort stort indtryk på mig.
Yndlingsbog?
Det er umuligt at svare på. Til litteratureftermiddagene i Fredens Kirke har vi læst 9 gode bøger om året de
sidste 6 år, som jeg har fået lov at udvælge. Blandt højdepunkterne her har for mig været ”Det femte bjerg”,
”Cellisten fra Sarajevo”, ”Kære hr. Gud, det er Anna”
og ”Astrid og Veronika”.
Hobby?
Jeg maler lidt og holder meget af at skrive - og så nyder jeg at bo midt i naturen og går gerne ture med kameraet klar og øjne og tanker på stilke.
Dine ønsker for kirkens fremtid:
At mennesker må opleve rækkevidden af Guds ubegrænsede kærlighed. At vi aldrig må bygge grænser men broer - mellem Gud og mennesker.
Livret?
Jeg fik engang rensdyrkølle stegt over bål på en spejderlejr i Sdr. Strømfjord. Det er vist aldrig blevet overgået.
Hvad kan du bedst li’ ved Fredens Kirke?
Jeg synes, der er en speciel stemning i kirken, hvor vi
forsøger at være åbne og imødekommende og møde
mennesker der, hvor de er. Relationerne til de mennesker, der kommer i kirken, er min drivkraft i arbejdet.

Stort tillykke til Fredens
kirke med jubilæet. Jeg
havde mange gode år som
kirketjener her, og nyder
stadig at komme i kirken.
Med venlig hilsen
Jakob Bang Jakobsen
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Fredens Kirke anno 2013
Hvem er dit yndlingsband?
U2 har en helt særlig betydning for mig, fordi deres
musik og deres tekster rammer noget, jeg kan genkende i mig selv. Musik skal først og fremmest kunne
røre mig. Jeg lytter også gerne til gode danske sangskrivere som Tina Dickow og Poul Krebs.
Hvad værdsætter du hos andre?
Selvironi og fingerspidsfornemmelse er vigtige egenskaber, og så er jeg mere til fortrolige snakke på tomandshånd end livlig small-talk i større selskaber.

Annette
Søvndal
Organist
Hvorfor valgte du
dit nuværende job?
Jeg holder meget af at
spille og nyder at arbejde med det, der
også er min hobby.
Nævn en film, der
har gjort indtryk på
dig:
Amélie (Den fabelagtige Amélie fra Montmartre).
Yndlingsbog? 	
Det er umuligt for mig at vælge en. Jeg holder af at
læse meget forskelligt skønlitteratur. Også digte. Benny Andersen, f.eks.
Hobby:
Mad - både at lave det og spise det. Og haven er mit
frirum.
Dine ønsker for kirkens fremtid:
At kirken må være åben og rummelig for mennesker
af alle slags.
Hvad kan du bedst li’ ved Fredens Kirke?
At der er en lav dørtærskel og en stor flok engagerede mennesker.
Hvilken musik kan du li’?
Bach, Fallulah, Franz Listzt, NHØP, Coldplay osv. osv.
- med andre ord, lidt af hvert.

Hjertelig til lykke med Fredens Kirkes 50 års jubilæum, ønsker et par, som fik
lov at være med halvdelen
af tiden, fra 1978 -2003.
Mange hilsener
Sinikka og Gotfred Larsen
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Hvad værdsætter du hos andre?
Oprigtighed, rummelighed, humor og selvironi.

Bo Gimm
Sognepræst
Hvorfor valgte du
dit nuværende job?
Egentligt var det heller ikke planen, at
jeg skulle være præst
– det var ikke engang noget, jeg havde tænkt over, da det
pludselig en aften,
hvor jeg spekulerede
over min fremtid, slog
ned i mig, at jeg jo faktisk kunne bruge mit liv på at
fortælle mennesker om den Gud, jeg selv troede på.
Jeg tror, at jeg fra det øjeblik kom til at opfatte det at
blive præst som et kald.
Favoritfilm?
Lad mig nu bare sige det som det er: Hvad film angår, tror jeg, at jeg er lidt af en drengerøv. Jeg vil underholdes, jeg vil grine og jeg vil gyse … Jeg syntes
den første Alien med Sigourney Weaver var banebrydende og jeg elskede Mel Gibson og Danny Glover i
Dødbringende Våben-serien. Siden min ungdom har
jeg haft et blødt punkt for Westerns – særligt Spaghettiwesterns. Once upon a time in the West er sammen
med den store mafia-trilogi Godfather sikkert to af de
mest feterede film i mit liv :-)
Yndlingsbog?
Forfatteren Leon Uris har utvivlsomt præget mig meget. Bøgerne Mila 18, der beskriver den jødiske opstand i Warszawas jødiske ghetto i 1944 og Hadji
og Exodus, der ligeledes i romanform beskriver det
uhyggelige forspil til konflikten i Israel/Palæstina, har
utvivlsomt præget mit ståsted i den debat.
Jeg læser primært skønlitteratur eller biografier. Sidst
har jeg læst Tudor, som er en fascinerende biografi om Henrik den 8. og hans datter Elisabeth den 1. I
ferien glæder jeg mig til at læse et par historiske bøger og måske Leif Davidsens nye: Patriarkens hændelige død.
Hobby?
Jeg elsker film, bøger, Italien og gedigen rockmusik
og har for ganske nylig re-investeret i et godt kamera
(jeg tog mange billeder i mine yngre dage).
Din bedste ferie?
Det må ubetinget være familiens første tur til Italien
og til udlandet i det hele taget.
Den mindste af ungerne var 7 og den ældste 12. Ingen af dem havde været længere sydpå end Mutter
Poetzsch og Fleggaard ved Padborg, så selv de ty-
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ske rastepladser var spændende ”turistmål” overvejs
til Italien.
Dine ønsker for Kirkens fremtid?
Jeg ønsker mig først og fremmest en kirke fyldt med
liv og ånd. En kirke præget af troværdighed og aktualitet, hvor det, vi prædiker, også er det, vi gør. Jeg
drømmer om én stor familie, hvor alle sidder med om
bordet. Måske ikke altid på samme tid, men også ind
imellem på samme tid.
Hvad kan du bedst li´ ved Fredens Kirke?
Jeg holder meget af det, jeg opfatter som vores fælles vilje
til at udfordre traditionen og prøve noget nyt.
Det forrige menighedsråd definerede en af kirkens målsætninger gennem de to små ord: at turde…!
Jeg mener, det er rigtigt set.
Vi skal turde at gå nye veje, vi skal turde at risikere
noget, turde lave fejl – vi skal turde at møde menneskers kritik, når de synes, vi rammer langt forbi målet
– både når vi faktisk gør det og slet ikke.
Dit største ønske?
Egentlig har jeg mest lyst til at ønske mig Stegt flæsk
og persillesovs til aftensmad, men det får jeg nok ikke.
Så i stedet må mit største ønske være, at Guds fred og
velsignelse må følge både dig og dine såvel som mig
og mine…
Hvilken musik lytter du til?
Som hos de fleste er min øjeblikkelige musiksmag
stærkt afhængig af mit humør og grundstemning, men
generelt er jeg ret begejstret for Coldplay, for italienske Ligabue og danske Kashmir og for gamle navne
som Tom Waits, Deep Purple og Rainbow. Er det pop,
der skal på pladetallerknen – ja du læste rigtigt, jeg
har stadig min Thorens 320 pladespiller – så er gode
gamle Supertramp eller Electric Light Orchestra fortsat et godt valg.
Livret?
Tja… hvor skal jeg begynde… næsten alt dansk mad.
Men Brændende kærlighed lavet rigtigt med flæsketerninger, masser af stegt løg og cocktailpølser, stegt
flæsk m. persillesovs og stegt rødspætte med nye kartofler ta´r nok førstepladserne.
Og jeg laver det endda nogle gange selv :-)

Stort tillykke med jubilæet.
Jeg mindes med stor glæde
og taknemmelighed tiden
som kordegn i Fredens Kirke – et fantastisk kollegialt samarbejde og en dejlig
medlevende menighed.
Må Gud velsigne arbejdet iog ud fra Fredens Kirke.
Jørgen Ødegaard

Hvad værdsætter du hos andre?
Ærlighed – herunder særlig modet til at tale lige ud af
posen – sige til og sige fra – kærligt og reelt :-)

Kaj Buchhave
Kirketjener
Hvorfor valgte du at
blive kirketjener?
Jeg valgte at blive kirketjener, fordi jeg gerne vil have med mennesker at gøre, og
fordi kirken betyder meget for mig.
Hvad er din hobby?
Jeg kan få meget tid
til at gå i haven - med
dammen, fiskene og drivhuset.
Dine ønsker for kirkens fremtid:
Det, jeg ønsker for Fredens Kirke er, at mennesker må
lade sig finde af Jesus og sige ja til Ham.
Hvad kan du bedst li’ ved Fredens Kirke?
At der ikke er ”dørtrin” ind til kirken, og der er højt til
loftet, så ordet bliver forkyndt, så alle kan forstå det.
Livret?
Jeg kan li’ næsten al mad :-)
Dit største ønske?
At mennesker må tage imod ordet om Jesus og leve
efter det.

Min kone, Kerstin, og jeg var taknemmelige over i 1975 at kunne begynde vores
præstegerning i Herning.
Vi har stadig mange gode minder fra tiden,
og vi sender de hjerteligste lykønskninger
til menigheden med ønsket om Guds velsignelse over Kirken og Sognet.

De kærligste hilsner
Kerstin og Niels Førgaard, Gjerrild.
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Vores kirke fylder 50 år
Som ved enhver anden rund fødselsdag, vil vi også her se lidt tilbage på årene, der er gået. I stedet for at opremse årstal, ansættelser, byggerier
osv. har vi snakket med forskellige mennesker
fra menigheden, og sammen set tilbage på sjove
episoder fra fødselarens liv.
af sognemedhjælper, Kurt Kleon Jeppesen
Hvor mennesker som regel er undervejs i 9 måneder
fra undfangelse til fødsel, gik der i Fredens Kirkes tilfælde 18 år fra idéen blev undfanget til kirken kunne indvies. Kirkekomitéens berømte møde - d. 4. maj
1945 - blev af gode grunde et meget kort møde, og
sammenfaldet gav idéen til kirkens navn. Men der var
langt fra idé til udførelse, for der var også andre herningensere, der gerne ville bygge en ny kirke.
Dengang vi samlede ind
En kvinde fortæller: ”Jeg husker dengang i 1952, hvor
pastor Sørensen fra Herning Kirke satte en indsamling i gang til fordel for Fredens Kirke. Min søster og
jeg meldte os, og vi fik til opgave at samle ind på Sjællandsgade.
Med os havde vi en rulle papir, hvor folk skrev deres
navne og det beløb, de skænkede, og så en mappe med
pengene i den anden hånd. Jeg tror ikke, vi var sluppet
godt fra det i dag. Folk var meget gavmilde og gav 100,eller 200,- kr. og det var ret mange penge dengang.
Desværre bestemte borgmesteren jo, at Sct. Johannes
Til lykke!
Vær taknemmelig for jeres
kirke. Omdrejningspunktet i sognet. Lev livet i troen
på, at budskabet om Guds
grænseløse kærlighed til
os mennesker kan give håb
og livsmod under alle livets
forhold.
Kai Bohsen, Ikast
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Kirke skulle bygges først, fordi de var 2000 indbyggere mere i den bydel, end i vores. Og der blev ramaskrig, da Folkebladet skrev at pengene kom til at gå til
den kirke i stedet for. Pastor Sørensens telefon kimede
ustandseligt med utilfredse givere, der følte sig snydt.
Avisen havde glemt at fortælle, at pengene vi havde
samlet ind, skulle betales tilbage med renter, så pengene kom til at gå til Fredens Kirke, da det blev vores tur. ”
Da byggeriet af Fredens Kirke efter mange års kamp
gik i gang, fulgte både små og store spændte med. En
af dem, der var med dengang fortæller:
”Jeg kan huske, hvor spændende det var, da kirken
blev bygget. Vores ældste søn var 10 år dengang og
fulgte hver dag med i byggeriet, når han kom forbi på
vej hjem fra skole. Det var stort og dejligt, at vi nu fik
”vores egen kirke”. Og det blev jo min og vores kirke i
alle årene. ”
Tilbud til tyrkiske indvandrere
Det var dengang, der var søndagsskole på Herningsholmskolen hver søndag, og hvor 10-15 unge piger en
gang om ugen mødtes i Pigeklubben til gode og muntre aftener.
Et af de tidligere menighedsrådsmedlemmer fortæller
om dengang kirken inviterede tyrkiske mænd til samvær en aften om måneden:
”Det var tilbage i 70’erne, hvor Kragh-Schwartz, var
formand for menighedsrådet, og det var ham, der tog
initiativet til de aftener. På disse aftener var kirken
fuld af de tyrkiske mænd, der var kommet herop uden
familie, og tit var en fra kommunen inviteret til at fortælle noget - og så var der jo kaffe, som medlemmerne
af menighedsrådet og menighedsarbejdet serverede..
Imens satte andre gang i lege sammen med kvinder og
børn i konfirmandstuen. Ofte sluttede mændene aftenen af med en dans på tyrkisk manér. ”

SogneNyt

Mange oplevelser med kirkens kor
Sådan har der gennem årene været mange forskellige
aktiviteter i kirken. Noget af det, som har en stor plads
i mange menneskers hjerter er kirkens kor. Tidligere
medlemmer af korudvalget fortæller begejstret om de
mange gode oplevelser ved koncerter og især på udlandsrejserne. En af dem siger, at hun stadig glædes
over at tænke tilbage på dengang, koret sammen med
Herning Kirkes Drengekor opførte Händels Messias.
Det var en stor oplevelse!
En anden fortæller om korturene: ”Så tog vi ud at
handle med hver vores indkøbsvogn, som vi fyldte godt
op, for vi skulle jo sørge for mad til en hel uge.” - det
var jo korudvalget, som hjalp til med alt det praktiske på disse rejser. Der var store oplevelser med rejser til Færøerne og Finland, Paris og mange andre steder. Overnatningen skulle jo som regel klares så billigt som muligt. Et år overnattede man i nogle togvogne i Sverige, og andre gange blev man privat indkvarteret. En fortæller således om en tur til Prag: ”Jeg
kan huske, hvordan vi kørte rundt i bussen for at finde det sted, vi skulle bo, men det var helt umuligt. Til
sidst fandt vi dog frem til nogle husvildebarakker 30
kilometer uden for centrum. Det var nogle nedslidte
8-mands-huse med edderkopper og andre hyggelige
ting, så børnene var bestemt ikke begejstrede. Men da
vi skulle hjem, var vi alle kommet til at holde rigtig meget af stedet.”
Mon ikke det er sådan en oplevelse, alle der har været
med på turen, kan huske endnu?
Kirkens udsmykning
Ligesom kirkens liv har forandret sig gennem årene,
er også de fysiske rammer og udsmykningen anderledes i dag end for 50 år siden. I 70’erne fik man Knud
Lollesgaard til at skabe de smukke glasmosaikker i altervæggen og senere stødte Livets Træ til. Det er Bettina Elle, som står bag dette kunstværk, som egentlig slet ikke skulle have set sådan ud i begyndelsen.

En af dem, der var med dengang fortæller: ”Første udkast havde jo et træ, hvor grenene nærmest formede
en spiral, men man fandt ud af, at det godt kunne
lede tankerne hen på østlige religioners tale om reinkarnation, så det forslag blev kasseret. Herefter fremkom idéen med at lade det gyldne kors danne baggrund for træet, så det var tydeligt for enhver, at det
var det kristne livstræ, der var tale om.”
For et par år siden, kom den allerførste alterudsmykning, det lille gips-krucifiks, til ære og værdighed
igen, da det kom til at indgå i et lille andagtsrum i et
hjørne af kirkerummet. Her holdes bl.a. de hverdagsgudstjenester, som også er kommet til inden for det
sidste årti af kirkens historie.
Det er stadig vores kirke
3. klasserne besøger kirken en hel uge i januar, mennesker mødes til litteratureftemiddag, unge spiller
rockmusik og mødre kommer med deres små til babysalmesang. Der er ingen tvivl om, at Fredens Kirke
på mange måder er anderledes i dag, end dengang i
1963, men som en siger det: ”Det er jo stadigvæk min
kirke. Det er her, jeg føler mig hjemme.”
Eller som en anden udtrykker det: ”At der ikke sidder
så mange i Fredens Kirke søndag formiddag som der
gjorde engang, er et spørgsmål om alder. Og det er en
udvikling, vi ser mange steder. Men til gengæld er der
sat rigtig mange andre ting i gang for de yngre aldersgrupper. Aktiviteter som ikke ligger søndag formiddag,
men foregår i ugens løb. Og det er også kirke!”
Så jo, der er meget godt at se tilbage på, og der er meget godt at glæde sig til. Vores kirke består af levende mennesker, og vores historie er deres historie. På
samme måde er kirkens fremtid også en del af levende menneskers fremtid.
Må Gud give os gode dage!
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Det sker ...
SOGNETS AFTENER
Husk at kirkebilen kan bestilles
- ring til Taxa på 9712 0777 senest samme dag kl. 14.00

JUBILÆUMSFEST
Søndag d. 15. sept. kl. 10.00
Fredens Kirke fylder 50 år, og
det fejrer vi med stor jubilæumsgudstjeneste og efterfølgende samvær. Se mere på side 3.

3. sept. kl. 19.00
Sygehuspræst,
Preben Kok, Vejle
holder foredraget,
”Skæld ud på
Gud!”

KONCERTER

1. okt. kl. 19.00
Vi ser filmen ”Farvel Bafana”
om Nelson Mandela. Oplæg
ved Alex Dahl Nielsen.
Denne aften er der tilbud om
fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til dette senest 27/9.

med Sille Grønberg og
Palle Windfeldt
Kom og syng med på de mest
elskede salmer og klassikere fra
den danske børnesangskat. Sille
og Palle spiller musik til hjertet,
til sanserne og til dansebenene.

5. nov.
kl. 19.00
I anledning af
Alle Helgen,
inviterer vi
denne aften til
en blanding af
ord og musik
om det at miste.
Musikken leveres af Ole Jørgensen, som i 2012 udgav
CD’en, ”Du som er i himlen sange om at miste”. Det er disse sange, han vil synge for os
denne aften.
3. dec. kl.19.00
Årets adventsfest er lagt i hænderne på sognepræst, Karin
Vestergaard, Ikast. Traditionen
tro vil der blive afholdt lotteri
til fordel for julehjælpen.
Denne aften er der tilbud om
fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til dette senest 29/11.

BEMÆRK:
i Sognets
Det er gratis at deltage
fen 25,kaf
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ste
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er,
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kafog
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Fredag d. 27. sept.
kl. 15.00

SALMESWING

sten Alexandru Radu. På repertoiret har Per Nielsen en perlerække af de mest kendte julesange som: ”Nu Tændes Tusind
Julelys”, ”Når Jeg Ser Et Stjerneskud” og den udødelige ”Amazing Grace”.
Entré 175,- kr.
Forsalg via Billetnet.
Menighedsrådet orienterer:
Søndag d. 17. november vil menighedsrådet under kirkekaffen
give en orientering om, hvordan
det går i Fredens Kirke.

Kirke
Rods-

gudstjeneste
Onsdag d. 9. okt. kl. 19.30

ORGELKONCERT

Kirkens organist, Annette Søvndal, spiller et bredt program
med orgelmusik af både nyere
og ældre dato. Værker af bl.a. J.
S. Bach og Naji Hakim.
Tirsdag d. 22. okt. kl. 19.30

UNICEF-KONCERT

med Gospel D’ Light og Ole
Jørgensen.
Entré 75,- kr. som går til Unicef
Tirsdag d. 10. dec. kl. 19.30

JULEKONCERT

med Per Nielsen, trompet
Per Nielsen blæser igen i 2013
julen ind med sine populære julekoncerter, der i de senere år har fyldt bænkene i
Danmarks kirker.
Ved julekoncerterne i 2013
medvirker
organisten/pianisten Mads Granum samt violini-

Søndag d. 1.
dec. kl. 10.00
1. søndag i advent inviterer vi
igen til KirkeRod - en speciel
gudstjeneste, hvor alle vi, der
færdes i Fredens Kirke, mødes
til en festlig formiddag. Vi er ikke ens, men vi har samme rod deraf navnet.
Sct. Georgs gildet Herning
deltager i gudstjenesten med
”Fredslyset” som en fin optakt
til adventstiden.
Fredslysets flamme er tændt ved
flammen i fødselsgrotten i Betlehem, som brænder til minde
om det evige lys og den evige
fred, som blev tændt med Jesu fødsel julenat. Efter gudstjenesten kan man få tændt sine
medbragte lys eller lamper ved
flammen fra Fredslyset.
Vi ses til KirkeRod!

SogneNyt

Nyt rytmisk børnekor
LINK - Lad der blive lyd!
Fra september er der nye toner i Fredens Kirke.
LINK er vores helt nye tilbud til alle de børn i 2.
- 6. kl., som er glade for musik, sang og dans.
Vi vil synge og svinge hofterne til rytmer fra Danmark og helt til Sydamerika, lave seje moves til fede
beats, synge og danse til rock, til pop, til salmer, til
ballader osv. Altså synge og danse til mange forskellige sange og genrer.
Når vi har lært at synge og danse nogle numre, vil
vi lejlighedsvis optræde ved forskellige kirkelige arrangementer, hvor vores numre kan passe ind, så der

bliver også mulighed for at trykke den af foran et
publikum.
Så har du lyst til at synge og danse, ja så kig ned i
Fredens Kirke, hver torsdag fra kl. 15-16. Første gang
d. 5. sept. Det er helt gratis at være med!
LINK ledes af Annette (organist) og Benny (sognemedhjælper)
Vi ses
Annette og Benny

Ny hjemmeside
Vi har i Fredens Kirke længe ønsket os en ny
og tidssvarende hjemmeside. Det har vi fået nu!

Det er vi naturligvis rigtig glade for. Vi håber, du
har lyst til at kigge forbi siden og se, hvad du synes.

Den gamle hjemmeside var efterhånden blevet 7 år
gammel, og i den verden er det nærmest en evighed. Nu har vi - takket være en kæmpe indsats fra
en af vore frivillige - fået en ny side, som vi selv har
fuld kontrol over. Det betyder, at vi kan forny den
efterhånden og lave om på design og indhold uden
at skulle igennem et firma.

Du finder os på www.fredenskirke-herning.dk

Det skete ...

I forbindelse med den nye hjemmeside har kirken
og sognemedhjælperne desuden fået nye mailadresser, som du kan finde på side 2 i dette blad.

HUSK
ACTHERNING
Lørdag d. 21. september kl. 9.00
Få hjælp eller giv hjælp!
Læs mere på www.actherning.dk
eller kontakt Benny på 2151 7559
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Spaghe
Efteråret byder på to
spaghettigudstjenester
for børn og deres familier.
Det sker tir. d. 8. okt. kl. 17.30
og fredag d. 8. nov. kl. 17.00.

Glimt fra Teat
er
ni med dram koncerten i jua,
live maleri og lejlighedskor,
meget mere
...

Af hensyn til maden beder vi om tilmelding senest 2 dage før til kirkens kontor på 9712 4895 eller 4215 2244.
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Gudstjenester
1.
8.
10.
12.
15.

19.
22.
26.
29.

14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Fødselsdagsgudstj. for børn
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
16. søndag efter trinitatis Høst- og Jubilæumsgudstjeneste med kirkefrokost
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
og Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Oktober
3.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
8. Spaghettigudstjeneste
kl. 17.30 Bo Gimm
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. 20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

17. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
20. 21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. 22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
31. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

December

November

12.

3.

15.

7.
8.
10.
14.
17.
21.
24.
28.

Alle helgens dag
Kirkefrokost
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
og Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Alex Dahl Nielsen
24. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

EFTERÅR i Fredens Kirke
3. sept.
9. sept.

19.00
14.30

Sognets Aften: Preben Kok: Skæld ud på Gud
Litteratureftermiddag

1.
5.
8.
10.

22.
24.
25.
26.
29.

1. søndag i adv.
KirkeRod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
4. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
Juleaften
kl. 14.30 Bo Gimm
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
2. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Julesøndag
kl. 10.00 Bo Gimm

KIRKEBIL:

Kirkebilen er gratis og kan bestilles hos Taxa på 9712 0777 inden søndag kl. 08.30.
Kirkebilen kører også til Sognets Aftener, blot bilen bestilles
inden kl. 14.00 samme dag.

KIRKEKAFFE:

Med mindre andet er anført er der gratis kirkekaffe efter alle gudstjenester.
Kirkefrokosten Alle helgens dag
koster 75,- kr. Tilmelding til kirkens kontor senest 31/10.

21. sept. 9.00
27. sept. 15.00
1. okt.
19.00
				
7. okt.
14.30
9. okt.
19.30
22. okt.
19.30
				

ACT Herning
KONCERT: Salmeswing
Sognets Aften: Filmen ”Farvel Bafana”
Tilbud om fællesspisning kl. 18.00 á 75,- kr.
Litteratureftermiddag
Orgelkoncert ved Annette Søvndal
UNICEF-koncert med Ole Jørgensen og Gospel D’ Light.
Entré 75,- kr som går til Unicef.

5. nov.
11. nov.

Sognets Aften med Ole Jørgensen. Sange fra CD’en, ”Du som er i himlen”.
Litteratureftermiddag

19.00
14.30

3. dec.
19.00
				
9. dec.
14.30
10. dec.
19.30
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Sognets Aften. Adventsfest ved Karin Vestergaard, Ikast. Lotteri til fordel
for julehjælpen. Tilbud om fællesspisning kl. 18.00 á 75,- kr.
Litteratureftermiddag
JULEKONCERT med Per Nielsen, trompet. Entré 175,- kr. Forsalg på Billetnet.
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