FREDENS KIRKE
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september - december 2014
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• Menighedsrådsvalg 2014
• Nyt kor i Fredens Kirke
• Koncert med Sigurd Barrett
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ligt set, at melde sig som donor?

Eftertanken

At melde sig som donor kræver tid og omtanke og ikke
mindst orientering af ens nærmeste. Det må aldrig blive ét skal – aldrig blive tvang fra andre eller samfundet, men et frivilligt valg! Men det frigør mine nærmeste
fra et muligt valg i en yderst svær situation.

v/sognepræst
Alex Dahl Nielsen

Donation
- at give sig selv

En sommerdag, hvor den hårdt tiltrængte regn atter
havde givet græsset nyt liv og sin frodige farve, satte
medierne igen fokus på organdonation. Selv om ca.
80% af danskerne går ind for organdonation, så har kun
ca. hver femte tilmeldt sig ”Donorregisteret”.
Mange føler sig nok usikre. Man regner da heller ikke med at skulle dø foreløbig, så stillingtagen kan da
vente. Anledningen til, at jeg fik mig taget sammen,
kom under forberedelsen af min udsendelse som feltpræst i 2011, da jeg skulle undervise andre i at udfylde ”Min sidste vilje”. I den forbindelse udleverer forsvaret også en folder om organdonation. Det gav stof
til eftertanke.
Mange af os har svært ved at forholde os til døden –
også som noget der pludselig kan true mig ved ulykke eller andet, hvor jeg pludselig erklæres hjernedød.
Dette sker først efter en lang række undersøgelser af
to speciallæger, og hvor jeg kun kan holdes kunstigt
i live en tid.
I fjernsynet erklærede en ung mand, at han bestemt
ikke ville være donor. Helt forkert forestillede han sig
selv liggende i kisten med store synlige mangler på
kroppen.
Andre spørger ind til det etiske og tænker, at identitet
og personlighed, sjæl og ånd også er knyttet til mine
organer, f.eks. hjertet. Er det så forkert – også kristeFredens Kirke – tlf. 2446 0030
Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
kirken@fredenskirke-herning.dk
Træffes bedst man.–tor. kl. 10.00-12.30
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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At melde sig som donor er for mig at se helt i tråd med
det inderste i kristendommen. En sidste mulighed for,
når mit eget menneskeliv ikke længere kan fortsætte,
at give lidt af sig selv til andre, så deres ”græs” igen får
mulighed for at grønnes - så de kan få sommer, lys og
varme ind i deres liv.

Nyt kor i Fredens Kirke
Fra uge 36 byder Mette og Eunjin indenfor til et nyt børnekor
i Fredens Kirke - for børn fra 3. - 5. klasse.
Der er info-aften tirsdag d. 26. aug. kl. 19.00.

Det inderste i hvad kristendom og kristenliv er, finder
vi i Guds kærlighed, rakt til os som ren og skær gave
i Jesus Kristus. Den Jesus, som så at sige donerede sig
selv for os og alle mennesker, for at række os Guds
kærlighed og for at kalde os til at leve. Leve ved at leve i samme kærlighed til vore medmennesker - leve
ved at give os selv hen i tjeneste for Gud og medmennesket. Ved at give af os selv næres og fyldes vores og
andres liv med sommergrønne frodige farver.
At give sig selv for andre, som Kristus har givet sig hen
for os og lært os, er ikke at miste identitet, men at leve
som sandt menneske. Ved at give af os selv for andre
– kan vi leve, selv den dag hvor vores liv som menneske hører op.
Det er da at leve! Leve med mening og fylde J båret
af den kærlighed, som Kristus rækker os. Om denne
Kristi selvhengivende kærlighed synger vi:

Se nærmere på vores hjemmeside www.fredenskirke-herning.dk
eller kontakt Eunjin på 6122 3123 for at høre mere.
Velkommen til koncert

med Sigurd Barrett og Snapper

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng.
DDS 192 v.8.

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 Eungin Do Key
Tinghøjvej 12, 7330 Brande
Tlf. 6122 3123
ekd@fredenskirke-herning.dk
Musikalsk sognemedhjælper
Mette Tarbensen
Spurvevej 6, Vorgod, 6920 Videbæk
Tlf. 2151 7559
mt@fredenskirke-herning.dk
Sognemedhjælper Kurt Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding, 7400 Herning
Tlf. 2446 0030
kkj@fredenskirke-herning.dk
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.
Ansvarsh. redaktør: Kurt Jeppesen

Oplev ”Bibelen i ord og toner” med Sigurd Barrett Trio og
tøjdyret Snapper i en ny forestilling for børn og voksne.

Lørdag d. 20. sept. kl. 15.00 i Fredens Kirke
Billetter kan købes ved henvendelse til kirkens kontor. Priser:
Børn under 3 år: Gratis.
3-13 år: 50,- kr.
Voksne (fra 14 år): 100,- kr.

e!
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Fredens Sogns Menighedsråd deltager i et forsøg med en 2-årig funktionsperiode.
Derfor afholdes menighedsrådsvalg i Fredens Sogn d. 11. november 2014
Vi inviterer alle interesserede til:
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Orienterings- og opstillingsmøde i Fredens Kirke

Torsdag d. 4. september kl. 18.30
Der er frist for indlevering af kandidatlister tirsdag d. 23. sept. kl. 19.00
til Oda Sørensen, Langelandsvej 12, 7400 Herning
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Betty Rams Olesen
Kirken har for mig altid været et livsfundament, og jeg synes arbejdet i menighedsrådet er spændende og udfordrende. Både i rådet og i personaleflokken er der mange forskellige kompetencer, som gør os i stand til som
kirke at favne bredt. Jeg er glad for at
være med i arbejdet på at skabe liv og
vækst i Fredens Kirke og sogn.

Jeg sad i det sidste råd og
valgte at gå med i det nuværende råd – det har væ- Inger Marie Svinth
ret rigtig godt og jeg vælger at sige ja til at
genopstille for de næste to år også. Vi har
et godt team og der er mange spændende ting i gang, som det er dejligt at været
en del af.
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Ved at sidde i MR får jeg:
• Noget ekstra frivilligt arbejde :-)
• Jeg møder glade og engagerede medarbejdere
og menighedsrådsmedlemmer
• Inspiration og gejst til at
løfte i flok

Erna Jensen

Det er spændende at være med i tingene
fra ”indersiden” - så man på tæt hold følger med i tingene der sker i/omkring kirken.
Jeg sidder i MR, fordi jeg
er en stor fan af den danske folkekirke, og gerne
vil bidrage til dens liv
og vækst. Vi er arbejdsgiver for kirkens personale, og hvis vi formår at
sætte en klar og tydelig
retning for kirkens aktiviteter og skabe motivation og engagement hos
Leif Jakobsen
vores dygtige medarbejdere og præster, så tror jeg på, at vi sammen kan gøre Fredens Kirke endnu mere relevant og nærværende for alle i sognet
- uanset alder, køn eller etnisk oprindelse.
Evangeliet er for os alle, og det er vores opgave at give alle den rette mulighed for at
møde det.

VISION
Hvad er målet med Fredens Kirke?
Vi har sammen med personalet formuleret vores
vision, som vi løbende
holder hinanden fast på.

v/Oda Sørensen
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Min første tanke om at sidde i Fredens Sogn`s menighedsråd opstod juleaften 2012.
Jeg var med min datter til julegudstjeneste, hvor vi hørte Bo Gimms appel om, at sognet endnu ikke havde fået et menighedsråd. Som en del af sognet (mest passivt) i over 30 år syntes jeg ikke, jeg kunne se
til at sognet blev lagt under et andet sogn med deraf følgende lavere aktiviteter i menighedsarbejdet og mindre attraktivt for det ansatte personale.
Heldigvis var der flere der havde den samme indstilling som jeg, så på det indkaldte
orienterings/opstillingsmøde fik vi opstillet en fuldtallig liste, som derefter blev til det
nye menighedsråd.
Vi er en dejlig sammensat blanding repræsenterende sognet af både forholdsvis unge
og også lidt ældre. Arbejdet i menighedsrådet har givet mig et indblik i, hvor meget
der udover søndags gudstjenesten foregår i kirken på alle ugens dage og hvor stor en
gruppe af frivillige fra sognet, der altid står til rådighed når der skal udføres et praktisk arbejde.
Jeg håber derfor også, at jeg i de næste 2 år kan være en del af dette team af frivillige
og ansatte, der bakker op om Fredens Kirke og sogn.
Peter Hove

Jeg sidder i menighedsrådet, fordi jeg
gerne vil gøre en indsats for:
• at være med til at skabe en kirke der
har relevante og aktuelle tilbud til nutidsmennesket - uanset alder.
• at kirken fortsat må være grundstenen
og samlingspunktet i vor kristne tro/
kulturarv
• at der fortsat må være
et samlingspunkt og en
menighed i nærmiljøet.

NYT BØRNEKOR
Vores målsætning er at starte
børnekor igen. Vi henter inspiration i et samarbejde med organist Mads Bille og projektleder
Carsten Alstrup.

VISION

Menighedsrådsvalg 2014

SogneNyt
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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
2. sept. kl. 19.00
Steen Palmquist
holder foredraget:
”Kend dit ophav
og bliv dig selv”.
7. okt. kl. 19.00
Sognemedhjælper, Kurt Kleon
Jeppesen holder litteratur-foredraget, ”På livets hav” med inddragelse af flere forskellige romaner. Efter kaffen er der masser af fællessang.
Denne aften er der tilbud om
fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til dette senest 3. okt.
4. nov. kl. 19.00
I anledning af Alle Helgen,
får vi besøg af Vera Kristensen,
som er formand for støtteforeningen for Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.
2. dec. kl.19.00
Årets adventsfest er lagt i hænderne på efterskolelærer, Carsten Vestergaard, Nøvlingskov..
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 28/11.

Det sker...
Fødselsdagsgudstjeneste for børn

Tirsdag d. 16. sept. kl. 10.00
Igen i år indbyder vi børn i børnehaver, dagpleje og legestuer til
festlig fejring af kirkens og vores
kirkekanin Fredes fødselsdag. Efter gudstjenesten får vi saftevand
og boller.
Alle der har lyst til at deltage i denne særlige børnegudstjeneste er
meget velkomne!

Søndag d. 7. sept.
kl. 10.00
Årets høstgudstjeneste
er lagt i rammerne af en KirkeRodsgudstjeneste, hvor vi forsøger at nå alle aldersgrupper,
som er kirke hos os. Her får vi
mulighed for at bringe Gud en
særlig tak, for det vi ”høster”
året rundt,
Der vil som vanligt blive mulighed for at give en pengegave
til kirkeligt arbejde blandt trængende.

SANGAFTEN

Tirsdag d. 21. okt. kl. 19.00
Velkommen til en aften, hvor vi
vil synge kendte sange og salmer og lære nogle nye. Efter
kaffen bestemmer deltagerne,
hvad vi skal synge.
Kaffen koster 20,- kr.

Lørdag d. 20. sept. kl. 15.00

Onsdag d. 26. nov. kl. 19.30

Sigurd fortæller
bibelhistorier.

Koncert med Herning
Brass - med indslag fra
FOF’s Kvindekor

Tirsdag d. 28. okt. kl. 19.30

Både Herning Brass og Kvindekoret øver sig i Fredens Kirke og denne aften har de lovet at
vise os lidt af, hvad de har arbejdet med.
Gratis entré.

UNICEF-koncert

med Gospel D’Light og Ole Jørgensen. Entré: 75,- kr. der går
ubeskåret til Unicefs arbejde.
(koncerten arrangeres af Unicef)
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Søndag d. 7. sept. kl. 13.00

30. nov. kl. 10.00
1. søndag i
advent er

KirkeRodsgudstjeneste

Høstgudstjeneste
og KirkeRod

KONCERTER
Læs meget mere på side 3

Sensommervandring

I samarbejde med Fodslaw Herning indbyder vi til en frisk vandretur på ca. 12,5 km med passende pauser. Turen går fra Fredens kirke ad Alhedestien til
Gjellerup kirke. Her vil Allan
Ploug Sørensen fortælle om Maja Lisa Engelhardts udsmykning.
Derefter er der kaffepause til
egen medbragt kaffe/te. Vi byder på småkager.
Derfra går turen videre til Elia,
hvor der fortælles kort om
skulpturen. Vi runder af i Fredens kirke kl. ca. 17.30.

Den første søndag i det nye kirkeår mødes vi i forventning til den
kommende højtid.
Gudstjenesten vil den dag – gennem ord, billeder, sang og musik –
samle os om Det Lys og Den Fred,
der er bestemt til at skinne i verden og i menneskers liv. Vi vil, også i år, modtage Fredslyset – Håbets lys fra Betlehem, som Sct. Georgs Gilderne har ført fra Jesu fødeby ud i verden – og til Fredens
Kirke.
KirkeRods-gudstjenesten
rundes som altid af med en friskbagt bolle og en kop kaffe.

Julegudstjeneste
for børn

Tirsdag d. 9. dec. kl. 10.00
Traditionen tro byder vi børn i
børnehaver, dagplejer og
legestuer velkommen til
en forsmag på julens glæde i børnehøjde.
Alle der har lyst til at
deltage i denne særlige
børnegudstjeneste er
meget velkomne!

Musikgudstjeneste med
De 9 læsninger
4. søndag i advent kl. 16.00
I år har vi ændret lidt på den ordinære gudstjeneste, så den kan blive en ekstra stemningsfuld optakt
til julens højtid.
I veksling mellem musik, sang og
læsninger vil vi følge beretninger,
som bringer os fra skabelsens morgen over profeterne til Jesus fødsel og frem til den kristne bekendelse, som er grundlaget for kirken
af i dag. Da det også er sognets ordinære gudstjeneste vil der naturligvis også være mulighed for at
deltage i nadveren.
Alle er meget velkomne!

Det skete...

Babysalmesang

HUSK
ACTHERNING
Lørdag
d. 13. sept. kl. 9.00
Få hjælp
eller giv hjælp!

For mere information
eller tilmelding - gå ind
på www.actherning.dk
eller kontakt Mette på
2151 7559 eller mt@fredenskirke-herning.dk
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Gudstjenester
4.
7.
11.
14.
16.
18.
21.
25.
28.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. søndag efter trinitatis
Høst- og KirkeRods-gudstj.
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Fødselsdagsgudstj. for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

Oktober
2.
5.
9.
12.
16.
19.

Efterår i Fredens Kirke

23.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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2. sept.
4. sept.
7. sept.
8. sept.

19.00
18.30
13.00
14.30

26. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

November
2.
2.
6.
9.
13.
16.
20.
23.
27.
30.

Alle helgens dag
kl. 10.00 Bo Gimm og Alex
Dahl Nielsen
Alle helgens dag
kl. 13.30 Vestre kapel
Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. søndag i advent
KirkeRod
kl. 10.00 Bo Gimm

December
4.
7.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

9.
11.
14.
21.

24.
25.
26.
28.

Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
4. søndag i advent
Musikgudstjeneste med
De 9 læsninger
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
Juleaften
kl. 14.30 Alex Dahl Nielsen
kl. 16.00 Bo Gimm
Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
2. Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
Julesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

KIRKEBIL :

Kirkebilen er gratis og
kan bestilles hos Taxa på 971
2 0777
inden søndag kl. 08.30.
Kirkebilen kører også
til
nets Aftener, blot bilen Sogbestilles inden kl. 14.00 sam
me dag.

KIRKEK AFFE :

Med mindre andet er
anfør t er
der gratis kirkekaffe
efter alle
gudstjenester.

Sognets Aften med Steen Palmquist: Kend dit ophav og bliv dig selv.
Orienterings– og opstillingsmøde - menighedsrådsvalg 2014
Sensommervandring
Litteratureftermiddagene begynder på en ny sæson.

20. sept. 15.00 Koncert: Sigurd fortæller bibelhistorier
7. okt. 19.00 Sognets Aften. Litteraturforedrag ved Kurt Kleon Jeppesen.
		 Tilbud om fællesspisning kl. 18.00. Tilmeld dig på 2446 0030 senest 3/10.
21. okt. 19.00 Sangaften
28. okt. 19.30 UNICEF-koncert med Gospel D’Light og Ole Jørgensen
4. nov. 19.00 Sognets Aften med Vera Kristensen, Anker Fjord Hospice
26. nov. 19.00 Koncert med Herning Brass - med indslag fra FOF’s Kvindekor
2. dec. 19.00 Adventsfest ved Carsten Vestergaard, Nøvlingskov Efterskole.
		 Tilbud om fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding på 2446 0030 senest 28/11.

Læs mere på www.fredenskirke-herning.dk
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