FREDENS KIRKE

SogneNyt
januar - april 2014

• Ønsker for det nye år
• En ny organist
• En ny sognemedhjælper
• Glimt fra jubilæet

SogneNyt

SogneNyt

har gjort sig nogle tanker, nytårsforsæt og ønsker for
sig selv og for Fredens kirke. Mit ønske for Fredens
skal være, at vores kirke fortsat må bestræbe sig på
det, som blev nævnt helt tilbage i ”Jyske lov” fra 1241:
”Kirken skal hvermands hjemhus være”.

Eftertanken
v/sognepræst
Alex Dahl Nielsen

Vær
VELKOMMEN!
Når dette blad træder i kraft har vi lige fejret Nytår! Nytårsaften og årsskiftet præges af bulder og kaskader af lys. Luften fyldes af krudtos.
Ved nytår holdes fest. Det gamle år lægges bag. Vi ser
frem og åbner os for det nye. Mange benytter et årsskifte
til en slags status over ens eget liv. Nogle vil gerne ændre vaner. Ét typisk ønske er ophør med rygning. Andre vil gerne råde bod på noget forsømt. Man vil måske
blive bedre til at besøge og tage sig af de aldrende forældre. Måske ønsker man at tage sig bedre tid til samværet med børnene, ægtefællen, naboen osv.
Mon ikke mange på et tidspunkt i de voksne og begyndende modne år har tænkt: ”Hvor fløj årene med
børnene hjemme dog hurtigt af sted!” Og måske spørger man: ”Fik jeg givet mig tid - tid til det fundamentale i tilværelsen – tid til at gribe livet og dets muligheder for det dybe samvær med familien, de gode venner, eller forsvandt det bare, fordi jeg kun var optaget af karriere, penge, prestige - alt det ydre, som jeg
gerne vil have, at andre skal se og kende mig på? Gav
jeg tid til alt det dybe, som ikke nødvendigvis koster
penge, men hører til det mest værdifulde - samværet
med andre?”
I dette blad kan man bl.a. læse om mennesker, som

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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Ord som ikke kun rummer tanken om kirken som et
hus, hvor alle er velkomne; men også tanken og ønsket om, at mennesker i Fredens sogn, må se kirken
som deres hjem. Det sted, hvorfra de blev givet noget
ballast til livet og dets mange udfordringer også i det
nye år. Det hjemhus, hvor jeg kan gå ud og ind og søge hen, når livet trykker. Akkurat, som man søger ro
og tryghed i ethvert godt og trygt hjem.
I kirken kan man høre dette befriende og forløsende
budskab, at selv om mit liv ikke har og næppe nogensinde vil leve helt op til de ønsker, mål og krav, som
jeg kunne stille for mig selv, for at jeg synes, at jeg lykkes i egnes og andre øjne – selv om jeg ikke kan pege
på, at jeg har gjort den åh, så floskelagtige ”forskel”,
så mødes jeg i ”hvermands hjemhus” med Guds budskab, at Han i sin Søn Jesus Kristus, har gjort den fuldendte forskel for dig, for mig og for alle mennesker! I
ham kan jeg lægge alt det forfejlede bag mig, brænde
det af, som var det krudt ved nytårstide, som vel kan
hvæse og ose, men også bringe glæde og lys.

Ønsker for det nye år
Ved indgangen til det nye år har vi spurgt en
række mennesker i sognet, hvad de ønsker sig og hvad de ønsker for Fredens Kirke - i 2014:
Jeg håber, jeg fortsat må have et godt helbred og bevare mit gode humør, så det
fortsat må være rart at leve som menneske.
Jeg håber kirken må blive godt besøgt og
fortsat må fungere godt som kirke, så man
ikke går forgæves til kirken. Og så vil jeg
ønske, at dem, der bærer kirken og trækker i trådene må få glæde og tilfredshed i
arbejdet. Jeg glæder mig jo hver dag over
at høre kirkeklokkerne!
Kristian N, 93 år

The Rock skal fortsætte for fuld udblæsning - også uden Benny :-) Og så
vil vi gerne ud at spille noget mere.
Vi håber, der bliver noget mere ”ungdoms-noget” i Fredens Kirke - og at vi
får en ny elguitar …
The Rock

Derfor er mit ønske for alle os som bor og færdes i
Fredens sogn, at vi som basis for hverdagens liv må
gribes af Guds budskab - at du og jeg er elsket og antaget af ham, som det menneske jeg er.

Når jeg skal formulere mine nytårsønsker
for Fredens kirke og
for mig selv personlig, kommer jeg til at
tænke på et citat af
Erika Jong som lyder
”Hvis du ikke risikerer noget, risikerer
du endnu mere”.

Derfor er der også i det nye år god grund til at synge:
Vær velkommen, Herrens år!
For Herrens år, vil forløse os til livet – et liv med dybde og mening.

Hvis ikke vi som enkeltpersoner eller som kirke tør
handle med risiko for at fejle, risikerer vi at tabe det
hele. Vi kan blive så bange for at gøre noget forkert,
at der er risiko for heller ikke at få gjort noget rigtigt.

Godt Nytår! Godt Herrens år   .

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 Eunjin Ko Dey
Tinghøjvej 12, 7330 Brande
Tlf. 6122 3123
edk@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. 9712 4895 - privat: 4215 2244
kkj@fredenskirke-herning.dk
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.
Ansvh.: redaktør: Kurt Jeppesen

Jeg håber, vi skal synge en masse i kirken,
og høre noget mere fra
Bibelen i Børnehjørnet.

Jeg synes, det kunne
være sjovt, hvis vi skulle være i Børnehjørnet
under hele gudstjenesten.
Camilla
Cecilie

Derfor vil mine nytårsønsker for os alle i Fredens
Kirke være, at vi med frimodighed tør virke for det,
der betyder noget for os, og tør tro på at det gør en
forskel.
Martha S

Kesorn: Jeg ønsker, at 2014 må blive et godt år for Hamid
og mig - og for alle andre. Og vi ønsker, at det fortsat må
lykkes os at komme i Fredens kirke, selvom vi flytter til
et andet sogn.
Hamid: Det er mit ønske, at så mange som muligt må holde med at ryge i 2014, for efter 33 år med tobak ved jeg
fra mig selv, at man får et langt stærkere helbred og mere
energi af at stoppe.
Vi ønsker, at der i 2014
må komme flere mennesker til Fredens Kirke og flere må komme
til gudstjenesterne.
Kesorn og Hamid

Mit nytårsønske for 2014 er,
at jeg må ku’ møde mit medmenneske med åbenhed, respekt og ”et smil” – så det må
føle sig anerkendt, værdifuldt
og få lyst til at give ”et smil”
til sit medmenneske. (skabe
positive ringe i vandet)
Mit ønske for Fredens sogn
er, at vi - menighed, personale og menighedsråd - i fællesskab må formå at sprede
glæde, gejst og engagement, så Fredens
Sogn må være et sted hvor der er ”hjerterum” og ”kvalitetstid” til den enkelte, uanset hvor man er i livet.
Erna J
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Det sker ...

Glimt fra en festlig jubilæums-dag

SOGNETS AFTENER

Fastelavnsog KirkeRodsgudstjeneste

7. januar kl. 19.00
Velkommen til en aften om
vort missionsprojekt, Handicapcentret i Mali. Repræsentanter fra Dooni-Dooni fortæller nyt fra projektet og arbejdet i Mali.

Søndag d. 2. marts kl. 10.00
byder vi indenfor til endnu en
omgang ”Kirkerod”.
Store og små, unge og ældre vil
endnu engang samles for at opleve en gudstjeneste, der er for alle
aldre og alle størrelser.
Sammen vil vi fejre søndagen,
glæde os i hinandens selskab og

Husk at kirkebilen kan bestilles
- ring til Taxa på 9712 0777 senest samme dag kl. 14.00

4. februar kl. 19.00
Foredrag v/Leif
Kallesen: ”Hvad
er et menneske
- spørgsmålet,
der vender forkert”.
Velkommen til
en aften om Søren Kirkegaard.
Der er tilbud om fællesspisning
kl. 18.00 á 75,- kr. Tilmelding
senest 31/3.
4. marts kl. 19.00
Ingrid Elgård: Stilhed og Gudsforhold
- hvad kan stilheden
bibringe os moderne mennesker? Ingrid Elgård er tidligere sognepræst i Haderup-Feldborg.
1. april kl. 19.00
Denne Sognets Aften bliver en
påskeoptakt med gospelkoret,
Gospel D’Light under ledelse af
Ole Jørgensen. Koret vil levere
en række af deres sange, og aftenen vil desuden byde på fællessang og fortælling.
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efter gudstjenesten få lidt godt
til ganen, mens
de forhåbentlig
mange udklædte børn får lejlighed til at kåre årets kattekonge
og dronning ved den efterfølgende tøndeslagning.
Vi håber at se mange fantasifulde udklædninger og er sikker på,
at vi får en pragtfuld formiddag
sammen.
Vi ses til KirkeRod!

Skærtorsdag
Torsdag d. 17. april kl. 19.00
Skærtorsdag er en særlig dag. Her
fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren, som skete ved et jødisk påskemåltid - et aftensmåltid, som
Jesus fejrede med sine disciple.
Et bevægende måltid, hvorefter
Jesus blev forrådt, svigtet og taget til fange forud for korsfæstelsen Langfredag.
Menighedsrådet og præsterne har
besluttet, at vi fremover kun vil
holde én gudstjeneste Skærtorsdag, men søge at give den et særligt præg af Skærtorsdags stærke begivenheder. Så derfor holdes gudstjenesten om aftenen kl.
19.00.
I år vil vi lade det kristne nadvermåltid reflektere i lyset af elementer fra det jødiske påskemåltid, som jøderne gennem århund-

FORÅRSKONCERT
Med Vildbjerg Koret
Tirsdag d. 18. marts kl. 19.30

reder har fejret til minde om israelitternes udfrielse fra slaveriet i
Ægypten, hvor de blev sat frie og
oplevede dødens forbigang.
Inde i kirkerummet vil vi samles omkring et stort bord, hvor
vi i rammen af læsninger, sang,
bøn og via smagssansen vil søge
at fordybe os i indholdet af den
kristne nadver, som vi indbydes
til at deltage i ved vore gudstjenester året rundt.
Velkommen til koncert
med Vildbjergkoret, som
er et 4-stemmigt voksenkor, under ledelse af Morten Bunk.
Koret har et bredt repertoire bl.a. danske sange
og salmer, mindre klassiske værker og rytmiske viser, og de synger på flere
sprog: latin, engelsk, tysk,
men mest på dansk.
Der er gratis entré!

Søndag d. 15. september fejrede vi Fredens Kirkes 50 års
jubilæum. Det blev en fantastisk dag med 200 feststemte
mennesker til fest-gudstjeneste og festligt samvær.

Tak til alle, der bidrog til at gøre dagen god.
Og tak til de mange,
der gav kirken gaver
i dagens anledning.
Vi glæder os til de
næste 50 år :-)
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Nye ansatte i Fredens Kirke
Velkommen
til Fredens
Kirke!

Eunjin
Ko Dey

Mette
Tarbensen

Organist

v/formand,
Oda Sørensen

Jeg hedder Eunjin
Ko Dey, er 34 år og
bor i Brande samme
med min mand og to
børn på 6 år og 4 år.
Jeg kommer oprindelig fra Sydkorea og
er kommet til Danmark for 10 år siden.
Nu læser jeg på solistklassen i klassisk klaver på Syddansk Musikkonservatorium i Odense.

Musikalsk
sognemedhjælper

Menighedsrådet har
ansat nyt personale.
På vores opslag til de
to stillinger fik vi i alt
36 ansøgninger.
Mette Tarbensen er ansat som musikalsk sognemedhjælper. Mette kommer fra en stilling som musikalsk
sognemedhjælper ved Janderup, Billum og Alslev kirker. Desuden har Mette haft en timelærerstilling som
musikpædagog ved Ringkøbing/Skjern Musikskole.
Eunjin Ko Dey er ansat som organist. Eunjin kommer fra en stilling som organist ved Tørring Kirke.
Eunjin er også korleder for et voksenkor og er akkompagnatør for Midtvest Pigekor på Den Jyske Sangskole.
Vi er glade for og stolte af, at de to engagerede og
kompetente medarbejdere har valgt Fredens Kirke
som deres nye arbejdsplads.
Det er visionen, vor ledestjerne
at være kirke i rette ånd,
så traditionen og det moderne
kan meningsfyldte gå hånd i hånd.
Her tændes lys og her tænkes tanker.
Her sættes livet i perspektiv.
Her mærker vi at vort hjerte banker
- at der er mening med vore liv.
           Kurt Kleon Jeppesen
Menighedsrådet lægger vægt på, at alle ansatte har
mulighed for at præge udviklingen og være aktive
medskabere af hverdagen i kirken, og vi ser frem til
at byde Mette og Eunjin hjertelig velkommen til dette
samarbejde med de øvrige ansatte, præsterne og Menighedsrådet.

Både Mette Tarbensen og Eunjin
Ko Dey er ansat i Fredens Kirke fra
januar – og I vil få lejlighed til både
at se og høre dem ved gudstjenesten
d. 5. januar kl. 10.00.
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Hvorfor vil du gerne være organist i Fredens kirke?
Fredens Kirke er et sted, hvor jeg har mulighed for at
bruge min kompetencer som musiker. Med de varierende aktiviteter i kirken har jeg således mulighed for
såvel at spille traditionel kirkemusik som klassisk og
rytmisk musik.
Favoritfilm?
Jeg kan godt lide krimifilm. Men en af mine favoritter
er filmen, Pianisten.
Yndlingsbog?
Bøger af John Grisham
Hobby?
Læse bøger og se film.
Din bedste ferie?
Goa og Mumbai i Indien i 2011.
Hvad ønsker du for Fredens Kirke?
Jeg ønsker, at der kommer flere kirkegængere fra alle
generationer og, at kirken har en bred palet af musikalske aktiviteter, således at kirken er attraktiv for
mange forskellige mennesker.
Hvad tror du, kendetegner Fredens Kirke?
Rummelighed.
Dit største ønske?
At give menigheden en god musikalsk oplevelse i
kirken.
Favorit-musik?
Klassiske genrer (mest klavermusik :)) Mine yndlingskomponister er Chopin og Schumann.
Livret?
Koreansk mad.
Hvad værdsætter du hos andre?
Ærlighed og tillid.		

Hvorfor vil du gerne være sognemedhjælper i Fredens
kirke?
Fordi Fredens kirke er
et sted, hvor jeg har
mulighed for at bruge
min uddannelse som
musikformidler og samtidig forsøge at være til glæde og gavn for de mennesker jeg kommer i berøring
med.
Jeg har de seneste 5 år arbejdet som musikalsk sognemedhjælper, og har nydt at arbejde i kirken - nu glæder jeg mig over at kunne kalde Fredens kirke for min
nye arbejdsplads.
Favoritfilm?
Jeg elsker at se film, og spænder bredt hvad genrer
angår. Jeg kan både lide action som ”Die Hard”-serien, tøsefilm som ”Sweethome Alabama”, komediefilm
som ”The Ugly Truth” eller de mere alvorlige som ”Schindlers liste”.
Yndlingsbog?
Her må jeg nok tilstå og sige ”Harry Potter”. Jeg synes, det er nogle fantastiske bøger, og de er flittigt
blevet brugt. Derudover er bøger som Stieg Larssons
Millennium-trilogi og Nynnes Dagbog også ret højt
oppe på listen

Hobby?
Jeg er så heldig, at mit levebrød også er min hobby.
Jeg elsker at spille musik og formidle musik til folk i
alle aldre.
Favoritmusik?
Katie Melua, Søren Huss og Michael W. Smith.
Din bedste ferie?
Måske kan man ikke rigtigt kalde det for ferie, men
jeg må nok alligevel sige at vores ti måneder lange
eventyr i Kenya slår alt andet. Vi rejste til Kenya for at
hente vores søn, og kunne altså efter næsten ti måneder igen sætte fødderne på dansk grund.
En fantastisk og uforglemmelig oplevelse...
Hvilke håb og forventninger har du til livet i
Fredens kirke?
Jeg har oplevet en god stemning, og en særlig samhørighed de gange jeg har været i kirken - jeg glæder
mig til at blive en del af dette fællesskab, og til at opleve kirkens kristne budskab på nært hold.
Dit største ønske?
Mit ønske over dem alle må være et langt og godt liv i
Guds velsignelse for mig og mine nærmeste.
Livret?
Her kan nævnes adskellige - stegt flæsk med persillesovs, and med brune kartofler og waldorfsalat, tortillas med nachos osv. osv.
Hvad værdsætter du hos andre?
Kort men godt - ærlighed, næstekærlighed og humor.

Alt hvad der skal til, for at ondskaben sejrer, er at gode
mennesker lader være med at gøre noget
HUSK Sogneindsamlingen
til Folkekirkens Nødhjælp
søndag d. 9. marts
Tilmeld dig som indsamler på
www.noedhjaelp.dk eller kontakt
Fredens Kirke på 9712 4895 eller
kirken@fredenskirke-herning.dk

Edmund Burke

Husk ACT HERNING
Lørdag d. 5. april
Få hjælp eller giv hjælp!
Læs mere på www.actherning.dk
eller kontakt Mette på 2151 7559
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Gudstjenester
1.
5.
9.
12.
16.
19.
23.
26.
30.

Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
Kirkeugegudstjeneste
kl. 17.00
3. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

Februar
2.
6.
9.
13.
16.
20.
23.

4. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Sidste s. e. helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Søndag septuagesima
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Søndag seksagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

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

Fastelavns søndag
KirkeRod
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Midfaste søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
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19.00
19.00
14.30

Maj
1.
4.

April
Før påske gudstj. for børn
kl. 10.00 Bo Gimm
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. Palmesøn. Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag efter påske
4. maj fejring
kl. 17.00 Alex Dahl Nielsen

1.

FORÅR i Fredens Kirke
3. sept.
7. jan.
13. jan.

17. Skærtorsdag (Se nærmere
omtale inde i bladet)
kl. 19.00 Alex Dahl Nielsen
18. Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm
21. 2. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
27. 1. søndag efter påske
Konfirmation
kl. 09.00 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm

Sognets Aften: Preben Kok: Skæld ud på Gud
Sognets Aften: Handicapcentret i Mali
Litteratureftermiddag: Undskyldningen

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.

3. feb.
19.00
				
				

Sognets Aften: Leif Kallesen: Foredrag om
Søren Kirkegaard. Tilbud om fællesspisning
kl. 18.00 á 75,- kr. Tilm. senest d. 31/1 til 9712 4895

4. mar.
10. mar.
18. mar.

19.00
14.30
19.30

Sognets Aften: Ingrid Elgaard: Stilhed og Gudsforhold
Litteratureftermiddag: Det gode i dig
Forårskoncert med Vildbjergkoret

1. apr.
7. apr.

19.00
14.30

Sognets Aften: Påskeoptakt med fællessang, fortælling og Gospel D’ Light.
Litteratureftermiddag: Stadig Alice
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