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SogneNyt

Gud gi’r os … igen og igen … hver eneste dag:
en ny begyndelse – sammen med ham.
Og egentlig behøver du slet ikke ta’ mit ord for dét.

Eftertanken
v/sognepræst
Bo Gimm

Det er nemlig snart Pinse.
Pinsen, som vi fejrer i begyndelsen af juni, taler i den
sammenhæng sit eget tydelige sprog:
Pinse er så mange ting – men allermest er den
nok lys og varme, farve og fællesskab, tro, nærvær
og liv og så naturligvis nye begyndelser.

Et par ord om
nye begyndelser ...
Mon ikke vi alle kender til behovet for at begynde på
en frisk. Mon ikke vi alle genkender den situation,
at noget i livet har sat sig så urokkelig fast, at vi ikke
aner, hvordan vi skal komme videre.
Mon ikke vi derfor også alle sammen kender til den
fantastiske fornemmelse, der kan fylde os, når nogen
slår armene om os og måske siger: Det er helt okay eller det skal du ikke tænke mere på, skat!
Faktisk er vi vel fuldstændig afhængig af, at mennesker omkring os stort set konstant er parate til at tilbyde os nye begyndelser.
Tænk hvis nye begyndelser blev nægtet os.
Vi ville ikke ha´ en chance for at rette op på alle de
situationer, hvor vi havde kvajet os godt og grundigt, hvor vi havde fået det forkerte ben ud af sengen eller bare slet ikke havde tænkt os om og fået sagt alt det forkerte på det helt forkerte tidspunkt.
Vi ville ikke kunne se hinanden i øjnene og få talt
ud med hinanden. Og med tiden ville alt for meget indeni blive alt for hårdt og livet ville forkrampe.
Vi ville lukke glæden ude af vores liv.
Derfor: Vi har sådan brug for nye begyndelser – med
hinanden og med Gud! Uden dem falder alt vi forbinder
med tro, håb og kærlighed nemlig sammen.
Godt at vi her ved tærsklen til en ny sommer,
kan minde hinanden om, at det præcis er, hvad
Fredens Kirke – tlf. 2446 0030
Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
kirken@fredenskirke-herning.dk
Træffes bedst man.– tor. kl. 10-12.30
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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I Pinsen fejrer vi Helligåndens komme til jord.
Og selvom det er knap 2000 år siden, det fandt sted,
så er Pinsen nu slet ikke nogen mindefest. Den er ikke
et tidspunkt på året, hvor vi ser os tilbage over skulderen og mindes, at Guds hellige Ånd engang fyldte
mennesker med nyt liv, med livsbekræftende tro og
åbnede for nye begyndelser med Gud.
Pinse er Guds løfte til os om, at hans hellige Ånd
er til stede i verden i dag og derfor også kan være det i vores liv lige her og nu og give liv til vores nye begyndelser sammen med ham.
Og nye begyndelser er altid pragtfulde!
En ny begyndelse er nemlig slet ikke det samme som
at begynde forfra. Det at begynde forfra er som regel
rigtig træls. Det ved enhver, der tålmodigt, men uden
det store held har forsøgt at samle et skab fra Ikea
uden at følge den vedlagte samleanvisning. Hvor det
at begynde forfra mest af alt minder os om alt det arbejde og al den tid, vi har spildt, dér peger de nye begyndelser i stedet os i retning af, hvad vi får foræret. At
få givet nye begyndelser vil derfor altid bringe fornyet
styrke til tro, håb og kærlighed i vores liv.
Troen på at vi er nye begyndelser værd.
Håbet om at nye begyndelser vil gøre en forskel for vores liv. Og opdagelsen af at nye
begyndelser altid gives os i kærlighed.
Pinse er at opdage dét - rigtig go’ sommer…

Alle henvendelser vedrørende
dåb, bryllup, navneændringer,
attester m.v. 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
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. 2446 0030
kkj@fredenskirke-herning.dk
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.
Ansvarsh. redaktør: Kurt Jeppesen
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SMS til Gud
Vi spurgte en dag årets konfirmander
om at skrive en sms til Gud ...
Her er nogle af deres sms’er:

Hey Gud
Jeg ville lige høre om
du ikke kunne komme
med den trøje jeg
glemte i hallen i går

Hej Gud
Hvorfor stopper du
ikke krigen?

Hey Gud <3
Jeg vil lige høre, om du ik ku la mig vinde i lotto så jeg har råd til den macbook

Hey Gud <3
Jeg ville bare høre, om du
kan være sammen i morgen? Jeg har spurgt Jesus,
men han svarer ikke :-)

Hej Gud
Jeg undrer mig nogle
gange over, hvordan du
kan høre os? Også når
vi beder?

Hey Gud
Husk vi har en lektie-date i morgen,
eftersom du lovede at hjælpe mig på
grund af at du gjorde mig uintelligent.
PS: Jeg har nybagte muffins, så du behøver ikke købe noget med på vejen
XOXO kriller

Hej Gud
Hvad størrelse sko
bruger du?

Hej Gud, det var en god solopgang og
-nedgang d. 7/7 2013. Tak. LOL :-D

Hey Gud. Kan du ikke sende en
snapchat af dig selv? Kunne godt tænke
mig at se hvordan du ser ud :-) <3

Hej Gud - vil du skype med mig? <3
Du har vel en skype-konto, ik’?

Hejsa Gud :-)
Kommer du til min konfirmation?
PS: DU MÅ GERNE VÆRE MED PÅ
BILLEDET! :-)

Hej Gud
Jeg håber du har det godt oppe i himlen og passer godt på dine engle.
Hvis du vil gøre mig en tjeneste må du
godt hilse min bedstefar fra mig.
Vi ses en dag … KH :-)

Kære Gud
Du er Himlens og jordens skaber og
det er vi dig evigt taknemmelig for :-D
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Det sker ...
4. maj fejring

HØJSKOLEDAG

Igen i år markerer vi 4.
maj på en særlig måde. I
år
begynder
arrangementet med gudstjeneste kl. 17.00.
Efter gudstjenesten (ca. kl. 18)
inviterer vi til fællesspisning i
Menighedssalen. Kl. 19.00 fortsætter vi med fællessang og vi
får besøg af Kai Andersen, som
var med i Den danske Brigade
under krigen. Han vil fortælle
om sit forhold til 4. maj.
Traditionen
tro slutter
vi
aftenen
af med
lys og
”Altid
frejdig”
i Mindeparken.
Man må naturligvis deltage i de
dele af arrangementet, man ønsker. Tilmelding til spisning (á
75,- kr. inkl. kaffen) venligst senest 1. maj til kirkens kontor.
Kaffe uden spisning: 25,- kr.

13. august kl. 9.30 - 16.00
En dag med overskriften:

”MEDMENNESKE
- så er man da noget …”
Vi er hinandens medmennesker,
og måske bliver vi først rigtig os
selv, fordi vi er sammen med de
andre. Dagen vil særligt sætte fokus på, hvordan vi er medmennesker, når vi får titel af at være
”pårørende” - når vore kære rammes af svær sygdom.

Vi får besøg af sygehuspræst,
Anette Kortegaard, Silkeborg og
provst, Kræn Christensen, Hjerting - og så er der som sædvanlig også morgenandagt, sangtime,
fællesskab omkring kaffe og middagsmad og en afsluttende nadvergudstjeneste.
Pris: 200,- kr.
Tilmelding til kirkens kontor på
2446 0030 senest 8. august
Læs mere på hjemmesiden eller
hent indbydelsen i kirken.

Sogneudflugt 24. august
Søndag 24. aug. kl. 12.45-21.00
inviterer vi på sogneudflugt til
Taulov Kirke, Trapholt Kunstmuseum og Mølkjær Kro.
Velkommen til en spændende
dag med gode oplevelser og godt
fællesskab.
Vi begynder dagen i Taulov Kirke, som er smukt restaureret - og
her får vi også vores kaffe. Herefter besøger vi Trapholt Kunstmuseum i Kolding, hvor vi bl.a. skal

se en udstilling med dansk gobelinkunst.
Herefter vil vi nyde et godt måltid
mad på Mølkjær Kro, før bussen
kører os hjem til Herning igen.
Pris for hele dagen: 275,- kr. som
betales i bussen. Prisen er inkl.
alt, undtagen drikkevarer til aftensmaden.
Tilmelding senest 18. august til
kirkens kontor. OBS: Der er max
plads til 53 personer, så det er
”først til mølle …”

Søndag d. 15. juni
Byder vi indenfor til en lidt anderledes gudstjeneste. Årets juniorkonfirmander slutter forløbet af, The Rock medvirker og
Bo og Kurt holder duet-prædiken.
Desuden vil Bodil Skjøtt fra Den
danske Israelsmission under kirkekaffen fortælle om vort nye missionsprojekt, der hjælper palæstinensiske piger.

er skriv til
kens kontor ... Ring ell
Vedr. tilmelding til kir
g.dk
nin
n@ fredenskirke -her
2446 0030 eller kirke

3D-koncert
24. juni kl. 19.30
Kirkens ansatte går denne aften
sammen om at lave en anderledes koncert, der taler til alle sanser. Under overskriften ”De 4 årstider” vil organist, Eunjin Dey,
sognemedhjælper Kurt Jeppesen
og musikalsk sognemedhjælper
Mette Tarbensen sammensætte
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SOGNETS AFTEN
musik, ord og billeder til en musikalsk mosaik.
Kirkens band, The Rock, medvirker, og vi byder både på rock,
klassisk musik og folkemusik undervejs i koncerten.
Der er gratis entré !

2. september kl. 19.00
En ny sæson af Sognets Aftener
begynder tirsdag d. 2. sept.
Vi får besøg af
Steen
Palmqvist,
der holder foredraget: ”Kend dit
ophav og bliv dig
selv”. Vel mødt!

SogneNyt

Det skete ...

Forrygende skole-kirke-uge med 3. klasserne fra
Holtbjergskolen og Herningsholmskolen i januar.

… i Mali
Se, hvad vi har byggetFredens
Kirke har i løbet af 3 år bygget et Hanaf Thore Eklund, Dooni Dooni

I har som kirke været med til at
skubbe en aktivitet i gang, som
uden jeres engagement og støtte ikke kunne være blevet gennemført. I har været med til at sørge for, at de handicappede i Kalifabougou kommune i Mali nu
har et undervisningstilbud og ikke mindst en social platform,
hvor de kan mødes.

ningsændringer
på dette område
er nu mulig.

dicapcenter i Mali - sammen med Dooni Dooni.

Der er ca. 30 børn og unge knyttet til dette center – de undervises
inden for 3 områder, træarbejde,
undervisning med symaskine og
et hold, som lærer at brodere og
hækle.

Planen for den kommende tid
er, at en underviser uddannes i
Bamako, der skal bygges et wc,
et gæstehus og en indhegning
- ting der også sker for penge
fra Fredens Kirke.
Tusind tak for jeres hjælp!

Projektet har desuden gjort, at
kommunen og dens indbyggere
udfordres på hvilket menneskesyn
og med hvilke rettigheder de handicappede mødes med. Der er stadig lang vej igen, men kampen og
diskussionerne er startet og holdSe flere billeder på vores hjemmeside ...
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Nyt missionsprojekt i Fredens Kirke
Palæstinensiske piger får skolegang og en fremtid
Søndag d. 15. juni begynder et
nyt missionsprojekt i Fredens
Kirke. I løbet af det næste år, vil
vi via Israelsmissionen støtte
palæstinensiske piger .
Her kan du læse om projektet:
af Bodil Skjøtt, Israelsmissionen
Jeriko er en af de fattigste byer i
Israel/Palæstina, og selvom byen kun er knap halv så stor som
Herning, rummer den store udfordringer. Den er præget af arbejdsløshed, kriminalitet og mange brudte familier, hvor vold og
stofmisbrug er en del af hverdagen. Det går ikke mindst ud over
børn og unge, der udgør 55% af
byens indbyggere.

get et hus i Jeriko. Huset har siden fået navnet
Zakkæus Hus, og her har
man indrettet et center,
som har fokus på at hjælpe unge piger til bedre
at kunne klare sig i samfundet. En del af husets
aktiviteter henvender sig
også til pigernes mødre
og gennem dialog med
dem når man også ud til
de familier, som pigerne
kommer fra.
En del af aktiviteterne har fokus på
at hjælpe pigerne til at blive fastholdt i skolesystemet. Derfor kan
pigerne komme og få lektiehjælp
et par dage om ugen. Samtidig får
de også opmærksomhed og bliver vist tillid, så de forstår, at

Det er lykkedes at få kontakt til
en muslimsk klub i Jeriko og en
del af projekterne laves nu i samarbejde med pigerne derfra. En af
de lokale skoler har også vist interesse for projektet og har inviteret bibelselskabet til at undervise skolens lærere om sundhed,
forebyggelse af stofmisbrug og pigers rettigheder.
Bibelselskabet er en af Israelsmissionens partnere i
Israel/Palæstina og støtter
projektet økonomisk. Desuden er Lisbeth Rasmussen,
som er udsendt af Israelsmissionen tilknyttet projektet som medarbejder.

Og det går især ud over pigerne.
Mange af Jerikos piger står over
for en svær fremtid. Alt for mange af dem har oplevet at blive misbrugt og de oplever at den eneste
forventning, der rigtigt er til dem,
er at de skal giftes bort. Der er ingen grund til at de får en uddannelse, og derfor heller ingen grund
til at de klarer sig godt i skolen,
hvilket rigtigt mange af dem så heller ikke gør. De ved meget lidt om,
hvordan de tager vare på sig selv
og om de muligheder og rettigheder de har.
For ca. 10 år siden fik det palæstinensiske bibelselskab overdra6

de har værdi. Andre aktiviteter har fokus på pigernes psyke og
sundhed, og der undervises i hvordan de tager vare på sig selv. Mødrene inddrages også i disse programmer. De bibelske fortællinger
bruges til at fortælle om de værdier vi har og om det menneskesyn,
som kommer til udtryk her.
Her er det vigtigt at der balanceres rigtigt. Pigerne kommer især
fra muslimske familier. Der er
kun få kristne i Jeriko, og en del
af formålet med Zakkæus Hus er
at være med til at nedbryde de
skel, der er i samfundet mellem
kristne og muslimer.

Du kan høre meget mere om projektet i forbindelse med gudstjenesten d. 15.
juni.

Lisbeth Rasmussen (t.v.) sammen med projektets andre
medarbejdere.

SogneNyt

Fredens kirke skal have et alsidigt og velfungerende musikliv. Vi vil gerne bevare og udvikle
fællessangen og et mangfoldigt musikliv, som
understøtter forkyndelsen.
Kirken tilbyder koncerter i løbet af året, der gerne
skal afspejle de mange interesser og grupper, der
findes i sognet. Det er hensigten at bruge kirkens
eget personale, børne – og ungdomskor, inviterede
kunstnere og kirkens musikalske gæster til at bidrage til alsidigheden.

Menighedssang
• de 4 første torsdage i maj …
• kl. 18.30 - 19.15
• v/ organist, Eunjin Dey
• kom og syng med!
De første 4 torsdage i maj måned inviterer organist, Eunjin Dey til Menighedssang. Her vil vi sammen synge søndagens salmer og indlære de korsvar, der bruges under gudstjenesten.
Vi håber, mange har lyst til at komme og synge
med. Hvis der er basis for det, bliver det et tilbagevendende tilbud i en eller anden form herefter.

Babysalmesang og rockmusik

Kirken tilbyder babysalmesang, og det er vores
klare mål fortsat at tilbyde den mulighed for at
styrke det lille barns umiddelbare glæde ved musik, og at give børn og forældre et ”åndehul”, hvor
kontakten og samværet omkring musik er det væsentlige.
Ligeledes vil vi sikre et attraktivt miljø for The Rock,
så vi fortsat kan glæde os over deres deltagelse i
forskellige arrangementer i kirken. The Rock er en
del af menigheden og det kirkelige arbejde og The
Rock er med til at give kirkens musikliv en rytmisk
dimension.

Nye kor i Fredens Kirke

Kirken vil igen arbejde for, at børn og unge får mulighed for at lære salmer og sange, som er med til at
styrke sangen i Fredens kirke. Derfor har vi nu på-

begyndt arbejdet for at få genskabt børne – og ungdomskor i Fredens Kirke.
Vi har indledt et samarbejde med Mads Bille, Herning Kirke, som har et mangeårigt kendskab til korarbejde og som er en yderst kompetent medspiller. Det er vores intention at opfordre drenge og piger fra 3.- 7. kl. i sognets skoler til at søge optagelse i korene.
Børnekoret skal fungere som en forskole for ungdomskoret. Koret deltager ved udvalgte gudstjenester og kirkelige aktiviteter i løbet af kirkeåret.
Ungdomskorets opgave bliver at styrke den kirkelige sang i alle genrer ved gudstjenesterne og i menighedens liv og at inspirere gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsliv ved selvstændige
indslag.

Menighedssang

Det er ligeledes vigtigt for Fredens Kirke at styrke
menighedens sang. Derfor indbydes menigheden til
fællessang, i første omgang 4 gange i maj. Vi skal
synge nye og gamle salmer og sange og lære korsvar, så alle kan synge med under gudstjenesterne.
Vi vil på alle måder stræbe efter at nå vores vision for musik i Fredens kirke:
”Vi ønsker at musikken skal være en levende
del af kirke- og menighedslivet ved Fredens
Kirke”.

Nye kor i Fredens Sogn
• opstart efter sommerferien
• børnekor fra 3. - 6. klasse
• ungdomskor fra 7. klasse og opad
• v/ organist, Eunjin Dey
• kom og syng med!
Vi arbejder netop nu på at starte to nye kor op efter
sommerferien. Planerne for, hvordan korene skal
øve er ikke færdige endnu, men hold øje med vores hjemmeside eller kontakt organist, Eunjin Dey
på 6122 3123 for at høre nærmere
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Gudstjenester
Maj

Juni

August

1.

1.

3.

4.

7.
8.
11.
15.
16.
18.
22.
25.
29.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag efter påske
– 4. maj fejring
kl. 17.00 Alex Dahl Nielsen
(se nærmere inde i bladet)
Konfirmandfest
kl. 19.00
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Bededag
kl. 10.00 Bo Gimm
4. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

6. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
9. 2. Pinsedag
kl. 10.00 Bo Gimm
15. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Bo Gimm		
(se nærmere inde i bladet)
22. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Juli
6.

3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
13. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
27. 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

10.
17.
24.
31.

7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

September
7.

12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
11. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

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.

4. maj
12. maj

17.00
14.30

24. juni

19.30	3D - Koncert - en musikalsk mosaik af ord, lyd og billeder
Kirkens egne ansatte medvirker sammen med The Rock

13. aug.

9.30	Højskoledag - med Anette Kortegaard og Kræn Christensen
Tema: ”Medmenneske - så er man da noget”
Pris: 200,- kr. Tilmelding senest 8. august
12.45	Sogneudflugt til Taulov Kirke, Trapholt Kunstmuseum og Mølkjær Kro
Pris: 275,- kr. Tilmelding senest 18. aug. til kirkens kontor.
OBS: Max 53 pladser, så ”først til mølle” …

24. aug.

4. maj fest - med gudstjeneste, spisning, fortælling og lys i Mindeparken
Litteratureftermiddag: Pi’s liv - udvidet udgave med spisning og film

Læs meget mere om det hele på www.fredenskirke-herning.dk
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