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Eftertanken
v/sognepræst
Bo Gimm

vist os om, at det er den eneste måde, hvorpå vi kan
redde os selv. Så ynkeligt kan det vel ikke være – vel?

Et par ord om klima
og kærlighed...
Vores planet er døende…!
Det kan meget let blive det indtryk, vi sidder tilbage
med, når vi lytter til tidens mange klimaprofeter. Alt
som de taler, bliver vi med stigende forfærdelse klar
over, at det er absolut sidste udkald, hvis vi skal frelse
verden. Vi må snarest sænke den globale temperatur,
så vi på et hængende hår undgår den helt store klimakatastrofe – eller som minimum i hvert tilfælde undgår, at den når vore breddegrader.
Misforstå mig nu ikke.
Jeg synes da bestemt, at vi har et ansvar – måske ikke
ligefrem for at frelse verden – måske mere for at ta’ en
tyk sweater på og så skrue lidt ned for varmen.
Så kunne vi jo f.eks. bruge, hvad vi sparede på varmeregningen, til at udvise en smule rettidig omsorg for
dem, der ikke har den luksus at bekymre sig om noget så storladent og apokalyptisk som en klimakatastrofe. Mennesker, der sulter og tørster og er syge og
forfulgte og som dør hver eneste dag, mens vi diskuterer klimaet, og Al Gore drøner rundt i sit chartrede
fly og gi’r den som klimaprofet nr. 1.
Men altså - misforstå mig nu ikke.
Lad os da endelig gøre det gode, vi kan. Men lad det
da ikke ske på bekostning af ligegyldighed med verdens lidende, sultende og tørstende.
For det forholder sig vel ikke sådan, at vi bare har
travlt med at redde klimaet, fordi nogen har overbeFredens 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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Engang var der jo én, der sagde: Den, som vil redde sit
liv, skal miste det.
Er vi mon i færd med at miste en betydelig del af vores medmenneskelighed, selvom vi sikkert hårdnakket vil påstå, at det netop er den, der driver vores iver
for at frelse verden, redde klimaet og skaffe de gode
gamle dage tilbage?
Når vi i dag går benhårdt efter at finde en politisk ”klimaløsning”, rummer den bestræbelse så ret meget andet end kærlighed til os selv? Er vore politiske løsninger i grunden andet og mere end et goldt udtryk for,
at vi er os selv nærmest? Eller sagt med andre ord: Er
vi i virkeligheden ikke temmelig ligeglade med, hvordan vejret er på Tahiti eller Påskeøen – bare kælderen
ikke svømmer over her hos os?
Hvis det virkelig handler om at afværge en verdensomspændende katastrofe og redde eksistensvilkårene for millioner af mennesker, hvorfor skruer vi så ikke bare ned for varmen, ta’r en tykkere sweater på og
slukker for tv?
Jeg mener; hvorfor opfinde den dybe tallerken to gange. Der var jo én engang, der gav sit eget liv for at frelse vores.
Så måske sku’ vi bare overlade det der med at frelse
verden til ham og så hellige os arbejdet med at udvise kærlighed og rettidig omsorg for alle andre end bare os selv. Det ville sikkert være fast arbejde et stykke ud i fremtiden.

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
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
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Nyt menighedsråd i Fredens Kirke
Fredens Kirke har fået nyt menighedsråd for de næste to år
Rådet har konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontaktperson:
Kirkeværge:
Sekretær:
Menige medlemmer:

Suppleanter:

Oda Sørensen
Peter Hove
Erna Jensen
Leif Skibsted Jakobsen
Jakob Bang Jakobsen
Inger Marie Svinth
Betty Rams
Dorthe Krüger
Tonny Lindbjerg Jespersen
Johannes Krarup Jensen
Ida Mortensen Bitsch Johansen

Desuden er vore to sognepræster, Alex Dahl Nielsen
og Bo Gimm fødte medlemmer af rådet.

MiReDo

Efter de første par måneder med vores nye børnekor MiReDo, kan vi
fortælle, at det går rigtig godt. Det er nogle søde, dygtige og sangglade
piger. Vi øver hver onsdag eftermiddag og synger en masse forskelligt
såsom ”I østen stiger solen op”, ”Efterårsblues”, ”Decembersangen” osv.
Vi har da også lige haft tid til en hyggedag, som sluttede af med fællesspisning og en lille minikoncert for forældre og søskende.
Det var en dejlig eftermiddag.
1. søndag i advent debuterede koret med et par indslag til
kirkerodsgudstjenesten – de var så dygtige og søde og
vakte stor begejstring hos menigheden.

Koncert med Willy Egmose Trio
- søndag den 11. januar kl. 16.00
Velkommen til en swingende
og medrivende koncert i Fredens Kirke. Willy Egmose Trio er
landskendt - bl.a. som foregangsmænd for rytmisk musik i kirken,
herunder nye rytmiske salmer.
Willy Egmose er uddannet på det
kongelige danske musikkonservatorium og var i mange år organist ved Skjern kirke. Willy Eg-

Ønskekoncert
17. november kl. 19.30 inviterer vi (Eunjin og Mette) til en
ønskekoncert, hvor du har
mulighed for at ønske et stykke musik. Det kan være musik
skrevet for enten klaver og violin, orgel og violin eller solo violin, klaver eller orgel.
Så hvis du går rundt med en
god idé, så hold dig endelig ikke tilbage – skriv en mail til
mt@fredenskirke-herning.dk,
eller send en sms/ring til 2151
7559 - så sammensætter vi programmet og vil forsøge at få alle ønsker med. Frist for ønsker
er den 1. maj 2015. Vi glæder
os til at spille ”din” musik!

Hvad vil du høre?

mose er inspireret af jazz,
nordisk folkemusik og
salmer. Trioen tæller desuden Jeppe Smith-Olsen
på kontrabas og Kristian
Leth på trommer.
Entré 75,- kr.
Billetter sælges via kirkens kontor og ved indgangen.
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Det sker...
SOGNETS AFTENER

SANGAFTEN

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

Tirsdag d. 24. febr. kl. 19.00
- holder vi sangaften, hvor vi
sætter skub i sanserne med en
blanding af sang, musik og salmedans. Der er både velkendte
sange og salmer på programmet
og chance for at lære nye ... Undervejs serverer vi kaffe á 20,kr. Kom og syng med!

6. januar kl. 19.00
Arne Pedersen fra
Israelsmissionen
fortæller om det arbejde for palæstinensiske piger i Jeriko, som vi støtter
netop nu.
3. februar kl. 19.00
Denne aften har fået overskriften: ”Jorden rundt på 80 minutter” - og byder på forskellige små rejsebeskrivelser fra
rundt omkring på kloden - leveret af mennesker med forskellig tilknytning til Fredens Kirke. Det hele krydres med fællessange fra hele verden.
Tilbud om fællesspisning á 75,kr. kl. 18.00. Tilmelding 31/1.
3. marts kl. 19.00
Kirkens Korshærs Netværkskreds i Herning Kommune er
med til at arrangere denne aften. Vi får besøg af arresthusmedarbejder, Ove Laursen, Århus, som fortæller om sit arbejde. Efter kaffen fortæller folk fra
Netværkskredsen om Kirkens
Korshærs arbejde her i området.
7. april kl. 19.00
Oplev Markusevangeliet LIVE!
Denne aften har vi lagt i hænderne på Klaus Laursen, som vil
servere Markusevangeliet for os
i det, han kalder ”dramatisk oplæsning”, så ordene bliver levende på en helt
ny måde. Der
er lagt op til
en rigtig dejlig afslutning
på påsken så kom og få
den oplevelse med!
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KONCERT MED
VOCAL PLEASURE
Torsdag d. 23. april kl. 19.30

- har vi den fornøjelse at invitere til rytmisk korkoncert
med Vokal Pleasure. Koret
synger primært på engelsk
og byder på et bredt repertoire med alt fra Abba til Beatles
og Beach Boys. Et inspirerende og veloplagt kor med et
højt musikalsk niveau. Gratis entré!

FASTELAVNSFEST
i Fredens Kirke

Tirsdag d. 17. febr. kl. 17.30
- inviterer vi alle børn og familier til Fastelavnsfest. Det bliver
en aften med musik, sang, festligt samvær, aftensmad og tøndeslagning. I må selvfølgelig
rigtig gerne komme udklædte.
Af hensyn til maden vil vi gerne
have tilmelding senest 13/2 til
Mette på 2151 7559 eller mt@fredenskirke-herning.dk
Maden koster 30,- kr. for voksne, men er selvfølgelig gratis for
børn. Vi regner med at arrangementet slutter omkring kl. 19.00.
Vi ses til en festlig aften!

BØRNEGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 24. marts kl. 10.00
Påsken er én af årets store højtider.
Derfor indbyder vi børn i børnehaver, dagpleje og legestuer til en
festlig stund i kirken, hvor vi skal
synge og høre om, hvorfor vi fejrer påske. Og hvem ved - måske
dukker vores kirkekanin Frede også op?
Alle, der har lyst til at deltage, er
meget velkomne!

KirkeRod
15. marts kl. 10.00
Inviterer vi igen til KirkeRod, som er en anderledes gudstjeneste med
plads til alle.
Vi er ikke ens, men vi
har samme rod - deraf
navnet KirkeRod.

SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE
Torsdag
d. 2.
april kl.
19.00

Skærtorsdag er nok den af
vore påskedage, der lægger
allermest op til refleksion og
eftertanke.
For vi ved jo, hvad der venter forude.
Inden påskemorgens lys og
glæde må vi igen stå ansigt
til ansigt med den smerte og
det mørke, Langfredag betød
for Jesus Kristus.
Vores gudstjeneste Skærtorsdag vil gennem ord og lys,
sang og musik derfor også
søge at skabe et rum for ro og
refleksion og derigennem invitere os til at være stille for
Gud.
Velkommen til gudstjeneste
Skærtorsdag kl. 19.00
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Det skete...
Fuldt hus til litteratur-eftermiddagene.
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Det var både festligt og
fantastisk, da Sigurd og
Snapper fortalte bibelhistorier i Fredens Kirke!

25.-26. september va
r konfirmanderne på
tur til Gullestr up.
Det var festligt, hygg
eligt og sjovt - med na
tløb, morgeng ymnastik, hygge, leg og
kreative aktiviteter. Ta
k for en dejlig tur!
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Elsk din næste... i dag!
Vi har valgt i dette nummer at sætte fokus på næstekærlighed.
Hvad betyder det egentlig, at vi skal elske vores næste - og hvem
er vores næste. Vi har spurgt forskellige mennesker om at komme med deres bud - så her er den buket blomster, der kom ud
af det:

.
.
.
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Som
Af Kurt Kleon Jeppesen
”Jeg havde en stor oplevelse i kolonihaven en dag. Jeg var ved at
fylde en trillebør med grus uden
for haven, fordi der skulle lægges
fliser, da der pludselig kom en
stor flok udlændinge forbi. Det
viste sig, de kom fra sprogskolen.
En af de unge mænd sprang til
og overtog skovlen, for ”der hvor
han kom fra, var det mænd, der
stod for den slags” … og inden
længe havde han fyldt min trillebør. For at gøre en lang historie
kort, endte det med, at 50 mennesker fra alle mulige forskellige nationaliteter og kulturer stod
inde i min have. Jeg havde ikke
noget kamera, men jeg har billedet printet på nethinden. De
stod der som en mangfoldighed
af blomster. Det var simpelthen
så smukt.”

Det er Agnethe, der fortæller
om oplevelsen, som gjorde stort
indtryk på hende. Og på mig,
der lytter til hende. For det fortæller jo, mere end mange ord,
hvad næstekærlighed egentlig er. Tænk hvilken forskel det
gør, om vi betragter hinanden
som problemer og trusler, eller som blomster, der kan berige vores tilværelse.

Fremmede er velkomne
I Agnethes øjne er det sådan, at
de fremmede skal være velkomne her, så længe vi har plads til
dem. Men at vi selvfølgelig skal
tage dem alvorligt og turde sige
til og fra over for dem, ligesom
over for alle andre. Hun fortæller om en oplevelse, hun havde, hvor nogle børn med udenlandsk baggrund råbte skælds-

Næstekærlighed er for mig, at du vil møde
mig lige der, hvor jeg står, kærligt tage min
hånd og følges med mig videre frem i al slags
”vejr”.
deltager i litteratureftermiddagene
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ord efter hende, da hun gik forbi
dem på gaden. ”Jeg tror, jeg havde reageret anderledes, hvis det
havde været danske børn,” siger
Agnethe. ”Så havde jeg formentlig standset op og skældt dem ud,
men nu gjorde jeg ingenting, fordi jeg sikkert ville være blevet beskyldt for at være racist. På en
måde blev jeg jo så racist, da jeg
ville undgå at være det!”
Agnethes pointe er, at vi må turde stille krav og opdrage hinanden til at opføre os ordentligt,
uanset hvor vi kommer fra.
Ikke for at pudse sin glorie
Hele samtalen igennem mærker jeg tydeligt Agnethes grundholdning om, at vi må tage ansvar for hinanden og hjælpe,

Næstekærlighed er, når man
hjælper andre uden at få noget
for det. Hvis man fx skubber en
kørestolsbruger op ad en bakke.
deltager i babysalmesang
For mig handler næstekærlighed om at drage omsorg for de
mennesker, der er omkring én,
og ikke mindst at føle et medansvar for andre.
mor i legestuen
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hvor vi kan. Men samtidig pointerer hun klart, at vi ikke må
havne i at gøre alt muligt godt
bare for at ”pudse vores glorie”.
”Selvfølgelig er det godt at hjælpe, men hvis vi bare gør det for
at få noget igen eller for at score point i et eller andet regnskab,
så er det jo ikke længere næstekærlighed.”
Ifølge Agnethe handler det simpelthen om at engagere sig i det,
man brænder for - og hjælpe
dem, der har brug for ens hjælp.
”Det må jo ikke gå for os, som for
de der spejdere i vittighedstegningen, der følger den gamle da-

me over vejen, så hun bagefter
skal have besvær med at komme
tilbage igen, fordi hun egentlig
slet ikke skulle derover.”
Politisk engagement
Holdningen om at engagere sig i
det, man brænder for, førte også
Agnethe ind i mange års politisk
engagement, hvor hun blandt
andet var med til at kæmpe for
børns rettigheder og deltog i
kampagner imod børnearbejde i
andre dele af verden.
Men naturligvis har holdningen
også smittet af på andre områder af hendes liv. Det er jo en

For mig er næstekærlighed bl.a.
at tilsidesætte sig selv for at gøre noget for andre.
deltager i legestuen

Næstekærlighed er, når en
dør åbnes, hvor man rigtigt
har brug for det - og af folk,
man mindst venter det fra.
deltager i babysalmesang

naturlig ting at engagere sig i andre menneskers tilværelse og
hjælpe andre, men Agnethe lægger vægt på at hjælpe ud fra de
rigtige motiver.
Næstekærligheden må komme
naturligt til udtryk dér, hvor det
føles rigtigt - så det bliver ”den
ægte vare.” I bund og grund
handler det vel om at se blomsterne i sit livs have - og være
gode ved dem, fordi man slet ikke kan lade være!

Uanset hvem vi er, hvor vi kommer fra,
hvad vi kan, og hvad vi har gjort eller udrettet, så har vi alle som mennesker en plads
i samfundet og livet, som bør respekteres.
Men ingen er ingenting, ingen har bestemt at
nogen er ingenting. Det kræver, at man finder det gode frem i sig selv og de mennesker
man møder, og det kan du og jeg være med til.
Om man er gul, hvid, brun eller sort i huden, rig eller fattig, dygtig eller et skvat
spiller ingen rolle – det, der spiller en
rolle, er hvordan vi ser hinanden, og
hvad vi gerne vil have med og give videre
– det er næstekærlighed for mig.
sognebarnet Søren

For mig er næstekærlighed, at jeg holder sanserne åbne og i det nære er opmærksom på, hvor der er hjælp behov. Det være sig en hjælpende hånd, et lyttende øre, eller måske bare stille nærvær. Og at jeg
på en jævn og stille måde prøver at sætte mig ind i næstens tilværelse.
gudstjenestedeltager
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Gudstjenester
1.
4.
8.
11.
15.
18.
22.
25.
29.

Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm
Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. s. efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Sidste s. efter helligtrek.
kl. 10.00 Bo Gimm
Kirkeuge-gudstjeneste
kl. 17.00

26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

9.

Marts

12.

1.
5.
8.
12.
15.

19.
22.
24.

Februar
1.
5.
8.
12.
15.
19.

Forår i Fredens Kirke

22.

Søndag septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Søndag seksagesima
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Fastelavns søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
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26.
29.

2. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Midfaste søndag
KirkeRod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Bo Gimm
Før påske gudstj. for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

3.
5.
6.

19.
23.
25.

26.

30.

Maj
1.

Bededag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
4. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm

3.

KIRKEBIL :

April
2.

16.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
1. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
2. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Konfirmation
kl. 09.00 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm
3. søndag efter påske
kl. 09.00 Alex Dahl Nielsen
kl. 11.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

Skærtorsdag
kl. 19.00 Bo Gimm
Langfredag
kl. 10.00 Bo Gimm
Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
2. Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

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.

6. jan. 19.00 Sognets Aften om missionsprojektet i Jeriko
11. jan. 16.00 Koncert med Willy Egmose Trio. Entré 75,- kr.
3. feb. 19.00
17. feb. 17.00
24. feb. 19.00
3. mar. 19.00

Sognets Aften: Jorden rundt på 80 minutter. Fællesspisning kl. 18.00.
Fastelavnsfest for hele familien
Sangaften - med nye og kendte sange/salmer
Sognets Aften med Kirkens Korshær

7. apr. 19.00 Sognets Aften med Markus Live v. Klaus Laursen
18. apr. 9.30 ActHerning - frivillig hjælpedag
23. apr. 19.30 Koncert med Vocal Pleasure
4. maj 18.00 4. maj fest med Anna Saarup-Brinth. Tilmelding senest 1. maj.

Læs mere på www.fredenskirke-herning.dk
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