FREDENS KIRKE

SogneNyt
maj - august 2015

4. maj fest
Fortællekoncert om Carl Nielsen
Sommerkoncert med MiReDo
Sogneudflugt til det nye Moesgaard Museum

Alle henvendelser vedrørende dåb,
bryllup og navneændringer bedes rettet til:
Kordegne-kontoret ved Per Damgaard
og Laila Nielsen
Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
pda@km.dk
Kontortid:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 – 17.00
Forsidefoto:
Børnekoret MiReDo i forårshumør
Foto: Oda Sørensen

Kirketjener Kaj Buchhave
Hovedvejen 20, 7490 Aulum
Tlf: 23 93 27 94
marienborg.aulum@gmail.com
Mandag er fridag
Organist Eunjin Ko Dey
Tinghøjvej 12, 7330 Brande
Tlf. 61 22 31 23
ekd@fredenskirke-herning.dk

Fredens Kirke
Sjællandsgade 34, 7400 Herning
Tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
Sognemedhjælperen på kontoret træffes bedst
mandag– torsdag 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. 97 12 23 04 - 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. 97 12 76 45 - basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag –
Lørdag/søndag bedst efter aftale.
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Musikalsk sognemedhjælper Mette Tarbensen
Spurvevej 6, Vorgod, 6920 Videbæk
Tlf. 21 51 75 59
mt@fredenskirke-herning.dk
Sognemedhjælper Kurt Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding, 7400 Herning
Tlf. 24 46 00 30
kkj@fredenskirke-herning.dk
Formand for menighedsrådet Oda Sørensen
Langelandsvej 12, 7400 Herning
Tlf. 21 75 77 06
oda.aunsholt@gmail.com

Sognenyt er udgivet af menighedsrådet
og redigeret af et udvalg.
Ansvarshavende redaktør:
Kurt Kleon Jeppesen
Layout + tryk:
GRC Graphic House A/S - www.grc.dk

Eftertanken
Terror – frygt
I skrivende stund fylder begrebet terror stadig meget
i den skrevne og talte presse. Tidligt på året ramtes
Frankrig af grum terror. Kort efter kom terroren tæt på
os i Danmark. En kendt filmmand og en yngre jødisk
mand blev dræbt og flere politifolk såret. Den yngre
jøde havde endnu en aften og nat frivilligt tilbudt sig
som vagtmand for at sikre andres ro til at leve og feste for en ung jødes Bar Mizvah (en jødisk pendant
til konfirmationen). Når forsamlingsfrihed og trosfrihed
på den måde angribes af ideologisk betinget terror,
som uventet eksploderer ved et enkelt eller få mennesker, så føler vi os let truet – for hvordan kan vi så
vide os sikre? Frygten kan let melde sig. Frygten ikke
mindst for om eller hvornår det kan ramme os eller én
af vore kære.
Frygt for noget – ikke mindst for noget, som vi ikke
kan sætte ord eller ansigt på — kan tære på livsmod,
livslyst, livsudfoldelse og livsglæde.
Vi skal ikke være naive og tro, at Danmark ikke igen
kan blive ramt af terror. Derfor sættes der yderligere
fokus på forebyggelse.
Det værste sådanne sporadiske terrorhandlinger kan
forårsage er, at vi fyldes af frygt, så vores liv og livsudfoldelse forkramper. Nøgternt set så er sandsynligheden for, at én af os bliver ramt af terror langt langt mindre end for at rammes af en trafikulykke eller ramt af
alvorlig sygdom og mange andre ting, vi kunne frygte – ting, som vi normalt ikke lader vores liv styre af.
Det er et grundvilkår for os, at ingen kender dagen,
før solen er gået ned. Vi kender ikke fremtiden for os
og vore kære. Men dette grundvilkår bør ikke få os til
at leve med frygt, men i stedet til med taknemmelighed at gribe livets rige gave og mulighed, så vi lever.
Som døbte kristne mennesker er vi også givet et andet grundvilkår, som kan være en hjælp og støtte gen-

v. sognepræst
Alex Dahl Nielsen

nem livet. En hjælp til at gribe livet, så vi tager vores
del af ansvaret for vores samfund, vores og vore kæres liv – ikke sådan, at vi bare ved dåben og troen er
sikret mod al ydre vold og ulykke, men en Guds hjælp
også midt igennem alt det, som måtte ramme os af
ondt. For evangeliets budskab og fortrøstning lyder
til os fra Pinsedags evangelium, hvor Jesus siger til
sine disciple, der var truet af modløshed: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke
som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og
ikke være modløst!
Netop ved dåben, troen og tilliden til Kristus fandt
Martin Luther hjælp til at hvile i Guds hænder – hjælp
til fortsat liv og kamp i opgøret med misbrugene i datidens kirke, hvor han blev erklæret fredløs og truet på
livet. En trøst, en ro midt i alt vi mennesker kan frygte
allermest - anslag mod én selv eller éns nærmeste. I
salmen Vor Gud han er så fast en borg, beskrev Luther det sådan:
Thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.
				DDS 336
Lad os derfor - med livets gave givet - gribe livet og livets forpligtelser, så vi og andre lever, gror og blomstrer, som det hører forår, sommer og Gudsbarnets
liv til.
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Gudstjenester i Fredens Kirke
Maj

Juni

1.

Bededag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

7.

1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

3.

4. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm

14.

2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

7.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

21.

3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

10.

5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

28.

4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

14.

Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Bo Gimm

17.

6. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

5.

5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

21.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

12.

6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

24.

Pinsedag
kl. 10.00 Bo Gimm

19.

7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

25.

2. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

26.

8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

28.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

31.

Trinitatis søndag - KirkeRod
kl. 10.00 Bo Gimm

Juli

KirkeRod - søndag d. 31. maj kl. 10.00
Inviterer vi igen til KirkeRod, som er en anderledes gudstjeneste med
plads til alle aldre. Denne KirkeRods-gudstjeneste markerer samtidig afslutningen på forløbet for årets juniorkonfirmander i Fredens Kirke.

Vi er ikke ens, men vi har samme rod - deraf navnet KirkeRod.
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August
2.

9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

9.

10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

16.

11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

23.

12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

30.

13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

September
3.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

6.

14. søndag efter trinitatis
KirkeRod– og Høstgudstjeneste
kl. 10.00 Bo Gimm

Morgenkaffe
og morgensang
Den første søndag i måneden kl. 9.00
Organist Eunjin Ko Dey, inviterer den første søndag i måneden til morgenkaffe og morgensang før
gudstjenesten. Det sker i sommerperioden 3. maj
og 2. august. Her synges både kendte og nye salmer og sange, blandt andet nogle af dem, der skal
synges ved dagens gudstjeneste.
Vi begynder med drop-in kaffe og rundstykker kl.
9.00 og kl. 9.20 begynder selve morgensangen.
Det er ganske gratis – og der er ingen tilmelding.
Vi håber, du har lyst til at komme og synge med!

Kirkebil:
Kirkekaffe:
Med mindre andet er anført er der gratis kirkekaffe
efter alle gudstjenester.

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.
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Masser af musik i Fredens Kirke
Fortællekoncert om Carl Nielsen
Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 er der fortællekoncert
i Fredens Kirke i anledning af 150-året for Carl
Nielsens fødsel med fortæller Eva Bølling, oboist Henrik Husum og organist Michael Østergaard Jensen. Entré: 80,- kr.
Fortællekoncerten vil berette om Carl Nielsens liv fra
han fødes i en kærlig og tryg, men fattig familie på Fyn
i 1865. Vi følger ham som barn til han som 14-årig får
ansættelse som regimentsmusiker i Odense, videre
til studieårene på musikkonservatoriet og efter 3 år
her konkurrerer han sig til en stilling som violinist i det
kgl. Kapel.
I 1888, 23 år gammel, skrev han opus 1, Lille suite for
strygere. Den blev opført i Tivolis Koncertsal med fine
anmeldelser, og han blev dermed kendt i Københavns
musikliv. 25 år gammel rejste han med det Anckerske
Rejselegat ud i verden og mødte nu sit livs store kærlighed, Anne Marie Brodersen.

keeje, og undervejs i fortællingen vil vi sammen
synge en del af hans sange. Beretningen om Carl
Nielsen er ved Eva Bølling, som i de sidste 10
år har arbejdet med fortælle-musik-programmer
med emner som Selma
Lagerlöf, Frans af Assisi og Henrik Ibsen.
Undervejs i beretningen vil der være eksempler på
Carl Nielsens musik, spillet af oboist Henrik Husum
og organist Michael Østergaard Jensen. Henrik Husum er uddannet oboist fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i Kbh. og fungerer i dag som organist ved Skejby og Lisbjerg Kirker. Michael Østergaard Jensen er organist ved Brabrand og Sdr. Aarslev
Kirker. Han fungerer også som lærer i orgelspil ved
Aarhusafdelingen af Vestervig Kirkemusikskole. Desuden medvirker en kirkesanger.

Vi følger ham i livet, gennem store musikalske oplevelser, i hans glæde og sorg - indtil hans død i 1931.
Carl Nielsen komponerede inden for næsten alle musikalske genrer, men den største storhed ligger i de 6
symfonier, skrevet fra 1894-1925. Det var hans ønske
at bryde nye veje inden for musikken, og han gjorde
det. Han gav det danske folk en sangskat der blev fol-

Sommerkoncert med MiReDo

Søndag d. 14. juni kl. 16.00 byder vi indenfor til
sommerkoncert med kirkens dejlige børnekor, MiReDo under ledelse af organist, Eunjin Ko Dey.
Undervejs i koncerten bliver der fortælling og fællessang. Der er gratis entré!

KLAVERKONCERT
MED ORGANIST EUNJIN KO DEY

I september debuterer Fredens Kirkes organist
Eunjin Ko Dey som koncertpianist. I den anledning
inviterer vi til præ-debutkoncert med Eunjin tirsdag
d. 25. aug. kl. 19.30. På programmet vil der være
værker af Haydn, Liszt, R. Schumann, Niels Viggo
Bentzon og Gershwin. Gratis entré!
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Julekoncert med Per Nielsen

onsdag d. 16. december
kl. 19.30

Billetsalget til årets
julekoncert i Fredens Kirke
er allerede begyndt!
Billetter á 150,- kr. kan købes
ved henvendelse til kirkens
organist på mail til
ekd@fredenskirke-herning.dk
eller på tlf. 6122 3123.

Det sker i Fredens Kirke
Højskoledag d. 13. august kl. 9.30 - 16.00
MAGT OG AFMAGT
På årets Højskoledag får vi besøg af sygehuspræst,
Preben Kok og salmedigter, Iben Krogsdal.
Torsdag d. 13. august inviterer vi til Højskoledag. Det
bliver en dag med fællessang, fællesskab og gode og
dybe tanker fra to spændende foredragsholdere.
Sygehuspræst, Preben Kok, holder foredraget, ”Den
frugtbare grænse”. Der er en grænse for, hvor meget et menneske skal kunne bære – og denne
grænse er frugtbar, for det er ved den, vi kan hvile os og samle kræfter til det, vi kan og skal gøre.
Over middag får vi besøg af salmedigter, Iben Krogsdal, som står bag nogle af de fineste og smukkeste

salmetekster i vor tid. I foredraget, ”Fuldmagt til liv” vil
hun tale om dagligdagens mange former for magt og
afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan
være dybt relevant for mennesker i dag. Undervejs i
foredraget synger vi en række nye salmer.
Prisen for hele dagen - inkl. forplejning: 200,- kr.
Tilmelding til kirkens kontor senest mandag d. 10.
aug.

Sogneudflugt til det nye Moesgaard Museum
Søndag d. 30 . aug. kl.12.45 - 21.00

Med aftensmad på Restaurant Skovbakken, Silkeborg
Pris inkl. bus, kaffe, entré og aftensmad: 300,- kr.
Søndag d. 30. august inviterer vi på årets Sogneudflugt,
som går til det nye Moesgaard Museum i Århus. Det
er virkelig et flot og gennemført museum, som udover
sin store faste udstilling også i denne periode byder
på en særudstilling om Kinas første kejser.
Undervejs på turen byder vi på eftermiddagskaffe,

og på hjemvejen vil vi sammen nyde aftensmaden
på restaurant Skovbakken i Silkeborg. Der er afgang
fra Fredens Kirke kl. 12.45, og vi regner med at være
hjemme igen omkring kl. 21.00.
Pris for hele turen: 300,- kr.
Tilmelding til kirkens kontor senest 24. august.

Sognets Aften med Helios Trio

En hyldest til Carl Nielsen - tirsdag d. 1. september kl. 19.00
Velkommen til en aften med Carl Nielsens melodier i helt ny indpakning. Efter kaffen vil vi synge en række sange på Carl Nielsens elskede melodier. Gratis entré - kaffen koster 25,- kr.
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4. maj i Fredens Kirke
I år er det 70 år siden, komitéen til oprettelsen af en
kirke i Hernings østlige bydel mødtes første gang. Det
skete om aftenen d. 4. maj, 1945.
Af særdeles glædelige grunde, blev det et kort møde.
Da nyheden om at tyskerne havde kapituleret nåede
frem til mødet, skyndte alle sig naturligvis hjem til deres kære for at fejre friheden. Dette sammentræf af
begivenheder gav hurtigt inspiration til såvel kirkens
navn som til at tilknytte en mindepark på arealet umiddelbart bag kirken.
I mange år har det derfor været naturligt, at vi i Fredens Kirke særligt markerer befrielsesaftenen. Derfor
siger vi igen i år:

Velkommen til 4. maj-fest
Traditionen tro inviterer Fredens Kirke til 4. majfest. Det sker mandag d. 4. maj kl. 18.00 med fællesspisning, foredrag, fællessang og afslutning
med lystænding i Mindelunden bag ved kirken.

Efter kaffen vil Anna Saarup-Brinth vise lysbilleder,
hvoraf flere motiver stammer fra hjemmet i Vedersø.
Undervejs i foredraget, vil vi sammen synge nogle Kaj
Munk-sange.

Aftenens foredrag, som er lagt i hænderne på Anna
Saarup-Brinth, har titlen: ”Mit møde med Lise Munk”.
Baggrunden for foredraget er flere besøg hos Lise
Munk i hendes hjem i Vedersø gl. præstegård og en
mangeårig interesse for Kaj Munks liv og digtning.
Foredraget vil berette om besøgene hos Lise Munk
og om hendes liv i øvrigt, ligesom det naturligvis også
vil omhandle Kaj Munk.

Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.00 - og
prisen for hele aftenen, inkl. aftensmad og kaffe er
75,- kr. Af hensyn til maden beder vi om tilmelding til
kirkens kontor senest onsdag d. 29. april.
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Tilmelding kan ske på tlf. 2446 0030 eller pr. mail til
kirken@fredenskirke-herning.dk

