FREDENS KIRKE

SogneNyt

september - december 2015

Sognets Aftener i efteråret
Koncert med Per Nielsen
Ta’ med til Eunjins debutkoncert

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
Kirketjener Kaj Buchhave
Hovedvejen 20, 7490 Aulum
Tlf: 23 93 27 94
marienborg.aulum@gmail.com
Mandag er fridag

Forsidefoto:
Vi tænder lys i Fredens Kirke
Foto: Kurt Kleon Jeppesen

Fredens Kirke
Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
Kontortid 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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Organist Eunjin Ko Dey
Tinghøjvej 12, 7330 Brande
Tlf. 61 22 31 23
ekd@fredenskirke-herning.dk
Musikalsk sognemedhjælper Mette Tarbensen
Spurvevej 6, Vorgod, 6920 Videbæk
Tlf. 21 51 75 59
mt@fredenskirke-herning.dk
Formand for menighedsrådet Oda Sørensen
Langelandsvej 12
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
Et par ord om
værdier og visioner ...
I sommerens valgkamp, der vel i læsende stund på
det nærmeste er gået helt i glemmebogen, føg det –
sædvanen tro – med beskyldninger fra venstre mod
højre og omvendt. Valgløfter blev brygget og bekendtgjort med stigende hyppighed og skinger røst jo tættere vi kom på valgdagen og tallene fløj gennem luften. Alle var optaget af at love mest og fremstå som
de, der havde svigtet mindst. Men det helt og aldeles
absolutte fravær af visioner og retning for vores nation gik som en rød tråd gennem samtlige 3 ugers valgkamp. Ingen store tanker og ingen egentlig optagethed af det enkelte menneske – men massevis af tal
og døde statistikker, som trådte i stedet for modet til at
tænke nye tanker og skrue ting anderledes sammen.
Hvad vil vi egentlig med vores samfund, hvad er det
gode liv og hvilken værdi har et menneske?
Mens valgkampen blev udkæmpet, kæmpede tusindvis af mennesker sig fortsat over Middelhavet i desperate forsøg på at undslippe død og elendighed. Mange druknede og drukner afgjort fortsat i forsøget på at
nå en sikker havn. Igen tales der om tal, om økonomi
og om nationale forpligtelser og de politiske diskussioner synes både uden indhold og uden visioner for en
verden, der skriger på håb og retfærdighed.
Jeg kom til at tænke på præsten og forfatteren Kaj Munks ord: Aldrig, aldrig, aldrig spørge om
det nytter – bare om det er sandt! Det virker som
om, vi har indrettet os med et system, der vender det udsagn rundt: Aldrig, aldrig, aldrig spørge
om det er sandt – bare om det nytter!
Hvor er det sørgeligt, hvis det er rigtigt. At vi er mere optaget af, hvad vi synes nytter i en økonomisk og politisk verden end af, hvad der er sandt.
Og hvor er det helt ufatteligt egoistisk!
Hvor er visionen for vores samfund, der sigter på at
genoprette vores uerstattelige værdi – for hinanden?

v. sognepræst
Bo Gimm

Den værdi, der er optaget af medmennesket, som
vi er optaget af os selv – den, der elsker næsten,
som vi elsker os selv? Den, der er parat til at kæmpe for næsten og ikke blot for sig selv?
Jesus mødte sine medmennesker i kærlighed og sagde så: Gå, du hen og gør ligeså!
Har vi i kærlighed til os selv erstattet hans ord med
vore egne: Gå du hen og bliv som mig?
At tro på Jesus er at sætte sit håb til ham, der gav sit
liv for alle os, der ind imellem kæmper med at balancere i vort eget.
Har vi erstattet håbet til ham med håbet til os selv?
Så andre må give deres liv for, at alle vi, der har, kan
beholde det og få mere?
Et eller andet sted undervejs gennem de sidste årtier
er vores ”vi” blevet til et ”jeg”. Et eller andet sted undervejs er livet kommet til at handle mere om ”mig” og
meget mindre om ”dig”.
Kirke og kristentro er ikke underholdning, der har som
fornemste opgave at kæle for hverken forstand, følelser eller sanser. Kirke og kristentro er først og sidst at
tro sig inkluderet i Guds store vision for os alle. Den
vision, der førte hans søn på korset af kærlighed til os.
Den vision, der tilgi´r vores utilstrækkelighed, mens
den holder os fast på opgaven: At leve i omsorg for
og kærlighed til hinanden – og til Gud.
Hvad ville der mon ske, hvis vi fik øje på den vision,
trådte ind i den og begyndte at leve på den?
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Gudstjenester i Fredens Kirke
September
3.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

6.

14. søndag efter trinitatis
KirkeRod og Høstgudstjeneste
kl. 10.00 Bo Gimm
Morgensang fra kl. 9.00

10.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

13.

15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

18.

20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

22.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

25.

21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

29.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

November
1.

Alle helgens dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen og Bo Gimm
Morgensang fra kl. 9.00
Kirkefrokost efter gudstjenesten á 75,- kr.

15.

Fødselsdagsgudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm

17.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

1.

Alle helgens dag Vestre Kapel
kl. 13.30 Bo Gimm

20.

16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

5.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

24.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

8.

27.

17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

23. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

12.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

15.

24. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

19.

18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
Morgensang fra kl. 9.00

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

22.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Bo Gimm

26.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00 Alex

Oktober
1.
4.

8.
11.
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Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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29.

1. søndag i advent
KirkeRod med Fredslyset fra Betlehem
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

20.

4. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm

24.

Juleaften
kl. 14.30 Bo Gimm
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen

December
3.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

25.

Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm

6.

2. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
Morgensang fra kl. 9.00

26.

2. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

27.
10.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

Julesøndag
kl. 10.00 Bo Gimm

13.

3. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

15.

Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm

Velkommen til
KirkeRods-gudstjenester i Fredens Kirke
Efteråret byder på
to af slagsen:
Søndag d. 6. september inviterer vi til Høst– og
KirkeRods-gudstjeneste.
Og 29. november, 1. søndag i advent - holder vi
KirkeRods-gudstjeneste, bl.a. med Fredslyset fra
Betlehem. Begge gange kl. 10.00.
Til KirkeRod forsøger vi at samle alle kirkens forskellige arbejdsgrene til en fælles gudstjeneste,
som med frivilliges hjælp prøver at tilgodese de
forskellige aldersgrupper. Vi er ikke ens, men vi
har rod i samme kirke og samme evangelium deraf navnet KirkeRod.

Efteråret byder på
to særlige børnegudstjenester:
Tirsdag d. 15. september kl. 10.00 er det præcis
52 år siden, Fredens Kirke blev bygget - og i den
anledning inviterer vi alle børn til en festlig fødselsdagsgudstjeneste med fødselsdagsboller og
saftevand bagefter.
Og tirsdag d. 15. december kl. 10.00 holder vi julegudstjeneste for børn.
Invitationer sendes ud til institutioner og dagplejere, men alle andre børn og deres forældre er
naturligvis også meget velkomne.

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.
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En hyldest til Carl Nielsen
Sognets Aften med Helios Trio
Tirsdag d. 1. sept. 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.

Nu skal du ikke græde mer’,
- eller skal du?
Sognets Aften med Ruth Østergaard Poulsen
Tirsdag d. 3. nov. kl. 19.00
November måneds Sognets Aften er sædvanen tro
placeret i lyset af Alle Helgens Dag – den dag, hvor
vi mindes mennesker, vi har måttet tage afsked med.
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Ålborg har
mange års erfaring med at være tæt på mennesker i
sorg. Og det er nogle af disse erfaringer, hun vil dele
ud af i aftenens foredrag.
Gratis entré - kaffen koster 25,- kr.

En aften med filmen ”Jerusalem”
Sognets Aften tirsdag d. 6. okt. kl. 18.30
Vi ser Bille Augusts film ”Jerusalem” med oplæg ved
sognepræst Alex Dahl Nielsen.
Bemærk, at vi på grund af filmens spilletid begynder
allerede 18.30.
Gratis entré. Kaffen koster 25,- kr.

Adventsfest
med biskop
Henrik Stubkjær
Tirsdag d. 1. dec. kl. 19.00
Velkommen til årets Adventsfest i Fredens Kirke.
I år vil biskop Henrik Stubkjær holde aftenens
foredrag - og naturligvis vil der også blive et lotteri til fordel for Menighedsplejens uddeling af julehjælp i Fredens Sogn.
Der er tilbud om fællesspisning denne aften
á 75.,- kr. kl. 18.00. Tilmelding til spisning senest
29. november til kirkens kontor på 2446 0030 eller på listen i kirken.
Gratis entré. Deltager man ikke i spisningen koster kaffen 25,- kr.
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Musikalske oplevelser i Fredens Kirke
UNICEF-koncert
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30
Denne aften giver Ole Jørgensen og Gospel
D’Light koncert til fordel for UNICEFs arbejde.
Entré: 75,- kr. - som går ubeskåret til UNICEF.

Julekoncert
med
Per Nielsen
16. december kl. 19.30

Sangaften
Tirsdag d. 10. november kl. 19.00
- inviterer vi til en aften med nye og kendte sange og
salmer og god musik. Kom og syng med! Der er gratis entré - kaffen koster 25,- kr.

Julekoncert med MiReDo
Søndag d. 13. december kl. 16.00
byder vi indenfor til julekoncert med kirkens børnekor, MiReDo under ledelse af organist, Eunjin
Ko Dey. Der er gratis entré!

Igen i år får vi besøg
af Per Nielsen som
sammen med organisten/pianisten Mads
Granum samt violinisten Alexandra Radu
spiller julen ind her i Fredens Kirke. Glæd
jer til en flot koncert-oplevelse.
Billetter á 150,- kr. kan købes ved henvendelse
til kirkens kontor på 2446 0030 eller til kirkens
organist på tlf. 6122 3223, eller på mail til
ekd@fredenskirke-herning.dk . Du er naturligvis også velkommen til at komme hen i kirken og
købe billetterne.

Overblik over efteråret i Fredens Kirke
September

November

1.

19.00

Sognets Aften med Helios Trio

25.

19.30

Eunjins debutkoncert i Odense

Oktober
6.

18.30

27.
19.30
		

Sognets Aften med Jerusalem
UNICEF-koncert med
Gospel D’Light. Entré: 75,- kr.

3.
19.00
		

Sognets Aften
med Ruth Østergaard Poulsen

10.

Sangaften

19.00

December
1.
19.00
		
18.00

Sognets Aften
med Henrik Stubkjær
Fællesspisning á 75,- kr.

13.

Julekoncert med MiReDo

16.00

16.
19.30
		

Julekoncert med Per Nielsen
Entré: 150,- kr.
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Eunjin giver debutkoncert i Odense
Fredag d. 25. sept. kl. 19.30
På Odense Musikkonservatorium
- giver Fredens Kirkes organist debutkoncert
Vi arrangerer fællestransport fra Fredens Kirke for
alle, der har lyst til at opleve koncerten. Om det
bliver i bus eller i private biler, afhænger af, hvor
mange, der ønsker at deltage.
Tilmeld dig til Jakob Bang Jakobsen på 2011 6560
eller bang.jakobsen@gmail.com senest 10. september. Prisen bliver 100,- kr. og der bliver mulighed for at købe lidt mad og drikke undervejs.

Til koncerten spiller Eunjin:
Haydn: klaversonate i e-mol, Hob. XVI:34 (1784)
Niels Viggo Bentzon: Klaversonate Nr.2 Op.42
Liszt: Rigoletto Koncertparaphrase (1860)
Gershwin: 3 Preludes for piano (1927)
Schumann: Fantasie i C-dur, Op.17 (1835-36)
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Fredens Kirkes organist, Eunjin Ko Dey begyndte at
spille klaver som 4-årig. Hun har en bacheloruddannelse i kirkemusik, med klassisk klaver som hovedfag på
Seoul Theological University i Sydkorea. Hun har spillet talrige koncerter som solist og akkompagnatør i Japan, USA, Australien, Sydkorea og Danmark.
Hun kom til Danmark i 2004 og færdiggjorde sin kandidat i klassisk klaver hos John Damgaard og Christina Bjørkøe på Syddansk Musikkonservatorium
i Odense. I 2013 blev hun optaget på solistklassen
på Syddansk Musikkonservatorium. Det er denne uddannelse til koncertpianist hun nu afslutter ved debutkoncerten den 25. september.
Eunjin har siden januar 2014 været ansat som organist i Fredens kirke. Hun er desuden ansat som klaverlærer og akkompagnatør for Midtvest Pigekor på
Den Jyske Sangskole i Herning.

