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Eftertanken
Et par ord om tilgivelse... 

Af: sognepræst Bo Gimm

Jens henne om hjørnet var alvorligt syg.
Man havde tilkaldt præsten, og denne sad nu ved sygesengen og talte stille med Jens. Efter et stykke tid fornemmede
præsten, at der ligesom var noget der trykkede den syge og
spurgte ham derfor stille: Hvis du snart skal møde din Skaber,
Jens – er der så nogen du ikke har tilgivet?
Jens sank en gang og hviskede så: Jah, der er jo Svend købmand – ham har jeg godt nok aldrig kunnet tilgi´.
Præsten så lidt på Jens og sagde så: Men hvis du meget snart
skal møde din Skaber, Jens, så er det jo vigtigt, at du ikke
møder ham med et hårdt hjerte, der ikke har kunnet tilgi´ dit
medmenneske.
Jens lå lidt og gav sig ved de ord, men hviskede så: Jamen
skal jeg virkelig dø, så tilgi´r jeg ham. Og så tilføjede han efter
en lille pause: Men får jeg lov at leve, så skal alt blive ved det
gamle.
Ja - at tilgi´ hinanden er såmænd ikke altid så let.
Men ingen af os går nu engang gennem livet uden at tilføje vores næste både sorg og sår – og ingen af os kan leve i
fællesskab med andre uden selv at få påført sorg og sår. Det
hører med til dét at være menneske.
Men vi kan beslutte os for, hvorvidt vi vil leve med hjerter og
sind, der er lukkede for det medmenneske, som vi oplever
har gjort os ondt. Vi kan bestemme os for, hvorvidt det vi selv
har brug for – altså tilgivelse – skal slutte hos os – eller om
den skal rækkes videre fra os til andre.
Mon ikke vi alle kender til mennesker som vi af den ene eller
anden årsag tænker mindre godt om. Måske fordi vi har oplevet, at de har gjort os ondt. Er dét tilfældet, så kan vi vælge

at lukke hjertet for den pågældende, vende ryggen til og udvise ligegyldighed med vedkommende. Eller vi kan vælge at
påbegynde en ny vej – en ny tanke om vedkommende ved
i vores sind og hjerte at lægge tilgivelsen som fundament.
Derved sker 2 ting:
For det første: Noget i os slipper sit greb om os.
Når vi ikke kan stampe viljen til at tilgive op af jorden, så bliver noget i os hårdt og relationen til det medmenneske vi
ikke kan eller vil tilgive fryses ned.
Derfor gælder det også omvendt; når tilgivelsen slippes fri, så
må det hårde blive blødt, det kolde blive varmt og hvad der
var lukket, må åbne sig.
For det andet: Nye begyndelser bliver mulige.
Når vi slipper tilgivelsen løs over vores medmennesker, så
bliver det med ét muligt at se på et andet menneske med
helt andre øjne – med øjne der nu ikke længere dømmer
medmennesket ude, men snarere er parat til at lukke det ind.
Hvor der tidligere kun var gold jord, kan noget nyt nu spire
og gro.
Det er sådan et liv, Gud inviterer os ind i.
Evangeliet er det daglige løfte til hver enkelt af os om, at vi
ved troen på ham, der gav sit liv for os, netop rækkes Guds
tilgivelse. Gud har givet afkald på dommen over os og inviterer os nu – dagligt – til nye begyndelser sammen med ham.
Og så er det, at hans ord lærer os: Vær barmhjertige og tilgiv
hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus (Efeserbrevet
5,32).
Lad os øve os…..Rigtig go´ sommer :)
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Kirken i børnehøjde
I Fredens Kirke har vi haft et godt, spændende og lærerigt
juniorkonfirmandforløb med 12 gæve børn fra 3. klasse.
Vi startede forløbet d. 2.2.2016 og mødes i kirken næsten
hver tirsdag, indtil vi holder en festlig afslutning, med
diplomoverrækkelse, d. 29. maj til Kirkerodsgudstjenesten.
Sammen har vi spist eftermiddagsmad, hørt bibelfortællinger, sunget salmer, lavet små skuespil, leget lege og
udformet kreative produkter.
Børnene har været aktive og kreative og har gerne villet
deltage med spørgsmål og engagement - tak for det.

Scenarierne er kreativt og koncentreret udformet af
juniorkonfirmanderne, efter at de havde lyttet til Påskens
forskellige beretninger. Her ses fra oven:
Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.
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Fredens Kirke
LEGESTUE
I Fredens Kirke åbner vi dørene for legestue hver mandag
formiddag. Her kan du og dit barn/dine børn nyde samværet
med andre børn og voksne.
Der er drop-in fra kl. 9.30. Kl. 10.00- ca. 10.30 er der sang, bevægelses-sange og bibelfortælling.
Bagefter er der kreative aktiviteter, fri leg og hygge, før vi slutter formiddagen af med en bid brød og lidt frugt.
Det er ganske gratis at deltage, og alle er selvfølgelig meget
velkomne til at kigge forbi!

BABYSALMESANG
Fra torsdag d. 18. august begynder et nyt forløb med babysal
mesang i Fredens Kirke.
Forløbet varer frem til torsdag d. 3. november og finder sted
torsdage fra kl. 10.00-10.45. Derefter er der hyggesnak over
kaffen.
Babysalmesangen er målrettet børn fra 0 - 10 måneder og deres forældre, bedsteforælder eller ung pige i huset.
Kom og giv dit barn en musikalsk start på livet!
Det er gratis at deltage!

Billedtekst. Ved ingen billedtekst ryk foto ned til bunden
af teksten th.

Tilmelding til Gry Steensig (kirke- og kulturmedarbejder) på:
gsl@fredenskirke-herning.dk eller 21 51 75 59
senest d. 11. august 2016
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GUDSTJENESTER
MAJ

JULI

1.	5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5.	Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Bo Gimm
8.	6. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
12.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15.	Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16.	2. Pinsedag
kl. 10.00 Bo Gimm
19.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
21.	Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22.	Trinitatis søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
26.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
29. 1. søndag efter trinitatis - Kirkerod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

3.	6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10.	7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17.	8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24.	9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
31.	10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

JUNI
5.	2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
12.	3. søndag efter trinitatis
kl. 10. 00 Alex Dahl Nielsen
19.	4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
26.	5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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AUGUST
7.	11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
14.	12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
21.	13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
28.	14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

SEPTEMBER
1.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4.	15. søndag efter trinitat
kl. 10.00 Bo Gimm

KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og kan bestilles hos Taxa på
telefon: 97 12 97 77, inden søndag kl. 08.30.
Kirkebilen kører også til Sognets Aftener, blot
bilen bestilles inden kl. 14.00 samme dag.

KIRKEKAFFE
Medmindre andet er anført, er der gratis kirkekaffe efter alle gudstjenester.

MORGENKAFFE OG MORGENSANG
Den første søndag i måneden kl. 9.00
Organisten inviterer den første søndag i
måneden til morgenkaffe og morgensang før
gudstjenesten. 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. 09.00 og kl. 09.20 begynder selve morgensangen.
Det er gratis at deltage - og der er ingen tilmelding.
Vi håber, du har lyst til at komme og synge med!

KIRKEROD - SØNDAG D. 29.
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 rod
i samme kirke og evangelium
- deraf navnet KirkeRod
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SOGNETS AFTEN
JAKOB SVENDSEN - DET KOMISKE
VOVESTYKKE: KRISTEN I KRISE”
D. 6. SEPTEMBER KL. 19.00

VELKOMMEN TIL SOGNETS AFTEN I FREDENS KIRKE
Aftener med foredrag, fællessang og fællesskab - og nogle gange også med fællesspisning.
Sognets Aften finder sted den første tirsdag i måneden fra
september til og med maj.
NÆSTE SOGNETS AFTEN ER 4. MAJ - SE KALENDEREN!

Velkommen til en anderledes, men garanteret sjov aften
i Fredens Kirke.
Jakob Svendsen laver et stand-up-show om at være kristen på den konservative evangeliske måde. Et show om
alt det, der gør det svært at leve op til Bibelens retningslinjer. Og om for det meste at være mere selvoptaget end
næstekærlig.

Gratis entré kaffen koster 30 kr
SOGNE NY T / MAJ - AUGUST 2016
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Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,

Og træet vil vokse mod himlen
med fugle og moden frugt.
Du gjorde store ting imod mig
du som gør livet smukt.
8
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‘Jeg lagde en kærne i jorden’,
Inge Hertz Aarestrup, 2011, Erik Sommer, 2011

Tak for syv gode år
Tak for syv gode år i Fredens Kirke.
Da jeg kom til Fredens Kirke, var jeg meget spændt på, om
det var en menighed, som jeg kunne gøre noget for. Det
tror jeg, at jeg kan sige i dag, at det var der! Jeg har i hvert
fald været glad for at være her.
Der er sket mange ting, som har været skønne at være med
til at føre ud i livet og samtidig har der været mange ting at
tage stilling til i tidens løb.
Der har været mange forskellige mennesker at arbejde
sammen med; men målet har altid været det samme: Ordet
om vor frelser Jesus Kristus var det, der skulle ud til dem,
der kom i kirken.
Jeg vil ønske Guds velsignelse over Fredens sogn og kirke
og at ordet om vor frelser må være det, der bærer kirken
fremad.
Mange gode ønsker fra Kaj

SOGNE NY T / MAJ - AUGUST 2016
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NYT MISSIONSPROJEKT
LIGHT TO KIDS
Traditionen tro har vi også i år valgt at støtte et af de mindre
missionsselskaber. Et projekt vi gennem selskabets tilbagemeldinger vil være i stand til at følge udviklingen i.
Valget er faldet på Dansk Armeniermission – forkortet DAM
– og deres projekt ”Light to Kids” eller på jævnt dansk ”Lys
til børn”.
Søndag den 22. maj får vi derfor besøg af Oline Kobbersmed, der som medlem af Dansk Armeniermissions bestyrelse vil orientere os om ”vores” projekt.
Et søndagsskoleprojekt for børn i Armenien.
Om projektet fortæller her formand for DAM, René Vejen
Jensen, der til daglig er præst i Vildbjerg:
”Der bliver plantet og vandet i den del af kirken, som er i
Armenien. Og vi kan se, at Gud skaber liv og vækst.
For 2-3 år siden udbyggede vi projektet (red. Light to Kids)
til et lille stift i det nordlige Armenien, hvor 4 søndagsskoler
kom i gang.
Nu har vi fået henvendelser fra 2 andre biskopper, som ønsker noget tilsvarende hos dem. Vi har ikke økonomi til det
lige nu, men vi overvejer at starte i de to nye stifter, så vidt
økonomien rækker.
Det langsigtede mål er, at der kan være søndagsskoler efter
dansk model i hele Armenien. Så det kan få varig betydning i kirkens oplæring af børn og unge.
Men det er også vigtigt for os at rodfæste de søndagssko-
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ler, der bliver startet op. Så vi er meget optagede af at følge
op på arbejdet. Og flere steder er der nu behov for junior-/
teenklubber, fordi søndagsskolebørnene hænger ved og
bliver ældre.
Det er meget glædeligt, men det giver også udfordringer,
for det kræver flere ressourcer og medarbejdere.”
Fra søndag den 22. maj og et års tid frem kan vi altså, fra
Fredens Kirke og menighed, være med til at løfte nogle af
de udfordringer Dansk Armeniermission står overfor i arbejdet med ”Light to Kids”.
Det glæder vi os til…..
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SÆT KRYDS I KALENDEREN
4. MAJ FEST

Højskoledag
D. 10. august kl. 9.30 - 16.00
Tema: Sammen er vi stærke
På årets højskoledag får vi besøg af politiker og
tidligere minister A. O. Andersen og komponist
og musikpædagog Erik Sommer. Dagen vil skabe
ramme om fællessang, fællesskab og spændende tanker.

I år vil vi igen fejre 4. maj ved at invitere til en
mindeværdig aften i Fredens Kirke.
Vi skal se filmen ’9. april’, som udspiller sig ved
den dansk-tyske grænse den skæbnesvangre nat
i 1940, hvor Europas stærkeste hær invaderer fra
syd.
Om filmen:

Danmark er i krig, og for at bremse overmagten
sendes en dansk fortrop bestående af cykel- og
motorcykelafdelinger i felten. Sekondløjtnant
Sand og hans deling skal som de første møde
fjendens kampvogne og overlegne militære
magt. Alligevel kæmper de danske soldater en
indædt kamp for fædrelandet.

Tidligere minister A. O. Andersen kommer om
formiddagen og holder et foredrag over temaet:
“Fra min ministertid - folkekirken set indefra! Her
vil A. O. Andersen fortælle om sit liv som politiker
og minister, men også om sit syn på folkekirken
og dens opbygning.

Tilmelding kan ske på tlf. 2446 0030, på mail til
kirken@fredenskirke-herning.dk eller på tilmeldingsseddel i våbenhuset.

Søndag d. 28. august inviterer vi til årets Sogneudflugt, som i år går gennem Dollerup Bakker
til Viborg, hvor vi vil få en rundvisning i Domkirken. Bagefter er der mulighed for at gå en tur på
Skovgaard Museet, som ligger lige ved siden af
Domkirken. Skovgaard Museet er et kunstmuseum, hvor de, udover deres normale samling, bl.a.
har en særudstilling af Arne Haugen Sørensens
værker.

Over middag får vi besøg af komponist og musikpædagog Erik Sommer, som har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange
sange og salmemelodier, hvoraf en del er blevet
optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog. Tema for dagen er: “Den der synger er
aldrig alene”. Erik Sommer vil undervejs fortælle
anekdoter og dele fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker.

Efter filmen er der kaffe og vi slutter af med
lystænding i Mindelunden bag kirken.
Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.00.
Pris for hele aftenen, inkl. aftensmad og kaffe er
100,- kr. Af hensyn til maden beder vi om tilmelding til kirkens kontor senest torsdag d. 28. april.

Sogneudflugt til Viborg Domkirke
og Skovgaard Museet
Søndag d. 28. august
kl. 13.00 - 21.00

Undervejs på turen byder vi på eftermiddagskaffe, og på hjemturen vil vi sammen nyde aftensmaden på Kongenshus Kro. Vi regner med at
være hjemme omkring kl. 21.00.

Pris for hele dagen - inkl. forplejning: 200 kr.
Tilmelding til kirkens kontor senest fredag d. 5.
august 2016 på tlf. 2446 0030, på mail til kirken@
fredenskirke-herning.dk eller på tilmeldingsseddel i våbenhuset.
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Pris for hele turen: 300 kr.
Tilmelding kan ske på tlf. 2446 0030, på mail til
kirken@fredenskirke-herning.dk eller på tilmeldingsseddel i våbenhuset.
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NY KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Jeg har haft den glæde nu at have været
ansat i Fredens Kirke siden d. 1. januar
2016. Jeg er ansat som kirke- og kulturmedarbejder og er rigtig glad for det!
Mit navn er Gry Steensig Lauridsen, er 33
år og gift med Kalle. Sammen har vi tre
børn på 7, 5 og 2 år. Vi er bosat i Aulum
og glade for det. I min fritid nyder jeg,
blandt mange ting, familieliv, vennebesøg og at få lov, på 11. år at lede et lokalt
voksenkor, med nu 30 medlemmer.
Jeg glæder mig over, allerede at have
mødt mange af jer i sognet, som i
forskellige sammenhænge kommer her
i kirken. Til daglig har jeg min plads
her i kirken, på kontoret, sammen med
Kirsten.
D. 1. januar udskiftede jeg min knap 10
år lange ansættelse som lærer på Finderup Efterskole, ud med et job i Fredens
Kirke, som Kirke- og kulturmedarbejder.
Det var på mange måder et spændende
skift, idet min opsamlede erfaring nu
fik mulighed for at folde sig ud i nye
rammer, med nye arbejdsopgaver og
relationer, der skal dannes. På Finderup
Efterskole underviste jeg primært i musik, kristendom og dansk og det ser ud til
at mange af de elementer nu kan bruges
her i Fredens Kirke.

HUSK SOMMERKONCERT MED MiReDo
Søndag d. 12. juni kl. 16.00
Vi byder indenfor til sommerkoncert med kirkens skønne
og energiske børnekor, MiReDo, under
ledelse af kirke- og kulturmedarbejder Gry Steensig og organist Eunjin Ko Dey.
Undervejs i koncerten bliver der fortælling og fællessang.
Der er gratis entré!

Jeg glæder mig til at bruge min viden og
virkelyst i nye rammer, sammen med jer i
Fredens Sogn!
Jeg er på alle måder blevet taget godt
imod i Fredens Sogn og glæder mig til,
sammen med jer at fortsætte arbejdet
for en levende kirke.

FREDENS KIRKE · SJÆLLANDSGADE 34 · 7400 HERNING · TLF. 24 46 00 30 · WWW.FREDENSKIRKE-HERNING.DK

