FREDENS KIRKE
SOGNENYT 

SEPTEMBER-DECEMBER 2016

l
i
t
m
Ste
s
d
å
r
s
d
e
h
g
i
Men
2016

alg
KONCERTER
SOGNETS AFTENER
NY KIRKETJENER
KIRKERODSGUDSTJENESTER
INTERNATIONAL CAFÉ
MENIGHEDSRÅDSVALG
2016
Orienterings- og
opstillingsmøde
D. 13. SEPTEMBER
KL. 19.00

FREDENS KIRKE

ORGANIST

Sjællandsgade 34
7400 Herning.
tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
www.fredenskirke-herning.dk
Kontortid mandag-fredag kl. 9.30-12.00
Kirken er åben dagligt fra 7.30-18.00

Organistvikaren træffes på tlf. 61 22 31 23.
Eunjin Ko Dey afvlkler barsel.

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE
Kirsten Kammersgaard
Gårdbækvej 1
7480 Vildbjerg
Tlf. 24 46 00 30
kk@fredenskirke-herning.dk

ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE
DÅB, BRYLLUP OG NAVNEÆNDRINGER
BEDES RETTET TIL:
Kordegne-kontoret ved Jette Neesgaard Sørensen og Laila Nielsen
Østre Kirkevej 1
7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
jns@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

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-fredag mellem 11.30 og 12.30.

Gry Steensig Lauridsen
Lundgårdsparken 23
7490 Aulum
Tlf. 21 51 75 59
gsl@fredenskirke-herning.dk

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Oda Sørensen
Langelandsvej 12
Tlf. 21 75 77 06
oda.aunsholt@gmail.com

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:
Gry Steensig Lauridsen.
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og
redigeret af et udvalg.

LAYOUT OG TRYK:
SOGNEPRÆST
Bo Gimm
Køgevej 12
7400 Herning
tlf. 97 12 76 45
basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag – lørdag og søndag bedst efter aftale.

ReklameTryk - www.reklametryk.dk.
Forsidefoto: Menighedsrådsvalg 2016. Foto: Vtitarchuk.

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING AF MATERIALE TIL
NÆSTE NUMMER AF SOGNENYT (JANUAR-APRIL) ER:
D. 21. NOVEMBER 2016.
MATERIALE INDLEVERES PÅ
MAIL:
gsl@fredenskirke-herning.dk

KIRKETJENER
Egon Tolstrup
Svanekevej 9
7430 Ikast
Tlf: 30 33 03 06
et@fredenskirke-herning.dk
Mandag er fridag

2

SOGNENY T / SEPTEMBER-DECEMBER 2016

Eftertanken
At gøre en forskel... 

Af: sognepræst Alex Dahl Nielsen

Vi hører vendingen ”Jeg ønsker at gøre en forskel!” så ofte, så
det mest af alt minder om en floskel.
En floskel, som ofte dækker over menneskets selvforståelse
og selvprofilering, hvor det synes vigtigt, at man gør noget
helt særligt, at man skiller sig ud. Nogle sætter sig for at bestige de højeste tinder og kaste sig ud i halsbrækkende aktiviteter. Andre engagerer sig i forskellige former for lønnet
eller ulønnet humanitært arbejde båret af tanken om, at man
for at være et godt, helt menneske skal yde det helt særlige.
Derfor vil man gøre den såkaldte forskel.
Der er bestemt ikke noget galt i, at man som menneske gerne vil gøre en indsat, yde noget for samfundet og for andre
mennesker, men med brugen af vendingen om, at man gerne vil gøre en forskel, får man let sat sig selv under pres. For
hvad hvis mit ønske ikke går i opfyldelse? Hvad hvis min hensigt fejler. Er jeg bare at regne for noget som menneske, hvis
jeg virkelig gør den højt besungne forskel? En forskel der kan
ses, måles, vejes og beundres af andre. Hvad hvis projektet
smuldrer med tiden – mister jeg så mit værd i egne og andres
øjne?
Sådanne spørgsmål rejser sig ofte, dér hvor vi moderne mennesker har travlt med at have fokus på os selv. Hvor vi tænker
os selv som livets egentlige centrum i stedet for at se det liv,
som er mig betroet som noget betydningsfuldt i sig selv – et
menneske, sat ind i forskellige sammenhænge, hvor jeg har
betydning som det menneske, jeg er i mig selv. Det være sig
i samfundet, det være sig i familien og andre fællesskaber –
steder hvor jeg er noget, fordi jeg er, og er en del af noget

større end mig selv. Som menneske ville det være langt mere
frugtbart og befriende, hvis jeg i stedet har fokus på at udfylde den rolle, som er min naturligt givne som menneske,
så jeg gør min pligt som menneske med det, som jeg nu kan
bidrage med til fællesskabet.
I 2017 skal vi markere 500 året for reformationens begyndelse med Martin Luther. En reformation som har sat dybe spor
i den europæiske frihedstænkning og fokus på det enkelte
menneskes værdi. Ikke mindst Luthers fokus på evangeliets
inderste kerne er med til at bringe os et forløsende budskab
også i dag. Det tog sit udspring i julens glædelige budskab,
at Gud blev menneske som os. Ved Guds søn Jesus Kristus,
skænkes vi hver især en værdi, som det menneske vi er forud for alt det, vi selv kan gøre og tænke. Gennem budskabet
om Jesu Kristi frelser- og forløsergerning for os, rækkes vi det
budskab, at du og jeg er godtaget – også når vi har fejlet –
også når vi ikke formår at bringe den højt besungne forskel
i mål.
Sådan sender evangeliet os ud i hverdagen med befrielse og
fred til at gribe livet og svare på de livets fordringer, som melder sig på så forskellig vis for os hver især. For Gud har i Jesus gjort den afgørende forskel for os! Så klart er evangeliets
glædesbudskab til os, at du og jeg må have Guds velbehag
og Guds fred gennem alt. Lad os gribes af denne Guds gave
til os.

Alex Dahl Nielsen
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Kirken i børnehøjde
I Fredens Kirke har vi nydt godt af tre dages besøg af glade og
engagerede juniorkonfirmander fra Herningsholms centerklasse!
Dagene tog os med rundt omkring bibelfortællinger om Den
Fortabte Søn og Jesu dåb, besøg hos organisten ved orglet,
masser af sang og bevægelse, kreative værksteder.
Vi sluttede vores forløb af med en skøn tur til Timring Kirke,
hvor vi fik fortælling og rundvisning og herfra kørte vi videre til
snobrød og leg i Præstbjerg Naturcenter.

Billederne til højre ovenfra: Kreativt værksted, hvor børnene kreerede

egne kors. Et besøg ved orglet, hvor børnene fik lov at spille.
Bo fortalte med hjælp fra Frederikke, om Den fortabte søn.
Nedenfor nydes et glas saft efter besøg i Timring Kirke
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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, bevægelsessange 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!

KORWORKSHOP

Billedtekst. Ved ingen billedtekst ryk
foto ned til bunden

Fredens Kirke har i år, i samarbejde med Herning Aktiv Ferie,
tilbudt korworkshop i uge 26 for børn i 2.-4. klasse og i uge
31 for børn i 0.-1. klasse. Formålet var at skabe et tilbud, som
kunne vise en lille del af, hvad kirkens korundervisning kan
byde på, udover god stemning og rart samvær. Programmerne lød på rytmiske sange, rim og remser, salmer og bevægelse.
Det var nogle rigtig gode dage! Musikalske, farverige,
energiske, lærerige. Begge dage blev rundet godt af med en
mini-koncert for børnenes voksne, så der var mulighed for at
vise, hvad vi havde arbejdet med i løbet af dagen.
TAK TIL ALLE, DER DELTOG!
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
1.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4.	15. søndag efter trinitatis
International gudstjeneste
kl. 10.00 Bo Gimm
8.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
11.	16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
13.	Fødselsdagsgudstjeneste for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
15.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
18.	17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste - KirkeRod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25.	18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
29.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
OKTOBER
2.	19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
6.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9.	20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
6

13.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
16.	21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23.	22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30.	23. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
NOVEMBER
3.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6.	Alle helgens dag - se omtale d. 7
kl. 10.00 Bo Gimm og Alex Dahl Nielsen
10.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13.	25. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
20.	Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Bo Gimm
24.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27.	1. søndag i advent KirkeRod - se omtale s. 7
kl. 10.00 Bo Gimm
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DECEMBER
1.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4.	2. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
8.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
11.	3. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
13.	Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18.	4. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24.	Juleaften
kl. 14.30 Alex Dahl Nielsen
		 kl. 16.00 Bo Gimm
25.	Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26.	2. Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
JANUAR 2017
1.	Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
I Fredens Kirke vil vi ved højmessen denne søndag mindes
enhver, der siden sidste Alle Helgen er døde i Fredens sogn eller
bisat/begravet fra kirken eller fra byens kapeller ved en af kirkens
præster.
Ved Alle Helgen-gudstjenesten deltager begge sognets præster.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost af kr. 100,- pr. voksen –
tilmelding til frokosten til Kirkens kontor på 2446 0030 senest
mandag den 31. oktober.
KIRKERODSGUDSTJENESTE
Mange mennesker har deres gang i Fredens Kirke.
KirkeRod sigter på at synliggøre vores fællesskab gennem inddragelse af mange gode kræfter, der på forskellig vis alle er i sving
før, under og efter gudstjenesten.
Ved KirkeRodsgudstjenesten 1. søndag i advent vil vi også i år
lade os inspirere af Fredslyset, som af Sct. Georgs Gildet er bragt
til Herning fra fødselsgrotten i Betlehem.
KirkeRod rundes som altid af med en friskbagt bolle og en kop
kaffe.
Vi ses til KirkeRod SØNDAG D. 27. NOVEMBER KL. 10.00
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. 9.00 og kl. 9.20

begynder selve morgensangen.
Det er gratis at deltage - og der er ingen tilmelding.
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Stem til
Menighedsråds
2016

FAKTA

Menighedsrådet vælges af
folkekirkens medlemmer og
sidder i fire år, nogle steder i to.
I Danmark er der 1756 menighedsråd og der skal vælges ca.
13.000 medlemmer.
Ifølge traditionen vil mange menighedsråd blive valgt ved et
aftalevalg, hvor der kun er opstillet én kandidatliste. For disse
menighedsråd vil valget være
afgjort, når valgbestyrelsen har
konstateret, at listen opfylder
krav til liste og kandidateres
valgbarhed. Det foregår typisk
allerede ved orienteringsmødet
i september.
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx
aktiviteter for børn, unge og
ældre, kultur, koncerter mm.),
administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og
ansætter og leder kirkens ansatte.
8
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MENIGHEDSRÅDVALG ‘16
Min tilgang til menighedsrådet var julegudstjenesten 24.
december 2012, hvor præsten
(Bo Gimm) med store bogstaver
fortalte os, at man endnu ikke i
sognet kunne få valgt et menighedsråd. Jeg fik en albue i siden
fra min datter, som opfordring
til, at jeg skulle melde mig. Efter
lidt betænkningstid kunne jeg
godt se hun havde en pointe.
Vi har boet i her i sognet siden
1979 og havde også købmandsforretning indtil 2002 og har
været meget glad for at bo her,
så jeg ville gerne gøre mit til at
vi stadig skulle have et selvstændigt Fredens Sogn.
Det var en helt ny verden der
åbnede sig op for mig, men det
har virkelig været en berigende
tid at være med i menighedsrådet og kunne udfylde en plads
sammen med de andre frivillige,
præster og personale. Jeg tager
derfor gerne endnu en periode,
hvis menigheden ønsker det.
- Peter Hove, næstformand

Hvorfor sidde i menighedsråd?
”At sidde i et menighedsråd er en
mulighed for at være med til at
løfte det lokale liv i og omkring
kirken.
Fredens Kirke er meget andet end
gudstjenesten om søndagen. At
være med til at udvikle og få flere
folk til at træde ind i kirkerummet
og deltage i de mange forskellige
arrangementer, der også er, er én
af mange vigtige opgaver.
Det er af meget stor betydning
for mig, at alle opgaver løses i tæt
samarbejde mellem et dygtigt og
engageret personale, mange ’varme’ hænder og et aktivt, velfungerende menighedsråd.
Menighedsrådsarbejdet er ulønnet
og ganske frivilligt - det er ikke
verdens letteste ’job’ - men jeg
sætter umådelig meget pris på
mødet med dem, som dannede
menighedsrådet 2013, de faste
kirkegængere, de mange frivillige
og ikke mindst det meget dygtige
hold, der nu danner medarbejdergruppen i Fredens Kirke”.
- Oda Sørensen, menighedsrådsformand ved Fredens Kirke.

FREDENS KIRKE

RUMMER MEGET

Søndagens gudstjenester
Kirkerod
3 årlige gudstjenester for
børnehaver, vuggestuer og
dagplejere.
Bisættelser, begravelser,
bryllupper og dåb
Morgenssang før den første
gudstjeneste i måneden
Legestue
Babysalmesang
Voksenkor
MiReDo børnekor og juniorkor
Koncerter
Korworkshops for 0.-1. kl. &
2.-4. kl.
Juniorkonfirmand-forløb
Konfirmandundervisning
Strikkecafé
Frivilligfest

MENIGHEDSRÅDETS MØDER
Menighedsrådet afholder ordinært møde en gang om m
åneden, undtaget juli måned.
Møderne er offentlige.

Sogneudflugt
Højskoledag
International café
SOGNE NY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2016
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SOGNETS AFTENER
JAKOB SVENDSEN
- ”NÆSTE(N)KÆRLIGHED OG
KRISTEN I KRISE”
D. 6. SEPTEMBER KL. 19.00

Velkommen til en anderledes, men
garanteret sjov aften i Fredens Kirke.
Jakob Svendsen laver et stand-upshow 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.
Der kan betales med kontanter
eller Swipp

LUTHER-AFTEN
D. 4. OKTOBER KL. 19.00

også til en tid, hvor hele nationers
økonomiske vilkår og kirkeliv blev
afgørende forandret. Vi skal denne
aften høre fortællingen om Martin
Luther - reformator og kirkefar.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller Swipp.

UNICEF-KONCERT MED
GOSPEL D’LIGHT
D. 25. OKTOBER KL. 19.30

Gospel D’Light er et spændende
gospelkor, dannet i 2006, som består af 25 rigtig gode og rutinerede
sangere, udvalgt blandt de bedst
gospelsangere i det midtjyske.
Koret giver en oplevelse ud over
det sædvanlige, da koret arbejder
intensivt med spændende arrangementer, og med virkelig at levere varen.
Gospel D’Light ledes af den prisbelønnede sanger og dirigent Ole
Jørgensen.
Entré 75 kr. Pengene går ubeskåret
til UNICEF.
Der kan betales med kontanter eller Swipp.

FLEMMING RISHØJ - ”BLIV PÅ
DIT FORTOV”
D. 1. NOVEMBER KL. 19.00

Denne aften vil Bo Gimm tage os
med tilbage til en tid mange af os
sikkert kender under betegnelsen:
Den mørke middelalder. Til en tid,
hvor heksebålene blussede overalt
i Europa. Hvor kirken var stivnet
i magtbegær. Og hvor kristenheden var truet på sin eksistens af
en succesrig islamisk sultan. Men
10

Hvad siger vi til hinanden, når døden går på ”rov”? Hvad siger vi, når
vi ikke længere har ord, der er dækkende nok? Er det overhovedet
muligt at finde en vej frem, hvor
glæde og taknemmelighed er en
del af hverdagen?
Foredragsholderen har selv mistet
en datter, der blev alvorlig syg i en
alder af 29 år, og som døde tre år
senere efter en lang og smertefuld
sygdomsperiode.
SOGNENY T / SEPTEMBER-DECEMBER 2016

Har selv Gud og hans engle fået
stress, eller…………?”

Gratis entré - Kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller
Swipp

ADVENTSFEST MED SPISNING
D. 6. DECEMBER KL. 19.00

Velkommen til årets adventsfest
i Fredens Kirke. Tidligere sognepræst ved Timring/Tiphede kirker,
Per Toftdahl, vil i år holde aftenens

foredrag - julehistorie og sange.
Det er muligt at melde sig til fællesspisning denne aften. Spisning
finder sted kl. 18.00-19.00.
Efter aftenens foredrag er der lotteri til fordel for Menighedsplejens
uddeling af julehjælp i Fredens
Sogn.
Tilmelding senest d. 25. november
til kirkens kontor på tlf. 24 46 00 30,
e-mail kirken@fredenskirke-herning.dk eller på tilmeldingsseddel i
kirkens våbenhus.
Hele aftenen med spisning og kaffe
koster 100 kr.
Deltager man ikke i spisning, koster
kaffen 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller Swipp.

MUSIK I FREDENS KIRKE

KOR

KIRKENS KOR-TILBUD

BØRNEEVENT MED
HANS JØRN ØSTERBY
SØNDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 15:00

Hans Jørn Østerby har optrådt som sanger, musiker, tryllekunstner, bugtaler og
skuespiller i mere end 30 år. Han er født
på Fyn men er opvokset og bosiddende
i det jyske.
Forestillinger med Østerby indeholder
en god del underspillet humor, men der
er også masser af komik og sjove indfald.
Hans Jørns dramatiseringer af de bibelske fortællinger er fantastisk spændende og meget
involverende. Man vil opleve børn og
voksne grine højt og blive lidt stille, når
Bibelens dramatiske beretninger får liv

JAK består af ca. 30 dygtige og erfarne
korsangere, der arbejder seriøst og ambitiøst med klassisk a capella korsang.
JAK har rod i Musikinstituttet ved Aarhus
Universitet og kunne i 2009 fejre 60 års

Kom og vær med til en spændende og
energisk eftermiddag i Fredens Kirke!
Gratis entré.

KONCERT MED JYSK AKADEMISK
KOR
SØNDAG D. 4. DECEMBER KL. 16.00

sammen. Korets medlemmer skiftes
til, i grupper af 3-4, at medvirke i
gudstjenester i Fredens Kirke. Formålet er at støtte op om fællessangen i
gudstjenesten og kirkens liv, i det hele
taget.

jubilæm. Jysk Akademisk Kor har i alle
årene haft en fremtrædende plads i det
århusianske musikliv gennem samarbejde med Aarhus Symfoniorkester, koncerter med mindre ensembler og koncerter
i eget regi. Repertoiret spænder bredt
og omfatter værker fra renæssancen
frem til moderne kormusik, og med romantikken som et af tyngdepunkterne

Gratis entré.

og sjæl lige for øjnene af sig. Ikke mindst
den rapkæftede
københavnerdreng, Jack, vækker begejstring - især blandt børnene.
Hans Jørn Østerby skriver alt materiale til
sine forestillinger selv.
Den jyske kunstner har spillet og optrådt
over hele landet såvel som i radio og på
TV. Fra tid til anden har der været mulighed for afstikkere til udlandet.

FRIVILLIGT VOKSENKOR
Vi mødes 3-4 gange årligt og synger

JULEKONCERT MED MiReDo
SØNDAG D. 11. DECEMBER KL. 16.00

Vi slutter aftenen af med en kop kaffe.
Tid og sted:
D. 22. september, kl. 19.00-20.00 i
musiklokalet.

Deltagelse er gratis.

BØRNEKOR OG JUNIORKOR
MiReDo er navnet på Fredens Kirkes
børnekor og juniorkor. Vores korprøver indeholder sang, rytme-og
nodelære, bevægelse og en god
atmosfære.

Deltagelse er gratis.
MiReDo Børnekor:
Målgruppe: 3.-4. kl.

Kirkens egne kor, MiReDo børnekor og
juniorkor, holder en musikalsk og varm
julekoncert. Eftermiddagens program vil
både byde på fortællende og smuk korsang, samt fællessalmer.
Alle er velkomne.
Gratis entré.

Tidspunkt: Onsdag kl. 14.30 - 15.20
MiReDo Juniorkor:
Målgruppe: 5.-6. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 15.20 - 16.20

Ved medvirken til

gudstjene-

ste aflønnes juniorkorsmedlemmene,
pr. tjeneste, med 30 kr. + feriepenge.

Jysk Akademisk Kor er et af landets ældste blandede kor med base i Aarhus og
en lang tradition som et af byens bedste.
SOGNE NY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2016
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NY KIRKETJENER
I skrivende stund har jeg nu været ansat som kirketjener her ved Fredens
Kirke i halvanden måned, men jeg er allerede faldet godt til, i dette for
mig, nye og spændende job. Det skyldes ikke mindst, at jeg er blevet
taget rigtig godt imod af såvel menighed som menighedsråd og daglige
kolleger i kirken. Tak for det!
Men hvem er han så, ham den nye? Jo, jeg hedder Egon, er 50 år (så jeg
har mange gode år foran mig i Fredens sogn), og jeg bor i Ikast sammen
med Bente, som jeg har været gift med gennem 21 år.
Jeg har tidligere arbejdet indenfor bl.a. distribution, lager og produktion,
og i min fritid har jeg primært lagt mine kræfter i KFUM og KFUK og i den
lokale løbeklub. Desuden holder jeg af sammen med Bente at opleve
mange af de skønne steder, vi har omkring os – gerne via geocaching.
Så selv om et job som kirketjener er nyt for mig, så håber jeg at have
opsamlet lidt erfaring og inspiration her og der, som jeg kan gøre brug af
og få gavn af i min nye hverdag.
Fredens Kirke er et sted med mange spændende aktiviteter for alle aldre,
og især er jeg begejstret for kirkens vision om at være synlig på en nutidig og nytænkende, men samtidigt genkendelig måde. Jeg glæder mig
over at være en del af dette og håber at kunne være med til at fastholde gode rammer for kirkens liv.
Jeg nyder det daglige liv i kirken, om det så er MiReDo, som øver deres korsang, søndagens højmesse, mine muntre
kollegers rumsteren i færd med deres gøremål, eller det er noget helt andet. Dejligt, at her er liv i kirken.
Jeg er rigtig glad for min start her i kirken, og jeg glæder mig til at lære jer alle endnu bedre at kende – vi skal jo
forhåbentligt være her sammen i mange år frem.

MENIGHEDSRÅDSVALG
HUSK orienterings- og opstillingsmøde
D. 13. SEPTEMBER - KL. 19.00
VI HAR BRUG FOR JERES INPUT OG
LYST TIL AT SKABE EN LEVENDE KIRKE.

INTERNATIONAL CAFÉ
Fredens Kirke inviterer nu indenfor til

INTERNATIONAL CAFÉ

Vi glæder os meget til at byde alle indenfor til samvær, kaffe, sang og aktivitet.
TIRSDAGE
KL. 14.30-16.00
Første gang
d. 13. september

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

