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Eftertanken
Modkultur

En begyndende modkultur vokser frem. En modsigelse af tidens krav til det moderne og produktive menneske med enorm fokus på individualitet, selvrealisering og kravet om evig selvudvikling. Igen og igen
har det lydt, at man skulle mærke efter inde i sig selv.
Inde i sig selv finde svaret på de store livsspørgsmål
og holdningen til sine medmennesker. Målet har bl.a.
været større produktivitet og udviklingen af et såkaldt
positivt menneske med den store ja-hat på. En kultur,
som har sat mennesker under stort pres i arbejdsmæssige, som i private sammenhænge.
Psykologi professor Svend Brinkmann er vel den, der
om nogen har fået sat bred fokus på, at der er behov
for modsigelse. I stedet for at kigge indad, skal vi se
udad. Se på hinanden, på fællesskabet – på det der
er større end den enkelte. Hans budskab er, at livet
netop får mening, ved at vi får øjnene op for alt det,
som omgiver os – det som overskrider én selv. For vi
er kun noget i kraft af hinanden, og når vi er noget for
hinanden. Et ordentligt menneske tænker på andre
og andet end sig selv, derfor er begreber som pligten
og omsorgen for medmennesket afgørende.
Hvor er det befriende og dejligt, at der nu også i den
almindelige ”verdslige” samfundstænkning findes røster, som peger på nogle af de værdier, som er kristendommens evigt gyldige budskab til os.
Det egentlige gode liv finder vi ikke ved at se på os
selv, dyrke os selv, iscenesætte os selv - kendt til ulidelighed f.eks. gennem selfies-svøben – og vel også kendetegnet ved de mange ensomme mennesker
midt i vores såkaldte velfærdssamfund.
Livets mål og mening findes udenfor os selv, i noget andet, større og højere end os selv. Derfor har

v. sognepræst
Alex Dahl
Nielsen

evangeliets budskab gennem snart 2000 år lydt, at vi
har behov for at blive befriet, reddet ud af vores selvkredsen. En befrielse som Gud har rakt os gennem
sin egen Søn, Jesus Kristus, som kalder os ud af os
selv, og ind til det egentlige liv båret af nåde og kærlighed. Kalder os ind til livet ved fordringen om, at elske Gud med alt hvad jeg er som menneske og elske
min næste, mit medmenneske, som medmennesket
var mig selv.
Til sådant et egentligt liv, hvor jeg, lille menneske, i
mig selv, er sat ind i et større og højere fællesskab
end bare at være til for mig selv – til sådant et egentligt liv er vi frikøbt ved Jesus tjeneste.
Gennem Jesu budskab og tjeneste finder vi ord og
vej til at være en sund modkultur til - og en sund modsigelse af al form for egoisme og tanken om, at vi kun
finder livets mål og mening inde i os selv.
Her i foråret kan vi atter fejre påske – påsken hvor
Gud i Jesus viser os, at Han i forhold til os, har tænkt
ud over sig selv, ja givet sig selv hen for os – i kærlighed til os – en kærlighed som kalder os til kærlighedens og omsorgens tjeneste for hinanden i fællesskabet. Det gør livet stort og rigt!
Derfor skal vi også her i påsken atter synge om egoismens fuldendte modkultur, som er rakt os i Jesus
Kristus, som netop i ét og alt så ud over sig selv – ja
gav sig selv hen for os alle.
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted. DDS 192 v. 3.
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Gudstjenester i Fredens Kirke
Januar

25.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

1.

Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen

28.

3.

Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Bo Gimm

Marts

7.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

3.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

10.

1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

6.

Midfaste søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

14.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

10.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

17.

Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm

13.

Mariæ bebudelses dag - KirkeRod
kl. 10.00 Bo Gimm

21.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

15.

Før påske gudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm

24.

Søndag septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

17.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

28.

Kirkeugegudstjeneste
kl. 17.00

20.

Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

31.

Søndag seksagesima
kl. 10.00 Bo Gimm

24.

Skærtorsdag
kl. 19.00 Alex Dahl Nielsen

25.

Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Februar
4.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

27.

7.

Fastelavns søndag
kl. 10. 00 Alex Dahl Nielsen

Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm

28.

11.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

2. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm

31.

14.

1. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

April

21.

2. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm

3.
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1. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

7.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

10.

2. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm

14.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

17.

3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm

21.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

22.

Bededag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

23.

Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

24.

4. søndag efter påske - Konfirmation
kl. 9.00 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm

28.

Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

Maj
1.

5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

5.

Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Bo Gimm

Skærtorsdag

fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren, som skete
ved et jødisk påskemåltid - et aftensmåltid Jesus
fejrede med sine disciple lige inden han blev forrådt, svigtet, tilfangetaget, hånet, pisket og korsfæstet.
Ved årets skærtorsdags gudstjeneste vil vi lade
det kristne nadvermåltid reflektere i lyset af elementer fra det jødiske påskemåltid, som jøderne
gennem århundreder har fejret til minde om israelitternes udfrielse fra slaveriet i Ægypten, hvor de
blev sat frie og oplevede dødens forbigang.
Samlet omkring et stort bord, vil vi i rammen af
læsninger, sang, bøn og gennem smagssansen
søge at fordybe os i indholdet af den kristne nadver, som vi indbydes til at deltage i ved vore gudstjenester året rundt.

Velkommen til
Børnegudstjeneste
Tirsdag den 15. marts kl. 10.00
Inden Påsken skal fejres, fyldes kirken igen af
børn fra alle sognets institutioner, af dagplejemødre med deres børn og af bedsteforældre
med deres børnebørn.
Invitationer sendes ud til institutioner og dagplejere, men alle andre børn og deres forældre/
bedsteforældre er naturligvis også velkomne.

Velkommen til KirkeRods-gudstjeneste i Fredens Kirke
Søndag den 13. marts kl. 10.00
Denne søndag vil vi igen mødes på tværs af alle aldersgrupper, inddrage hinanden i vores fælles gudstjeneste og efter gudstjenesten nyde hinandens selskab
over en friskbagt bolle og en kop kaffe.
Vi er bestemt ikke ens – men vi har rod i samme kirke og evangelium.
Deraf navnet KirkeRod
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Sognets Aftener i foråret
Fremtid og Håb i Jeriko

Sognets Aften tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Vi begynder det nye år med en status på vores missionsprojekt: Fremtid og Håb for palæstinensiske piger
i Jeriko. Et projekt vi arbejder sammen med Israelsmissionen om.
Vi får besøg af Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmissionen, der
gennem ord og billeder vil fortælle nyt fra Jeriko og
fra Israel. Gratis entré – kaffen koster kr. 25,-

Sangaften

Sognets Aften tirsdag den 2. februar kl 19.00
De fleste kender sikkert til at have en sang eller salme, der betyder noget særligt for dem. Denne aften
vil vi dele netop de sange, der betyder mest for os
med hinanden. Så kom og vær med til en hyggelig aften i sangens tegn.
Gratis entré – kaffen koster kr. 25,-

En fortælling fra hinsidan

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
Intet fænger så godt som en god fortælling. Særlig hvis den bliver fortalt
med indlevelse og nærvær. Sognepræst Karen Holdt Madsen har i sin
orlov beskæftiget sig netop med dette at fortælle, så det bliver en fornøjelse at være tilhører. Hun vil denne
aften fortælle Selma Lagerlöfs historie om General
Löwenskjölds Ring. Gratis entré – kaffe kr. 25,-

Ud af Intet

Tirsdag den 5. april kl. 19.00
Billedkunstneren Peter Callesen har
i de senere år hovedsagligt arbejdet
med det hvide papir, ofte kun et A5ark, som udgangspunkt for store eksistentielle emner som livet, døden,
troen, tvivlen, opstandelsen - men
også dramatiske og eventyrlige fortællinger. Peter Callesen vil præsentere os for sine
mange værker samt fortælle om tilblivelsen og tankerne omkring værkerne.
Gratis entré – kaffen koster kr. 25,6
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Intimkoncert med Basix

Fredag den 26. februar kl.19.30. Entré 60 kr.
Basix er en vokalgruppe, som blev kendt i 2001 i
Det Danske Melodi Grand Prix. Koncerten rummer stærke vokal præstationer, humor og nærvær
med et varieret repertoire. Basix spænder vidt, så
der vil være noget for enhver smag.
Billetter kan købes ved
henvendelse til kirkens organist på tlf. 6122 3123.
eller på mail til ekd@fredenskirke-herning.dk

Orgelfestival
Tirsdag den 12. april
kl.17.00 v/Thomas
Bach Madsen
Onsdag den 13. april kl.17.00 v/Bjarne Hersbo.
Torsdag den 14.april kl.19.30 4-hændig koncert v/Benjamin Davis Maack & Eunjin Ko Dey
Kom og oplev anderledes orgelkoncerter med 4
forskellige organister. Gratis entré.

Nyt ansigt på det Fælles Kirkekontor

På det fælles kirkekontor har vi siden 1. november
kunnet møde Jette Neesgaard Sørensen, som afløste Per Damgaard, som er gået på efterløn. Om sig
selv fortæller hun:
Jeg bor i Tjørring sammen med min mand Jesper og
vores 3 børn på 12, 11 og 7 år.
Siden jeg uddannede mig til tandklinikassistent i
1995, har jeg boet i Herning og omegn. I 2009 var tiden til at prøve noget andet, og jeg startede som kordegn i Tjørring sogn, hvor jeg været
i 6 år, men nu er tiden til nye udfordringer.
Jeg glæder mig til at blive en del af
det fælles kirkekontor i Herning, hvor
der venter nye udfordringer og oplevelser.

eller
eller FÅ
FÅ hjælp
hjælp til
til små
små opgaver
opgaver af
af
x.
2
timers
varighed.
x. 2 timers varighed.

GIV eller FÅ hjælp til små opgaver af
max. 2 timers varighed.

EKSEMPLER
 Lettere rengøring af bil
 Afrimning/rengøring af fryser og
køleskab
 Mindre IT-problemer
 Rengøring og oprydning
 Lettere klargøring af terrasse og have
 Ophængning af mindre ting

EMPLER
EMPLER
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HjælpHerning

 Rengøring
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 Ophængning af mindre ting
Dermed bliver verden til et lidt bedre sted at være for os alle!

Et samarbejde ml. FredensKirke, Sct. Johannes Kirke, Indre Mis
GØR
NOGET
GODTGØR NOGET GODT- DET
DET SMITTER
SMITTER 
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MEGET IGEN
IGEN 


samarbejde
Kirke, Sct. Johannes Kirke, Indre Mission og Åben Kirke
le
skulle
tjene
på
le tiden
tidenEtat
at
skullemellem
tjeneFredens
på det.
det.
tt være
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for os
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Overblik over foråret i Fredens Kirke

bejde
bejde ml.
ml. FredensKirke,
FredensKirke, Sct.
Sct. Johannes
Johannes Kirke,
Kirke, Indre
Indre Mission
Mission og
og Åben
Åben Kirke
Kirke

Januar

Marts

5.

1.

19.00	Sognets Aften
med Bodil Skjøtt, Israelsmissionen

Februar
2.

19.00

Sognets aften: Sangaften

26.

19.30

Intimkoncert med Basix

April

19.00	Sognets aften
med sognepræst Karen Holdt
Madsen

5.

19.00	Sognets aften
med billedkunstner Peter Callesen

12.

17.00

Orgelfestival

13.

17.00

Orgelfestival

14.

19.30

Orgelfestival
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Kirsten – Ny sognemedhjælper
Jeg er jeres nye sognemedhjælper her i Fredens Kirke. Jeg hedder Kirsten Bjerre Holse Kammersgaard,
er 39 år, er gift med Knud Erik og vi har 4 børn i alderen fra 8 til 12 år.
Jeg kommer fra Timring, hvor jeg også bor i dag ”ude
på landet” sammen med min familie og vores dyr. Jeg
har de sidste 17 år været ansat ved det tidligere Herning Tømmergård, som nu hedder XL Byg Roslev, de
sidste 2 år var jeg ved Ikast afdelingen.
Jeg har siden, jeg var 17 år afløst som kirkesanger i
Tiphede Kirke og blev som 23 årig fastansat som kirkesanger og synger i dag både ved Timring og Tiphede Kirker. Jeg er søndagsskoleleder, lejrchef på Kjelsø, med i et lovsangskor og aktiv i de lokale kristne foreninger i Timring. Det er med den baggrund,
jeg søgte stilling som sognemedhjælper her i sognet.
Jeg har altid elsket at være en del af den ”arbejden-
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de” del af folkekirken, det at kunne få lov til at formidle det glædelig kristne budskab brænder jeg for. Som
jeg skrev i min ansøgning vil det være en fornøjelse
og en ære at vie hele mit arbejdsliv til kirken, og det
er jeg bestemt blevet bekræftet i, var det rigtige valg!
Jeg vil gerne takke menighedsrådet, de ansatte og
de frivillige for en fantastiske velkomst, jeg føler mig
virkelig imødekommet og værdsat, og det varmer
langt ind i hjertet.
Jeg håber, at kunne blive en person alle her i sognet
vil komme til, når I har spørgsmål vedr. kirken, jeg vil
ikke altid have svaret på rede hånd, men så vil jeg
finde ud af det.  Jeg håber også, at I vil kikke forbi
engang imellem, så jeg kan lære nogle flere af jer at
kende. Kontorets åbningstider er kommet op, så I ved
hvornår, I kan finde mig på kontoret.

