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Eftertanken
Et par ord om lyset i mørket... 

Af: sognepræst Bo Gimm

I skrivende stund nærmer vi os hastigt årsskiftet.
Vi har netop fejret jul, december går på hæld og foran
os venter et par måneder med mørke dage, inden lyset
atter vender tilbage.
For nylig læste jeg, at også mennesker med en anden
tro end den kristne, ofte glæder sig over alle lysene, der
i julen oplyser december-mørket og ofte smykker huse
og forhaver langt ind i det nye år. Og jeg kom til at tænke på, at uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra og
hvad vi har med os i livet, så glæder vi os sikkert alle
over lyset.
For lyset kan noget, som intet andet kan. Noget som vi i
den grad har brug for – særlig i de lange vintermåneder.
Lyset kan skinne i mørket.
I vore hjem, på gader og stræder, i vores by, i verden –
og i os.
Og vi skænker det nok ikke mange tanker, men det forholder sig jo sådan, at når det er allermest mørkt udenfor, så kan vi altid få øje på selv det mindste lys. På lang
afstand.
For lyset skinner i mørket – og altid allermest i mørket.
Måske vi heller ikke skænker det mange tanker, at vores
verden og vore egne liv i den grad har brug for at få kastet lys ind over sig. Og måske vi ikke skænker dét mange tanker, fordi vi slet ikke rigtigt synes, at vi har brug
for andet lys end det vi får, når vi trykker på kontakten.

i form af lidelse, smerte, sorg og bedrøvelse. Mennesker som kæmper med livet og ikke sjældent for livet.
Mennesker som bærer på synlige eller usynlige sår og
som måske lider i ensomhed eller uden at nogen ænser
dem.
Så hvor har de – og verden – og vi – brug for lys.
Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys. Måske det
var derfor mørket af al magt forsøgte at slukke det lys,
han var.
Men det lod sig ikke gøre. For hans lys hentede sin kraft
fra Guds kærlighed. Og Guds kærlighed er stærkere end
mørket. Derfor kan han være lys i verdens mørke – og
i vores.
Lyset, han er, afslører, at hvert eneste menneskes liv har
en enorm værdi. At vi har en far i himlen, som åbner
sine arme for os og inviterer os til at åbne os for ham.
Så vi lægger alt vi er og alt vi rummer hos ham. Så der i
Jesu navn og gennem vores tro på og håb til ham fødes
et lys lige midt i dét, der er vores mørke.
Hans lys afslører, at Gud har åbnet sine arme også for os.
At der i hans navn findes tilgivelse, nærvær, trofasthed,
håb – og ja, kærlighed.
Og dét forandrer liv. Som lys forandrer mørke.
Og hvor har vi – og verden – brug for det. For det han
er…også i 2017.

Og dog vil de fleste af os sikkert være enige i, at vi – når
vi ser ud i verden – ser noget som et stort mørke. Mørke
SOGNE NY T / JANUAR-APRIL 2017

Rigtig godt nytår
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Kirken i børnehøjde
DE UNGE TÆNKER OGSÅ DYBT
Tidlig morgen tirsdag d. 8. november myldrede det ind med
spændte og forventningsfulde unge mennesker i Fredens Kirke.
Det var blevet tid for en hel dag med forskellige aktiviteter og
fuld forplejning undervejs for årets konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser suppleret med en enkelt konfirmand fra
Vestervangskolen. Alle fastansatte ved kirken var i fuld sving
med at aktivere konfirmanderne. En dag som blev en rigtig god
oplevelse for os alle.
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‘Kære Gud.
Du som lytter til mig. Du vil altid lytte
og hjælpe mig. Når jeg er i nød hjælper
du mig. Amen’

En af dagens 3 ’pædagogiske værksteder’ omhandlede bøn. Her
samlede konfirmanderne hver især nogle af deres dybere tanker
i en personlig bøn til Gud. Konfirmanderne har givet lov til, at vi
i anonymiseret form, må gengive nogle af disse tanker - noget af
det, som rører sig i dem.

‘Kære Gud.
Du som hjælper mig. Du hjalp mig
med, at der ikke skete mere dengang.
Tak fordi du hjælper mig hver dag. Tak.
Amen’

‘Kære Gud.
Tak fordi jeg er sund og rask og ikke har en sygdom.
Jeg er mega taknemmelig over, at jeg har en sød og
fornuftig familie. Skal konfirmeres til april. Glæder
mig meget til at blive fortrolig med dit rige igen.
Takker mange gange. Amen’

‘Kære Gud.
Jeg takker dig for at jeg bor i et land,
hvor der ikke er krig, og for at jeg har
nogle venner. Det jeg vil bede om er, at
der vil komme fred i verden, og jeg vil
beholde mine venner.’
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Fredens Kirke
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 22. februar, kl. 17.00 glæder vi os til at mødes
til fastelavnsgudstjeneste i Fredens Kirke. Vi skal holde
en festlig børnegudstjeneste, have tøndeslagning og
spise sammen.
Kom gerne udklædte.
Tilmelding på mail: kirken@fredenskirke-herning.dk
eller tlf. 24460030. Gratis spisning.
Tilmelding senest d. 20. februar.

BABYSALMESANG

Fra torsdag d. 2. februar begynder et nyt forløb
med babysalmesang i Fredens Kirke. Forløbet varer
frem til torsdag d. 6. april 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, bedsteforældre eller ung
pige i huset.
Kom og giv dit barn en musikalsk start på livet!
Det er gratis at deltage.
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter.
Har du spørgsmål, så kontakt Gry Steensig (kirkeog kulturmedarbejder) på tlf. 21 51 75 59 eller
gsl@fredenskirke-herning.dk
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GUDSTJENESTER
JANUAR
1.	Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm
8.	1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
12.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15.	2. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
19.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. 3. søndag efter helligtrekonger
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26.	Kirkeugegudstjeneste
kl. 17.00
29.	4. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

23.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. Fastelavns søndag
kl. 10.00 Bo Gimm

FEBRUAR
2.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5.	Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
9. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. Søndags septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
19.	Søndag seksagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. Fastelavnsgudstjeneste
kl. 17.00 - se omtale
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MARTS
2.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. 1. søndag i fasten - KirkeRod - se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
9.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12.	2. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
19.	3. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
23.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. Midfaste søndag
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
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APRIL
2.	Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Bo Gimm
4. Før påskegudstjeneste for børn
Kl. 10.00 - se omtale
6.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9. Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
13.	Skærtorsdag
kl. 19.00 Bo Gimm
14. Langfredag
kl. 10.00 Bo Gimm
16.	Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17. 2. Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
23. 1. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30. 2. søndag efter påske
Konfirmation kl. 9.00 Alex Dahl Nielsen
Konfirmation kl. 11.00 Alex Dahl Nielsen
MAJ
7. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm

FØR PÅSKE GUDSTJENESTE FOR BØRN
TIRSDAG D. 4. APRIL, KL. 10.00
Frederikke, vores kirkekanin, indbyder alle børn i
børnehaver, dagpleje og legestuer til en festlig stund i
kirken. Vi skal synge og høre om, hvorfor vi fejrer påske.
Alle, der har lyst til at deltage er meget velkomne!
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
ONSDAG D. 22. FEBRUAR, kl. 17.00-19.00
Vi inviterer til festlig børnegudstjeneste, tøndeslagning og spisning. Kom gerne udklædte.
Tilmelding til gratis spisning senest d. 20. februar, til
kirkens kontor på tlf. 24460030 eller til
kirken@fredenskirke-herning.dk
KIRKERODSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 5. marts, kl. 10.00
Til årets første KirkeRod, samler vi endnu engang alle
gode kræfter om at skabe en god og festlig gudstjeneste for såvel voksne som børn. En formiddag, hvor
både kirkens samlede personale og menigheden, traditionen tro, er uundværlige medspillere i skabelsen
af et fælles projekt. Kom og vær med – det bli´r godt!
KirkeRod rundes af med en friskbagt bolle og kaffe.
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 Aften, blot bilen bestilles inden kl.
14.00 samme dag.
KIRKEKAFFE
Medmindre andet er anført, er der gratis kirkekaffe efter alle gudstjenester.
MORGENKAFFE OG MORGENSANG
Første søndag i måneden kl. 9.00. Organisten inviterer
til kaffe og morgensang før gudstjenesten. Her synges
kendte og nye salmer og sange. Gratis deltagelse.
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EN HILSEN FRA ORGANISTEN
I skrivende stund har jeg været en
måned i Fredens Kirke som barselsvikar for Eunjin. Jeg er blevet rigtig godt modtaget og er glad for at
være her!
Jeg håber, alle er trygge ved at
synge med, og jeg er modtagelig
overfor tanker, ideer og kommentarer. Jeg prøver altid at have en
mening med de musikalske ideer,
jeg har med om søndagen – set i
forhold til tema, tekst, salmevalg
og den specifikke dag.
Jeg er meget optaget af musikkens
betydning for gudstjenesten og i
kristendommen. Ifølge Lukasevangeliet blev evangeliet første gang
forkyndt af de syngende engle, og
ifølge Johannes’ Åbenbaring ender
det hele også med evig sang i den
himmelske gudstjeneste. Musikken er altså med hele vejen og klinger med som en orgeltone under
det hele. Allerede gamle, romerske
rapporter hæfter sig ved de kristne
som de der mærkelige mennesker,
der altid mødes for at synge.
I middelalderkirken troede munkene, at de ikke var alene om at synge til gudstjenesten – for de sang
jo i kor med englene. Sangen var
altså et bindeled mellem himmel
og jord, og heri lå en enorm inspirationskraft: Jubelsangen på den
sidste stavelse af ”Halleluja” kunne
udstrækkes i en evighed, og pludselig lå budskabet ikke længere
kun i ord, men i tonernes eget spil.
8

Ifølge kristendommen gik evigheden ind i tiden – og tilsyneladende
gik evigheden samtidig ind musikken. En smuk tone er ikke bare
et udråb eller en dalende lyd, men
skal fødes og holdes i live hvert øjeblik. Jeg forestiller mig, at den klassiske, bårne sangteknik kommer af
denne tanke: at den Gudsskabte
virkelighed i hvert øjeblik skabes
og holdes i live. Ud af sangen og
liturgien udsprang hele vores nodesystem, kompositions-kunsten
og korskolerne.

tet, løftet og
udsmykket.
Fx via J. S.
Bach dannede denne tradition
grundlag for den klassiske musik
som vi kender den frem til i dag.

Samtidig holdt også for Luther visionen om den himmelske musik
ved, og ifølge Luther var musik
som forkyndende, bevægende og
opløftende budbringer en søster
til teologien. I dag, i Den Danske
Salmebog, spiller tanken om englenes sang stadig en stor rolle –
Den europæiske musik er vok- særligt i Grundvigs salmer synger
set frem af kirken og hele ideen vi sjældent alene – prøv at lægge
om en evig, guddommelig musik. mærke til det!
Den årtusindgamle sang-liturgi,
der stadig former vores danske For mig at se er dette også meningudstjeneste i dag, har sideløben- gen med de velkendte korsvar, der
de udviklet sig til hele musikalske ofte i den danske højmesse daler
genrer, og den liturgiske form satte ned fra pulpituret: Vi må forestille
sig i musikken, hvor den stadig sid- os, at vi ikke synger alene. Der komder: Musikken er et ritual, hvor vi mer altid svar. Vores gudstjeneste
samler os for at møde tilværelsens spejler sig i et højere perspektiv,
tyngde og derpå gå forvandlede hvor vi synger ind i en større samud til livet igen.
menhæng: Her afhænger det ikke
af de mere eller mindre rustne
Med Luthers reformation blev op- stemmer – så længe englene synfattelsen af kirkemusikken mindre ger med.
”magisk” og mere pædagogisk. Når
sproget ifølge Luther burde være Christian Verdoner Larsen
modersmålet, gjaldt det samme
helt naturligt for musikken: også
sangene skulle være folkelige. Og
fra denne reform udspringer hele
vores koralsangs-tradition, hvor en
kendt melodi, som alle kunne synge med på, blev arrangeret, omdigSOGNENY T / JANUAR-APRIL 2017

HVOFOR MEDLEM AF
FOLKEKIRKEN?
KÆRE FOLKEKIRKE
Det at være medlem af folkekirken – er egentlig ikke noget
man selv bestemmer når man er helt lille – det går i arv. Det
er ikke det samme som at Kirken ikke giver én noget som
voksen, at tro på Gud er noget der kommer med årene. Personligt synes jeg at rigtig mange tekster fra biblen passer
ind i nutiden og mange gange rammer det mig personligt
der hvor jeg er, og betyder noget da det kan bringe én på vej og tro på
det, da det er sagt for mange 100 år siden og stadig er aktuelt. Folkekirken kan give en ro i en travl hverdag og fred i sindet ved tanken om at alle
er lige og det er godkendt at lave fejl. Tro på din næste, giv en hånd, vær
kærlig og omsorgsfuld. Det er hvad min kirke betyder.
Søren Ekman

FOLKEKIRKEN ER GENKENDELIG OG I FORANDRING
To engagerede babysalmesangsmødre i Fredens Kirke, Anne Westh og
Julie Westh, har blandt mange landet over, deltaget i folkekirkens tilbud
om babysalmesang. Det er et godt tilbud og en rig mulighed for at vise
børnene kirken på en nutidig, men også traditionsrig måde, fortæller
Julie Westh. Tilknytningen til Folkekirken og ønsket om at give tilhørsforholdet videre, er vokset med forældreskabet, mener Anne Westh. Og
samtidig fortæller hun at det har en værdi i sig selv at vide sig en del af
Folkekirken.
Kirken er på den ene side højtidelig og genkendelig. Men samtidig udvikler Folkekirken sig også - og det er godt, mener de begge. En stivnet
kirke bliver ikke en levende kirke.
For begge er det vigtigt at være medlem af Folkekirken, fordi det på en
gang er en traditions-og kulturbærende størrelse, såvel som det er det
samlende og mangfoldige sted, hvor man mødes på tværs af ståsted,
tilknytningsgrad og alder.
(Tekst frit sammensat af Gry Steensig)
SOGNE NY T / JANUAR-APRIL 2017
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SOGNETS AFTENER
Light to kids - D. 3. januar kl. 19.00

René Vejen Jensen fortæller om vores missionsprojekt - ”Light to Kids”
under Armeniermissionen.
Dansk Armeniermission støtter det
kirkelige børnearbejde i Armenien
ved at videregive den stærke danske
tradition på området.
Gratis entré - Kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller
Swipp
LUTHER-AFTEN D. 7. februar kl. 19.00

”Kristen i verden” D. 7. marts kl. 19.00

4. maj fest - d. 4. maj kl. 19.00

Informationssekretær i Åbne Døre
Golriz Ghozati kommer og fortæller
om emnet: “Kristen i verden - en pris
at betale” .
Over 200 millioner kristne diskrimineres hvert år, hvoraf 100 millioner
udsættes for grove forfølgelser, på
grund af deres tro.
Åbne Døre er en del af den internationale organisation, Open Doors,
som har til formål at hjælpe forfulgte
kristne, både åndeligt og praktisk.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller
Swipp.

Igen i år vil vi invitere til en mindeværdig aften i Fredens Kirke.
Vi får besøg af Carola Pedersen, som
vil fortælle om sin opvækst i DDR.
Om sin undren, da hun fandt ud af
at der fandtes ’endnu’ et Tyskland.
Samme farve i flaget, samme sprog,
men hvor alt så ud til at være mere
farvestrålende, bedre. Men hvorfor
var alt omkring ’det andet Tyskland’
så hemmelighedsfuldt og forbudt?
Et foredrag fyldt med små historier
taget ud af hverdagslivet i Østtyskland.
Efter foredraget og kaffen vil vi slutte
af med lystænding i Mindelunden
bag kirken.

Sangaften - d. 4. april kl. 19.00
Vi vil denne aften begynde fejringen
af Luther-året med at se filmen om
Luther. En principfast præst, der vil
gøre op med den katolske kirke i
det femtende århundrede. Luthers
tanker vækker genhør i befolkningen. En religiøs opstand er under
opsejling.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller
Swipp.
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Fællesspisning kl. 18.00. Foredraget
er kl. 19.00.
Pris for hele aftenen, inkl. aftensmad
og kaffe er 100 kr.
Kommer man først kl. 19.00, koster
kaffen 30 kr.
Arne Andreasen kommer og fortæller. Sammen vil vi synge årstidens
sange og øjeblikkets salmer.
Gratis entré - Kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter eller
Swipp
SOGNENY T / JANUAR-APRIL 2017

Tilmelding til spisning senest mandag d. 1. maj til kirkens kontor på tilmeldingsseddel i kirkens våbenhus,
på tlf. 24 46 00 30 eller e-mail:
kirken@fredenskirke-herning.dk.
Der kan betales med kontanter
eller Swipp.

MUSIK I FREDENS KIRKE
TENOR JENS KROGSGAARD
SØNDAG D. 5. FEBRUAR KL. 16.00

MiReDo
KIRKENS KOR-TILBUD

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 og alle er velkomne!

Tenor Jens Krogsgaard vil sammen
med pianist Jan Ole Christiansen
præsentere sange af, og fortællinger
om komponisten Rued Langgaard
(død 1952) og hans noget anstrengte
forhold til samtidens danske musikliv.
Gratis entré.

ANN-METTE ELTEN
FREDAG D. 31. MARTS KL. 19.30

MIREDO BØRNEKOR:

Målgruppe: 3.-4. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 14.30 - 15.20

MIREDO JUNIOR- OG UNGDOMSKOR:

Målgruppe: 5.-9. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 15.20 - 16.20

Ved medvirken til gudstjeneste aflønnes junior og ungdomskor.

Danske salmer i nye, personlige udgaver
og de helt store sange fra det klassiske
repertoire. Ann-Mettes smukke fortolkninger af danske salmer, har allerede høstet
store roser i kirker landet over og kan nu
også opleves her i Fredens Kirke.

Entré 195 kr, som kan betales enten
kontant eller med Swipp. Billetterne købes
ved henvendelse til Kirkens kontor.
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MENIGHEDSRÅDET
VELKOMMEN TIL VORES
ORGANISTVIKAR I
FREDENS KIRKE
Nye toner
I august sagde vi kortvarigt farvel til
Eunjin, og der lå en stor opgave i at
finde en barselsvikar, som kunne leve
op til at løfte opgaven, og som var parat til at indgå i personalegruppen, være faglig dygtig og være med til at videreføre Menighedsrådets vision om, at ”Musikken skal være en
levende del af kirke- og menighedslivet ved Fredens Kirke”.
D. 2/10 tiltrådte Christian Verdoner Larsen stillingen. Med sit
ligefremme væsen og sin fine fornemmelse for musik, sang
og spil, formåede Christian at imponere os alle i ansættelsesudvalget.
Christian er flyttet til Herning fra København og med sig i
bagagen har han, udover at være organist – og korlederstuderende, en bachelor i klassisk klaver og er cand. mag. i
idéhistorie, samt flere års erfaring som kirkemusiker.
Christian er nytænkende i sin måde at spille på, hvilket giver
salmerne nye rammer at leve i. Han viser samtidig stor indlevelse, respekt og følsomhed i sin fortolkning.
Ud over opgaven som organist, indgår Christian i et tæt
samarbejde med Gry om børnekor og er lige nu også i gang
med at prøve kræfter med et frivilligt voksen-lejlighedskor.

DET NYE RÅD
Det nye råd har konstitueret sig og
tiltrådte d. 27. november 2016.
Følgende er valgt for to år:
Formand, Oda Sørensen
Næstformand, Peter Hove
Kasserer, Erna Jensen
Kontaktperson, Leif Skibsted Jakobsen
Kirkeværge, Jakob Bang Jakobsen
Sekretær, Inger Marie Svinth
Menigt medlem, Betty Rams
Menigt medlem, Dorthe Krüger
Menigt medlem og delvis kontaktperson, Bodil Schou
Suppleant, Frode Gimm
Suppleant, Agnethe Troelsen
MENIGHEDSRÅDETS MØDER
Menighedsrådet afholder ordinært
møde en gang om måneden, undtaget i juli måned.
Møderne er offentlige

På vegne af Menighedsrådet
Oda Sørensen, formand
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