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Eftertanken
Et par ord om…. en Gud, der er værd at tro på
Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én!
Sådan har den jødiske trosbekendelse lydt gennem
mere end 3 årtusinder og sådan lyder den i dag: Hør
Israel, Herren vor Gud, Herren er én!
På baggrund af dén bekendelse, proklamerede Jesus
for to årtusinder siden, at den Gud, der var én, gennem
ham kaldte ethvert menneske til tro. Derudaf opstod
den kristne tro – troen på Jesus Kristus, der netop er
troen på én Gud.
Og ud af troen på den Gud, der er én og ud af troen på
ham, der viser vej til den Gud, opstod den kristne kirke.
Siden er der løbet meget vand i åen og i dag kan det til
tider synes vanskeligt helt at vide, hvad kirken præcist
bekender sig til og tror på. Det er som om, at den jødiske bekendelses enkelthed og den kristne bekendelses
klarhed et eller andet sted er gået tabt og erstattet af
en tro, der åbner for tro på, hvad som helst. Som om
at kirken – for at holde på sine medlemmer – må være
parat til at kalde hvad som helst for kristen tro – i håbet
om, at mennesker i det mindste lejlighedsvis vil kigge
forbi. Som om kirken først og fremmest er et firma, som
ethvert andet, og derfor naturligvis må afpasse og udvikle ”sin vare” på markedets almindelige betingelser.
Således behøver Gud ikke længere være én. Han behøver ikke længere være Skaberen af himmel og jord.

Af: sognepræst Bo Gimm
Hans søn behøver ikke længere at være død og opstanden og evangeliet om Guds kærlighed til os behøver
ikke længere at være en kærlighed, der har betydning
for tid og evighed.
Man fristes til at spørge: Hvad er der i grunden så tilbage af dét Jesus gav sit liv for at fortælle os om? Hvad
skal vi med skabelses- og opstandelsesberetninger,
hvis begge dele alligevel er dybt utroværdige – og vi
alligevel fødes, kun for at dø? Hvor er så det kristne håb
og hvad skal vi overhovedet med en Frelser?
Mon vi glemmer – og mon selv kirken kan glemme –
at den kristne tro ikke er resultatet af vore egne luftige
tanker om det guddommelige. Men at den kristne tro
omvendt er resultatet af, at den ene Gud gennem sin
søn, Jesus Kristus, fortæller os, hvilke tanker han gør sig
om os.
Også den folkekirkelige udgave af den kristne tro falder
og står vel med, at vi som kristne fastholder den sandhed som Guds søn og vores Frelser selv byggede på:
At Gud er én – og at det derfor gi´r dyb mening – som
kristne – at høre ham.
Og det vi hører hos ham er: At vi er elskede og værdifulde. Dét er nemlig, hvad Jesus Kristus viser os. Gennem
sit ord, sit liv, sin død og sin opstandelse.
Se – dét er en Gud, der er værd at tro på……
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Kirken i børnehøjde
KIRKERNES FAMILIEFEST
LØRDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 10.00-13.00.

KOM OG VÆR MED
TIL DEN STORE
FAMILIEFEST

På Torvet, foran Herning Kirke, slår vi et nyt tiltag i gang.
Kirkernes Familiefest er et nyt tiltag, hvor kirkerne i Herning vil samarbejde om en fælles familiefest på Torvet
foran Herning Kirke.
Henny Solskin og Kirsten Regnvejr går på scenen med
et fornøjeligt show - og dagen vil derudover byde på en
masse børneaktiviteter rundt på Torvet, i små boder og
så naturligvis den store, flotte hoppekirke.
Der er gratis kaffe, saft og kage til alle.

ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
LØRDAG D. 28. OKTOBER KL. 11.00. STED: HERNING KIRKE
I samarbejde med flere af kirkerne i Herning, glæder vi os til
at byde indenfor til Sigurd Barrets show ’Alt om Luther på 60
min’. I år er det reformationens 500 års jubilæum.
Festligt show med sang og fortælling om Luther, reformation, om latin i kirken, om aflad og dårlig samvittihed.
Pris: Kr. 20 for børn, kr. 40 for voksne. Billetterne købes på
Fredens Kirkes kontor. MobilePay: 2446003 eller kontant.
Brug QR koden for at se Sigurds video om showet eller se mere på vores hjemmeside.
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Fredens Kirke
JUNIORKLUB
TIRSDAGE kl. 14.30-16.00. FØRSTE GANG 12. SEPTEMBER.
Ny klub i Fredens Kirke. Tilbud til 4.-6. klasse om at komme til Juniorklub tirsdage kl. 14.30-16.00. Vi skal spise eftermiddagsmad, lytte til fortællinger og synge, lave aktiviteter, lege og hygge sammen.
Tilbudet er gratis. Tilmelding på vores hjemmeside.
Læs mere på www.fredenskirke-herning.dk
Vi glæder os til at se dig!

LEGESTUE
MANDAGE KL. 9.30-11.30 (LUKKET I SKOLERNES FERIER)
Nyd samværet med andre børn og voksne, når vi hver mandag formiddag inviterer indenfor i Fredens Kirkes legestue.
Der er drop-in fra kl. 9.30, og kl. 10.00 er der sang, bevægelses-sange og bibelfortælling en halv times tid. Bagefter er der
kreative aktiviteter, fri leg og hygge, før vi slutter formiddagen af med en bid brød og lidt frugt. Gratis at deltage.
Alle er selvfølgelig meget velkomne til at kigge forbi!

BABYSALMESANG

Fra torsdag d. 14. september begynder et nyt forløb med
babysalmesang. Forløbet varer frem til torsdag d. 23. november (uge 42 undtaget). Det finder sted torsdage fra kl. 10.0010.45. Derefter er der hyggesnak over kaffen.
Deltagelse gratis.
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter.
Har du spørgsmål, så kontakt Gry Steensig på tlf. 21 51 75 59
eller gsl@fredenskirke-herning.dk
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
3. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
7.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
10. 13. søndag efter trinitatis - KirkeRod se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Fødselsdagsgudstjeneste for børn se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
14.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. 14. søndag efter trinitatis
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
24. 15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
OKTOBER
1. 16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. 17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6

15. 18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
29. 20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
NOVEMBER
2.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. Alle helgens dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen og Bo Gimm
9.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12.	22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
16. Hverdagsgudstjeneste
	
kl. 17.00
19.	23. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26.	Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Bo Gimm
30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

SOGNENY T / SEPTEMBER-DECEMBER 2017

DECEMBER
3. 1. søndag i advent - med
		 Fredslys - se omtale
kl. 10.00
7. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
10.	2. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm
14. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. 3. søndag i advent - musikgudstjeneste med MiReDo
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Juleaften
kl. 14.30 Bo Gimm
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
25. Juledag
kl. 10.00 Bo GImm
26. 2. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
31. Julesøndag
kl. 10.00 Bo Gimm
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

KIRKERODSGUDSTJENESTER
SØNDAG D. 10. SEPTEMBER, KL. 10.00.
Alle gode kræfter vil sammen skabe en god og festlig gudstjeneste for såvel voksne som børn.
Denne KirkeRod fejrer vi høstgudstjeneste. KirkeRod rundes som
altid med en friskbagt bolle og en kop kaffe til alle.
SØNDAG D. 3. DECEMBER, KL. 10.00
1. søndag i advent vil MiReDo og Fredslyset, som af Sct. Georgs
Gildet er bragt til Herning fra fødselsgrotten i Betlehem, deltage i
gudstjenesten.
GUDSTJENESTER FOR BØRN
Velkommen til dagplejere, hjemmegående børn og forældre og
institutioner - vi glæder os til at se jer.
TIRSDAG D. 12. SEPTEMBER, KL. 10.00
Vi fejrer fødselsdag for kirken og for kaninen Frederikke, med
fortælling, flag og festlighed.
TIRSDAG D. 12. DECEMBER, KL. 10.00
Kaninen Frederikke og andre gode fortællere, fører os på bedste
vis gennem julens budskab i børnehøjde.
ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
SØNDAG D. 5. NOVEMBER, KL. 10.00
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 tlf. 24 46 00 30, senest
mandag d. 30. oktober.
KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og bestilles hos Taxa på tlf. 97129777.
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HVORFOR MEDLEM AF FOLKEKIRKEN?
HVORFOR ER JEG MEDLEM AF FOLKEKIRKEN?

Af Gunnar Pedersen

En opringning...
”Hvorfor er du medlem af Folkekirken ? ” lød spørgsmålet og mit svar var :”Må jeg godt lige ha’
lov at tænke lidt over spørgsmålet – og så skal jeg gi’ dig mit svar”.
Og mit svar kommer her og det er såre enkelt – kristendommen er for mig en dansk kulturarv, vi skal værne om .
Opvokset i et kristent hjem - døbt – konfirmeret i Herning og senere viet i Vejstrup Valgmenigheds Kirke på Fyn.
Oplever en Fredens Kirke – der bestemt ikke er stivnet i at forblive i ”Tiden der var en gang” – nej vi har en spændende kirke med nye tiltag – og lad mig her blot nævne søndags gudstjenesterne med overskriften ”KirkeRod” –
det er virkelig gode og anderledes gudstjenester, der er med til at forme vores virkelighed og os selv,
Og virkeligheden – ja I disse dage lever vi i en tilværelse, hvor kræfter
(med had imod vestens demokrati – levevis og kultur ) nu med frygten som middel skal bruges til at forpeste vor
tilværelse, og i denne vor nutid er der så sandelig brug for et fællesskab; et fællesskab begynder, hvor blot to mennesker mødes – det vokser gennem familien – skolen – kirken – arbejdspladsen – idrætsforeningen – kommunen
og nationernes store fællesskab -om det er EU eller FN.
Hvis man alene tager hensyn til det enkelte menneskes lyster og behov ender man i egoisme og anarki – men
modsat hvis man alene tager hensyn til fællesskabet – ender man i diktatur – så harmonien er at finde i den hårfine
afbalancering
Og så skal vi værne om vort folkestyre – såvel mod ydre – men så sandelig også mod indre forfald – og her har vi
også en opgave.
Jo vi har fortsat i vor nutid og fremtid brug for vor danske kulturarv – så VÆRN OM DEN.

ALLE MENNESKER ER NOGET VÆRD - LANDSINDSAMLING
Kirkens Korshær protesterer, når mennesker der lever på kanten af samfundet bliver overset og overhørt.
Når deres værdi som menneske gøres til spørgsmål om arbejdsevne og indtægt. Når vores medmennesker må sove på gaden, og når forældre ikke har en rimelig økonomi i forhold til deres børn. Derfor holder vi landsindsamling d. 26. november 2017. Sammen samler vi ind til det fælles arbejde med hjemløse,
fattige og udsatte mennesker i Danmark. I Herning arbejder Kirkens Korshær ud fra værestedet KK-Huset
på Fruehøjvej 33, Lyngblomsten, Lyngens Kvarter 236 i Gullestrup og Børnehjørnet, Bethaniagade 18,
Herning. Kirkens Korshær hjælper, fordi vi mener, at ethvert menneske har værdi.
Du kan være med til at hjælpe - vi samler ind her i Fredens Kirke.

MELD DIG SOM INDSAMLER HOS SVEND OLE OSTERSEN, TLF. 29 93 57 62 ELLER SV.OSTERSEN@GMAIL.COM
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
OMBYGNING OG REPARATION AF TÅRN

Af Erna Jensen

Der renoveres, skrues og anskaffes!
I skrivende stund er jeg snart på vej ud i sommerlandet og meget virker
”stille og øde” vor by! – Herning kan just ikke siges at være ”en turistby”!
Men når jeg vender tilbage, er den nye sæson allerede ved at være i gang
igen – og her sker der noget med kirkens bygninger og indretning.
I 2015 fik vi udarbejdet en byggeteknisk rapport om tilstanden af kirkens
bygninger, og planen er nu, at kirketårnet skal renoveres.
Holder planen, kommer de og stiller stillads op i uge 31 – og herefter går
håndværkerne i gang med renovering af beton og nye fuger i kirketårnet.
Indenfor sker der også noget. – Vi er blevet bevilget penge til ombetrækning af stolene i menighedslokalet og anskaffelse af nye konfirmandborde og stole, så her har nogle været i gang med at hente tilbud hjem. Og
det er endt med, at vi har fået et samlet og godt tilbud på det hele fra én
leverandør, som vi har ”takket ja” til.
Så Betty og Jakob skruer stolesæder af og på (i menighedslokalet) i stor
stil – efterhånden som leveringen sker (50 stk. af gangen).
Og de nye konfirmandborde og stole håber vi når at ankomme i starten
af det nye ”konfirmand-år”!
Endelig er der også nedsat et udvalg der skal arbejde med renoveringen
af kirkerummet mv. – Vi er bevilget en portion penge hertil i 2018. – Så
her venter også en spændende og udfordrende opgave fremadrettet.
Herunder en studietur, til inspiration - se billederne til højre herfor.
God sommer til jer alle!

NYANSÆTTELSE

Menighedsrådet har pr. 1. oktober 2017 ansat Marianne Møller Jensen
som kirketjener, 10 timer om ugen. Vi kender allerede Marianne fra hendes arbejde som kirketjenerafløser her i Fredens Kirke og glæder os til at
fortsætte samarbejdet fremover.
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ARRANGEMENTER
SOGNETS AFTEN D. 5. SEPTEMBER KL.
19.00

PETER PLYS FOR VOKSNE. A. A. Milnes
’Peter Plys’ er historien om en lille bjørn
og hans venner: Den flegmatiske Peter
Plys, den frygtsomme Grisling, den
overaktive Ninka Ninus osv. Aftenen
bliver et kig ind i skuespillerens værksted - og et kig ind i vor tilværelses store
fortælling, ved Casper Koch
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Der kan betales med kontanter eller
MobilePay 24460030
CHARLOTTE RØRTH D. 13. SEPTEMBER
KL. 19.00

Charlotte Rørth fortæller om sin bog
’Jeg mødte Jesus’, samt sin kommende
bog, der som den første er spækket
med interview og refleksioner i et
sprog, der ægger til debatter om tro og
tvivl.
Pris for hele aftenen, inkl. kaffe: Kr. 85.
Billetter kan købes på kirkens kontor,
kontant eller MobilePay.
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SOGNETS AFTEN D. 3. OKTOBER KL.
19.00
Sangaften med kirkens ansatte. Vi vil
blandt andet se nærmere på Luthers
mange fantastiske salmer, synge nyere
sange og salmer og måske giver kirkens
ansatte et nummer eller to.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30. Kontant eller på MobilePay
SOGNETS AFTEN D. 7. NOVEMBER KL.
19.00

AT MISTE MEGET, UDEN AT MISTE
GLÆDEN. Gennem sange og erfaringer
fra sit eget liv, fortæller sognepræst
Hanne-Birgitte Kristiansen om sorg,
glæde og livsmod.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr. Kontant eller MobilePay
ADVENTSFEST D. 5. DECEMBER KL.
19.00 - SPISNING KL. 17.30-18.45

Velkommen til årets adventsfest i FreSOGNENY T / SEPTEMBER-DECEMBER 2017

dens Kirke. Tidligere sømands- og ambassadepræst Hans Vestergaard Jensen,
vil i år holde aftenens foredrag:
Kirkesvindler og lystige søfolk - Glimt
og oplevelser fra en svunden tid i en af
Europas travleste havnebyer i 70’erne
og begyndelsen af 80’erne.
Hans Vestergaard Jensen vil fortælle om
sin tid i Antwerpen, hvor han sammen
med sin kone og datter havde et spændende møde med de danske søfolk.
Kirkesvindleren var et af de mange
øgenavne, som sømandspræsten blev
mødt med. Det blev jeg kaldt med et
godmodigt glimt i øjet.
I Antwerpen boede der dengang
omkring 100 hyresøgende danske
søfolk. Det var en tid, hvor livet var
barskt blandt søfolkene på godt og
ondt. Der var sjove episoder og tragiske begivenheder. Men der var fest og
humor blandt søfolkene. Vi oplevede
slutningen af den tid, hvor man sagde,
at ’sømændene var af stål og skibene af
træ’. I dag er ’skibene af stål og sømændene af træ’!
Tilmelding senest d. 26. november
2017 til kirkens kontor på tlf. 24460030,
e-mail: kirken@fredenskirke-herning.dk
eller på tilmeldingsseddel i våbenhuset.
Hele aftenen med spisning og kaffe
koster kr. 100.
Deltager man ikke i spisning, koster
kaffen kr. 30. Der kan betales kontant
eller med MobilePay.

MUSIK I FREDENS KIRKE
PETER DEICHGRÄBER D. 26. SEPTEMBER KL. 19.30

Vox Aros - et utroligt vellydende og
professionelt arbejdende mandskorbyder alle indenfor til en fantastisk
julekoncert! Gratis entré.
LUCIAOPTOG MIREDO D. 13. DECEMBER KL. 17.00

Trompetist Peter Deichgräber,
uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium, vil med fantastisk klang og
dygtighed, fylde kirkens rum med
vellyd. Gratis entré.
VOCAL MIX D. 14. NOVEMBER KL.
19.30

SPIREKOR, BØRNEKOR OG JUNIORKOR
MiReDo er navnet på Fredens Kirkes børneog juniorkor. Vores korprøver indeholder
sang, rytme-og nodelære, bevægelse og en
god atmosfære.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne.
Tilmelding sker via kirkens hjemmeside,
under aktiviteter.
MIREDO SPIREKOR:
Målgruppe: 0.-2. kl.
Tidspunkt: Torsdag kl. 14.30-15.20

MiReDo går Luciaoptog.
Kom og nyd en stemningsfyldt halv
time med lys, ro, tradition og sprøde
pigestemmer, der fylder rummet.
PER NIELSEN D. 13. DECEMBER KL.
19.30

Livfuld og varm efterårskoncert med
koret Vocal Mix, Aulum. Velkommen
ind til en aften med korsang, såvel
som fællessang. Gratis entré.
VOX AROS D. 2. DECEMBER KL. 16.00

KIRKENS KOR

Per Nielsen Christmas Time 2017
Julekoncert med trompetist Per Nielsen m. violinist og pianist. En aldeles
velklingende og stemningsskabende
koncert.
Billetter købes på ticketmaster.dk
Billetpris: Kr. 195 + gebyr

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.
VOKSENKOR
Opstart i oktober 2017, følg med på vores
hjemmeside. Gratis deltagelse.
Sted: Musiklokalet
For alle, der har lyst til sang og hyggeligt samvær. Alsidigt repertorie. Koret vil
lejlighedsvis deltage ved gudstjenester og
koncerter.
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside,
under aktiviteter eller på tlf. 6122 3123/
organisten@fredenskirke-herning.dk
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ORGANISTENS FARVEL Af Eunjin Ko Dey
K ære menighed i Fredens kirke
Min rejse i Fredens Kirke begyndte for godt 4 år siden den 2. januar 2014.
Sidste år blev vi velsignet med en dejlig dreng som blev født i september og
derfor har jeg været fraværende på grund af barselsorlov. Jeg har nydt barselsorloven og tiden med vores 3 børn. Jeg havde glædet mig til at begynde i kirken efter orloven, men samtidig har jeg også været spændt. Vi er jo
blevet til en familie på 5 med en lille dreng på knap et år. At arbejde i kirken
betyder at man ofte skal af sted, når resten af familien har fri og det har jeg
tænkt over i noget tid. Da jeg for nogle uger siden blev tilbudt en deltidsstilling, der betød at jeg ikke skulle arbejde om aftener og i weekender valgte
jeg at takke ja, idet jeg kunne se muligheden for at få mere tid til familien og
dette har jeg valgt at prioritere.
Jeg havde forestillet mig at være i kirken i mange år, men sådan bliver det
desværre ikke. Jeg vil gerne takke for den tid jeg har været i kirken, for jeres
venlighed, nærvær, opbakning og tillid. I har gjort mit arbejde som organist
til den fornøjelse det har været.
Jeg har været meget glad for den tid jeg har været ansat i Fredens Kirke. Jeg har holdt af mine kollegaer, menighedsrådet og menigheden. Det har været en fornøjelse for mig at gøre tjeneste som organist i kirken, til gudstjenester,
koncerter og andre arrangementer. Jeg tager mange gode minder med mig fra min tid i Fredens Kirke og håber at
kigge forbi for at hilse på når lejligheden byder sig.

”VI ER MANGE, DER HAR MØDT JESUS, MÆRKET EN
HÅND
ELLER TALT MED EN ENGEL.”
”Mange advarede mig om, at jeg ville blive latterliggjort, hvis jeg fortalte om mit møde med
Jesus. Men det er gået lige modsat. Det er som om, folk trænger til et fællesskab, hvor de trygt
kan tale om det guddommelige; det, der er så svært at finde ord for.”
Sådan siger journalist Charlotte Rørth, forfatter til den overraskende bestseller, ”Jeg mødte
Jesus”. Siden udgivelsen har hun været en af landets mest efterspurgte foredragsholdere.
Charlotte Rørth skriver følgende på sin hjemmeside:
”Et afgørende formål med bogen ”Jeg mødte Jesus” er at nedbryde tabuet og gøre det muligt
for andre at tale om deres tro og tvivl.

I FREDENS KIRKE ser vi frem til at åbne dørene til et foredrag, der med garanti vil sætte gang i tanker, samtaler,
debatter og refleksioner.
Pris for hele aftenen inkl. kaffe: Kr. 85
Billetter købes på kirkens kontor. Der kan betales kontant eller med MobilePay.
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