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FREDENS KIRKE
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

KIRKETJENERE
Marianne Møller Jensen og Egon Tolstrup
Tlf: 30 33 03 06
kirketjener@fredenskirke-herning.dk
Mandag er fridag.

ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE
ATTESTER. 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
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ORGANIST
Anna Rasmussen
Tlf. 61 22 31 23.
organisten@fredenskirke-herning.dk
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE
Kirsten Kammersgaard
Tlf. 24 46 00 30
kk@fredenskirke-herning.dk
Gry Steensig Lauridsen
Tlf. 21 51 75 59
gsl@fredenskirke-herning.dk

SOGNEPRÆST
Alex Dahl Nielsen
Kontor i Fredens Kirke
Sjællandsgade 34
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.

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Peter Hove
Tlf. 97 22 36 46 eller 20890762
peterhove1@icloud.com

SOGNEPRÆST
Bo Gimm har orlov. Er tilbage fra d. 1. juni 2018
Køgevej 12
7400 Herning
Tlf. 97 12 76 45
basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag – lørdag og søndag bedst efter aftale.

LAYOUT OG TRYK
ReklameTryk - www.reklametryk.dk.
Forsidefoto: Kimdaejeung

Vikarpræst Marie Munk Hyldgaard
Sjællandsgade 34
7400 Herning
Tlf. 24 87 44 99
mmh@km.dk

INDLEVERING AF MATERALE
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af SogneNyt
(september-december) er d. 6. august 2018.
Materiale indleveres på mail:
gsl@fredenskirke-herning.dk

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


Af: sognepræst Marie Munk Hyldgaard

Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os under Helligåndens
fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
Verset kommer fra en af de nyere salmer, som er en
del af den danske salmebog. Jeg lærte selv salmen at
kende, da jeg for en del år siden sang i børnekor ved
en af kirkerne i min hjemby. Jeg har altid godt kunne
lide salmen, som har en fin melodi, og som også beskriver en del af det, som foregår i kirken. Alligevel er der
også altid noget, som jeg kommer til at tænke lidt over,
når jeg læser eller synger salmen – noget som jeg ikke
helt synes stemmer overens med virkeligheden, som
jeg oplever den. I skrivende stund har jeg vikarieret en
god måneds tid i Fredens kirke, og hvis der er noget,
som kirken ikke er, så er det uberørt. Stort set hver dag
summer kirken af liv i alle afskygninger. Der er babysalmesang, konfirmander, kor, foredrag, minikonfirmander, gudstjenester, bisættelser og begravelser for bare
at nævne nogle af de arrangementer, som finder sted i
Fredens kirke - ja og også i de mange andre sognekirker
i Herning og resten af landet.

Der er ikke noget at sige til, at de fysiske rammer bliver
slidt og ind imellem trænger til at blive fornyet og frisket op.
På den måde så er kirken den samme, som den hele tiden har været: en bygning, der hele tiden bliver brugt
og slidt af alle os, der kommer og er i den. Rigtig kirke
er kirken først, når den er berøring med alt det, der er
udenfor kirken – kirken bliver til kirke i det øjeblik, den
er til for de mennesker, som lever i sognet og i byen. Så
kirken er altså ikke uberørt af byens travlhed, som det
hedder i salmen, men kirken står for det samme som
den altid har gjort, nemlig at den er til for menneskers
skyld.
Det samme kan man sige om kristendommen – troen
på Gud. Den er ikke til for dens egen skyld eller for Guds
skyld, men kristendommen er til for vores skyld. Den er
til for at berøre os og røre os, så at vi kan finde fred og
ro midt i byens og livets travlhed.
Så midt i byen står kirken, som den altid har gjort – den
er altså på sin vis både berørt og uberørt af alt det, der
sker omkring den. Det er derfor, at vi kan bruge den til
noget, for vi har alle sammen brug for at være i kontakt
med verden omkring os, men samtidigt nytter det ikke
noget, hvis vi bliver overvældet og vælter omkuld pga.
af alt det, der sker omkring os. Vi har brug for at være
både berørt og uberørt af livet omkring os – og det er
netop, hvad kristendommen og troen på Gud kan hjælpe os med. Den kan holde os oppe, når vi har det svært;
og den kan sende os ud for at hjælpe vores medmennesker, vores næste – alle dem, vi deler livet med.
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Børn og unge
KIRKEUGE

Ca. 80 skønne børn, strømmede ind ad
døren mandag morgen, i uge 5. Herningsholms 3. årgang gjorde sit indtog. Kirken
var gjort klar til en uge fyldt med glade
børn, masser af spørgsmål og lyst til at
være med. Hver morgen blev slået i gang
ved en fællessamling i kirken, hvor dagenes temaer jul, påske, pinse og Gudsbilleder, blev italesat.
I samarbejde med årgangens lærere, var
rammerne sat for kreativ udfoldelse, med
fokus på højtiderne: Jul, påske og pinse. De
fine resultater smykker nu vores våbenhus.
Det er vi glade for! I andre værksteder prøvede børnene orglet, lavede optrin og sang
og dansede.
Torsdag aften inviterede kirken til en kort
gudstjeneste, hvor vi fik samlet op på
ugens mange indtryk. Efter gudstjenesten
var alle børn og forældre indbudt til pizza,
snak og hyggeligt samvær.
Fredag kørte vi til Kongernes Jelling, hvor
rundvisning og et besøg på museet fik
skubbet til både børn og voksnes nysgerrighed og ny viden blev sat på plads.
Hele ugen summede det af liv, forventning
og gode oplevelser. Tak til alle børn og
voksne for en fantastisk uge.
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Fredens Kirke
JUNIORKLUB
TIRSDAGE kl. 14.30-15.45.
Jubii - så er der Juniorklub igen. Så kom og se om det er
noget for dig. Klubben er for 4.- 6. klasse elever + 3. kl. efter
endt minikonfirmandforløb. Vi mødes i konfirmandlokalet i
Fredens Kirke. Vi skal spise eftermiddagsmad sammen, lytte
til fortællinger og synge, lave aktiviteter, lege og hygge os.
Det er GRATIS at være med.
Kom og vær med i et fedt fællesskab - HER ER PLADS TIL ALLE.

KORWORKSHOP, AKTIV FERIE HERNING

3.-4. KLASSE: 4. JULI 2018, KL. 10-14.30
0.-2. KLASSE: 9. AUGUST 2018, KL. 10-14.30

Kor - glæde og sang i Fredens Kirke. Vi tilbyder en korworkhop, hvor vi sammen lærer 3-5 sange. Arrangementet afsluttes med en minikoncert kl. 14.00. Der vil være indlagte pauser i løbet af dagen, hvor børnene kan nyde deres medbragte
madpakker. Vi skal lære nyt, øve os og have det sjovt sammen.
Tilmelding via Aktiv Ferie Hernings hjemmeside.
Gratis deltagelse.

KIRKERNES FAMILIEFEST
LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 10.00 - 13.00
Kirkernes Familiefest er skabt i fællesskab med flere af kirkerne i Herning og er en stor familiefest på torvet foran Herning
Kirke. Dagen byder på masser af børneaktiviteter, gratis kaffe, saft og kage til alle. Der vil være en flot hoppekirke og et
spændende program på scenen. Vi er mange kirker i Herning
og vi har en masse gode tilbud til børnefamilier.
Kom og vær med til en festlig dag.
SOGNE NY T / MAJ-AUGUST 2018
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GUDSTJENESTER
MAJ
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6.	5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Marie Munk Hyldgaard
13. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
20. Pinsedag
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21.	2. Pinsedag - Udendørs Fællesgudstjeneste, Hedeager
kl. 10.00 Marie Munk Hyldgaard
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Marie Munk Hyldgaard
29. Fødselsdagsgudstjeneste for børn se omtale
kl. 10.00 Marie Munk Hyldgaard
31. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
JUNI
3. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10.	2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
17. 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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24. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
JULI
1. 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
8. 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
15.	7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. 9. søndag efter trinitatis
	
kl. 10.00 Bo Gimm
AUGUST
5. 10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
12. 11. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Bo Gimm
19. 12. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 13. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Bo Gimm
SEPTEMBER
2. 14. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE FOR BØRN
TIRSDAG D. 29. MAJ, KL. 10.00
Frederikke, vores kirkekanin, indbyder alle
børn i børnehaver, dagplejer og legestuer, til
en festlig formiddag, hvor vi vil fejre kirkens
fødselsdag. Alle, der har lyst til at deltage, er
meget velkomne!
KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og bestilles hos Taxa på
tlf. 97120777, inden søndag kl. 8.30. Kirkebilen må bestilles til ALLE arrangementer ved
Fredens kirke og bestilles blot 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. 9.00-9.50 (august undtaget).
Organisten inviterer, den første søndag i
måneden, til morgenkaffe og morgensang før
gudstjenesten. Her synges både kendte og
nye salmer og sange. Det er gratis at deltage
og der er ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Kl. 9.00-9.20 Drop-in-kaffe
Kl. 9.20-9.50 Salmer og sange
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
DÅBSSERVIETTER I FREDENS KIRKE
FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

VALG 2018
ORIENTERINGS- OG OPSTILLINGSMØDE
MANDAG D. 17. SEPTEMBER, KL.
19.00.
Det siddende menighedsråd er valgt for to
år. Derfor inviterer vi til orienterings- og opstillingsmøde mandag d. 17. september, kl.
19.00.
I forlængelse af mødet vil der være mulighed
for at opstille liste(r).

Fra venstre: Vera Laursen,
Aase Christensen, Inger Ostersen,
Agnethe Troelsen og Anne Marie
Jensen.

Overvej om du eller din nabo kunne være
potentielle kandidater til menighedsrådets
arbejde i Fredens Sogn.

Agnethe Troelsen så for år tilbage dåbsservietten i Fonnesbæk Kirke, Ikast og ønskede sig, at vi
også her i Fredens Kirke kunne glæde dåbsforældre og børn med den fine serviet. Aase Christensen og Agnethe har nu i samarbejde designet
en dåbsserviet, som primært strikkes i økologisk
garn. Med tilsagn om hjælp fra nogle utroligt
dygtige strikkere, kan vi nu glæde dåbsfolk her
i kirken, med et minde fra en stor og vigtig begivenhed.
Sammen med Bibelen, får dåbsforældrene servietten, som en gave fra kirken og dens menighed.
Den første serviet blev foræret dåbsfolkene Palmesøndag.
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RETTELSE

Rettelsen vedrører menighedsrådets konstituering ved mødet i november 2017.
Konstitueringen ser ud som nævnt nedenfor.
Formand Peter Hove
Næstformand Inger Marie Svinth
Kasserer Erna Jensen
Sekretær Frode Gimm
Kirkeværge Jakob Jakobsen
Kontaktperson Bodil Schou
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4. MAJ FEST
4. MAJ FEST KL. 19.00

I år skal vi se filmen ’Under sandet’. Filmen udspiller sig i dagene efter Tysklands kapitulation, maj 1945, regnskabets time efter fem års besættelse.
En flok unge, tyske krigsfanger udleveres
til de danske myndigheder og sendes
efterfølgende ud til Vestkysten, hvor de
beordres til at fjerne de over 2 millioner
miner, som den tyske besættelsesmagt
har placeret under sandet, langs kysten.

else af den danske militære kaptajn,
Carl Leopold Rasmussen. Filmen er inspireret af autentiske hændelser. Aftenen
slutter af med kaffe, andagt og lystænding i Mindeparken.
Kl. 17.30 er der mulighed for spisning.
Tilmelding til spisning kan ske på tilmeldingsseddel i våbenhuset, på vores
hjemmeside www.fredenskirke-herning.
dk eller på tlf. 2446 0030.
Tilmelding senest 30. april.

Med deres bare hænder, kravlende rundt
i sandet, bliver drengene tvunget til at Pris for hele aftenen med spisning kr. 100
udføre det livsfarlige arbejde under led- - eller kun kaffe kr. 30.

FØRSTE GANG ER TORSDAG D. 17. MAJ KL. 10.00.
Cafe Fred er navnet på Fredens Kirkes nye café.
Den har til huse i korlokalet og der er Cafe Fred torsdag i lige uger kl. 10.00 - 12.00.
I Cafeen vil der være plads til alle, som har lyst til fællesskab. Vi vil sammen beslutte, hvad der skal ske i
Cafe Fred, udover naturligvis at få kaffe og brød sammen. Så kom og vær med allerede første gang, og
vær med til at lægge de første spirer til et nyt samlingssted.
Ved spørgsmål kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Kammersgaard på 2446 0030.

SOGNE NY T / MAJ-AUGUST 2018
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ARRANGEMENTER
DET ER MULIGT AT BESTILLE KIRKEBILEN TIL ALLE KIRKENS ARRANGEMENTER - TLF. 97 12 07 77

4. MAJ FEST KL. 19.00

SOGNEUDFLUGT D. 26. AUGUST

Aftenen begynder med spisning kl.
17.30.
Kl. 19.00 skal vi se filmen Under Sandet.
Filmen er et dansk drama, om et tidligere ufortalt kapitel i efterkrigshistorien.
Efter filmen er der kaffe og aftenen sluttes af med andagt i kirken og lystænding i Mindeparken.

Turen går i år sydpå til Esbjerg og omegn. Bussen kører kl. 12.30 fra Fredens
Kirke til Hjerting Kirke ved Esbjerg, hvor
vi vil få en rundvisning i kirken og her
blandt andet se den enestående altertavle, lavet af kunstneren Robert Jacobsen. Her drikker vi også vores kaffe.

Pris for hele aftenen er kr. 100 - eller kun
kaffe kr. 30.
Tilmelding på tilmeldingsseddel i
våbenhuset, på mail kirken@fredenskirke-herning.dk, tlf. 24460030 eller på
vores hjemmeside
www.fredenskirke-herning.dk, under
aktiviteter.
Der kan betales kontant eller på MobilePay (81718 mrk. 4. maj)
Tilmelding senest 30. april 2018.
Se yderligere omtale af aftenen på s. 9.
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Derefter går turen til Tirpitz, nær Blåvand. Tirpitz er et museum med oplevelser for alle sanser. Der er tre udstillinger
- Den skjulte vestkyst, Havets guld og
En hær af beton. På vej hjem lægger vi
vejen forbi Restaurant Stausø og spiser
aftensmad.
Hele turen koster kr. 300, som kan betales kontant eller på MobilePay 81718
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(mrk. Sogneudflugt).
Tilmelding på tilmeldingsseddel i våbenhuset, på tlf. 24460030, på mail
kirken@fredenskirke-herning.dk, eller
på vores hjemmeside www.fredenskirke-herning.dk, under aktiviteter.
Tilmelding senest d. 20. august.
SOGNETS AFTEN D. 4. SEPTEMBER KL.
19.00

Sangaften ved kirkens ansatte.
Vi finder sangbøgerne frem og spiller
op til fællessang. Kom og vær med til en
festlig sangaften, hvor vi vil synge både
kendte og mindre kendte sange/salmer.
Der vil være rig mulighed for også at ønske sange.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Der kan betales kontant eller på MobilePay (81718 mrk. Sognets Aften)

MUSIK I FREDENS KIRKE
DET ER MULIGT AT BESTILLE KIRKEBILEN TIL ALLE KIRKENS ARRANGEMENTER - TLF. 97 12 07 77

KIRKENS KOR

VOKALGRUPPEN KOLORIT D. 6. MAJ KL. 15.00

En times fantastisk og indtagende koncert med blandet repertoire af latinamerikansk kormusik og nordiske viser. Kolorit har
siden 1989 været garant for en helt unik lyd, der blander den
latinamerikanske kormusik og de skandinaviske sange. Tonesproget er hentet fra den særlige nordiske klang med inspiration fra både verdensmusikken, jazzen og det folkloristiske.
Billetpris: Voksne kr. 70. Studerende kr. 50. Børn under 16 gratis.
Der kan betales med mobilepay.
MIREDOS SOMMERKONCERT D. 24. JUNI KL. 16.00

VOKSENKOR
Fredens Kirkes voksenkor mødes hver onsdag i ulige uger,
kl. 19.30. Der er hyggelig stemning og spændende repertoire. Optagelseskrav er der ingen af, pånær sangglæde!
Da det er et kor, der mødes fast hele året, er der mulighed
for løbende tilmelding året igennem - så tøv ikke.
Koret vil lejlighedsvis deltage ved gudstjenester og koncerter.
Gratis deltagelse.
Sted: Musiklokalet
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter
eller på tlf. 6122 3123/organisten@fredenskirke-herning.
dk
SPIREKOR, BØRNEKOR OG JUNIORKOR
MiReDo er navnet på Fredens Kirkes børne- og 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 BØRNEKOR:
Målgruppe: 3.-4. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 14.30-15.20

Kirkens livfulde og dygtige spire-, børne-, og juniorkor, samt
vores voksenkor, vil fylde eftermiddagen med smil og dejlig
sang. En festlig koncert, hvor alle aldre er velkomne. Vi skal
nyde korenes sang og så skal vi selvfølgelig synge sammen.
Gratis entré.

MIREDO JUNIOR- OG UNGDOMSKOR:
Målgruppe: 5.-9. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 15.20-16.20
Ved medvirken til gudstjeneste aflønnes junior- og ungdomskor.
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BAGAGERUMSMARKED

PÅ KIRKEPLADSEN D. 5. MAJ 2018. KL. 10.00-13.00.

Fredens Kirke er ansvarshavende og har til markedet eget cafésalg, samt en stand med salg af
brugte ting. Indkomne penge fra stadeleje, samt
al overskud fra café- og standsalget går ubeskåret til kirkens missionsprojekt ‘Kakusi - et hjem
for forældreløse og handicappede børn i D.R.
Congo’.

Der må stilles op fra kl. 8.00 på dagen.
Pris pr. stand: 50 kr. pr. løbende meter
Bestilling af standplads: Tlf. 21 51 75 59 eller på
gsl@fredenskirke-herning.dk
Tilmeldingen er bindende og går efter FørstTil-Mølle-Princippet.
Der kan betales med MobilePay på 81718 (Mrk.
’Bagagerumsmarked’ ) eller kontanter.

MISSIONSPROJEKT 2018
BØRNEHJEM FOR HANDICAPPEDE,
FORÆLDRELØSE BØRN I UVIRA, D.R.
CONGO
Børnehjemmet ligger ved en landsby langs kysten syd for Uvira. Det rummer op til 60 børn
fordelt på fem huse. Til hvert hus er knyttet en
husmor, som har ansvaret for den daglige drift,
madlavning etc.. Men børnene hjælper naturligvis til!
Ideen bag projektet er dels at aflaste de i forvejen fattige og belastede familier, som har taget
forældreløse børn til sig, og dels at give disse
børn mulighed for mad, en seng, tøj og ikke
mindst skolegang. Derfor har BDM også bygget

en skole tæt på børnehjemmet med plads til
børnehjemmets og en del af landsbyens/områdets mange børn og unge. Der er i alt ca. 300
elever på skolen.
I nær tilknytning til skolen har BDM også bygget
en sundhedsklinik for landsbyens befolkning.
Udgifter til driften af børnehjemmet bæres i nogen grad af menighederne selv gennem donationer og dens aktive engagement i mange små
indtægtsgivende projekter.

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

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

