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Eftertanken
Rum og rummelighed

Af: sognepræst Alex Dahl Nielsen

Årene sætter sit præg på mennesker og bygninger.
Dette blad tager hul på år 2018. Året, hvor Fredens kirke runder 55 år. Aktuelt er vi i gang med planlægningen
af en indre renovering og udbygning, så vi i dag kan
byde gode rammer for det liv, som udfolder sig i vores
kirke. Nutiden stiller os også på dette område nye udfordringer, da vi ønsker at dele evangeliets glædelige
budskab i ord og handling overfor nutidens mennesker
i alle aldre.
Selv om evangeliet klart peger på, at det med Gud ikke
kun hører til indenfor kirkens fysiske rammer, men er
noget som bør leves ud i hverdagens liv, fra menneske
til menneske. Og selv om vor tid er præget af tendenser
i retning af, at særlige begivenheder i tilværelsen skal
ske udenfor kirkens rum, f.eks. med vielser i haver, ved
havet, oppe i luften osv., som kirken i vor tid også har
mulighed for at imødekomme, så er der dog noget helt
særligt, som kirkerummet kan tilbyde os, som ikke bare
kan genskabes i andre rum.

taler for bevægelsen ud af kirkerummet til visse gudstjenester, vielser og andre kirkelige aktiviteter, så vil vi
miste noget værdifuldt, hvis vi f.eks. bare lægger barnedåb og andet udenfor den normale gudstjeneste og
kirkens rum, fordi det synes af være det nemmeste af
hensyn til familiens deltagelse.
Jeg tror, at vores kirkeminister Mette Bock peger på
noget rigtigt, når hun i en klumme maner til eftertanke
om værdien i kirkens rum og fællesskabet dér. Hun skriver: ”Giv den bare fuld gas med alle eksperimenterne,
men rund af med en lille, men afgørende og retningsgivende opfordring: Skal vi ikke mødes igen på søndag
til højmessen? Hvorfor nu denne lille eftertanke? Fordi
vi risikerer at miste noget værdifuld, hvis vi skridt for
skridt – i den bedste mening, selvfølgelig – bevæger os
ud af både kirkerum og fællesskab. Vi lever paradoksalt
nok i en tid, hvor høj og lav, rig og fattig, ung og gammel går egne veje og insisterer på at være i egne skræddersyede ekkokamre.”

Hvem af os kender ikke til at træde ind i et kirkerum, og
blive mærket af en helt speciel stemning. Selve rummet,
dets indretning, atmosfæren, som rummet kan udvirke.
Et rum, som f.eks. i Fredens kirke, hvor man kan træde
ind uden dørtærskel – et rum, hvor der er højt, ja man
fristes næsten til at sige himmelhøjt til loftet, gør noget ved os – et indtryk af noget større, højere og mere
rummeligt – noget som i bedste fald, kan give os glimt
af en Gudserfaring. Et rum der indbyder til at deltage i
et fællesskab. Selv om der kan være særlige forhold, der

Netop kirkerummet og fællesskabet dér signalerer, at vi
er del af noget større, at vi ikke bare er ladt alene. Derfor
arbejder vi aktuelt hen imod at skabe de bedste rammer for det liv, som kan og skal leves inde i vores kirke, og som sender os som mennesker ud i hverdagens
liv med vores medmennesker, hvor vi får mulighed for
at træde ud fra gudstjenestens rum med tilgivelse og
Guds fred til at gribe livet, det liv vi er givet for at leve!
Et rum, hvor der er højt til loftet og rum også for at du
og jeg kan rummes af livets Gud. Ses vi?
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Børn og unge
FASTELAVN
SØNDAG D. 11. FEBRUAR KL. 10.00-12.00.
Vi fejrer fastelavn med en festlig KirkeRodsgudstjeneste for ALLE ALDRE. Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden inde i menighedssalen.
Mange gode kræfter er i sving til en KirkeRod. Nogen
læser, nogen synger, nogen bager og en masse mer’ - og
alt sammen gør vi for, at store og små sammen kan opleve, at vi på tværs af al forskellighed, har ROD i samme
kirke!
Der vil som altid, til en KirkeRod, være boller, kaffe og
saftevand til alle.
Vi glæder os til at se rigtig mange!

KIRKEROD
SØNDAG D. 15. APRIL KL. 10.00-12.00.
Vi fejrer KirkeRodsgudstjeneste for store og små. Vi markerer afslutningen på et spændende og opløftende minikonfirmandforløb og samtidig krydres gudstjenesten
med korsang og stor hjælp fra mange frivillige.
Det mærkes, når vi i fællesskab løfter en KirkeRodsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der, som altid til en KirkeRod,
være boller, kaffe og saftevand til alle.
Det bli’r godt - kom og vær med!
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Fredens Kirke
MINIKONFIRMAND
TIRSDAGE kl. 14.30-16.00.
Igen i år vil vi glæde os til at invitere Herningsholmskolens 3.
klasser ind til minikonfirmandundervisning. Forløbet begynder d. 6. februar og slutter 15. april til KirkeRodsgudstjenesten. Vi skal spise eftermiddagsmad sammen, lytte til fortællinger og synge, lave aktiviteter, lege og hygge os sammen.
Tilbudet er gratis. Tilmelding på vores hjemmeside, under
aktiviteter.
Læs mere på www.fredenskirke-herning.dk

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. 5. april begynder et nyt forløb med babysalmesang. Forløbet varer frem til torsdag d. 7. juni (uge 19 undtaget). Det finder sted torsdage fra kl. 10.00-10.45. 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
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
4.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
7. 1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
11. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
14.	2. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. Hverdagsgudstjeneste
	
kl. 17.00
21.	Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
28. Søndag septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
FEBRUAR
1. Kirkeugegudstjeneste
kl. 17.00
4.	Søndag seksagesima
kl. 10.00 Bo Gimm
8. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
11. Fastelavns søndag - KirkeRod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. 1. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
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22. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25. 2. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
MARTS
1.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4. 3. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
8.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
11. Midfaste søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
15. Hverdagsgudstjeneste
	
kl. 17.00
18.	Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Bo Gimm
22. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25.	Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. Skærtorsdag
kl. 19.00 Alex Dahl Nielsen
30. Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
APRIL
1. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm
2. 2. Påskedag
Kl. 10.00 Bo Gimm

SOGNENY T / JANUAR-APRIL 2018

5.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. 1. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. 2. søndag efter påske KirkeRod - se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
19. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. Bededag - Konfirmation
kl. 10.00 og kl. 11.15
Alex Dahl Nielsen
28. Konfirmation
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. 4. søndag efter påske Konfirmation
Kl. 9.00 Bo Gimm
Kl. 11.00 Bo Gimm
MAJ
3. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
6. 5. søndag efter påske
Kl. 10.00

KIRKERODSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 11. FEBRUAR, KL. 10.00
Fastelavnsgudstjenesten er i år en KirkeRodsgudstjeneste, hvor
alle i menigheden er velkomne. Store, små og alle ind imellem. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden inde i menighedssalen.,
samt nyder at der serveres boller, kaffe og saftevand.
Vi glæder os til at se rigtig mange!
SKÆRTORSDAG
TORSDAG D. 29. MARTS, KL. 19.00
Fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren, som skete ved et jødisk
påskemåltid - et aftenmåltid Jesus fejrede med sine disciple. Ved
årets skærtorsdagsgudstjeneste vil vi lade det kristne nadvermåltid reflektere i lyset af elementer fra det jødiske påskemåltid.
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 vores
gudstjenester året rundt.
KIRKERODSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 15. APRIL, KL. 10.00
En festlig KirkeRodsgudstjeneste, skaber denne dag rammen om
afslutningen på et interessant og farverigt minikonfirmandforløb.
KirkeRod er en gudstjeneste, hvor mange frivillige kræfter bærer
med.
KirkeRod rundes som altid af med en friskbagt bolle og kaffe til
alle. Velkommen.
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.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
NYANSÆTTELSE
Menighedsrådet har pr. 1. november 2017 ansat Anna Buchhave Rasmussen
som organist, 37 timer om ugen. Anna er allerede godt i gang i Fredens Kirke
og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet fremover. Stort velkommen, Anna!
FREDENS KIRKES OVERORDNEDE VISION ER, AT
’VI VIL MØDE SOGNETS INDBYGGERE I ALLE
ALDRE MED DET KRISTNE BUDSKAB PÅ NUTIDIGE OG VEDKOMMENDE MÅDER. VÆRE NYTÆNKENDE OG GENKENDELIGE’.
Det nuværende menighedsråd sidder kun for 2
år, hvilket vil sige at vi i Fredens sogn igen har
valg til menighedsråd november 2018, så det er
ikke for tidligt at begynde med overvejelser om,
hvordan det nye råd skal se ud.
På novembermødet har vi, i henhold til Menighedsrådsloven, igen konstitueret os, hvor der
blev reguleret lidt på udvalgsposterne -se kirkens hjemmeside.
Formand Peter Hove
Næstformand Inger Marie Svinth
Kasserer Erna Jensen
Sekretær Frode Gimm
Kirkeværge Jakob Jakobsen
VISIONSDAG
Vi har sammen med medarbejderne haft en visionsdag for at få fælles retning i arbejdet med liv
og vækst. Det er en måde at samtale om, hvad
vi vil med kirken generelt og med et nyt initiativ.
Samtalen skal give god retning og en klar vision
for det daglige arbejde m.h.p. at beslutninger og
prioriteringer falder nemmere på plads. Tydelighed på hvor vi er og hvad vi vil i fremtiden.
Vi havde fået emner fra Biskoppen som vi skulle
8

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

forholde os til: Gudstjenesten, diakonien, undervisning, forvaltning og mission. Vi nåede frem til
nedenstående som er sendt til Biskoppen.
GUDSTJENESTEN er menighedens puls og hjerteslag, hvor vi mødes i fælles rum med mulighed
for at bygge bro. Den er ikke uforanderlig og vores vision, at: ”Vi vil bestræbe os på, at gudstjenesten af vore menigheder opleves som nutidig
og vedkommende og rummer såvel genkendelighed som nytænkning”.
DIAKONI - betyder tjeneste og Gud sender os til
at være medmenneske, ved at række vore hænder ud mon hinanden. Vi kom frem til følgende
vision: ”Vi vil arbejde for etablering af frivillig besøgstjeneste og forbønsgruppe”.
UNDERVISNING - tager udgangspunkt i den
kristne dåbsoplæring og vores vision er :
”Vi vil arbejde med redskaber til dåbsoplæring i
hjemmene og være fokuseret på øget bevidsthed om emnet, på menighedsrådsmøderne ”.
FORVALTNING - her tog vi udgangspunkt i økonomi med følgende vision for økonomi:
”Fortsat gennem åbenhed, gennemskuelighed
og ordentlighed at forvalte de betroede økonomiske midler og menneskelige ressourcer ret.”.
MISSION - Vi tog udgangspunkt i, at vi aldrig får
nok i os og det er dansk at dele. Vi nåede frem til
følgende vision for mission: ”Vi vil til stadighed
have et missionsprojekt og optimere indtægterne med et pengeskabende arrangement 2018”.et
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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. Med deres bare hænder,
kravlende rundt i sandet, bliver drengene tvunget til at udføre det livsfarlige arbejde under ledelse 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, under aktiviteter eller på tlf. 2446 0030.
Pris for hele aftenen med spisning 100 kr. - eller kun for kaffen 30 kr.

VELKOMMEN TIL LITTERATUR-FORMIDDAGE

Med Kurt Kleon Jeppesen

Tid: Fredag formiddage fra kl. 10.00-12.00
Sted: Fredens Kirkes konfirmandlokale
Pris: 50 kr. pr. gang (inkl. kaffe og brød)
Tilmelding til Kurt Jeppesen på kleonjeppesen@gmail.com eller tlf. 4215 2244.

Program:
Fredag d. 19. januar kl. 10.00
Fredag d. 23. februar kl. 10.00
Fredag d. 23. marts kl. 10.00		
Fredag d. 20. april kl. 10.00		

HELEN SIMONSON: MAJORENS SIDSTE FORELSKELSE
SERDAR ÔZKAN: ROSENS STEMME
KHALED HOSSEINI: OG BJERGENE GAV GENLYD
FREDRIK BACKMAN: EN MAND, DER HEDDER OVE

SOGNE NY T / JANUAR-APRIL 2018
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ARRANGEMENTER

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

SOGNETS AFTEN D. 9. JANUAR KL.
19.00

små ting, der gør det sjovt i en udenlandskirke’, siger Bodil Toftdahl.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Der kan betales med kontanter eller
MobilePay 24460030
FOREDRAG D. 21. FEBRUAR KL. 19.00

VORES MISSIONSPROJEKT BØRNEHJEM
I CONGO. General- og missionssekretær
Jens Peter Rejkjær fortæller om Kakusi –
et hjem for forældreløse, handicappede
børn i D.R. Congo. Brødremenighedens
Danske Mission har bygget 5 huse med
plads til 12 børn i hvert hus. Tak for jeres
støtte! Den er helt nødvendig.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Der kan betales med kontanter eller
MobilePay 24460030
SOGNETS AFTEN D. 6. FEBRUAR KL.
19.00

SOGNETS AFTEN D. 3. APRIL KL. 19.00

I GUDS HÅND
Kirsten Sørensen fortæller om at være
nyredonor. Kom og hør et spændende
foredrag om hvorfor hun meldte sig
som donor, og hvordan det er gået.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30. Kontant eller på MobilePay
SOGNETS AFTEN D. 6. MARTS KL. 19.00

SOGNEPRÆST BODIL TOFTDAHL. ’Fortællinger fra Canada om dem, der tog
kirken med sig, da de emigrerede’.
’I en udenlandskirke er der mange småting, og der er store ting. Men det er de
10

jelser han har gjort sig om Matador og
kristendommen. Gennem næsten 100
foredrag landet over, har Ronald Risvig
fået styrket sin tanke om: At under den
historiske fortælling ligger evangeliet
og ”snakker med” og gør fortællingen til
en ”Folkelig prædiken”.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr. Kontant eller MobilePay

PROFESSOR NIELS HENRIK GREGERSEN
’Troen på det evige liv - og noget om
kødets opstandelse’ . Hvordan tale om
troen på det evige liv i dag? Og hvad
kan der menes med kødets opstandelse. Kan vi tale om det i dag på en
forståelig måde?
Gratis entré - kaffen koster 30 kr. Kontant eller MobilePay
4. MAJ-FEST 4. MAJ KL. 19.00 SE YDERLIGERE OMTALE S. 9

RONALD RISVIG, VALGMENIGHEDSPRÆST ved Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed vil fortælle om de overveSOGNENY T / JANUAR-APRIL 2018

MUSIK I FREDENS KIRKE

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

VOKALGRUPPEN KOLORIT D. 6. MAJ KL.
15.00

KIRKENS KOR
VOKSENKOR
Fredens Kirkes voksenkor starter op igen d. 31. januar. Koret mødes
hver onsdag i ulige uger, kl. 19.30. Der er hyggelig stemning, alsidigt
repertoire og en dygtig korleder. 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.

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.

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
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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NY ORGANIST

Af Anna Rasmussen

Mit navn er Anna, jeg er den nye organist her i Fredens kirke. Når jeg tænker på Fredens kirke, kommer følgende sang frem i mine tanker:
”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” DDS 331
Jeg har boet i sognet og hver gang jeg sad til gudstjeneste, fik jeg en
særlig fred over mig, dér midt i Herning by, lige op ad den trafikerede
Sjællandsgade.
Nu er jeg så privilegeret , at jeg kan få lov til at arbejde her i kirken. Jeg vil
arbejde med på, at kirken er et sted, hvor vi bliver mødt af en anden ro og
fred end vi møder andre steder, nemlig Guds fred. Der tror jeg musikken
et godt virkemiddel. Musikken taler til os mennesker på andre måder end
ord og musikken kan gøre, at vi bedre husker ord!
Jeg er gift med Karsten og vi har to piger, Sidsel på 8 år og Katrine på 6 år. Vi bor her i Herning. Inden jeg
kom til Fredens Kirke, var jeg organist i Bording og Christianshede kirker i 9 år. Nu glæder jeg mig til at lære
sognet her at kende igen.

BAGAGERUMSMARKED

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

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP D. 11. MARTS 2018
Flygtningebørnene i Kakumalejren kæmper med
fattigdom og udsigten til at tilbringe mange år i
lejrens utrygge rammer. Med skolebøger og fodbold vil Folkekirkens Nødhjælp skabe muligheder
og lysere fremtidsudsigter. Du kan være med til at
hjælpe - vi samler ind her i Fredens Kirke.
MELD DIG SOM INDSAMLER HOS INGER MARIE
SVINTH, TLF. 21291612 ELLER BETTY OLESEN, TLF.
20629649

Der må stilles op fra kl. 8.00 på dagen.
Pris pr. stand: 50 kr. pr. løbende meter
Tilmelding til 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 (skriv
’Bagagerumsmarked’ i tekstfeltet) eller kontanter.
Al overskud fra café-salg og kirkens egen stand,
går ubeskåret til kirkens missionsprojekt ’Kakusi
- et hjem for forældreløse og handicappede børn
i D.R. Congo’.
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