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Eftertanken
Oplæg til forbønsgruppe 								Af: Frode Gimm

En af menighedsrådets visioner for 2018 er at oprette en forbønsgruppe.
Forbøn er en gammel bibelsk og kirkelig tradition,
hvor kristne beder for hinanden.
Forbøn er derfor en gave og en opgave, som de
kristne menigheder har taget til sig og praktiseret
allerede fra kirkens tidlige år. Paulus nævner eksempelvis forbønnen i andet Korintherbrev kapitel
1og gennem tiderne er utallige kristne blevet velsignet rigt både gennem det at bede for andre og
det at blive bedt for.
Tanken er, at en lille gruppe personer (forbedere)
vil være med til at bede for andre, der ønsker at blive bedt for.
På samme måde som vi i kirken hver søndag beder
for kongehuset, landets øvrighed og særligt udsatte steder i verden, vil vi nu i Fredens Kirke fra 1.
oktober også åbne muligheden for forbøn for enkeltpersoner og særlige emner.
Det er ikke tanken, at de, der er med til at bede (forbedere) skal samles for at bede, men at forbønnen
finder sted, hvor vi bor.
Koordinator for forbønsgruppen vil tage imod øn-

sker om forbøn og sende det videre til resten af
gruppen.
Både koordinator og forbedere har tavshedspligt
og alene koordinatorens navn vil være offentliggjort.
Kontakten til koordinatoren kan ske på telefon eller mail og man kan, såfremt man ønsker det, også
henvende sig anonymt.
Frode Gimm er koordinator for forbønsgruppen.
Bedeemner eller ønsker om forbøn kan derfor rettes til Frode Gimm på telefon 4035 5814 eller på
mail frode.gimm@gmail.com
Henvendelsen kan finde sted både med navn og
anonymt.
De, der ønsker at være med til at bede for andre
kan på samme måde henvende sig til Frode Gimm.
Afføder ovenstående spørgsmål er du også velkommen til at henvende dig til Frode Gimm.
Forbønsgruppen vil i forbindelse med opstarten
mødes en enkelt gang omkring 1. oktober og drøfte gruppens opgave.
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Børn og unge
FAMILIEDAG OG DÅBSJUBILÆUM
D. 10. NOVEMBER KL. 10-12
KL. 10.00-11.15 FESTLIG FORMIDDAG
KL. 11.15-12.00 HOTDOGS TIL ALLE

VELKOMMEN TIL EN FESTLIG, MUSIKALSK OG KREATIV FORMIDDAG
FOR HELE FAMILIEN - BÅDE DE SMÅ, DE STØRRE OG DE STØRSTE!
FORMIDDAGEN VIL FLYDE MED AKTIVITET OG SANG, HVOR OGSÅ
KIRKENS KOR TRÆDER OP.
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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.

BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10-10.45
FORLØB: 25. OKTOBER - 13. DECEMBER
Vi mødes i kirken til sang og samvær. Bagefter er der hyggesnak og kaffe. Babysalmesangen er målrettet børn fra 0 - 10
måneder og deres mor, far, bedsteforælder eller unge pige i
huset.Kom og giv dit barn en musikalsk start på livet!
Det er gratis at deltage.
Tilmelding: kirkens hjemmeside, under aktiviteter.

MINIKONFIRMAND
TIRSDAGE KL. 14.30-16.00
FORLØB: 25. OKTOBER - 2. DECEMBER.
Igen i år vil vi glæde os til at invitere Herningsholmskolens 3.
klasser til minikonfirmandundervisning. Vi skal arbejde med
Bibelens fortællinger, synge, lege, være aktive og kreative på
forskellige måder. Vi begynder hver gang med lidt eftermiddagsmad. Tilbudet er gratis.
Tilmelding: kirkens hjemmeside, under aktiviteter.
SOGNE NY T /SEPTEMBER-DECEMBER 2018
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
2. 14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
6.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9. 15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
13. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
16.	16. søndag efter trinitatis - KirkeRod Høstgudstjeneste - se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. Kirkeugegudstjeneste
	
kl. 17.00
23.	17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30. 18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
OKTOBER
4. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
7.	19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
11. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
14. 20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. 21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
28.	22. søndag efter trinitatis - Gudstjeneste
med hørehensyn. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen - se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
NOVEMBER
1. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4. Allehelgens dag - se omtale
Kl. 10.00 Bo Gimm og Alex Dahl Nielsen
8. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
11. 24. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
15. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
18. 25. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
22. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
DECEMBER
2. 1. søndag i advent - KirkeRod - Fredslys se omtale
Kl. 10.00 Bo Gimm
6. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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9.
11.
13.
16.

23.
24.
25.
26.
30.

2. søndag i advent
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Julegudstjeneste for børn se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
3. søndag i advent musikgudstjeneste - se
omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
4. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Juleaften
kl. 14.30 Alex Dahl Nielsen
kl. 16.00 Bo Gimm
Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
2. Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
Julesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm

KIRKERODSGUDSTJENESTE - HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 16. SEPTEMBER, KL. 10.00
Velkommen til en gudstjeneste, hvor vi sammen skaber rammen om
en festlig høstfejring. KirkeRod rundes som altid af med en friskbagt
bolle og en kop kaffe.
GUDSTJENESTE MED HØREHENSYN
SØNDAG D. 28. OKTOBER, KL. 10.00
Gudstjeneste med hørehensyn. Prædikant: Landsdelspræst Søren
Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Alex
Dahl Nielsen. Kirkefrokost à kr. 50.
Tilmelding til kirkens kontor senest mandag d. 22. oktober kl. 12.00.
ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
SØNDAG D. 4. NOVEMBER, KL. 10.00
I Fredens Kirke vil vi ved højmessen denne søndag mindes enhver,
der siden sidste Allehelgen er døde i Fredens Sogn eller bisat/begravet fra kirken eller fra byens kapeller, ved en af kirkens præster. Ved
Allehelgengudstjenesten deltager begge sognets præster. Vi serverer en bolle og kaffe efter gudstjenesten.
KIRKERODSGUDSTJENESTE - FREDSLYSET
SØNDAG D. 2. 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, medvirke ved
gudstjenesten.
JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN
TIRSDAG D. 11. DECEMBER, KL. 10.00
Frederikke, vores kirkekanin, indbyder alle børn i børnehaver, dagplejer og legestuer, til en festlig formiddag, hvor vi vil fejre julegudstjeneste sammen. Alle, der har lyst til at deltage, er meget velkomne!
MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 16. DECEMBER, KL. 10.00
3. søndag i advent vil MiReDo og menigheden sammen være med til
at skabe rammerne om en festlig musikgudstjeneste.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
VI ER ÉT AF DE 152 MENIGHEDSRÅD I LANDET, DER
SKAL HAVE VALG I EFTERÅRET 2018!
Så mød op til dit lokale menighedrådsvalg.
Menighedsrådet er vores
lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke i vores sogn.
Der er valg til menighedsrådet - og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke.
Stil op som kandidat - eller
kom og være med til at vælge et nyt menighedsråd.
BLIV KANDIDAT
I forlængelse af orienteringsmødet, mandag d. 17 september kl 19.00, afholdes
opstillingsmødet. Her kan
opstilles én eller flere kandidatlister til valget.
I Fredens Sogn har det været
praksis gennem flere år, at
der kun har været én liste.
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Det er altså her, du skal
møde op, hvis du ønsker at
få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er
afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er
valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Alle folkekirkemedlemmer
i sognet - og sognebåndsløsere til sognet, kan som
udgangspynkt opstille på
en kandidatliste til valget.
Man skal være fyldt 18 år. Listen skal have opbakning fra
mindst fem stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret - og dermed
er det på opstillingsmødet,
at du kan få indflydelse på,
hvem der bliver valgt til det
næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d.
13. november 2018.
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FREDENS KIRKES VISION
’VI VIL MØDE SOGNETS INDBYGGERE I ALLE ALDRE MED
EVANGELIET PÅ NUTIDIGE OG VEDKOMMENDE MÅDER,
VÆRE NYTÆNKENDE, MEN GENKENDELIGE.’
Menighedsrådet arbejder med mange, forskelligartede opgaver
i kirken. Altsammen med afsæt i vores vision.
Blandt vores arbejdsopgaver er kirkelivets fysiske rammer, men
også rammerne for alle de aktiviteter, der foregår i kirken.
Menighedsrådets arbejde indebærer også personaleledelse,
som primært ligger hos kontaktpersonen, men er hele menighedsrådets ansvar.
I denne tid arbejder menighedsrådet i Fredens Kirke en hel del
med ombygning af kirken - både kirkerummet og de øvrige lokaler. Vi er nået langt og glæder os til fremtiden, hvor dette også
vil fylde en hel del.

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

MENIGHEDSRÅDETS MØDER
Menighedsrådet afholder ordinært møde en gang om måneden, undtaget juli måned.
Møderne er offentlige.

VALG 2018
ORIENTERINGS- OG OPSTILLINGSMØDE
MANDAG D. 17. SEPTEMBER, KL. 19.00.
FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34.
Vi inviterer til orienterings- og opstillingsmøde mandag d. 17. september, kl. 19.00. Her vil menighedsrådet orientere om rådets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet, samt 2 suppleanter. Alle nuværende rådsmedlemmer
er på valg.
Valgperioden er på 2 år: 1. december 2018 - 1. december 2020.
I forlængelse af mødet vil der være mulighed for at opstille liste(r).
Overvej om du eller din nabo kunne være potentielle kandidater til menighedsrådets arbejde i Fredens
Sogn.

SOGNE NY T /SEPTEMBER-DECEMBER 2018

9

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

SOGNETS AFTEN D. 4. SEPTEMBER KL.
19.00

Sangaften ved kirkens ansatte.
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.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
SOGNETS AFTEN D. 2. OKTOBER, KL.
19.00

dens hellige by Jerusalem, der gennem
mere end 4 århundreder havde været på
muslimske hænder. Målet var at bringe
Jerusalem og den hellige gravs kirke tilbage på kristne hænder. Men hvorfor og
hvordan og var det i virkeligheden ved
den lejlighed, at kristenheden lærte den
muslimske verden at føre hellig krig.
Et foredrag, der forsøger at gi´ et bud på
et svar på spørgsmålet: Var historiens
første korstog til Det hellige land et angreb på freden eller var der tale om et
forsvar for den kristne tro.

Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
SOGNETS AFTEN D. 6. NOVEMBER KL.
19.00

Det første korstog. Forsvar for Troen eller
Angreb på Freden ved Bo Gimm.
I året 1095 genlød hele det vestlige
Europa af lyden af tusindvis af marcherende soldater. Udgangspunktet kunne
være Paris eller en lille tysk provinsflække, men destinationen var kristenhe10

Ensomhed og sorgens ansigt ved Korshærsleder Birthe Mygind.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
SOGNENY T / SEPTEMBER-DECEMBER 2018

ADVENTSFEST D. 4. DECEMBER KL.
19.00

Forventning ved tidligere provst John
Ørum Jørgensen.
Adventstid er en forventningstid. Hele
livet er egentlig en forventningstid. Et
liv bliver fattigt, hvis man ikke har en forventning. Forventning kalder på håbet
og glæden.
Efter kaffen er der amerikansk lotteri til
fordel for vores missionsprojekt - Børnehjem for handicappede i Congo. Provst
John Ørum Jørgensen slutter aftenen af
med fortælling om juleoplevelser i præstegården og andre steder.
Der er mulighed for spisning kl. 17.30.
Tilmelding til spisning senest onsdag d.
28. november til kirkens kontor på tlf.
2446 0030, på vores hjemmeside under
aktiviteter eller på tilmeldingsseddel i
våbenhuset. Hele aftenen med spisning
og kaffe koster kr. 100. Tilmeldingen er
bindende. Deltager man ikke i spisningen, koster kaffen kr. 30. - Ingen tilmelding. Betaling: 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

GOSPEL D’LIGHT - UNICEFKONCERT D. 9. OKTOBER KL. 19.00

Entré: kr. 75. Pengene går ubeskåret til UNICEF.
KAARE NORGE D. 24. OKTOBER KL. 19.30

På repertoiret i år er: Bach, Mozart, Chopin, Carl
Nielsen, Evert Taube, nordiske folkemelodier, The
Beatles og Kaare Norge m.fl. Billetpris kr. 150,00 +
gebyr. Billetter købes via ticketmaster.dk.
JULEKONCERT D. 17. DECEMBER KL. 19.30

KIRKENS KOR
VOKSENKOR
Fredens Kirkes voksenkor mødes hver onsdag i ulige uger,
kl. 19.30. Der er hyggelig stemning og spændende repertoire. Optagelseskrav er der intet 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

Julekoncert ’Den nat af alle nætter’. Mariehavens
Juleorkester /Helge Engelbrecht.
Billetpris kr. 220 + gebyr. Billetter købes hos Ticketmaster eller på Musikgalleriet.dk.

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

SOGNE NY T /SEPTEMBER-DECEMBER 2018
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MISSIONSPROJEKT 2018 - BØRNEHJEM FOR HANDICAPPEDE, FORÆLDRELØSE BØRN I UVIRA, D.R. CONGO.
VORES BAGAGERUMSMARKED D. 5. MAJ GAV ET
OVERSKUD PÅ KR. 3.285, SOM NU ER SENDT VIDERE TIL VORES MISSIONSPROJEKT.

ADVENTSFEST I
FREDENS KIRKE.
Der er mulighed for spisning kl. 17.30.
Kl. 19.00 får tidligere provst John Ørum Jørgensen
ordet; han vil tale om FORVENTNING! Adventstid
er forventningstid. Hele livet er egentlig en adventstid. Et liv bliver fattigt, hvis man ikke har forventning. Forventning kalder på håbet og glæden.
Vi må året og livet igennem være adventsmen-

DEN NYE GAMLE KIRKETJENER
Af: Marianne Møller Jensen
Jeg hedder Marianne Møller Jensen, er 39 år og
bor i Ikast. Oprindelig stammer jeg fra byen med
Jyllands eneste rundkirke, Thorsager på Djursland, og inden jeg flyttede til Ikast var jeg blandt
andet omkring Aarhus og København og boede
også et par år i Frankrig.
Jeg er uddannet kandidat fra Aarhus Universitet i
fransk og dansk og har senest undervist på gymnasiet i Ikast. Min familie tæller mine forældre, tre
søskende og deres familier, herunder ni søskendebørn og en grandniece.
Efter en periode som afløser for Egon, tiltrådte jeg
den 1. oktober 2017 en stilling som kirketjener

nesker, der ser fremad og opad i forventning og
med håb.
Efter kaffen vil der være amerikansk lotteri til fordel for vores missionsprojekt - Børnehjem for handicappede i Congo. John Ørum Jørgensen slutter
aftenen af med at fortælle om juleoplevelser i præstegården og andre steder.
For tilmelding og pris - se beskrivelse s. 10.

med gennemsnitligt ti ugentlige timer i Fredens Kirke. Her varetager
jeg blandt andet rengøring, samt
fungerer som kirketjener ved Gudstjenester og ved kirkelige handlinger.
Jeg nyder særligt at tage i mod menigheden om
søndagen i våbenhuset sammen med præsten,
når flaget er hejst og alterlysene tændt. Desuden
er jeg glad for de praktiske opgaver som kirketjener, blandt andet fordi resultatet er synligt.
Når jeg holder fri, er jeg blandt andet frivillig i Folkekirkens Café og Dagligstue i Ikast og som mentor for sårbare unge, og jeg ser familie og venner.

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