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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
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.

2

Gry Steensig Lauridsen
Tlf. 21 51 75 59
gsl@fredenskirke-herning.dk
FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Peter Hove
Tlf. 97 22 36 46 eller 20890762
peterhove1@icloud.com
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Gry Steensig Lauridsen.
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og
redigeret af et udvalg.
LAYOUT OG TRYK
ReklameTryk - www.reklametryk.dk.
Forsidefoto: Hans Braxmeier

SOGNEPRÆST
Bo Gimm
Køgevej 12
7400 Herning
Tlf. 97 12 76 45
basg@km.dk
Træffes dagligt – undtagen fredag – lørdag og søndag bedst efter aftale.

INDLEVERING AF MATERALE
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af SogneNyt
(maj-august) er d. 29. marts 2019.
Materiale indleveres på mail:
gsl@fredenskirke-herning.dk

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

KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og bestilles hos Taxa på tlf. 97120777, inden søndag
kl. 8.30. Kirkebilen må bestilles til ALLE arrangenmenter ved Fredens
Kirke og bestilles blot inden kl. 14.00 samme dag.
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Eftertanken
Et par ord om modsætninger...					 Af: Sognepræst Bo Gimm
I skrivende stund; en tidlig morgenstund hen imod
slutningen af november, er græsplænen for første
gang denne vinter dækket af et tykt lag rimfrost,
der bebuder, at kulden meget vel kan være på vej.
Endnu ved vi ikke, om denne vinter bli´r af den
tænderklaprende slags med sne og is eller om den
bli´r af den slags, hvor regn og blæst sammen med
temperaturer lige over frysepunktet, vil påføre os
alle vintersnue og influenza ad libitum.
Men én ting ved vi: At efter mørke følger lys! Og
pudsigt nok forholder det sig sådan, at uden mørket ville vi højst sandsynlig slet ikke værdsætte
lyset. Ja, uden mørket ville vi faktisk end ikke ane,
hvad lys var! Sagen er jo den, at vore erkendelser
langt hen ad vejen hænger sammen med vores
evne til at identificere tilværelsens mange modsætninger som f.eks. lys og mørke. Uden det ene,
ville vi ikke ane eksistensen af det andet.
Og når det så ind imellem sker, at vi kan ha´ vanskeligt ved at gribe om den tanke, at vi sku´ ha´
brug for Gud i vore liv….eller at Gud overhovedet
findes – kunne det mon så hænge sammen med, at
vi netop føler os ude af stand til at identificere den
modsætning til Gud, der netop er forudsætningen
for at erkende Gud. På samme måde altså som vi
ville være ude af stand til at gribe tanken om lys
uden en erkendelse af mørket eller begribe, hvad

det gode er uden en erkendelse af det onde.
Nu har Bibelen givet Guds modsætning navnet Satan. Satan betyder faktisk blot modstander. Han,
der som Guds modsætning, træder op imod Gud.
Spørgsmålet kunne derfor være: Hvis vi tænker, at
Guds modstander og modsætning slet ikke findes
og vi i grundlæggende forstand derfor tænker det
onde ud af vore liv…. hvordan skulle vi så overhovedet kunne erkende det mindste om en Gud,
der fortæller os, at hans vilje er at vise os nåde og
barmhjertighed. Ingen af delene ville vi i givet fald
jo så ha´ brug for.
Men nu er evangeliet om Jesus Kristus lige præcis, at Gud findes og at døden, det evige mørke og
ondskaben og dermed Guds modstander én gang
for alle er besejret. På et kors og gennem en grav,
der var tom. Det er derfor, vi lige har fejret jul!
Jesus-barnet var ikke et hvilket som helst barn,
men netop ham, der kom til verden for at tilintetgøre Guds modsætning, så Gud en dag kan blive
alt i alle. Det er dét, vi fejrer, når det atter bliver Påske: At Jesus-barnet vandt og mørket tabte. Derfor
kan vi løfte vore hoveder og fulde af håb og i tillid
til Gud se frem mod lyset – det lys, vi kun er i stand
til at glæde os over, fordi vi også kender mørket.
Godt Nytår!
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Børn og unge
FASTELAVN
SØNDAG D. 3 MARTS 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.
Fælles skaber vi rammen om en KirkeRod. Nogen læser,
nogen synger, nogen bager og en masse mere. Vi gør det,
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!

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. Det er gratis
at deltage.
Alle er selvfølgelig meget velkomne til at kigge forbi!

4

SOGNENY T / JANUAR-APRIL 2019

Fredens Kirke
DAGPLEJESANG
Fredens Kirke har i dette vinterhalvår inviteret sognets to dagplejergrupper med i alt 11 dagplejere +
børn til Dagplejesang. Vi vil mødes tre formiddage i
kirkerummet og fylde det med barnelatter og sang.
Vi vil bruge fagter, tørklæder, balloner, sæbebobler
og andre remedier til at understøtte sangene og deres indhold. Vi vil synge kendte salmer og sjove børnesange.
Undervejs vil vi servere en lille forfriskning for børn
og voksne.
Går du hjemme med børn i dagplejealderen er du
også meget velkommen til at deltage.
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Kammersgaard på tlf. 2446 0030

BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10-10.45
FORLØB: D. 28. MARTS-23. MAJ (UGE 16 UNDTAGET)
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 eller kontakt os på tlf. 2151 7559.
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GUDSTJENESTER
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm
6.	Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. 1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
17. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
20. 2. søndag efter helligtrekonger
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. 3. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
31. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
FEBRUAR
3. 4. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
7.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
10. Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
17. Søndag septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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24. Søndag seksagesima
kl. 10.00 Bo Gimm
28.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
MARTS
3. Fastelavns søndag - KirkeRod se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
7. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
10. 1. søndag i fasten
Kl. 10.00 Bo Gimm
14. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
17. 2. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
24. 3. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
31. Midfaste søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
APRIL
4. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
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7. Mariæ bebudelses dag StoreKor deltager
- se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
11. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
14. Palmesøndag
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. Skærtorsdag
Kl. 19.00 Bo Gimm
19. Langfredag
kl. 10.00 Bo Gimm
21. Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. 2. påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. Konfirmation
kl. 09.30 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm
28. 1. søndag efter påske Konfirmation
Kl. 09.00 Alex Dahl Nielsen
Kl. 11.00 Alex Dahl Nielsen
MAJ
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. 2. søndag efter påske
Kl. 10.00 Bo Gimm

KIRKERODSGUDSTJENESTE - FASTELAVN
SØNDAG D. 3. MARTS, KL. 10.00
Velkommen til fastelavnsgudstjeneste, hvor
hele menigheden er velkommen. De mindste, de større og de største. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i menighedssalen, samt nyder boller, kaffe og saftevand. Vi
glæder os til at se rigtig mange!
STOREKOR FRA DET KRISTNE GYMNASIUM
I RINGKØBING
SØNDAG D. 7. APRIL, KL. 10.00
Denne dag vil StoreKor fra Ringkøbing
Kristne Gymnasium, med musik og engagement, være en væsentlig del af gudstjenesten. Kom og vær med - det bli’r godt!
MORGENSANG
FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 9.00-9.50
(UNDTAGET ER JULI-AUGUST, SAMT NÅR
DER ER KIRKERODSGUDSTJENESTE)
Organisten inviterer til morgenkaffe og
morgensang før gudstjenesten. Her synges
både kendte og nye salmer og sange. Alle er
velkomne.
FORBØNSGRUPPE
Fredens Kirkes forbønsgruppe,tager imod
ønsker om forbøn. Forbønnen finder sted,
hjemme hos den enkelte forbeder. Bedeemner eller ønske om forbøn kan rettes til
koordinator Frode Gimm på telefon 4035
5814 eller på mail frode.gimm@gmail.com.
Henvendelse kan finde sted både med navn
og anonymt.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
NYT OM OMBYGNINGEN
Ombygning og renovering af kirke og sognegård

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

Nogle tænker måske: ”Hvorfor nu bruge penge på ombygning og renovering. – Vi har da en udmærket kirke!”
Men sagen er den, at der er reelt behov!
Kirken er fra 1963 – og det kan både ses, høres og mærkes i hverdagen! – El- og varmeforbrug er
høj, det trækker, og der er store problemer omkring manglende lydisolation rummene imellem, så
man ikke kan afholde flere forskellige aktiviteter samtidig i kirken/sognegården.
Derudover er der reelt pladsmangel med hensyn til undervisnings- og aktivitetsrum, depotplads
samt kontor til personalet.
Vi glæder os derfor over, at vi nu kan se frem til at gå i gang med en renovering/ombygning der
skal gøre kirke og sognegård mere funktionelt og tidssvarende.
Efter tidsplanen skulle renoveringen starte i august 2019.
1. SØNDAG I ADVENT 2018, TRÅDTE DET NYE
MENIGHEDSRÅD I KRAFT. MENIGHEDSRÅD
SIDDER FOR TO ÅR.
MENIGHEDSRÅDET
Peter Hove		
Inge Marie Svint
Erna Jensen		
Frode Gimm
Michael Nørager
Richard Davis
Betty Rams 		
Det nye menighedsråd (Bo Gimm fraværende)
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Formand 			
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Kirkeværge
Medlem
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ARRANGEMENTER
DET ER MULIGT AT BESTILLE KIRKEBILEN TIL ALLE KIRKENS ARRANGEMENTER - TLF. 97 12 07 77

SOGNETS AFTEN D. 8. JANUAR KL.
19.00

Vores missionsprojekt børnehjem for
handicappede i D.R. Congo.
Generalsekretær for BDM, Jens Peter
Rejkjær og missionær Knud Elmo Knudsen beretter i ord og billeder om børnehjemmet i Uvira, samt fra en flygtningelejr ved Goma.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)

tiseres’ idet etiske beslutninger lægges
op til den enkelte. Selv livets begyndelse
og dets afslutning vil vi gøre til et tilvalg,
hvor det tidligere blev set som en tilskikkelse. Men her kan der i høj grad rejses
tvivl, om der kan være tale om en tilsyneladende selvbestemmelse. Overlades
alt til selvbestemmelsen, så overlades
mennesket også til sig selv. Der er kræfter i livet, vi ikke kan overskue eller magte, og når det går op for det moderne
menneske er det ’på Herrens mark’.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
SOGNETS AFTEN D. 5. MARTS KL. 19.00

Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
SOGNETS AFTEN D. 2. APRIL KL. 19.00

Sangaften v/ kirkens ansatte
Vi synge påsken ind med både ældre og
nyere salmer. Mulighed for at ønske sange/salmer.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)
4. MAJ FEST D. 4. MAJ KL. 19.00

SOGNETS AFTEN D. 5. FEBRUAR, KL.
19.00

Etiske dilemmaer - det frie valgs tvang Ole Johannes Hartling.
Det synes at være vor tids tankegang,
at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Samtidig hyldes individualismen og
selvbestemmelsesretten. Etikken ’priva10

Glæde og humor i livet og i kirken v/
Sognepræst Torben Pedersen, Fonnesbæk Kirke.
Kristendom og glæde hører uløseligt
sammen. Og nært beslægtet med glæden er humoren - den humor, som har
megen alvor og stor visdom gemt i sig.
Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
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4. maj aften v/ lokalhistoriker og kulturjournalist Kurt H. Jørgensen.
Historien bag Mindeparken, Mindestenen og Fredens Kirke, samt lystænding
og andagt.Mulighed for spisning 17.30.
Pris for hele aftenen kr. 100. - og kun for
foredrag og kaffe kr. 30.

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

50’ER-KONCERT D. 27. FEBRUAR + D. 27.
MARTS, KL. 19.30

NYT KONCEPT I FREDENS KIRKE!

En cafékoncert fyldt med intens, nærværende musik i
øjenhøjde. Caféborde og mulighed for at købe en kop
kaffe eller et glas vin. Til de to første aftener har vi inviteret dygtige og aktive musikere, som vil fylde kirkerummet
og tilhørere med forrygende musik og fortælling. Begge
aftener er temaet: Musikken som en brobygger mellem
mennesker. Et inkluderende redskab, på tværs af nationaliteter, alder og forståelsesniveau.

KIRKENS KOR
VOKSENKOR
Fredens Kirkes voksenkor mødes hver onsdag i lige uger, kl.
19.00. 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

ENTRÉ: KR. 50.
Begrænset antal billetter til salg. De sælges efter
først-til-mølle-princippet.
Billetkøb sker på www.fredenskirke-herning.dk, under
aktiviteter - koncerter eller ved henvendelse på kirkens
kontor. Der kan betales kontant eller MobilePay (81718 mrk. 50er aften).

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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BAGAGERUMSMARKED

PÅ KIRKEPLADSEN D. 11. MAJ 2019. 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’.

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP D. 10. MARTS 2019
Temaet i år er klimaforandringer, hvor der
er fokus på de mennesker, der oveni fattigdom, rammes hårdt
forandringerne.
Der er indsamling fra
Fredens Kirke kl. 11.0014.00.

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.

TORSDAGE I LIGE UGER KL. 10.00 - 12.00
MELD DIG SOM INDSAMLER
hos Inger Marie Svinth,
tlf. 21291612 eller Betty Olesen, tlf. 20629649
eller på
S o gn e i n d s a m l i n g @
dca.dk

Cafe Fred er et sted for alle, som har lyst til at være
med i et fællesskab.
Vi starter med kaffe og brød kl. 10.00 og har
derefter en aktivitet, foredrag, samtaler,
fællessang og hygge. Kaffen koster 10 kr.
Programmet kan ses på vores hjemmeside www.

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