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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

ORGANIST
Anna Rasmussen
Tlf. 61 22 31 23.
organisten@fredenskirke-herning.dk

ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE
ATTESTER, DÅB, BRYLLUP OG NAVNEÆNDRINGER
BEDES RETTET TIL:
Kordegne-kontoret ved Jette Neesgaard Sørensen og Laila Nielsen
Midlertidig adresse ved Gullestrup Kirke
Løvbakkevej 9, Gullestrup
7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
jns@km.dk
Kontortid mandag 9.00-1300, tirsdag 9.00-1300, onsdag 10.00-13.00, torsdag
9.00-13.00 og 15.00-17.00, fredag kl. 9.00-13.00

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.
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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

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: Billede af pixel2013 fra Pixabay

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
(september-december) er d. 6. august 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

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
FRED - og åbne døre...			

Af: Sognepræst Alex Dahl Nielsen

En studietur til Israel sidste år gav anledning til
eftertanke over begrebet fred. På nært hold oplevede vi områder omkranset af de mure og hegn,
som staten Israel har rejst, bl.a. omkring Bethlehem
– stedet hvor Jesus blev født. Han, som ifølge det
Nye Testamente er vor fred og nedrev ”muren af
fjendskab” mellem israelitterne og alle andre folkeslag, så vi kunne blive ét i ham (Efeserbrevet 2,14).
Han bringer os fred med Gud.

(se billede). Et udtryk for ønsket om fred, men også
en klar markering af, at man ikke bare kan få lov til
at leve i fred med de andre i samme land. Muren
synes at udtrykke tanker om fred for – ved at leve
i fred adskilt fra andre ved rejste mure og hegn,
som bringer mindelser om påtvungne ghettoer,
mennesker skal leve i. Absolut intet er enkelt i den
politiske konflikt mellem staten Israel og palæstinenserne.

Begrundelsen for disse mure og hegn er ønsket
om beskyttelse mod angreb fra voldelige palæstinensere. Man vil skabe fred for den slags. Udefra
betragtet forståeligt; men lever man indenfor hegnet, og dagligt må udenfor for at passe sit arbejde
eller andet, så bliver den timelange ventetid i kø
ved sikkerhedstjekket en plage – også for dem, der
blot ønsker af leve i fred med alle andre. Inden for
murene, hvor israelere er forment adgang (se billede), kan man se tankevækkende graffiti, som er

Fredens kirke, som i sit navn bærer begrebet FRED
- ønsker med sit navn klart og tydeligt at signalere,
at her er der ikke adgang forbudt for nogen, tværtimod. Her er der åbne døre for ethvert menneske,
hvem end man er, og hvad end man måtte tro! Ikke
sådan forstået, at vi dermed står inde for alt, hvad
man måtte tro. Vi vedstår gerne, at vores basis er
evangeliet om Guds Søn, Jesus Kristus – han som
netop med sine ord og handlinger viste åbenhed
for enhver, som søgte ham – for at skænke dem del
i budskabet om den fred fra Gud og fred med Gud,
som vi alene kan få ved Ham. Det er netop basis for,
at vi som kirke har åbne døre for enhver.

mere talende end mange ord – f.eks. en fredsdue
iført fragmentationsvest med påmalet målskive

I sporene af Ham, som er vor FRED, byder vi alle:
Velkommen indenfor! Kirken er åben alle ugens 7
dage – også her i den lyse tid af året. Måske ses vi!
Fred være med jer!
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Børn og unge
HIMMELSKE DAGE
30. MAJ - 2. JUNI
BØRNENE SKAL SELVFØLGELIG MED TIL HIMMELSKE DAGE:
Bibellegeland, gadeteater og musik. Himmelske Dage på
Heden byder på en lang række aktiviteter for børn og børnefamilier. Det gælder blandt andet i gården bag Huset No.
7 på Nørregade i Herning, hvor der vil blive lavet et stort
Bibellegeland for de mindste og deres forældre. Her kommer der en scene med forskellige indslag som børnekor og
dukketeater, kreative værksteder – og så et stort område
med tivoli-aktiviteter med udgangspunkt i bibelhistorier.
Her kan de små finde dyrene fra Noahs ark, møde David og
Goliat ved flødebollemaskinen, finde de forsvundne får i
sandkassen og meget andet.
Tante Andantes Hus (se billede) er også leverandør af børneaktiviteter til Himmelske Dage på Heden. I Herning udspilles forskellige bibelhistorier på Torvet gennem musik
og teater – både torsdag, fredag og lørdag.
Se mere på www.himmelskedage.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. Det
er gratis at deltage. Alle er selvfølgelig meget velkomne til
at kigge forbi!
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Fredens Kirke
KIRKERNES FAMILIEFEST
LØRDAG D. 17. AUGUST KL. 10.00 - 13.00
Dagen kommer til at byde på underholdning v/
tryllekunstner Kenneth Baun kl 10.30 og klokkespil kl. 11.30 v/ organist Benjamin Davis.
Derudover er Torvet fyldt med masser af børneaktiviteter, hoppekirken er klar og børnetraileren
fra KFUM og KFUK er fyldt med sjove aktiviteter,
musik, leg, gøgl og forkyndelse. Naturligvis er der
også gratis kaffe, saft og kage til alle, der kigger
forbi. Alle er velkomne - kom og vær med til en
festlig dag.
Arrangører: Herning Kirke, Hedeager Kirke, Åbenkirke, Herning Frikirke og Fredens Kirke.

BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10-10.45
FORLØB: D. 22. AUGUST - 10. OKTOBER
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.
SOGNE NY T /MAJ-AUGUST 2019
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GUDSTJENESTER
MAJ
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5.	2. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
9. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. Bededag - Konfirmation
	
kl. 10.00 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm
19. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Fødselsdagsgudstjeneste for børn - se
omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. 5. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
30. Kristi himmelfartsdag Fællesgudstjeneste på Torvet i Herning - se omtale
kl. 14.00
JUNI
2. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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9. Pinsedag
kl. 10.00 Bo Gimm
10. 2. Pinsedag - Fællesgudstjeneste udendørs v. Hedeagerkirken - se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen m.fl.
16. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
23. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30.	2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
JULI
7. 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
14. 4. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Bo Gimm
21. 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
28. 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
AUGUST
4. 7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
11. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
25. 10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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SEPTEMBER
1. 11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00

FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE
TIRSDAG D. 21. 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!
KRISTI HIMMELFARTSDAG FÆLLESGUDSTJENESTE PÅ TORVET I HERNING
TORSDAG D. 30. maj, KL. 14.00
Et stort kor af kirkekorsangere plus folkekor fra hele området
og Prinsens Musikkorps løfter salmesang og musikledsagelse.
Gudstjenesteprædikant er Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift.
Har du brug for at sidde ned under gudstjenesten, er du velkommen til at tage din egen stol med.
2. PINSEDAG - FÆLLESGUDSTJENESTE I HEDEAGERKIRKEN
MANDAG D. 10. JUNI, KL. 10.00
En fællesgudstjeneste med Hedeagerkirken, Baunekirken og
Fredens Kirke, hvor kræfter fra alle kirker hjælpes ad med at skabe rammerne om en festlig friluftsgudstjeneste.
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.

SOGNE NY T /MAJ-AUGUST 2019
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
MENIGHEDSRÅDSARBEJDE EN MENINGSFULD OG GIVENDE OPGAVE

Af Michael Nørager

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

At være med i menighedsrådets arbejde med at
skabe gode rammer for dagligdagen og udviklingen af Fredens Kirke, er en meget meningsfuld
og givende opgave. Det er når, vi hjælper hinanden med at finde brugbare løsninger, der kan
komme alle dem, der færdes i og omkring kirken
til gode, at det føles allerbedst.

Den form for ”træning” holder godt gang i både
krop og ånd, og det er ”muskler”, vi alle bør træne
med årvågenhed og interesse.
Tak for den fine modtagelse, jeg ser frem til samarbejdet og er glad for at være med på holdet.

I en verden hvor, vi hele tiden tilbydes de bedste,
mest optimale og rationelle løsninger, er det vigtigt at få ånden med. Den ånd der med påfaldende lethed skaber løsninger, som ingen af os selv
er i stand til at få øje på.
Der er grund til at tro, at man er nødt til at træde
lidt til side, for at blive i stand til at se alle de muligheder, der har det med at dukke op lige foran
os.
Det er en stor fornøjelse at være vidne til at se
hvordan det sker i mellem menighedsråd, medarbejdere, frivillige, kirkegængere, brugere og
alle mulige andre der lægger vejen forbi Fredens
Kirke.
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Også i Fredens kirke er der masser af arrangementer
Se vores hjemmeside eller opslagene i kirken.
DEN 30. MAJ TIL 2. JUNI ER VI ALLE SAMMEN INVITERET TIL DANMARKS STØRSTE KIRKELIGE FOLKEFEST OG FESTIVAL I HERNING – HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN.
I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Her er et lille udpluk af det, man kan komme til at opleve.

Åbningsgudstjeneste på Herning Torv
En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på Heden i gang. Her er alle kirkekor fra stiftet
inviteret til at medvirke i en stort kirkekor, som synger for på fællessangen, alle stiftets menigheder opfordres til at deltage. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt talerne i gudstjenesten.
Teologisk Døgn
Fredag og lørdag har stiftets teologiske konsulent sammen med de teologiske uddannelsesinstitutioner
sammensat et spændende program, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil formidle spændende
emner på et folkeligt niveau.
Bibellegeland
Himmelske Dage på Heden er også for børn. Torsdag, fredag og lørdag er der en række børneaktiviteter,
blandt andet laver en række kirke og kulturmedarbejdere et Bibellegeland, hvor man kan møde personer
fra Bibelen.
SOGNE NY T /MAJ-AUGUST 2019
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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
Efter foredraget er der kaffe og aftenen
sluttes af med andagt i kirken og lystænding i mindeparken.

4. maj - lystænding
Der er tilbud om spisning kl. 17.30.
Kl. 19.00 får vi besøg af lokalhistoriker
og kulturjournalist Kurt H. Jørgensen.
Befrielsen 4. maj 1945 har en helt særlig
klang, når det gælder Fredens Kirke, fordi kirken fik sit navn på den baggrund.

Tilmelding til spisning senest mandag d.
29. april, på tilmeldingsseddel i våbenhuset, tlf. 24460030, på vores hjemmeside under Aktiviteter, eller på mail:
kirken@fredenskirke-herning.dk.
Pris for hele aftenen kr. 100. Eller kun for
kaffen kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. 4. maj)

være retur ved Fredens Kirke kl. 21.00.

Hele turen koster kr. 300, som kan betales kontant eller på MobilePay (81718
mrk. sogneudflugt) - også ved afbud på
dagen.
Tilmelding senest torsdag d. 15. august,
på tilmeldingsseddel i våbenhuset, tlf.
24460030, på vores hjemmeside under
Aktiviteter, eller på mail:
kirken@fredenskirke-herning.dk.
SOGNETS AFTEN D. 3. SEPTEMBER KL.
19.00

SOGNEUDFLUGT D. 25. AUGUST
Kurt H. Jørgensen vil fortælle om baggrunden for opførelsen af kirken i lyset
af Hernings vækst, der gjorde Herning
Kirke for lille til den voksende menighed.
Om dysten mellem østbyen og vestbyen, om at få en ny kirke og den lange vej
til selv byggeriet. Ligesom der knyttes
tråde til etableringen af Mindeparken
og den lille mindelund med monumentet.
Kurt H. Jørgensen er kendt for sin ugentlige rubrik i Herning Folkeblad med lokalhistorie hver lørdag, og han er medforfatter til bogen ’Herning 100 år som
købstad’, der udkom i 2013.
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Fortællekonen fra Heden - Ruth Dein
Turen går østpå til Ebeltoft.
Bussen kører kl. 12.15 fra Fredens Kirke
mod Ebeltoft Kirke, hvor vi får en rundvisning i kirken og hvor vi skal have kaffe
og kage. Derefter går turen til enten Fregatten Jylland eller Glasmuseet (HUSK at
skrive dit valg på ved tilmelding).
På vejen hjem spiser vi dejlig aftensmad
på Hørning Kro og Hotel. Vi forventer at
SOGNENY T / MAJ-AUGUST 2019

Ruth Dein, en fortællekone fra heden,
som brænder for den levende fortælling., vil fortælle om personer fra Det
Gamle Testamente, der med og mod deres vilje komme til at træde ind i den store fortælling om Guds frelse for alle folk.

Gratis entré - kaffen koster kr. 30.
Betaling: Kontant eller på MobilePay
(81718 mrk. Sognets Aften)

MUSIK I FREDENS KIRKE
SOMMERKONCERT SØNDAG D. 16. JUNI, KL. 16.00

TORSDAGE I LIGE UGER
KL. 10.00 - 12.00
Cafe Fred er et sted for alle,
som har lyst til at være med i
et fællesskab.

Vi lukker dørene op til en dejlig og luftig koncert, hvor kirkens kor, med et alsidigt
repertoire vil synge både for og med os. Efter koncerten ønsker vi hinanden en god
sommer ved en let forfriskning i våbenhuset.
Gratis entré.

VOKSENKOR I KIRKEN

Vi starter med kaffe og brød
kl. 10.00
Derefter er der
aktivitet
foredrag
samtaler
fællessang og hygge.
Kaffen koster 10 kr.

’De her timer betyder SÅ meget for mig!’ Sådan lyder det fra en korsanger på vej ud
af døren, når voksenkor er slut onsdag aften.
Forinden har 8 sangere og korlederen sunget og grint, drukket kaffe og snakket. I
koret synges der en blanding af nye og gamle salmer og sange, nogle gange flerstemmigt. I koret er der plads til flere, der har lyst til at synge. Kontakt Anna (organisten), hvis du vil med i sangfællesskabet i Fredens kirke.
SOGNE NY T /MAJ-AUGUST 2019
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PÅ KIRKEPLADSEN D. 11. MAJ 2019. KL. 10.00-13.00.
VI MODTAGER MED TAK, MEGET GERNE FINE, BRUGTE
TING TIL KIRKENS EGEN STAND.
AFLEVERING AF TING I KIRKEN: SENEST D. 10. MAJ.

Fredens Kirke er ansvarshavende og har til markedet eget cafésalg, samt en stand med salg af brugte ting. Al overskud 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.

NYT MISSIONSPROJEKT
”SAT7 – EN NY MULIGHED
I MELLEMØSTEN OG
NORDAFRIKA”

Siden opstarten i 1996 har satellit-tv-kanalen SAT7 produceret og udsendt tusindvis af udsendelser
for børn og voksne i Mellemøsten og Nordafrika.
Udsendelserne produceres primært af lokale medarbejdere i SAT-7’s egne studier i Egypten, Libanon, Tyrkiet og Cypern og når ud til et publikum
på omkring 21 millioner mennesker.

Kurt Johansen, der er generalsekretær for SAT-7’s
arbejde i Danmark, kommer søndag d. 16. juni.
2019, og vil efter gudstjenesten fortælle om de
mange muligheder, denne type tv-arbejde indebærer i forhold til ucensureret at kunne bringe
evangeliet ud til de 500 millioner mennesker, som
bor i regionen.

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