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GUDSTJENESTER

ADVENTSFEST

BØRN OG UNGE

KORARBEJDE

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: Johannes Plenio

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
(januar-april) er d. 6. december 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
Et par ord om karma og kærlighed...		
Hver tid har sine modebegreber og særlige udtryk
og vendinger, der sådan i al almindelighed finder
indpas hos de fleste.
Et af de udtryk jeg for nylig er faldet over er karma-begrebet. Vi taler i dag ikke alene om god karma og dårlig karma, men vi udbreder også begrebet til at omfatte kollegakarma og feel good-karma
og reklamebranchen har for længst adopteret begrebet til at sælge alt lige fra gode senge til biler og
snacks, der lover os god karma.
Det er hverken første eller sidste gang, vi vil komme til at importere begreber fra kulturer, vi vurderer som mere eksotiske end vores egen, og som af
den grund klinger langt mere interessante i vore
ører end det, vi er bekendt med i forvejen.
Nu forholder det sig imidlertid sådan, at karma-begrebet strengt taget er et religiøst begreb, der i al
enkelhed siger, at som vi sår, skal vi høste. Og at
karma – både den gode og den dårlige – slet ikke
er målet, men derimod midlet til at opnå den buddhistiske frelse, der består i ikke-eksistensen, kaldet Nirvana.
For nylig faldt jeg så over et i øvrigt fremragende
dansk rockbands hjemmeside, hvor afslutningshilsnen lød: Karma og kolde pils!
Og så er det bare, jeg ikke kan lade være med at
tænke: Hvor ville det dog være herligt, hvis vi i et
historisk kristent land kunne opleve, at det var den

Af: Sognepræst Bo Gimm

kristne tro, der inspirerede til udtryk og vendinger,
som i almindelighed kunne finde indpas hos de fleste. Lidt på samme måde som man i det sydtyske
overalt bliver mødt med et Grüss Gott eller som
man for adskillige årtier siden hos os kunne hilse
hinanden med et Guds fred og go´ aften, når man
stak hovedet ind til naboen…
Symbolpolitik? – måske!
Men ikke desto mindre gode symboler. Udtryk for
en forbundenhed med historie, kultur og religion.
Og udtryk for et forbundet folk, der kender sin historie, sin kultur og religion.
Og helt grundlæggende stiller sagen sig jo sådan,
at hvor karma-begrebet nu engang handler om,
at vi høster, som vi sår, der handler troen på Jesus
Kristus om, at vi får, hvad vi aldrig kan fortjene:
Kærlighed – Guds kærlighed!
Så skulle vi vælge mellem karma og kærlighed,
hvad ville vi mon så vælge? Under alle omstændigheder: Når talen falder på kærlighed, så er navnet
Jesus ikke et hvilket som helst navn. Det er navnet
på ham, der hver dag møder os med en trofast
kærlighed, der gør livet større og sætter livet frit.
Hver dag – igen og igen og…
Det er da en fantastisk fortælling at række videre
og en i sandhed storartet hilsen at møde sit medmenneske med.
Så….Guds fred og alt godt!
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Børn og unge
FAMILIEDAG OG DÅBSJUBILÆUM
D. 5. OKTOBER 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!
VI FYLDER FORMIDDAGEN MED AKTIVITET OG SANG, HVOR OGSÅ
KIRKENS KOR MEDVIRKER.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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Fredens Kirke
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!

BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10-10.45
FORLØB: D. 24. OKTOBER - 12. DECEMBER 2019
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
SEPTEMBER
1. 11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. 13. søndag efter trinitatis - KirkeRod Høstgudstjeneste - se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
19. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. 14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
29. 15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
OKTOBER
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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13. 17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. 18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
31. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
NOVEMBER
3. Allehelgens dag - se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen og Bo Gimm
7. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
10. 21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
14. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. 22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
24. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Bo Gimm
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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DECEMBER
1. 1. søndag i advent - KirkeRod Fredslys
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. 2. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
10. Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm - se omtale
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. 3. søndag i advent Sang- og Musikgudstjeneste se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. 4. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
24. Juleaften
kl. 14.30 Bo Gimm
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
25. Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
26. 2. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. Julesøndag
kl. 10.00 Bo Gimm
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen

KIRKERODSGUDSTJENESTE - HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 15. SEPTEMBER, KL. 10.00

Velkommen til en gudstjeneste, hvor vi sammen skaber rammen om en festlig høstfejring. Der er offergang ved gudstjenesten. KirkeRod rundes som altid
af med en friskbagt bolle og en kop kaffe.

ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
SØNDAG D. 3. 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 en kop kaffe efter gudstjenesten.

KIRKERODSGUDSTJENESTE - FREDSLYSET
SØNDAG D. 1. 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. 10. 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!

SANG- OG MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 15. DECEMBER, KL. 10.00

3. søndag i advent vil være bygget op omkring De
ni læsninger.MiReDo vil være med til at skabe rammerne om sang- og musikgudstjenesten.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
HVAD ER ET SOGN FOR EN TING?

Af menighedsrådsformand Peter Hove
Hvad er et sogn for en ting?
Du sidder her med Fredens Kirkes sognenyt
og er således en del af Fredens Sogn. Sognet
blev skilt ud fra Herning Sogn i året 1963,
som også var det år kirken blev indviet. Allerede i oktober 1944 blev det besluttet, at der
skulle bygges en kirke her i Herning Østby.
Der blev holdt møde om sagen den 4. maj
1945, men mødet blev kort, da meddelelsen
om tyskernes kapitulation indløb. Mødet blev
afbrudt, hvilket også fremgår af protokollen,
men det gav ideen til at kalde den nye kirke
Fredens Kirke. Vi var i 2018 6.620 indbyggere i sognet og af dem var 4.597 indbyggere
(69,4%) medlem af folkekirken.
Den næste overordnede enhed er Provstiet
og vi er sammen med bl.a. Herning bys andre
kirker en del af Herning Søndre Provsti, som
igen er en del af Viborg Stift med biskop Henrik Stubkjær i spidsen.
Det var de tørre fakta om sognet og dets kirke. Men bag kirkens mure finder du en stab
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FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

af engagerede medarbejdere – præster, kirke- og kulturmedarbejdere, kirketjenere og
organist.
I Fredens kirke er alle velkomne, ligesom de
er. Her er man velkommen, hvis man kommer
hver søndag, men lige så velkommen, hvis
man kun kommer juleaften, til dåb og begravelser.
Man er også velkommen til at deltage i de aktiviteter og foredrag som kirken arrangerer i
årets løb. Her er både noget der kan tiltale
de unge (spirekor, børnekor, junior- og ungdomskor) og de voksne (foredrag, Cafe Fred
og Voksenkor).
Jeg vil også nævne den årlige sogneudflugt,
som jeg selv denne gang har været med til at
planlægge. Udflugten gik i år til Ebeltoft med
mulighed for besøg enten på Fregatten Jylland eller Glasmuseet. Vi fik også en rundvisning i Ebeltoft Kirke af en af de lokale medarbejdere. Der blev sørget for kaffe og kage og
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på vej hjem spiste vi dejlig aftensmad på Hørning Kro.
Til at lede Fredens Kirke er vi et Menighedsråd
på 9 medlemmer, 7 fra menigheden og 2 præster. Vi skulle egentlig være 9 medlemmer fra
menigheden, men det blev kun til 7 ved valget
i 2018. Næste efterår skal vi igen have valg og
jeg ser gerne, at der er flere fra menigheden
der vil stille op, så vi igen kan blive et fuldtalligt menighedsråd.
Man behøver ikke at være ”fast” kirkegænger
eller fortrolig med kirken for at stille op, blot

man er medlem af folkekirken, har bopæl i
sognet og har en almindelig sund fornuft.
Jeg er selv et eksempel på dette.
Tak for den fine modtagelse, jeg ser frem til
samarbejdet og er glad for at være med på
holdet.

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 starter med kaffe og brød kl. 10.00 og har derefter en aktivitet, foredrag, samtaler,
fællessang og hygge. Kaffen koster 10 kr.
Kommende datoer er 5/9 - 22/9 - 3/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12
Programmet kan ses på vores hjemmeside www.fredenskirke-herning.dk

SOGNE NY T /SEPTEMBER - DECEMBER 2019
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ARRANGEMENTER

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

SOGNETS AFTEN
D. 3. SEPTEMBER KL. 19.00

Fortællekonen fra Heden - Ruth Dein
Ruth Dein, en fortællekone fra heden,
som brænder for den levende fortælling,
vil denne aften fortælle om personer fra
Det Gamle Testamente, der med og mod
deres vilje kommer til at træde ind i den
store fortælling om Guds frelse for alle
folk. Gratis entré - kaffen koster 30,SOGNETS AFTEN
D. 1. OKTOBER KL. 19.00

Tidligere organist ved Fredens Kirke,
Eunjin Ko Dey
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Eunjin Ko Dey er nu ansat som repetitør
ved Balletskolen i Holstebro vil fortælle
om sig selv og sine knap 25 år i Sydkorea med bl.a. klaver, kirke og kærlighed.
Derudover vil hun spille nogle forskellige genre af klaverværker. Hun glæder
sig til at dele sit klaverspil og sin historie
med os.
Gratis entré - kaffen koster 30,-

og der bliver lejlighed til at drøfte et
emne, som mange finder tungt og vanskeligt, men som vi alle møder som en
uundgåelig del af tilværelsen.
Gratis entré - kaffen koster 30,ADVENTSFEST
D. 3. DECEMBER KL. 19.00

SOGNETS AFTEN
D. 5. NOVEMBER KL. 19.00

Døden er en del af livet
Oplæg ved Allehelgen af Birte og Jørn
Lauridsen, Erritsø.
Moderne mennesker er ofte fremmedgjorte overfor det allermest grundlæggende livsvilkår, nemlig at vi alle skal dø
på et tidspunkt. Det gør os usikre, både
når vi skal følge vore kære i den sidste
del af livet og når vi bagefter står tilbage
med savnet og smerten. Oplægsholderne deler deres erfaringer om at miste
både børn og gamle familiemedlemmer
SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2019

Hvad venter vi på? Oluf Therkildsen
Tidligere KFUM & K-sekretær og tidligere efterskoleforstander Oluf Therkildsen
kommer og taler over emnet: Hvad
venter vi på? - En venter på toget. En anden venter på at møde en at dele livet
med. En tredje venter på at dø. Men at
vente og at forvente er ikke det samme.
ADVENT er forventning om noget der
kommer til os - udefra!
Efter kaffen vil der være amerikansk lotteri til fordel for Menighedsplejen. Oluf
Therkildsen slutter aftenen af.
Gratis entré - kaffen koster 30,-

MUSIK I FREDENS KIRKE
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
MIREDO BØRNEKOR:
Målgruppe: 3.-4. kl.
Tidspunkt: Onsdag kl. 14.30-15.20

KORTUR 2019
D. 30. juni drog Fredens Kirkes børne- og juniorkor til Polen,
Gdansk. Fem dage fyldt med sang og fællesskab på så mange
måder og kammeratskaber på kryds og tværs.
Vi nød at have fået muligheden for at korene kunne få denne
fantastiske oplevelse med hinanden!

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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VORES BAGAGERUMSMARKED D. 11. MAJ 2019 GAV ET
OVERSKUD PÅ KR. 4585,45, SOM NU ER SENDT VIDERE TIL
VORES TIDLIGERE MISSIONSPROJEKT, SOM STRAKTE SIG
INDTIL TRINITATIS SØNDAG I ÅR.
VORES NYE MISSIONSPROJEKT ER SAT-7 - KRISTENT TV TIL MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA.

VELKOMMEN TIL ADVENTSFEST I
FREDENS KIRKE, D. 3. DECEMBER KL. 19.00

Der er mulighed for spisning kl. 17.30.

Tidligere KFUM & K-sekretær og tidligere efterskoleforstander Oluf Therkildsen kommer og taler over
emnet: Hvad venter vi på.
- En venter på toget. En anden venter på at møde
en at dele livet med. En tredje venter på at dø. Og
endnu flere venter på svar på henvendelser til det
offentlige - eller svar på en bøn til Gud. Nogle venter lang tid, nogle helt op til 9 måneder.
Men at vente og at forvente er ikke det samme. ADVENT er forventning om noget der kommer til os
- udefra !
Vi vil lytte til fortællinger og lade os fylde af fællessange og salmer.

Vi venter på noget som ingen af os har set - og dog
kender vi glæden i forventningen - når den kommer til os.
Velkommen til en aften med de andre - bliv en del
af fællesskabet - hvis det lykkes, begynder vi december
med en spirende forventning om det som kommer...
Efter kaffen vil der være amerikansk lotteri til fordel
for Menighedsplejen. Oluf Therkildsen slutter aftenen af.

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

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