FREDENS KIRKE
SOGNENYT

MAJ-AUGUST 2020

I FORHOLD TIL GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER OG ØVRIGE FORHOLD, FØLGER VI
MYNDIGHEDERNES VEJLEDNINGER OG RESTRIKTIONER

GUDSTJENESTER

MENIGHEDSRÅDET

BØRN OG UNGE

SOGNEUDFLUGT

FREDENS KIRKE
Sjællandsgade 34
7400 Herning.
tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
www.fredenskirke-herning.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.00. Træffes i kirken efter aftale.
Kirken er åben dagligt fra 7.30-18.00. Dog kan der under ombygningen være
aflåst.
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 - fredag 9.00-13.00, samt torsdag 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.
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ORGANIST
Anna Rasmussen
Tlf. 61 22 31 23.
organisten@fredenskirke-herning.dk

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 20 89 07 62
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: Forår

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. 1. august 2020.
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. 97 12 07 77, 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 at være i Herrens hænder...		
I kirken holder vi af at synge sammen. Nye og gamle salmer, der søger at udtrykke noget centralt i
menneskers liv og i menneskers tro på Gud.
Vi kan imidlertid ind imellem opleve det som en
udfordring at holde fast i tilliden til, at den Gud, vi
ikke kan se, virkelig findes og virker med i vore liv
og i verdens gang.
Tilsvarende kan det opleves som en udfordring at
stole på, at vi virkelig er ubetinget elsket af Gud.
Men engang skrev Paulus til kirken i Rom, at Gud
viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os,
mens vi endnu var syndere.
Gud greb altså ind. Både i menneskers liv og verdens historie – med kærlighed. Fordi Gud elsker
virkelige mennesker, sådan som vi virkelig er. Det
er dét, den kristne kirke må formidle overalt, hvor
den slår rod. Også her hos os….i vores land….i vores by….i vore liv.
I en af de salmer, vi i kirken holder af at synge, står
der sådan her:
Jeg er i Herrens hænder
i alt som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.
DDS nr. 51

Af: Sognepræst Bo Gimm

For et halvt århundrede siden blev en dansk visesangerinde landskendt med sangen ”Øjet”. En sang
om det ubehagelige ”øje i det høje”, der stirrede
misbilligende og dømmende ned på os.
Måske kirken gennem moraliserende kristendom
og løftede pegefingre selv havde påkaldt sig en sådan karikatur af Gud.
Alligevel håber jeg, at Gud virkelig er ”øjet i det
høje”. For jeg tror, at det øje, der så ser os, tilhører
ham, der elsker os alle hvert eneste øjeblik – betingelsesløst.
Og jeg tror, at vi intet bedre sted kan være end i
hans hænder.
Det er ingen garanti for, at vi aldrig bliver syge eller
møder stor modgang i vore liv. Men det er udtryk
for, at han er hos os i alt der sker, og er os nær, hvad
enten livet er præget af latter eller tårer.
Midt i en tid, hvor frygt og usikkerhed let kan få det
sidste ord i vore tanker og forestillinger, er det godt
at minde hinanden om, at evangeliet altid først og
fremmest er Guds løfte til os om, at vi er elsket forud for alt. Det var derfor Jesus Kristus døde på et
kors og stod op på tredjedagen – for at vi, hvad
end der sker i vore liv – må være i Herrens hænder.
I hænder, der elsker os, som vi er – lige dér, hvor vi
er.
Så lad os ta´ ham på ordet og leve på det
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Børn og unge
BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10.00-10.45
FORLØB: D. 13. AUGUST - 24. SEPTEMBER 2020
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 2. SAL.
Vi mødes 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: www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter eller kontakt os på tlf. 21 51 75 59.

KOR-WORKSHOP, AKTIV FERIE HERNING
0.-2. KLASSE: 3. AUGUST 2020, KL. 10.00-14.30
3.-4. KLASSE: 4. AUGUST 2020, KL. 10.00-14.30
STED: FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34, HERNING
Vi tilbyder en korworkshop, hvor vi sammen lærer 3-5 sange. Arrangementet afsluttes med en minikoncert kl. 14.00.
Der vil være indlagte pauser i løbet af dagen, hvor børnene kan nyde deres medbragte madpakker.
Vi skal lære nyt, øve os og have det sjovt sammen.
OBS: Tilmelding via Aktiv Ferie Hernings hjemmeside
(www.hir.dk/aktivferie/), når den åbner for tilmelding.
For spørgsmål, kontakt Gry Steensig, tlf. 21 51 75 59.
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Fredens Kirke
KIRKERNES FAMILIEFEST
LØRDAG D. 22. AUGUST KL. 10.00-13.00.
STED: TORVET HERNING MIDTBY.
Dagen kommer til at byde på underholdning ved Kirketeateret
og klokkespil ved organist Benjamin Davis. Derudover er Torvet
fyldt med masser af børneaktiviteter, Noas Ark hoppeborg. 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.

BØRNESALMESANG
TIRSDAGE D. 12. MAJ - 23 JUNI (BORTSET FRA D. 2. JUNI)
KL. 16.15-17.00.
STED: FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34, HERNING
Velkommen til Børnesalmesang i Fredens Kirke.
For børn i alderen 1 - 5 år ifølge med en voksen.
Vi vil til Børnesalmesang synge, danse, sanse, hygge og lege
sammen. Tilmelding kan ske på vores hjemmeside
www.fredenskirke-herning.dk.
Ved spørgsmål kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kirsten
Kammersgaard på 24 46 00 30.
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GUDSTJENESTER
MAJ
3. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
7. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
8. Bededag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Fødselsdagsgudstjeneste for børn
kl. 10.00 Bo Gimm
14. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. 5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
31. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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JUNI
1. 2. Pinsedag - fællesgudstjeneste
udendørs v. Hedeagerkirken
kl. 10.00 Bo Gimm m.fl.
7. Trinitatis søndag
kl. 10.00 en præst fra
Sct. Johannes
14. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
28. 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
JULI
5. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
12. 5. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
19. 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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AUGUST
2. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
9. 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
16. 10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
22. Konfirmation
kl. 09.30 Alex Dahl Nielsen
kl. 11.00 Alex Dahl Nielsen
23. 11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
SEPTEMBER
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm

FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE
TIRSDAG D. 12. MAJ, KL. 10.00 - AFLYST
2. PINSEDAG FÆLLESGUDSTJENESTE I HEDEAGERKIRKEN
MANDAG D. 1. JUNI, KL. 10.00
En fællesgudstjeneste med Hedeagerkirken, Baunekirken, Gullestrup Kirke 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 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.
I gudstjenesteplanen vil morgensang være markeret
med en kaffekop.
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
ske både med navn eller anonymt.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

INVITATION
SØNDAG D. 17. MAJ 2020
- I FORBINDELSE MED KIRKEKAFFEN
Du inviteres til at give din mening til kende.
I 2016 nedsatte biskopperne tre fagudvalg.
Deres arbejde skulle lægge op til en bred folkelig og kirkelig samtale og altså om, hvordan vi fejrer og skal fejre gudstjeneste nu og
i fremtiden.
Menighedsrådet i Fredens Kirke har drøftet
gudstjenesteformen og kirkens to sakramenter, dåben og nadveren.
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Nu vil vi gerne høre din mening. Så kom og
vær med søndag d. 17. maj.
Der er oprettet en mailadresse:
folkekirkensliturgi@km.dk, hvor man håber
at mange vil indsende deres kommentarer
og overvejelser. Der er stillet i udsigt, at alle
input bliver læst og kan indgå i den videre
drøftelse med henblik på eventuelle fremtidige ændringer.
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I Fredens Kirke glæder vi os over at have et
engageret menighedsråd, som sammen med
menigheden bygger kirke - både mellem
mennesker og fysisk.

Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse.
MENIGHEDSRÅDET?
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets
folkekirkemedlemmer og af sognets præster,
der automatisk indgår i rådet.

D. 15. SEPTEMBER skal der vælges nyt menighedsråd og vi vil så gerne, at du i sognet, gør
din stemme gældende. Stil op til valg, gør
dine meninger, ønsker og drømme for din
kirke gældende. Sammen kan vi arbejde på
at skabe de bedste rammer for vores lokale
kirke. Valgperioden i Fredens Kirke er 2 år.
Forud for valget vil der være et orienteringsmøde d. 9. juni, hvor du kan høre mere om,
hvad der arbejdes på i menighedsrådet lige
nu og hvad det kan indebære at kunne kalde
sig ’menighedsrådsmedlem’.
Læs mere på bladets bagside.

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, quiz,
fællessang og hygge. Vi slutter kl. 12.00. Kaffen koster 10 kr.
Datoer: 14. maj - 28. maj - 11. juni - 25. juni - 20. august - 3. september
Vi kan blive nødt til i ombygningsperioden at tage ud af huset, så hold øje med hjemmesiden eller
tilmeld dig vores SMS-service, så får du direkte besked, hvis der er ændringer i programmet.
Programmet ligger i våbenhuset, men kan også ses på vores hjemmeside
www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter.
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ARRANGEMENTER

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

4. MAJ FEST - AFLYST
D. 4. MAJ KL. 19.00

Derefter går turen til Rårup Kirke, hvor
vi først skal have kaffe og kage, bagefter
vil præsten vise os rundt og fortælle os
om deres nyrenoverede kirke.

SOGNETS AFTEN
D. 1. SEPTEMBER, KL. 19.00
Livsfortællinger fra fængslet v/ Carl og
Ingeborg Lomholt
Carl og Ingeborg Lomholt har kørt
et sjældent parløb i deres lange liv
sammen. Livsbane og gerning, hjem
og familie blev sammenvævet i deres
mange år som henholdsvis præst og
organist ved Statsfængslet i Horsens,
hvor de også boede i en af anstaltens
funktionærboliger.

Vi slutter af med en guidet rundvisning i
vores bus rundt på Juelsminde-halvøen.
SOGNEUDFLUGT
D. 30. AUGUST KL. 12.15-21.00
Turen går i år østpå til Juelsminde-egnen. Bussen kører kl. 12.15 fra Fredens
Kirke mod Glud Museum, hvor vi får en
rundvisning i det mere end 100-årige
museum der via sine historiske byg-

ninger fortæller om livet i landsbyen fra
år 1700 til i dag.
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På vejen hjem spiser vi dejlig aftensmad
på Løsning Kro og Gæstgivergård. Vi
forventer at være retur ved Fredens
Kirke kl. 21.00.
Hele turen koster 300,- som kan betales
kontant eller på Mobilepay 81718.
Bindende tilmelding.

Tilmelding på tilmeldingsseddel i
våbenhuset, på mail kirken@fredenskirke-herning.dk, tlf. 24 46 00 30 eller
på vores hjemmeside www.fredenskirke-herning.dk under aktiviteter senest
torsdag d. 20. august.

SOGNENY T / MAJ - AUGUST 2020

Fængslet var deres sogn og fangerne
menigheden. De indsatte befandt sig i
et fortættet og konstant overvåget samfund, gensidigt udleveret til hinanden
og ofte presset af frustration, vrede og
mismod.
I dette miljø kom kirkens forløsende
budskab og omsorgen for det enkelte
menneske til at gå hånd i hånd med
musikken og sangen, som det åndehul,
hvor igennem fangerne kunne udfolde
kreativitet og følsomhed.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

MUSIK I FREDENS KIRKE
Det har været et forår med et aftryk vi sent glemmer.
For kirkens kor har det indtil videre været et forår, hvor
vi ikke har set hinanden så meget som vi plejer. Ikke har
sunget, grinet og nydt hinandens samvær så meget som
vi plejer. Selvom vi ikke har kunnet mødes har mange alligevel sunget med på Phillip Fabers Morgensang på DR og
måske dér eller i andre sammenhænge mærket samvær
på afstand. VI GLÆDER OS TIL IGEN AT MØDES med alle
korister 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: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter
eller på tlf. 61 22 31 23 eller
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 eller ved henvendelse på 21 51 75 59 eller
61 22 3123

SOMMERKONCERT SØNDAG D. 14. JUNI
KL. 16.00
I skrivende stund er det svært at spå om, om vi kan mødes
før sommerferien. MEN vi vover alligevel at håbe på, at vi
kan indbyde ALLE til sommerkoncert SØNDAG D. 14. JUNI,
KL. 16.00 i Fredens Kirke. Her vil kirkens kor byde ind til en
eftermiddagskoncert fyldt med fællessang og korsange.
Gratis entré.

OBS: KORENE HAR ØVELOKALE PÅ SILKEBORGVEJ 27G, 2.
SAL
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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NYT MISSIONSPROJEKT
Fredens kirkes nye missionsprojekt er Mission Afrikas
arbejde i Bohong. Her støtter Mission Afrika et sundhedscenter i Centralafrika og formidler undervisning i
hygiejne til teologistuderende og præster i Cameroun.
Søndag d. 14. juni vil netværkskoordinator hos Mission
Afrika, Jakob Stensig Henneberg, efter gudstjenesten
fortælle om arbejdet i Bohong.

MENIGHEDSRÅDET
ORIENTERINGSMØDE D. 9. JUNI, kl. 19.00
VALGFORSAMLING D. 15. SEPTEMBER
Den 15. september er der valgforsamling i Fredens Kirke. En aften, hvor interesserede og kandidater mødes til debat og en efterfølgende afstemning, der
sammensætter det kommende menighedsråd.
I Fredens Kirke vil vi glæde os til en aften med både
nye og kendte ansigter.
Menighedsrådet består af 9 personer og vi har
brug for kandidater, som har lyst til at give deres
Den 9. juni afholdes der orienteringsmøde i Fredens mening en stemme.
Kirke. Et orienteringsmøde, hvor kirkens menig- Valgperioden er i Fredens Kirke 2 år.
hedsråd vil fortælle om det arbejde, der lige nu er i
gang. Om kirkens liv og vækst på mange planer og Vi håber, at du måske kunne have lyst til at melde
om den ombygning, der lige nu er i gang. Denne dig som kandidat - eller kender én, som du kunne
aften vil det naturligvis også være muligt at stille opfordre til det. Sammen kan vi arbejde på at skaspørgsmål.
be de bedste rammer for kirkens liv og vækst.

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