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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.

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
Østre Kirkevej 1
7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
jns@km.dk
Kontortid mandag - fredag 9.00-13.00, samt torsdag 15.00-17.00

Gry Steensig Lauridsen
Tlf. 21 51 75 59
gsl@fredenskirke-herning.dk

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.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Gry Steensig Lauridsen.
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE
Kirsten Kammersgaard
Tlf. 24 46 00 30
kk@fredenskirke-herning.dk

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Peter Hove
Tlf. 97 22 36 46 eller 20 89 07 62
peterhove1@icloud.com

LAYOUT OG TRYK
ReklameTryk - www.reklametryk.dk.
Forsidefoto: Fredens Kirke

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. 1. december 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 arrangementer ved Fredens
Kirke og bestilles blot inden kl. 14.00 samme dag.
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Eftertanken
Nok en Eftertanke værd...

Af: Sognepræst Alex Dahl Nielsen

Denne faste rubrik i SogneNyt bærer overskriften
”Eftertanken”. Overskriften ansporer til at fundere
over begrebet eftertanke.
En eftertanke giver rum for refleksion og fordybelse. Mon ikke vi er mange, som fra tid til anden reflekterer over Coronaens påvirkning af vores ellers
velkendte og tilpas trygge virkelighed. Coronaen
har brudt mange af vore mønstre og planer for
fremtiden. Mangt og meget blev ”vendt på hovedet”, f.eks. årets konfirmationer - dåb og vielser
blev udskudt. Mange blev forhindret i besøg hos
de ældre, de syge, ja undertiden hos ens kære døende.
Selv om mange børn og unge til en begyndelse
nød at kunne sove længe i stedet for at skulle i skole, så kom de hurtigt til at savne fællesskabet og
omgangen med venner og kammerater – en øjenåbner for fællesskabet og de sociale relationers betydning.
Ud over Coronaen og vores om- og tilbygningsprojekt, der begge i høj grad stadig præger livet i og
omkring Fredens Kirke, så har vi i de seneste uger
og måneder reflekteret meget over det kommende menighedsrådsvalg. Her kalder vi til bred eftertanke blandt alle folkekirkemedlemmer i sognet
og andre, som slutter op om Fredens Kirke. Her har
vi i høj grad brug for refleksion fra helt almindelige
mennesker, som på forskellig vis, sjældent eller oftere, nyder godt af kirkens tilbud. Vi har i høj grad

brug for jeres eftertanke over betydningen af fællesskab, af at stå sammen om noget vigtigt, vores
kirke. Vi har brug for mindst 5 nye, som vil træde
ind i menighedsrådet - og helst mindst 2-3 stedfortrædere.
Nå, ja det går jo nok alligevel, tænker du måske
som læser. Men situationen tegner sig sådan, at
hvis ikke vi denne gang bliver fuldtallige, så står
Fredens Sogn overfor nedlukning, så kirkens tilbud
ikke styres lokalt. Nok en eftertanke værd.
En nedlukning af sognet kan bl.a. påvirke arbejdet
med vores tre kor for børn, voksenkoret, legestuen,
samarbejdet med vores skoler, babysalmesangen,
cafeen, sogneaftener, ja hele vore liv og det særlige pulsslag, som råder i Fredens Kirke. Derfor vil vi
stærkt appellere til sammenhold omkring Fredens
Kirke. Kender du én og anden, som du tænker kunne træde ind i rådet, så spørg dem. Vi har brug for
at stå sammen.
Alt det, vi står for og søger at formidle i Fredens
Kirke, er også en eftertanke værd. I ord og handling, ønsker vi stærkt, rent og klart at forkynde, at
vor Gud og himmelske far for længe, længe siden
viste sin eftertanke, sin fuldendte kærlighed mod
os mennesker, da han sendte sin egen Søn Jesus
ind i vores tilværelse, for at vise at Gud har tanke
for os alle hver og én, og kalde os til eftertanke for
hinanden.
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Børn og unge
BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10.00-10.45
FORLØB: D. 22. OKTOBER - 10. DECEMBER 2020
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 1. 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.
Tilmelding åbner 1. oktober.

BØRNESALMESANG
TIRSDAGE KL. 16.15-17.00.
FORLØB 1: 1. SEPTEMBER - 27. OKTOBER (UNDTAGET UGE 42)
FORLØB 2: 3. NOVEMBER - 15. DECEMBER
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 1. SAL
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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Fredens Kirke
LEGESTUE
MANDAGE KL. 10.00 (LUKKET I SKOLERNES FERIER)
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 1. SAL
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 velkomne!

KOR-WORKSHOP, AKTIV FERIE HERNING
0.-2. KLASSE: 12. OKTOBER 2020, KL. 10.00-14.30
3.-4. KLASSE: 13. OKTOBER 2020, KL. 10.00-14.30
STED: FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34, HERNING
Kom til korworkshop, hvor vi sammen lærer 3-5 sange, har det
sjovt, lærer nyt og øver os. Arrangementet afsluttes med en minikoncert kl. 14.00. Der vil være indlagte pauser i løbet af dagen,
hvor børnene kan nyde deres medbragte madpakker.
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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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. 14. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste - se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
19. Konfirmation
kl. 09.00
kl. 11.00
Finder sted i Sct. Johannes Kirke
20. 15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. 16. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
OKTOBER
1. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4. 17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
8. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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11. 18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
18. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
22. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25. 20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
29. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
NOVEMBER
1. Allehelgensdag
kl. 10.00 Bo Gimm og
Alex Dahl Nielsen
Se omtale
5. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
8. 22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. 23. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
19. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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29. 1. søndag i advent - KirkeRod Fredslys - se omtale.
Kl. 10.00 Bo Gimm

KIRKEROD - HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 13. SEPTEMBER, KL. 10.00
Velkommen til en gudstjeneste, hvor vi sammen skaber
rammen om en festlig høstfejring.

DECEMBER
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 2. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
8. Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. 3. søndag i advent
kl. 10.00 Bo Gimm
20. 4. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Juleaften
kl. 14.30 Alex Dahl Nielsen
kl. 16.00 Bo Gimm
25. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 2. Juledag
kl. 10.00 Bo Gimm
27. Julesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 1. 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.

JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Bo Gimm

KIRKEROD - ADVENTSGUDSTJENESTE - FREDSLYSET
SØNDAG D. 29. NOVEMBER, KL. 10.00
Fredslyset, som af Sct. Georgs Gildet er bragt til Herning
fra fødselsgrotten i Betlehem, vil traditionen tro være
med til at markere adventstiden og det nye kirkeår.
JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN
TIRSDAG D. 8. 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!
MORGENSANG
Organisten inviterer første søndag i september, oktober
og november kl. 9.00-9.50 til rundstykker og morgensang. Vi synger både nye og kendte salmer og sange. Alle
er velkomne og vi overholder naturligvis gældende vejledninger for samvær.
I gudstjenesteplanen vil morgensang være markeret
med en kaffekop
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
FÅ INDFLYDELSE PÅ, HVAD DIN KIRKE KAN
Menighedsrådet er den demokratisk valgte ledelse af din lokale kirke, og det er din direkte vej til indflydelse på, hvad din kirke kan og er - og hvilken rolle den skal spille i dit
lokalsamfund.

HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD?
Menighedsrådet styrer administrationen af sognet og kirken. Menighedsrådet holder
opsyn med kirkens bygninger og er med til at planlægge, hvordan de skal vedligeholdes.
Menighedsrådet ansætter personalet ved kirken og medvirker til, at personalet har gode
arbejdsforhold, og at der er et godt samarbejde i sognet.
Menighedsrådet er med til at udvikle livet i kirken - blandt andet gennem arrangementer, kirkeblade, hjemmeside og meget mere.
Et menighedsråd holder cirka 10 møder årligt.

Vores vision i Fredens Kirke
"Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med det kristne
budskab på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende,
men genkendelige."
8
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Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe
de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse
VALGFORSAMLING D. 15. SEPTEMBER, kl. 19.00
Der skal 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.

HVORDAN STILLER MAN OP?
Du skal melde dig som kandidat inden valgforsamlingen 15. september 2020.
Hør mere - kontakt:
Formand Peter Hove - 20 89 07 62
Sognepræst Alex Dahl Nielsen - 97 12 23 04
Sognepræst Bo Gimm - 97 12 76 45

Valget foregår d. 15. september 2020 ved en
valgforsamling. Her bliver kandidaterne præsenteret, og menighedsrådet vælges skriftligt.
Hvis man vil stemme på en kandidat til menighedsrådsvalget, skal man møde op på valgforsamlingen. Derudover skal man bo i sognet
eller have løst sognebånd til én af kirkens præster, være over 18 år og medlem af folkekirken.
Det nye menighedsråd tiltræder første søndag
i advent 2020.

”Det er en glæde for mig at være med til at
skabe rammer for kirkens brugere - så der er
en kirke, når jeg/vi har brug for den - uanset
om det er tit eller sjældent”
- Menighedsrådsmedlem

HVEM KAN VÆRE MED I MENIGHEDSRÅDET?
Du skal være medlem af folkekirken, bo i sognet eller have løst sognebånd til én af kirkens
præster og være over 18 år.
Derudover skal du have lyst til at gøre din indflydelse gældende for kirkens udvikling. Du
skal have lyst til at arbejde i en bestyrelse, som
har stor indflydelse på budgetter og personale. MEN du skal ikke have særlige kvalifikationer eller erfaringer for at være med.

DU ER IKKE ALENE
Det kan godt virke som om, at der er mange
ting at sætte sig ind i som nyt menighedsrådsmedlem. Men du får rådgivning og hjælp
i hverdagen. Det sker blandt andet gennem
provstiet, der har konsulenter klar til at hjælpe med spørgsmål om
økonomi, personale og
bygninger.
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FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

9

ARRANGEMENTER

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

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 liv sammen.
Livsbane og gerning, hjem og familie
blev sammenvævet i deres mange år
som henholdsvis præst og organist ved
Statsfængslet i Horsens. De indsatte befandt sig i et konstant overvåget samfund, gensidigt udleveret til hinanden.
Kirkens forløsende budskab, omsorgen
for det enkelte menneske, sang og
musik, blev her et åndehul.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
SOGNETS AFTEN
D. 6. OKTOBER, KL. 19.00

Professoren og performeren v/ Nicolai
Winther-Nielsen og Klaus Laursen
10

Professor Nicolai Winther-Nielsen, har
oversat Dommerbogen, kaldet Frihedskampen, i den nye nudanske udgave af
Bibelen 2020. Han vil holde et indlæg
om arbejdet med oversættelsen. Performeren Klaus Laursen vil recitere beretningen om frihedskæmperen Samson,
som den står i den nudanske version.
Der vil være mulighed for spørgsmål
og samtale, hvor både Nicolai og Klaus
stiller sig til rådighed.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
SOGNETS AFTEN
D. 3. NOVEMBER, KL. 19.00

At sidde ved en døende v/Tove Ahlmark
Det kan være en stor berigelse at sidde
ved en døende. Det kan give indblik i
et af livets største mysterier og åbne
op til indsigt i selve dødsprocessen.
Den stærke energi, der findes ved et
dødsleje, kan være hjerteåbnende, men
samtidig kan man som pårørende nogle
gange miste fodfæste og orientering.
Ofte lærer man noget om sig selv.
Tove Ahlmark er cand. theol og cand.
mag. Hun har boet i længere perioder
SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2020

i Assisi, forsket i Frans af Assisi og den
kristne mystik.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
ADVENTSFEST
D. 1. DECEMBER, KL. 19.00

Forventning v/John Ørum Jørgensen
Tidligere provst John Ørum Jørgensen
vil tale om FORVENTNING. Adventstid er
forventningstid. Et liv bliver fattigt, hvis
man ikke har en forventning. Forventning kalder på håbet og glæden. Vi må
egentlig året og livet igennem, være
adventsmennesker, der ser fremad og
opad i forventning og med håb.
Efter kaffen vil der være amerikansk
lotteri til fordel for Menighedsplejen,
som deler julehjælp ud i Fredens Sogn.
John Ørum Jørgensen slutter aftenen
af med at fortælle om juleoplevelser i
præstegården og andre steder.
Muligvis bliver der spisning. Dette
meldes ud senere, når vi ved, hvordan
ombygningen skrider frem.
Kaffen koster 30 kr.

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: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter, på tlf. 61 22 31 23 eller på mail
organisten@fredenskirke-herning.dk

SPIREKOR, BØRNEKOR OG JUNIORKOR
MiReDo er navnet på Fredens Kirkes kor. Vores korprøver indeholder sang, rytme-og nodelære, bevægelse og en god atmosfære. Alle er velkomne.
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.

Gratis deltagelse
Sted: Kirkens lokaler på Silkeborgvej 27G, 1. sal
Tilmelding sker via kirkens hjemmeside, under aktiviteter eller ved henvendelse på tlf. 21 51 75 59 eller
tlf. 61 22 31 23

SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2020

11

VALGFORSAMLING
D. 15. SEPTEMBER, Kl.19.00
I FREDENS KIRKE

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 mening en stemme.
Valgperioden er i Fredens Kirke 2 år.
Vi håber, at du måske kunne have lyst til at melde dig som kandidat - eller kender én, som du
kunne opfordre til det. Sammen kan vi arbejde
for at skabe de bedste rammer for kirkens liv og
vækst.

ADVENTSFEST I FREDENS KIRKE

D. 1. DECEMBER, KL. 19.00

Tidligere provst John Ørum Jørgensen 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 adventsmennesker, der
ser fremad og opad i forventning og med håb.

Kaffen koster 30 kr.
Der bliver muligvis spisning. Dette meldes ud
i løbet af efteråret, når vi ved hvordan ombygningen skrider frem.

Efter kaffen vil der være amerikansk lotteri til fordel for menighedsplejen, som deler julehjælp ud
i Fredens Sogn. John Ørum Jørgensen slutter aftenen af med at fortælle om juleoplevelser i
præstegården og andre steder.

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