FREDENS KIRKE
SOGNENYT

JANUAR-APRIL 2020

GUDSTJENESTER

VI BYGGER KIRKE

BØRN OG UNGE

SOGNETS AFTENER

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
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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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 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: Gry Steensig Lauridsen

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. 14. april 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. 97120777, inden søndag
kl. 8.30. Kirkebilen må bestilles til ALLE arrangenmenter ved Fredens
Kirke og bestilles blot inden kl. 14.00 samme dag.

SOGNENY T / JANUAR - APRIL 2020

Eftertanken
Jeg slår ikke til...		

Af: Sognepræst Alex Dahl Nielsen

”Jeg tvivler hele tiden på, om jeg er en god mor, et
godt menneske og en god forfatter”. Sådan udtalte den norske forfatter Monica Isakstuen sig til et
dansk dagblad i november sidste år. Denne følelse
af ikke at slå til – slå til som mor, som forældre er
en hel del oppe i tiden. De seneste år er der udgivet en del bøger om moderskabet, som mange står
famlende overfor, og som bæres af manges frygt
for at fejle som forældre. Man vil lykkeligvis sit barn
det bedste.
Ingen forældre med børn i hjemmet eller os, som
havde det for år tilbage, har nogensinde slået helt
og fuldt til på alle områder. Da vore børn var mindre,
måtte jeg fra tid til anden vende mig mod dem, for
at give dem et stort knus og fortælle dem, at det far
lige havde sagt eller gjort ikke var i orden. Ingen af
os er perfekte. Det er svært at acceptere netop i vor
tid, hvor perfekthedskulturen blomstrer som ideal,
godt hjulpet på vej af de mange glansbilleder af
”det perfekte liv”, som mange ynder at rundsende
via de sociale medier.
Følelsen af usikkerhed og utilstrækkelighed skyldes måske, at mange i vor stressede og fortravlede
tid har travlt med at realisere sig selv, og derfor ikke
tager sig tid til at overtage tidligere generationers
sunde erfaringer, så mange nybagte forældre helt
og fuldt står på egen usikker grund. Der findes så
mange værdier i samhørigheden og nærheden på

tværs af generationer, som vi så let kommer til at
nedprioritere.
Ingen af os slår helt og fuldt til på alle områder af livet. Ofte er det vel sådan, at dem vi er knyttet mest
nært til, det er dem, som vi afreagerer på og mister
tålmodigheden med, som Monica Isakstuen også
udtrykte beklemthed overfor – dette at kunne opføre sig civiliseret over for andre ude i samfundet
og mindre hensynsfuldt og forstående over for
sine egne. Dette skyldes måske, at vi godt ved, at
ude i samfundet har vi ikke råd til at opføre os dårligt, fordi der står så meget på spil.
Også her har evangeliet et godt budskab til os.
Budskabet om, at Gud netop gennem Jesus viser
os, at han elsker os, som den du og jeg er – også
selv om ingen af os i alt slår til over for livet – eller
over for Guds fordringer.
Derfor lod Gud sin Søn blive menneske som os,
for at stille sig imellem Gud og os, og for at lære os
hvad tilgivelse, barmhjertighed og nåde er, som vi
alle til fulde har behov for fra Gud, også dér hvor
andre ikke vil vise os nåde og barmhjertighed. Men
ikke mindst for at vise os nådens, tilgivelsens og
barmhjertighedens vej ved Jesus Kristus, som vil
forløse os til livet.
Derfor indbyder vi hver eneste uge til gudstjeneste
i vores kirke – også her i dette nye år! Så velkommen i vor kirke, som p.t. - som os - har behov for
ombygning og renovering
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Børn og unge
BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10-10.45
FORLØB: D. 16. JANUAR - 12. MARTS 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. 21517559.

LEGESTUE
MANDAGE KL. 10.00 (LUKKET I SKOLERNES FERIER)
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 2. 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!
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Fredens Kirke
DAGPLEJESANG
ONSDAG D. 29. JANUAR OG ONSDAG D. 25. MARTS KL. 9.30.
STED: KIRKERUMMET I FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34.
Fredens Kirke inviterer sognets dagplejere med børn, samt
hjemmegående med børn under 3 år til Dagplejesang. Programmet er fyldt med sang, bevægelse og indtryk. Undervejs
vil der være en lille forfriskning.
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Kammersgaard på tlf. 2446 0030

FASTELAVN
SØNDAG D. 23 FEBRUAR 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, så
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!
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GUDSTJENESTER
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
5. Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
9. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. 1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
19. 2. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. 3. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
FEBRUAR
2. Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Bo Gimm
6. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9. Søndag septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16. Søndag seksagesima
kl. 10.00 Bo Gimm
20. Hverdagsgudstjeneste
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kl. 17.00
23. Fastelavnssøndag - KirkeRod
- Se omtale
kl. 10.00 Bo Gimm
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
MARTS
1. 1. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. Hverdagsgudstjeneste
Kl. 17.00
8. 2. søndag i fasten
kl. 10.00 Bo Gimm
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
15. 3. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
19. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. Midfaste søndag
kl. 10.00 Bo Gimm
26. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
29. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
APRIL
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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5. Palmesøndag
kl. 10.00 Bo Gimm
9. Skærtorsdag
kl. 19.00 Alex Dahl Nielsen
10. Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
12. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm
13. 2. Påskedag
kl. 10.00 Bo Gimm
16. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
19. 1. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
25. Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 2. søndag efter påske
- konfirmation
kl. 09.00 Bo Gimm
kl. 11.00 Bo Gimm
30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
MAJ
3. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
7. Hverdagsgudstjeneste

KIRKERODSGUDSTJENESTE - FASTELAVN
SØNDAG D. 23. FEBRUAR, KL. 10.00

Velkommen til en gudstjeneste, hvor vi sammen
skaber rammen om en festlig fastelavnsfejring.
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.

SKÆRTORSDAG
TORSDAG D. 9. APRIL, KL. 19.00

Fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren, som skete
ved et jødisk påskemåltid. Et aftenmåltid Jesus
fejrede med sine disciple. Ved årets skærtorsdagsgudstjeneste vil vi lade det kristne nadvermåltid reflektere i lyset af elementer fra det jødiske påskemåltid. Samlet omkring et stort bord, vil
vi i rammen af læsninger, sang, bøn og gennem
smagssansen søge at fordybe os i indholdet af
den kristne nadver, som vi indbydes til at deltage
i ved vores gudstjenester året rundt.
MORGENSANG
FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 9.00-9.50
(UNDTAGET JULI-AUGUST, SAMT NÅR DER ER KIRKE
RODSGUDSTJENESTE)

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.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
KIRKEN RENOVERES

Af næstformand
Inger Marie Svinth

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

Gennem mange år har der været store ønsker
om at lave ændringer i kirken, hvor bl.a. kasserne inde i kirken skulle fjernes, så der blev
mere plads og udsyn.
Det er der mange, der gennem årene i Menighedsrådet, har lagt mange arbejdstimer i.
Der er lavet flere tegninger og der har været
arkitekt konkurrencer, og gjort et kæmpe forarbejde for at få økonomi til det.
Forarbejdet har ikke været forgæves. Vi er nu
nået så langt at vi er kommet godt i gang med
ændringerne. Det kan ses både udvendigt og
indvendigt. Det betyder at vi igennem det næste år må leve med, at der er håndværkere i
huset .
Renoveringen vil foregå i etaper, så ikke hele
kirken er involveret på en gang
Personalet vil være at finde på Silkeborgvej
27G, 2, hvor vi har lejet lokaler. Her er det muligt at have korarbejde, møder og en dagligdag. Det fungerer rigtig godt
Gudstjenesterne vil indtil videre fortsat kunne
være i selve kirken og når kirkerummet skal
8

renoveres, vil gudstjenesterne kunne være i
menighedssalen.
Det er også her at der for tiden er konfirmandarbejde, Cafe Fred m.v.
Det hele kræver ekstra fleksibilitet fra alle sider.
P- pladsen er f.eks. i dagligdagen en byggeplads og i weekendenderne er der færre parkeringsmuligheder.
Der er ophængt en renoveringsplan i kirken,
hvor man kan se hvornår de forskellige rum er
involveret.
Alex Dahl Nielsen og kirketjenere vil fortsat
have kontor i kirken.
Kirsten Kammersgård vil være at træffe i kirken efter aftale.
Medarbejdere vil være tilgængelige på telefonen i kontortiden.
Vi håber på, at det også vil være færdigt i etaper, og at vi kan melde en dato ud, når det hele
er færdigt til efteråret 2020
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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.
Kommende datoer er 9/1 - 23/1 - 6/2 - 20/2 - 5/3 - 19/3 - 2/4 - 16/4 - 30/4
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

SOGNETS AFTEN
D. 7. JANUAR KL. 19.00

erfaringer vedrørende mødet mellem
muslimer og kristne. I sit foredrag vil
han komme ind på den udfordring, som
islam medfører for dansk kultur og en
dansk folkekirkelig sammenhæng.
Gratis entré - kaffen koster 30,-

Missionsprojekt - SAT-7.
SAT-7s generalsekretær Kurt Johansen
fortæller om Fredens Kirkes missionsprojekt: Den arabiske, kristne TV-station
SAT-7, som sender kristne programmer
til i Mellemøsten, Nordafrika og Europa,
på arabisk, tyrkisk og persisk. SAT-7 har
mere end 21 mio. seere.
Gratis entré - kaffen koster 30,-

SOGNETS AFTEN
D. 3. MARTS KL. 19.00

SOGNETS AFTEN
D. 4. FEBRUAR KL. 19.00

Jødisk kunstner Nurith Lumer-Klabbers
om ’Hvor gemmer sandheden sig henne?’
Nurith Lumer-Klabbers er født og opvokset i Jerusalem, Israel, i en familie som
har overlevet Holocaust. I dag bor hun
på en nedlagt landejendom ved Bryrup
og har dansk pas. Nurith Lumen-Klabbers vil fortælle om sit kunstneriske
arbejde og om, hvordan det er at være
jøde og kunstner i en dansk verden. Hun
vil også fortælle om Jerusalem og livet
der. Liv, der omfavner alle religioner, krig
og kærlighed.
Gratis entré - kaffen koster 30,-

Biskop emeritus og nu ph.d.-studerende, Steen Skovsgaard om Islam - Folkekirkens udfordring.
Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst
i Gellerup Sogn, Århus, hvor 2/3 af sognets indbyggere var muslimer. Det gav
ham anledning til at gøre sig tanker og
10

SOGNETS AFTEN
D. 7. APRIL KL. 19.00

Sangaften ved kirkens ansatte
Fredens Kirkes ansatte står for aftenens
program, hvor også deltagerne har
mulighed for at byde ind. Kom og syng
med. Gratis entré - kaffen koster 30,4. MAJ FEST KL. 19.00
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I år vil vi fejre Danmarks befrielse ved
at se filmen Kongens Valg. I april 1940
får den norske konge et ultimatum af
den tyske militærmagt: Overgiv dig eller
dø. Efter tre dages desperat flugt tager
Kong Haakon sin endelige afgørelse.
Efter filmen og kaffe er der lystænding i
Mindeparken.
Gratis entré - kaffen koster 30 ,-

MUSIK I FREDENS KIRKE
50’ER-KONCERT
D. 26. FEBRUAR + D. 25. MARTS, KL. 19.30

CAFÈKONCERT 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 aftener, har vi inviteret dygtige
og aktive musikere, som vil fylde kirkerummet og tilhørere med forrygende musik og fortælling.

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 telefon
21 51 75 59. Der kan betales kontant eller MobilePay
(81718 - Mrk. 50er aften).

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. 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 eller ved henvendelse på 21517559/61223123

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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Af Lene Frølund Rasmussen
Koordinator
Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af
døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen.
Det er ikke nemt at være forælder. Men vi kan hjælpe
med et nyt perspektiv på hverdagens udfordringer.
Hos os kan du få personlig sparring til lige netop den
udfordring, der fylder i din familie, eller du kan tilmelde dig et af vores forløb, hvor du/I som forældre arbejder med et konkret emne. Dette forår kan du f.eks.
sætte fokus på det gode parforhold, vejen videre efter skilsmissen eller det at være gravid.
Er der noget i din hverdag, som du gerne vil lave om,
men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt
din lokale koordinator til en uforpligtende snak om,
hvordan vi kan bakke dig op eller læs mere på www.
folkekirkensfamiliestotte.dk

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
D. 8. MARTS 2020
Folkekirkens Nødhjælps Indsamling er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne. Hvert et skridt tæller d. 8. marts.
MELD DIG SOM INDSAMLER hos Inger Marie Svinth (tlf. 21 29 16 12) eller Betty Rams (tlf. 20 62 96 49)
eller på blivindsamler.noedhjaelp.dk

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