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Eftertanken
Corona, virus og Ånd

Af: Sognepræst Alex Dahl Nielsen

Coronavirussen præger stadig vores tilværelse.
Mangt og meget har været lukket ned. I skrivende
stund præges livet stadig af restriktioner.
Mennesker lider, hvor livet lukkes ned. Mennesker
lider ikke kun af hudsult – længslen efter det varme
knus, men også genoptagelsen af samværet med
andre end de allernærmeste i familien. Man sulter
efter livet i hele sin fylde.

større sammenhæng – at liv først leves og udfoldes
i skønhed, når vi ser os selv, som en del af en større
sammenhæng – en del af noget større.
Det er dette, som pinsen – Guds hellige Ånd – Guds
vind vil ”blæse” ind i os med sin varme og milde
Ånd. Ånden vil vise os, at vi ikke bare er solister i tilværelsen, men hører hjemme i sammenhæng med
Gud og vore medmennesker.

I årets første måneder har mange peget på, at vi
som mennesker grundlæggende har behov for
noget mere og dybere end blot at kunne mættes
fysisk, mens vi som fællesskab forebygger virusspredning ved restriktioner, hvor vi mere eller mindre isoleres fra fællesskaber.
Isolation gennem uger og måneder har en høj pris,
som ikke kun vore børn og unge har betalt. Vi lider, når der i samfundet lukkes ned for nogle af de
dybere værdier f.eks. fællesskabet, mødet med det
kulturelle, med andre ord alt dette, som bæres af
ånd.
Alle vil vi gerne beskyttes mod virussmitten. Smitte
er ikke nødvendigvis noget ondt. Vi kan også smittes af noget godt. Vi kan smittes af ånd – af god
ånd. Smittes af alt som bærer med til, at vi virkelig
lever – lever med fylde.
Forårs- og sommertiden får livet til at udfolde sig
ude i naturen, så øje og sind kan sanse livets udfoldelse og åbne op for, at vi fyldes med glæde, fyldes
med livsmod, ja åbne os for, at vi alle er en del af en

Ved dåben i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn er vi døbt ind i ”Guds familie”, hvor pinsens
hellige Ånd vil minde os om alt det, som Gud vil
række os af godt ved Jesus Kristus.
Denne Guds gode Ånd er det godt at lade sig smitte af, for den giver livet fylde og mening, og kalder
os ind i ansvar for Gud og vor næste – og dermed
for livet og for kloden.
I en nyere pinsesalme af Henrik E. Frederiksen formuleres en bøn om at blive ”smittet” af Guds gode
Ånd.
Helligånd, tag mig ved hånden
vis mig din herlighed,
skænk mig retning og mening
fyld mig med kærlighed.
Helligånd, opklar mit indre,
så jeg kan se igen,
så jeg evner at være
andre en ægte ven.
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Børn og unge
BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10.00-10.45
FORLØB: D. 19. AUGUST - 7. OKTOBER 2021
STED: FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34
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: Tilmelding åbner d. 10. august kl. 9.00. Tilmeld dig
på www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter eller kontakt os
på tlf. 21 51 75 59.

KIRKERNES FAMILIEFEST
LØRDAG D. 21. AUGUST KL. 10.00-13.00.
STED: TORVET, HERNING MIDTBY.
Kom til skøn, festlig familiehygge på Torvet. Torvet bliver fyldt
med børneaktiviteter, musik og forkyndelse. Noas Ark hoppeborg og børnetraileren fra KFUM og KFUK - fyldt med sjove
aktiviteter, leg og gøgl. 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.
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Fredens Kirke
BØRNESALMESANG
TIRSDAGE KL. 16.15-17.00.
STED: FREDENS KIRKE, SJÆLLANDSGADE 34
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 www.fredenskirke-herning.dk, under aktiviteter. Ved spørgsmål kontakt Kirsten Kammersgaard på 24 46
00 30.

LEGESTUE
MANDAGE KL. 10.00 (LUKKET I SKOLERNES FERIER)
STED: Legepladsen i Mindeparken eller konfirmandlokalet i kirken hold øje med kirkens kalender på hjemmesiden.
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. Kl. 10.00 er der sang, bevægelsessange og bibelfortælling
en halv times tid.
Bagefter er der kreative aktiviteter, fri leg og hygge, før vi slutter formiddagen af med at spise vores medbragte madpakker.
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne!
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GUDSTJENESTER

MAJ
2. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
6. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9. 5. søndag efter påske Præsteindsættelse
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
11. Fødselsdagsgudstjeneste for børn
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
13. Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
16. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
20. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
23. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. 2. pinsedag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
JUNI
6. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
13. 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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20. 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
27. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
JULI
4. 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
11. 6. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
18. 7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
25. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
AUGUST
1. 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
8. 10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
15. 11. søndag efter trinitatis
kl. 09.00 Konfirmation
Alex Dahl Nielsen
kl. 11.00 Konfirmation
Alex Dahl Nielsen
kl. 17.00
22. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
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INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE

28. Kl 10.00 Konfirmation
Gotfred Larsen
29. 13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

SØNDAG D. 9. MAJ, KL. 10.00

SEPTEMBER
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. 14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard

Denne søndag indsættes vores nye præst i
Fredens Kirke, Britta Hald Vestergaard, ved
provst Kirsten Thyssen. Alle er velkomne!
Coronasituationen kan ændre rammerne
for gudstjenesten. Se hjemmesiden.

FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE
TIRSDAG D. 11. 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! Gennemføres hvis coronasituationen tillader det. Se
hjemmesiden.

HØST- OG FESTGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 19. SEPTEMBER, KL. 10.00

Sæt kryds i kalenderen!
I anledning af afsluttet ombygning af kirken, forventer vi denne dag at holde en
stor og festlig høst- og genåbningsgudstjeneste, hvis corona-situationen tillader det.
Mere herom i næste nummer.
H
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
LAD DE LYSE TIDER KOMME - En tid til at se fremad
Af Kamilla Holse Palbjørn
Vi er i en tid hvor meget handler om at vente, at få tiden til at gå men også om at se fremad mod det der kommer.
I menighedsrådet og blandt medarbejderne har fokus længe været på at løse udfordringer med ombygning og udfordringer med restriktioner. Denne kombination har
været en lang, spændende og hård rejse som nu tillader os at se fremad. Kirkerummet
tager form, dørene kan åbnes mere og mere, personalet er igen samlet i kirkens lokaler
og dagsordenen for menighedsrådet kan skifte fra drift til kirkens liv og udvikling.
Vi går ind i et forår og en sommer hvor vi skal lære vores nye kirkerum at kende på ny og
hvor de gode snakke om kirkelivet i Fredens Kirke skal fylde.
Den sidste måned har for menighedsrådet budt på en ganske særlig opgave: En proces
med spændende prøveprædikener og ansættelsessamtaler, der betyder, at vi nu kan
byde Britta Hald Vestergaard velkommen som ny præst. Ansættelsen er et vigtigt skridt,
der ser ind i en fremtid med gode rammer, hvor vi kan åbne op for alle i sognet og den
samlede Fredens Kirke-flok igen kan skabe liv og aktivitet.
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VELKOMMEN TIL NY PRÆST
Vi kan nu glæde os over, at vi har fået ansat
vores nye sognepræst, efter at Bo Gimm fik
andet embede pr. 1/1-2021.
Vi har ansat Britta Hald Vestergaard fra 1.
maj 2021. Britta er 57 år, kommer fra Harboøre, er uddannet pædagog og har været
Kirke- og kulturmedarbejder ved Ikast Kirke
i flere år.
Det er hendes første embede - hun er nyuddannet teolog og blev ordineret i Viborg
Domkirke søndag d. 11. april, hvor en stor
del af menighedsrådet og personalet deltog i en festlig og nærværende gudstjeneste/ordination.
Vi glæder os til samarbejdet og der skal
herfra lyde et stort VELKOMMEN til Fredens
Sogn, Britta Hald Vestergaard.
På vegne af menighedsrådet
Inger Marie Svinth
Britta Hald Vestergaards ordination i
Viborg Domkirke d. 11. april 2021.
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ARRANGEMENTER

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

4. MAJ FEST
D. 4. MAJ, KL. 19.00

Filmfotografen Walter Frentz - tæt på
Hitler v/ Jesper Bugge Kold
I begyndelsen af 2020 sendte DR2
en dokumentarserie om filmfotograf
Walter Frentz, der var helt tæt på Hitler

og rejste rundt i Danmark under 2. verdenskrig. Nu kan du få mere at vide om
den gådefulde fotograf og et spændende stykke Danmarkshistorie.
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Efter foredraget er der kaffe og aftenen sluttes af med andagt i kirken og
lystænding i Mindeparken.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

Her drikker vi vores kaffe, inden vi kører
videre rundt om Ringkøbing Fjord.
Vi slutter af med at spise aftensmad på
Hotel Ringkøbing.

SOGNEUDFLUGT
D. 5. SEPTEMBER, KL. 12.15-21.00

Pris for hele dagen 300 kr.
Bindende tilmelding senest d. 27.
august på kirkens hjemmeside, på
tilmeldingssedlen i våbenhuset eller på
tlf. 2446 0030. Max deltagerantal er 40
personer, efter først-til-mølle-princippet.

Sogneudflugt til Skjern Enge, Hoven og
Ringkøbing
Årets sogneudflugt går i år sydvest på.
Vi skal først på en guidet bustur til
Skjern Enge.

Derefter besøger vi Hanne og Bo Gimm
i Hoven, hvor de vil vise os kirken og
deres nye hjem.
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SOGNETS AFTEN
D. 7. SEPTEMBER, KL. 19.00

Sangaften v/ Erik Sommer
Vi bliver introduceret til den nye Højskolesangbog, d. 19. udgave, som udkom i
2020. Vi skal synge både nye og kendte
sange og salmer. Kom og få rørt stemmebåndet og lad os nyde fællessangen
i Fredens Kirke igen.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

MUSIK I FREDENS KIRKE
Som så mange andre steder i landet, har
også kirkens aktiviteter det sidste år,
været præget af coronapandemien
og restriktioner. Vi holder gang i aktiviteterne så godt vi kan, under de
givne forudsætninger - og herunder
også kirkens juniorkor, de ældste
korsangere.
I perioder har vi kunnet mødes fysisk
med afstand, sprit og mundbind og
andre perioder har koret modtaget
videohilsener og haft onlinekor :)
Vi bad Juniorkoret om at skrive tre
ting, som de har bidt særligt mærke
i, mens vi har haft Corona-kor det
sidste år og nogle sendte os derefter
beskederne til højre herfor.

I Fredens Kirke er der et godt og voksende korarbejde.
Vi har:
Spirekor (0.-2. klasse)
Børnekor (3.-4. klasse)
Juniorkor (5. klasse og opefter)
Voksenkor
Du kan læse mere om de enkelte kor
på kirkens hjemmeside, under aktiviteter
SOGNENY T / MAJ - AUGUST 2021
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NY PRÆST I FREDENS KIRKE

Britta Hald Vestergaard
Kære alle i Fredens Sogn

Da jeg på et tidspunkt hørte, at der ville blive
en ledig præstestilling ved Fredens Sogn, spidsede jeg ører, for det synes jeg kunne lyde meget interessant for mig, som netop lige før jul
2020 færdiggjorde mit semester på Pastoralseminariet i Århus. Jeg sendte en ansøgning, blev
inviteret til at prøveprædike og nu er jeg simpelthen så heldig, at jeg fra 1. maj skal være jeres nye sognepræst. Og det glæder jeg mig til!

turligt at være en del af det frivillige arbejde
både i kirken og i den lokale KFUM og KFUK
forening.
Og nu glæder jeg mig til at være kirke sammen
med jer. Sammen med kirkens øvrige personale og sammen med jer, håber jeg, at Fredens
Kirke må være ”vores alle sammens kirke”.

Jeg ser frem til at lære jer at kende – og til at gå
Jeg er født og opvokset lige bag Vesterhavs- på et stykke af livets landevej sammen med jer.
klitterne – i Harboøre, og jeg flyttede til Midt- Og det gør jeg gerne, både når livet er sjovt og
jylland i forbindelse med min uddannelse. Der godt, og når det kan være tungt og ensomt.
forinden havde jeg været en tur omkring Haslev Udvidede Højskole. Jeg er gift med Benny
Vestergaard, vi bor i Ikast, og sammen har vi to
voksne sønner, som begge er flyttet hjemmefra.
Ethvert besøg på mit konJeg er 57 år, og jobbet hos jer er mit første emtor i kirken eller et opkald
bede. Jeg er kendt med livet i kirken, både geni telefon vil glæde mig, så
nem min opvækst og hele mit voksenliv – men
kig endelig forbi og sig
også gennem en stor del af mit arbejdsliv som
”hej” – eller ring, hvis du
Kirke- og Kulturmedarbejder ved Ikast Kirke.
har brug for det.
For min familie og jeg har det altid været naVi ses.
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