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Eftertanken
HÅB

Af: sognepræst Alex Dahl Nielsen

Hvor der er liv, er der håb. Sådan lyder et velkendt udsagn. Liv og håb hører sammen.
Håb er ét af de helt basale begreber i tilværelsen. Den
kendte psykologiprofessor Svend Brinkmann fik her i
foråret udfordringen om at forklare livets mening med
tre sætninger. Én af sætningerne lød: ”Håb på noget”.
Håb hører livet til, hvor livet leves. Bevidst eller ubevidst
kender alle til at håbe. Vi håber på/ønsker hinanden en
god dag, en god ferie, en hyggelig aften. Håbet rækker
ud over øjeblikket, ser fremad mod noget andet, noget
mere, noget som kan give livet en særlig fylde, en særlig
glans.
I skrivende stund er de kommende konfirmander fyldte
af håb for konfirmationsdagen. I brydningstiden mellem forår og sommer er studenter og andre studerende fyldte af håb for de kommende eksaminer. Det, som
åbner for fremtidens muligheder. Andre sætter håbet til
den store gevinst i kærlighed eller lotteri.
Håb sætter perspektiv på tilværelsen. Vi fyldes med
energi og kræfter, når vi ser frem mod noget betydningsfuldt for vores liv - noget med fylde, med glæde,
med nærhed – alt det, vi hver især håber på, vil blive til
virkelighed engang i en nær eller lidt fjernere fremtid.
Til tider går håbet i opfyldelse – endda i et omfang og
en fylde af godt, som vi ikke havde kunnet forestille os.
Til andre tider brister håbet. Det er f.eks. sket for unge,
som påbegyndte en uddannelse, hvor mulighederne
for job var gode, men ved uddannelsens afslutning var
situationen ændret så radikalt, at relevante jobmulig-

heder stort set var lukket land. Andre havde håbet, at
tilværelsen ved efterløns- eller pensionstiden skulle ligge åben med masse nye muligheder for rejser og engagement – håb som brat blev brudt, fordi det menneske,
man havde håbet at dele sådanne oplevelser med, blev
ramt af sygdom eller død.
Evangeliet om Jesus Kristus er fyldt med håb og liv - håb
imod håb – håb der tændes, lyser og kan leve selv der,
hvor ethvert menneskeligt håb synes ude. Ved troen
på Jesus Kristus og hengivelsen til ham har mennesker
op gennem tiden, som apostlen Paulus, der kendte til
trængsler og ydre hård modgang i sit liv, kunnet fyldes
med håb. Håb til den fred fra Gud, som vi får og styrkes
ved gennem troen på og tilbedelsen af vor Herre Jesus
Kristus. Ved Kristus rækkes vi levende håb, som ikke vil
skuffes, ikke vil briste, selv når alt andet ramler omkring
os. Ja, selv der, hvor dødens mørke lukker sig omkring
os, er håbets lys tændt fordi det alene beror på Guds
kærlighed og nåde ved Jesus Kristus. Et håb som lyder
ved enhver kristen begravelse, når der kastes jord på
kisten. Dér mindes vi om, at vel skal vor jordiske krop
blive til jord, men håbets lys er tændt, når livet slukkes – det håbets lys, som tændtes ved vor dåb og lever
gennem troen på Jesus Kristus. Derfor lyder Guds store
”men” som det sidste: ”Af jorden skal du igen opstå!”.
Håb giver livet mening og fylde – det åbner for menneskers verden og for evighed i Guds hånd.
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God sommer
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Kirken i børnehøjde
KIRKEUGE FOR
HERNINGSHOLMSKOLENS 3. KLASSER

Tidlig mandag morgen myldrede det ind med
spændte og forventningsfulde børn i Fredens Kirke. Vores Kirkeuge var skudt i gang. Hver morgen
begyndte fælles i kirkerummet med en fortælling
og rammesætning om dagens tema - Jul, Påske,
Pinse, Gudsbilleder. Børnene var optagede af det,
spørgelystne og vidende. Efter fællessamling sivede børnene ud i forskellige værksteder. Ét, hvor
man lavede de utrolig fine pop-up-billeder, som
lige nu smykker kirkens våbenhus og danner baggrund på denne side; ét værksted, hvor en lignelse
blev dramatiseret; ét værksted, hvor der var musik
og sang på programmet.
Torsdag aften inviterede kirken til en kort gudstjeneste, hvor vi fik samlet godt op på ugens MANGE
oplevelser i form af teater, billeder og sang! Efterfølgende var der bestilt pizza til alle - og 217 glade
mennesker fyldte kirkens mange rum med pizza,
snak og hyggeligt samvær.
Fredag var udflugtsdag til Kongernes Jelling, hvor
rundvisning og besøg på museet fik skubbet til
både børn og voksnes nysgerrighed og masser af
ny viden blev optaget. Et smut forbi Grejsdalens
Efterskole dannede rammen om madpakkespisning og vikingelege i hallen.
Hele ugen emmede af glæde, forventning, læring,
fællesskabende oplevelser. Tak til alle børn og
voksne for en fantastisk uge.
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Fredens Kirke
KATTEN BLEV SLÅET AF TØNDEN
Tirsdag d. 22. februar inviterede vi indenfor til fastelavnsgudstjeneste. En festlig aften hvor børn og voksne var med
til gudstjeneste, tøndeslagning og fællesspisning. Børnene
lavede flotte fastelavnsris, de kunne tage med hjem.
Tak til alle, der bidrog til en skøn aften!

KIRKERNES FAMILIEFEST
Lørdag d. 9. september kl. 10.00-13.00
Kirkernes Familiefest er et nyt tiltag, hvor kirkerne i Herning
vil samarbejde om en fælles familiefest på Torvet foran Herning Kirke.
Dagen kommer til at byde på masser af børneaktiviteter
rundt på Torvet, gratis kaffe, saft og kage til alle. Der vil være
en flot hoppekirke og et spændende program på scenen.
Kom og vær med - Det bli’r godt!

BABYSALMESANG

Fra torsdag d. 14. september begynder et nyt forløb med
babysalmesang. Forløbet varer frem til torsdag d. 23. november (uge 42 undtaget). Det finder sted torsdage fra kl. 10.0010.45. Derefter er der hyggesnak over kaffen.
Deltagelse gratis.
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter.
Har du spørgsmål, så kontakt Gry Steensig på tlf. 21 51 75 59
eller gsl@fredenskirke-herning.dk
SOGNE NY T / MAJ-AUGUST 2017
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GUDSTJENESTER
MAJ
7.	3. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
11.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. Bededag
Konfirmation kl.10.00 Bo Gimm
14. 4. søndag efter påske - KirkeRod Se omtale
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18.	Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
21. 5. søndag efter påske
	
kl. 10.00 Bo Gimm
25.	Kristi himmelfarts dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
28. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Bo Gimm
JUNI
4. Pinsedag
kl. 10.00 Bo Gimm
5.	2. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
11. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
25. 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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JULI
2.	3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
9. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
16.	5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
23.	6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. 7. søndag efter trinitatis
	
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
AUGUST
6. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
13. 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20.	10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
27. 11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
SEPTEMBER
3. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Bo Gimm
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KIRKERODSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 14. maj, kl. 10.00, samler vi endnu engang alle gode kræfter om at skabe en
god og festlig gudstjeneste for såvel voksne
som børn. Alle sejl er sat til i det fælles projekt
og alle er værdifulde medspillere - store som
små.
Til denne KirkeRod markerer vi også afslutningen på et farverigt og spændende juniokonfirmandforløb.
Kom og vær med - det bli’r godt!
KirkeRod rundes af med en friskbagt bolle og
kaffe til alle.
KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og kan bestilles hos Taxa
på telefon 97 12 97 77, inden søndag kl. 08.30.
Kirkebilen kører også til Sognets Aften, blot
bilen bestilles inden kl. 14.00 samme dag.
KIRKEKAFFE
Medmindre andet er anført, er der gratis
kirkekaffe efter alle gudstjenester.
MORGENKAFFE OG MORGENSANG
Første søndag i måneden kl. 9.00. Organisten
inviterer til kaffe og morgensang før gudstjenesten. Her synges kendte og nye salmer og
sange. Gratis deltagelse.
(Undtaget juni, juli og august!)

MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet har konstitueret sig påny
d. 11. april 2017. Følgende er valgt i indeværende valgperiode:
Formand: Peter Hove
Næstformand: Inger Marie Svinth
Kasserer: Erna Jensen
Kontaktperson: Bodil Schou
Kirkeværge: Jakob Jakobsen
Sekretær: Frode Gimm
Menigt medlem: Betty Rams
Menigt medlem: Dorthe Krüger
Menigt medlem: Agnethe Troelsen
MENIGHEDSRÅDETS MØDER
Menighedsrådet afholder ordinært møde en
gang om måneden, undtaget i juli måned.
Møderne er offentlige.
MENIGHEDSMØDE
Menigheden indbydes til møde d. 21. maj efter gudstjenesten. Menighedsrådet vil berette
om, hvilke tiltag der er i gang, samt lidt om
kirkens økomomi.

SOGNE NY T / MAJ-AUGUST 2017
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HVORFOR MEDLEM AF FOLKEKIRKEN?
FOLKEKIRKEN SOM SAMLINGSSTED
Babysalmesangen samler landet over mødre, fædre og babyer på kryds og tværs. En rundsnak omkring kaffebordet
efter babysalmesang en torsdag formiddag i Fredens Kirke,
gav anledning til følgende input om Folkekirkens forcer og
svagheder:
Folkekirken er et godt samlingssted med plads til diversitet.
Kirken har hus- og hjerterum, og samler folk fra forskellige lag
til gode arrangementer for alle aldre. Samtidig er der plads
til forskellig grad af praksis i forhold til den enkeltes
tros udfoldelse. Dog kan Folkekirken for nogle
virke både tung og konservativ - og der kan
føles et vist pres ved at være til stede.
Som bolværk mod konservatisme og utilgængelighed er netop babysalmesangen
måske et godt tilbud. Et tilbud som fanger
de unge voksne, der måske har været væk
fra kirken i en årrække, men pga. ny livssituation søger tilbage for at give nogle traditioner
og værdier videre til deres børn - og måske sågar
også finder en tryghed i kirken i den nye rolle som forældre.
Et babysalmesangsrum, hvor pludren, sang og kirkens ånd
skaber rammen om et ugentligt fællesskab, som strækker sig
over flere måneder. Et fællesskab, der udfordres, når hverdagen efter barsel først er i gang igen; når hverdagens tempo
og mængden af ting man skal nå i en travl børnefamilie, stiger. Det bliver de forpligtende fællesskaber i skole og institutioner, som vinder mange børnefamiliers tid - og måske betaler Folkekirken i dagens Danmark, prisen. Forhåbentligt har
pusterummet og fællesskabet lagt en kim, åbnet øjne, skabt
glæde, som kan bæres med fremover.
(Tekst frit sammensat af Gry Steensig)
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HVORFOR ER JEG MEDLEM AF
FOLKEKIRKEN?

Af Helge Sander.

Kristendommen er en religion, som
jeg er født ind i. Dels var det en naturlig del af vores opdragelse, og dels
havde vi i Nygård skole i Ørre en skolelærer, som var tidligere præst og som
fortalte os bibelhistorier hver dag, når vi kom i skole. Vi sang Ingemanns og Grundtvigs morgensalmer.
Det var en fast bestanddel af skoledagen.
Og vi var meget optaget af bibelhistorie,
fordi vores lærer var en god fortæller. På
en måde kan man sige, at kristendommen blev fortalt ind i mig, så der var ikke
så meget at tvivle på.
Vi bad også Fadervor, både i skolen og
derhjemme. Vi lærte de ti bud og kunne
profeterne og Jakobs-sønnerne på remse.
Og vi fik lært Jesu lignelser og Palæstinas geografi.
I Nygård skole var det strengt forbudt at bande. Hvis vi
gjorde det, kom vi i skammekrogen og skulle spise et stykke
sukker !!!
Min far var i en periode formand for menighedsrådet, og vi
kom rimelig tit i kirke. Vi kendte præsten, og vi var glade for
ham. Min søster og jeg blev konfirmerede som en selvfølge.
Vi sagde ja uden at tøve. Det var en stor dag.
Jeg har sågar prøvet at prædike i folkekirken som lægmandsprædikant. Det var spændende at prøve - men jeg tror, at
jeg var bedre på Folketingets talerstol ! I Folketinget sad jeg
i kirkeudvalget (og kulturudvalget) i alle mine 25 år på Christiansborg - minus de otte år, hvor det var umuligt, fordi jeg
var minister...
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4. MAJ FEST
TORSDAG D. 4. MAJ KL. 18.00-21.00

Aftenen begynder med spisning kl. 18.00-18.45. Kl. 19.00 får
vi besøg af Carola Pedersen fra Vorgod, som vil fortælle om
sin opvækst i det tidligere Østtyskland. Hun skriver om sig
selv:

Mit navn er Carola Pedersen. Jeg er født i Østtyskland og
opvokset under den kolde krig i en helt almindelig østtysk
familie. Mit foredrag er en meget personlig og underholdende fortælling om, hvordan jeg oplevede min barndom i
DDR. Med mange små historier og nogle billeder sætter jeg
lidt kulør på det liv vi levede bag muren - et liv som mange
forestiller sig i grå og sorte nuancer.

Undervejs i foredraget er der kaffe og aftenenen sluttes af
med lystænding i Mindeparken.

Tilmelding til spisning på:
Tlf. 2446 0030, kirken@fredenskirke-herning.dk eller på tilmeldingsseddel i våbenhuset.
Pris for hele aftenenen 100 kr. eller kun kaffen 30 kr.
Tilmeldingsfrist d. 1. maj.
Der kan betales med kontanter.

Jeg fortæller om, hvordan det har været at vokse op i en stat
uden ytrings- og rejsefrihed. Statssikkerheden og det politiske system er også et emne, som er flettet ind i foredraget.
Et foredrag hvor spænding, sjov og forundring er garanteret.

SOGNE NY T / MAJ-AUGUST 2017
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ARRANGEMENTER
4. MAJ FEST

Charlotte Rørth fortæller om sin allerede udkomne bog ’Jeg mødte Jesus’,
samt sin kommende bog.
Pris 85 kr., inkl. kaffe. Billetter kan købes
på kirkens kontor

Se nærmere beskrivelse på s. 9.

HØJSKOLEDAG D. 16. AUGUST KL. 9.3015.30

PETER PLYS FOR VOKSNE D. 5. SEPTEMBER KL. 19.00

A. A. Milnes ’Peter Plys’ er historien
om en lille bjørn og hans venner: Den
flegmatiske Peter Plys, den frygtsomme
Grisling, den overaktive Ninka Ninus
osv. Aftenen bliver et kig ind i skuespillerens værksted - og et kig ind i vor
tilværelses store fortælling, ved Casper
Koch
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Der kan betales med kontanter.
CHARLOTTE RØRTH D. 13. SEPTEMBER
KL. 19.00

10

Dagen begynder med morgenandagt i
kirken og formiddagskaffe. Derefter får
vi besøg af Lisbeth Filtenborg , som vil
tale om, hvad vi bruger Luther og reformationen til i dag. Efter frokost er der
Reformation i ord og toner ved Lisbeth
Weitemeyer og musikgruppen Corde de
gioia. De vil gennem Christian III’s fiktive
hofmesterinde fortælle reformationens
historie og derigennem tegne et billede
af reformationen og dens konsekvens i
Danmark. Dagen slutter af med kaffe.
Prisen for hele dagen er 200 kr. Der kan
betales med kontanter.
Tilmelding til på tlf. 2446 0030,
kirken@fredenskirke-herning.dk eller på
tilmeldingsseddel i våbenhuset.
Tilmeldingsfrist søndag d. 13. august.
SOGNENY T / MAJ-AUGUST 2017

SOGNEUDFLUGT D. 27. AUGUST KL.
12.30-21.00

Turen går i år til Thyborøn, hvor vi skal
begynde med en rundvisning i deres
smukke kirke, som blev indviet i 2011.
Her får vi også eftermiddagskaffe inden
turen går videre til Sea War Museum
- krigsmuseum. Turen slutter af med
aftensmad på Humlum Kro, inden vi
vender næsen hjemad mod Herning
igen.
Prisen for hele dagen er 300 kr. Der kan
betales med kontanter og betalingen
sker på dagen.
Tilmelding på tlf. 2446 0030,
kirken@fredenskirke-herning.dk eller på
tilmeldingsseddel i våbenhuset. Tilmeldingsfrist mandag d. 21. august.

MUSIK I FREDENS KIRKE
MIREDO OG GOSPEL D’LIGHT TIRSDAG D. 2. MAJ
KL. 18.30

MiReDo
Kirkens kor-tilbud

BØRNEKOR OG JUNIORKOR
MiReDo er navnet på Fredens Kirkes børnekor 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

Musikken vil flyde i øregangene og sætte gang
i kroppen. MiReDo og Gospel D’Light byder til
koncert for alle. De to kor vil optræde sammen
og farverigt blande børne- og voksenstemmer.
Efter koncerten tænder vi grillen og der kan købes
pølser/brød, øl/vand.
Gratis entré.
MIREDOS SOMMERKONCERT SØNDAG D. 18.
JUNI KL. 16.00

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.

Kirkens dygtige og livfulde børne- og juniorkor vil
levere en festlig koncert, hvor alle aldre er velkomne. Vi skal denne eftermiddag nyde korenes sang
og så skal vi selvfølgelig synge sammen.
Gratis entré.
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NYT MISSIONSPROJEKT
BØRNEHJEM FOR HANDICAPPEDE, FORÆLDRELØSE BØRN I UVIRA, D.R. CONGO
Trinitatis søndag d. 11. juni begynder vores nye missionsprojekt.
Brødrekirken i distrikt Kivu Sud i den nordøstlige del af D.R. Congo, har i
samarbejde med Brødrekirkens menigheder i Uvira påtaget sig ansvaret
for 340 forældreløse, handicappede børn fra området. De fleste bor hos
familier i menighederne men nogle bor på børnehjem.
Brødremenighedens Danske Mission, BDM, har i samarbejde med lokale
Brødrekirker bygget børnehjemmet i Uvira. Det består af fem huse med
plads til 12 børn i hvert hus.
Lokalitet:
Børnehjemmet ligger i kystområdet ved Tanganyikasøens nordlige ende,
grænsende op til Burundi og ca. 100 km sydpå mod Kalemie.
Området var indtil 2009 præget af borgerkrig, hvorunder en del af befolkningen flygtede til Tanzania. De skiftende forhold under snart regeringsstyrker og snart oprørsstyrker udmarvede civilbefolkningen, og krigen
efterlod mange forældreløse og traumatiserede børn og unge. Fattigdommen i området er meget stor.
Projektet:
Børnehjemmet ligger ved en landsby langs kysten syd for Uvira. Det rummer op til 60 børn fordelt på fem huse. Til hvert hus er knyttet en husmor,
som har ansvaret for den daglige drift, madlavning etc.. Men børnene
hjælper naturligvis til!
Ideen bag projektet er dels at aflaste de i forvejen fattige og belastede
familier, som har taget forældreløse børn til sig, og dels at give disse børn
mulighed for mad, en seng, tøj og ikke mindst skolegang. Derfor har BDM
også bygget en skole tæt på børnehjemmet med plads til børnehjemmets og en del af landsbyens/områdets mange børn og unge. Der er i alt
ca. 300 elever på skolen. I nær tilknytning til skolen har BDM også bygget
en sundhedsklinik for landsbyens befolkning. Pengene til byggeriet af
både skole og sundhedsklinik er doneret af to private danske virksomheder.
Udgifter til driften af børnehjemmet for forældreløse, handicappede børn
og unge bæres i nogen grad af menighederne selv gennem donationer
og dens aktive engagement i mange små indtægtsgivende projekter.
BDM har påtaget sig et medansvar for at skaffe midler til børnehjemmets
drift. Og missionær Knud Elmo Knudsen, Kipili, Tanzania, besøger børnehjemmet, skolen og klinikken et par gange om året.
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