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ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE
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Kordegne-kontoret ved Jette Neesgaard Sørensen og Laila Nielsen
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Alex Dahl Nielsen
Kontor i Fredens Kirke
Sjællandsgade 34
7400 Herning
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adni@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag. Dog bedst tirsdag-fredag mellem 11.30
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Britta Hald Vestergaard
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ORGANIST
Dario Andreella
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: Fredens Kirke

INDLEVERING AF MATERALE
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af SogneNyt
(september-december) er d. 1. december 2021.
Materiale indleveres på mail:
gsl@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
Af: Sognepræst Britta Hald Vestergaard
Sommervarmen lå over engen, solen skinnede fra
en skyfri himmel, cyklerne var nypumpede, stilheden fyldte den lille ø, hvor vejene er smalle og
trafikken stille og rolig. Græsset stikker lidt, da vi
sætter os med vores termokaffe og kiks. Men hvor
er det dog skønt. Det er Danmark, det er sommer,
det er farverigt og det giver en følelse af en lykkedag på jorden.
Lige ved siden af, hvor vi sidder, lyser grøftekanten
op i flotte farver. Ja, faktisk er de yderste 5 meter
fra marken ud til vejen fyldt med vilde blomster –
sået af betænksomme folk, som gerne vil give os
alle noget flot at se på. Folk, som gerne vil hylde
insekt-livet, og som gerne vil skønne på naturen og
al dens skønhed.
Blomsterbræmmen, som er mange steder på den
lille ø, giver stof til eftertanke: For insekterne er den
et skatkammer af dufte og nektar.
For de mennesker, som har sået den, er den udtryk
for lysten til at gøre noget ekstra for nogen og noget. For de mennesker, som kører forbi, er den et
flot syn. For de mennesker, som stopper op og sætter sig i den, giver den oplevelsen af at opholde sig
midt i en oase. Jeg tror, det er sundt at sidde dér.
Jeg tror, det giver noget til sjæl og legeme, at stoppe op, lade pulsen falde, og bare nyde at være lige

dér – midt i blomsterbræmmen.
Rundt om i Danmark findes der mange skønne steder, hvor man kan sætte sig, lade sig inspirere og
nyde at sidde netop lige dér.
På Sjællandsgade her i Herning er der netop sådan
et sted: Fredens Kirke! – Vores kirke!
Efter en længere periode med corona, ombygning,
håndværkere alle vegne, byggerod og alternative
lokaliteter til kirkens aktiviteter – så er vi klar til
igen at finde hverdagen og helligdagen sammen!
Kom ind og nyd kirkerummet. Nyd det fine nye lysindfald, som sætter alteret og livstræet i et helt
nyt perspektiv. Nyd de nye vinduer, som hver søndag formiddag giver lyset fra øst mulighed for at
fylde kirkerummet.
Lad os sammen fylde kirken med fællesskab, fællessang, lade ordet skabe, hvad det nævner og lade
evangeliet få rum hos os og fylde sind og tanker
hos os. Lad os pleje vores egen ”bræmme-oase”
her midt i byen. Jeg tror, det giver noget til sjæl og
legeme, at stoppe op, lade pulsen falde, og bare
nyde at være lige dér – midt i evangeliets centrum.
Vel mødt til Fredens Kirkes genåbningsfest den
19.9.21 – som også er vores høstgudstjeneste.
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Børn og unge
MINIKONFIRMAND
TIRSDAG EFTERMIDDAGE 7. SEPTEMBER - 5. OKTOBER
STED: FREDENS KIRKE
HVEM: 3. KLASSERNE PÅ HERNINGSHOLMSKOLEN
Minikonfirmand-forløbet er et tilbud fra Folkekirken for de
børn, der går i 3. klasse. Vi skal på opdagelse i kirken og lære
den meget bedre at kende og finde ud af, hvad der egentlig
foregår. Vi skal høre historier, være kreative, lege, hygge og
have det sjovt! Hver gang vil vi begynde med at få lidt at spise
og drikke. Det er gratis at deltage.
Tilmelding kan ske på www.fredenskirke-herning.dk, under
aktiviteter eller kontakt Gry Steensig på 21 51 75 59.

BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10.00-10.45
FORLØB: D. 28. OKTOBER - 16. DECEMBER 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. Kom og giv dit barn en musikalsk start på livet! Det er gratis at deltage.

Tilmelding åbner d. 11. oktober kl. 9.00.
Tilmelding kan ske på www.fredenskirke-herning.dk, under
aktiviteter eller kontakt Gry Steensig på 21 51 75 59
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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
SEPTEMBER
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. 14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
9. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. 15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
16. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
19. 16. søndag efter trinitatis.
Høstgudstjeneste og Genåbningsfest
kl. 10.00 Biskop Henrik Stubkjær og
kirkens præster
23. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
26. 17. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
30. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
OKTOBER
3. 18. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
7. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
10. 19. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
6

14. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
17. 20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. 21. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
31. 22. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
NOVEMBER
4. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
7. Alle helgens dag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen og
Britta Hald Vestergaard
11. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
14. 24. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
18. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
21. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
28. 1. søndag i advent - KirkeRod
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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DECEMBER
2. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
5. 2. søndag i advent
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
7. Julegudstjeneste for børn
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
9. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
12. 3. søndag i advent
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
19. 4. søndag i advent
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
24. Juleaften
kl. 14.00 Britta Hald Vestergaard
kl. 15.30 Alex Dahl Nielsen
25. Juledag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 2. Juledag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Britta Hald Vestergaard

HØST- OG GENÅBNINGSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 19. SEPTEMBER, KL. 10.00
En festlig gudstjeneste for alle aldre. Biskop Henrik Stubkjær medvirker sammen med kirkens præster.
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 7. 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 gudstjenesten deltager begge sognets præster.
KIRKEROD - ADVENTSGUDSTJENESTE - FREDSLYSET
SØNDAG D. 28. 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. Alle
gode kræfter samles i en KirkeRodsgudstjeneste.
JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN
TIRSDAG D. 7. DECEMBER, KL. 10.00
Frederikke, vores kirkekanin, indbyder alle børn i børnehaver, dagplejer og legestuer, til at fejre julegudstjeneste.
SANG- OG MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 19. DECEMBER, KL. 10.00
En gudstjeneste fuld af sang, musik og læsninger.
Kirkens kor medvirker.
MORGENSANG
Organisten inviterer anden søndag i oktober og november kl. 9.00-9.50 til rundstykker og morgensang. Vi synger både nye og kendte salmer og sange. Alle er velkomne! I gudstjenesteplanen vil morgensang være markeret
med en kaffekop
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
OMBYGNING OG RENOVERING
Af Erna Jensen
Lokalerne i Fredens Kirke var efterhånden blevet for ”små” til at kunne rumme de aktiviteter
og antal ansatte, vi havde. Der var simpelthen
pladsmangel og mange ting trængte i den
grad til at blive renoveret. Så efter flere forskellige tiltag igennem årene nedsatte menighedsrådet i forsommeren 2017 et udvalg, der skulle
forsøge at gøre sig nogle tanker og ideer om,
hvorledes tingene kunne gøres anderledes og
imødekomme de behov, der var.

herunder få stiftets godkendelse heraf samt
finde de økonomiske midler hertil.
I juni 2018 fik vi tilsagn fra provstiet om, at vi
måtte gå i gang ud fra en økonomisk ramme
på 13.2 mio.kr.
I mellemtiden er denne beløbsgrænse blevet
hævet et par gange, da der er stedt uforudsete
ting til – herunder det væsentligste: Vi har også
fået nyt tag på hele kirken.

Vi allierede os i den
forbindelse med arkitekt
Tina Kvist Martinsen som
”sparring” og for at hun
kunne hjælpe os med
at konkretisere i ord og
tegning hvad der kunne
realiseres inden for det
realistiske (økonomi) og
hvad der samtidig i videst
mulige omfang kunne
opfylde vore ønsker og
behov.
I foråret 2018 havde vi således ”foretræde” for
provstiudvalget – hvor vi forelagde vore tanker, ønsker og behov – samt hvad vi anslog, det
ville koste økonomisk. Provstiudvalget anerkendte ”vores behov” og arbejdede konstruktivt, for at det kunne bringes til udførelse 8

Herefter er der nu gået 2-3 år med udførelse af
opgaven. – En periode der har budt på mange
udfordringer, sværdslag og prøvelse af vores
tålmodighed – men som også har været spændende, set i lyset af, at vi kiggede fremad og

SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2021

glædede os til de nye lokaler og
muligheder.
Vi er nu næsten ”færdige” – og glæder
os over resultatet. – Og heldigvis får vi
også mange positive tilkendegivelser
herpå, fra folk der kommer i kirken, så
det er dejligt!
Nu er tiden så kommet til, at vi gerne vil
markere afslutningen af byggeriet og
renoveringen med en officiel genåbning af kirken ( 19. september 2021 - se
nærmere herom andet sted i bladet).

HOSPITALSKIRKEN I GØDSTRUP
Inden længe rykker
patienterne ind på
Regionshospitalet i
Gødstrup, mens hospitalerne i Herning
og Holstebro lukker.
Som noget nyt rummer Regionshospitalet i Gødstrup også
en
Hospitalskirke.
Hospitalskirken bliver et åndehul midt i det stress, kaos, glæde
og sorg, der kan være på et hospital og vil
være åbent 24 timer i døgnet.
Det er arkitektfirmaet Friis & Moltke, der har
tegnet kirken, mensstenhugger Laila Westergaard har stået for udsmykningen.

SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2021

9

ARRANGEMENTER

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

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

Sogneudflugt til Skjern Enge, Lønborg,
Hvide Sande og Ringkøbing
Vi skal på en guidet bustur til Skjern
Enge, samt en rundvisning i Lønborg
Kirke. Kaffen indtager vi i Lønborg
Missionshus, inden vi kører videre til
Fiskeriets Hus i Hvide Sande.
Vi slutter af med at spise aftensmad på
Hotel Ringkøbing.
Vær venligst opmærksom på, at der er
foretaget ændringer i programmet i
forhold til tidligere udmeldt.
Pris for hele dagen 300 kr.
Bindende tilmelding senest d. 27.
august på kirkens hjemmeside, på
tilmeldingssedlen i våbenhuset eller på
tlf. 2446 0030.

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.

hjælper vi hinanden, når vi mister?
Sorgen er ikke kun en fortælling om det
vi har mistet, men i lige så høj grad om
det, vi aldrig kan miste. Døden afslutter
et liv - ikke en relation. Sorg er kærlighedens pris.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

SOGNETS AFTEN
D. 5. OKTOBER, KL. 19.00

ADVENTSFEST
D. 7. DECEMBER, KL. 19.00

I skal se og se... v/ Jens Rothmann
Sognepræst i Barslev-Ejby taler over
emnet: I skal se og se... En fortælling
om, da Jesus gik til filmen.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

”Da jeg var lille, og landbruget var stort,
og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark - og så lidt om advent”
v/ Jørgen Gleerup.
Præst, guitarist og sanger Jørgen Gleerup tager os med gennem en række
erindringsbilleder fra livet på landet
i 1950’erne og 60’erne - krydret med
tidens viser og sange.
Efter talen og kaffen vil der være amerikansk lotteri til fordel for menighedsplejen, som uddeler julehjælp i sognet.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Kl. 17.30 Fællesspisning. Prisen er 100 kr.
pr. person og tilmelding skal på tlf 24 46
00 30 eller på seddel i våbenhuset.
Tilmeldingsfrist d. 30. november.

SOGNETS AFTEN
D. 2. NOVEMBER, KL. 19.00

SOGNETS AFTEN
D. 7. SEPTEMBER, KL. 19.00

Sangaften v/ Erik Sommer
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Sorghjælp er huskehjælp v/ Ole Raakjær
Sorghjælp er huskehjælp, understreger
hospicepræst Ole Raakjær. Hvordan
SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2021

MUSIK I FREDENS KIRKE
KONCERT
D. 12. OKTOBER, KL. 19.30

KONCERT
D. 23. NOVEMBER, KL. 19.30

Blokfløjtenist Clara Guldberg Ravn
Til aftenens koncert, som hedder “Og
evigheden inden for en time” præsenterer Clara Guldberg Ravn musik,
der spænder over 700 år. Titlen er et
citat fra William Blakes digt om, hvorledes man kan se og mærke det helt
store i det mindste; hvordan man kan
se hele verden i et sandkorn, og hvordan man kan mærke evigheden inden for en time. Koncerten er støttet
af Slot- og Kulturstyrelsen.

ExpandingCanvas
Oplev Juleevangeliet opført af ExpandingCanvas. Gennem billedkunst og
musik på samme tid. Mens billedkunstner Karen T maler sig gennem
Juleevangeliet, projiceres maleriene
videre op på et stort lærred/kirkehvælving. Musikperformer Tine Skau
og slagtøjsspiller Kai Steengaard interagerer på samme tid med deres
musik, og billede og lyd smelter sammen i en farvestråelnde fortælling.

Gratis entré.

Gratis entré.

FREDENS KIRKES KORARBEJDE
Spirekor (0.-2. klasse)
Børnekor (3.-4. klasse)
Juniorkor (5. klasse og opefter)
Voksenkor
Yderligere information og tilmelding på kirkens hjemmeside
SOGNENY T / SEPTEMBER - DECEMBER 2021
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GENÅBNINGSFEST
D. 19. SEPTEMBER KL. 10.00-14.00

I Fredens Sogn kan vi glæde os over en flot om- og tilbygning. Til genåbningsgudstjenesten
medvirker begge kirkens præster, samt Biskop Henrik Stubkjær. Under og efter gudstjenesten vil der være aktiviteter for børn og unge. Efter gudstjenesten vil der være ’kirken i
billeder og tale’, samt en let frokost. ALLE ER VELKOMNE!

Der er tilmelding til frokosten
Tilmelding kan ske på tlf. 24 46 00 30, på tilmeldingsseddel i våbenhuset eller på kirkens
hjemmeside under Aktiviteter. Tilmeldingsfrist d. 8. september.
FREDENS KIRKE - SJÆLLANDSGADE 34 - 7400 HERNING - TLF 24460030 - WWW.FREDENSKIRKE-HERNING.DK

