FREDENS KIRKE
Sognenyt 							Januar-april 2022

Gudstjenester
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Menighedsrådet

Børn og unge

Sognets aften

FREDENS KIRKE
Sjællandsgade 34
7400 Herning
tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
www.fredenskirke-herning.dk
Telefontid tirsdag-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
Østre Kirkevej 1
7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
jns@km.dk eller lni@km.dk
Kontortid mandag - fredag 9.00-13.00, samt torsdag 15.00-17.00
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
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SOGNEPRÆST
Britta Hald Vestergaard
Kontor i Fredens Kirke
Sjællandsgade 34
7400 Herning
Tlf. 24 46 40 30
brv@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag.
KIRKETJENERE
Marianne Møller Jensen og Egon Tolstrup
Tlf: 30 33 03 06
kirketjener@fredenskirke-herning.dk
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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: Vintergæk

INDLEVERING AF MATERALE
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af SogneNyt
(maj-august) er d. 30. marts 2022.
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.

SOGNENY T / JANUAR - APRIL 2022

Eftertanken
Af: Sognepræst Alex Dahl Nielsen

Vaccination og DÅB
Hvad i alverden har vaccination, som forebyggelse
bl.a. af corona – hvad har vaccination og Dåb med
hinanden at gøre?
Svaret er ganske enkelt. Ikke det mindste!
Alligevel har de noget til fælles. Ret forstået bringer begge beskyttelse – et værn.
Corona-vaccinationen bringer langt på vejen beskyttelse mod en ondartet virus, som rigtig mange mennesker blev ramt af og stadig bliver. Nogle
med langtidsvirkende gener til følge. For andre
blev det sygdommen, der fulgte dem ind i døden.
Rigtig mange af os er vaccineret for at beskytte os
selv, men samtidig har vi indirekte været med til at
værne og tage ansvar for andre. Alligevel har ingen
af os fuldstændig sikkerhed for ikke at rammes af
den ”onde” corona og dens mutationer, men hævder eksperterne, så afværger vaccinationen de
værste sider af sygdommen.
Den kristne dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn er ikke en ”gave” som samfundet
skænker os gratis som corona-vaccinationen, men
det er en gratis gave fra Gud, som vi ligesom vaccinationen frit kan tage imod eller lade være.
Dåben er også et værn – et værn, der ligesom vaccinationen ikke er synlig for vore fysiske øjne. Dåben er ikke kun virksom på lånt tid, den holder livet
ud og rækker ind bag døden. Dåben skal aldrig gøres om. Dåben er en uendelig værdifuld gave, som

bringer os noget godt, og rækker os et fast holdepunkt for tryghed i tilværelsen.
Dåben er ikke en ”guardian angel”, som beskytter
mod alt, så vi helt undgår sygdom, ulykke og modgang. Men ved dåben møder vi Guds handling
med sit elskede menneske. Dåben vil bekræfte os
i, at vi gennem alt vi måtte møde, stadig må være i
Guds hånd. I dåben fik og får det døbte menneske
lov til at blive og kaldes et Guds barn – et forhold,
en relation som intet - selv den hårdeste modgang,
kan rive det døbte menneske ud af.
Her under de lange nedlukninger i coronatiden,
var der mennesker, der ellers ville have bragt deres
barn til dåben, som blot lod det navngive i situationen. Mange har lykkeligvis fulgt op og påtaget
sig ansvar for at deres elskede barn, som de kun
ønsker alt det bedste for, nu er blevet døbt.
Skulle du læser være én af dem, som ikke har fået
dit barn døbt grundet corona eller andet, så skal
der her fra Fredens kirke lyde et stort og klart:
Velkommen til dåb med dit barn, stort eller lille – ja
også du, som ikke blev døbt som barn, er meget
velkommen!
Vi ønsker at møde dig og jeres børn lige dér, hvor
I er, så alle børn og voksne trygt kan modtage den
rige gave at blive et Guds barn i dåben og være
i Guds hånd gennem alt – værnet mod aldrig
at være helt alene i tilværelsen – at høre til, høre
hjemme hos Gud.
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Børn og unge
Fastelavn og dåbsdagsfejring
Søndag d. 27. februar, kl. 10:00

Denne søndag har vi to gode ting at fejre.

For det første er det fastelavnssøndag og det skal vi
fejre i Fredens Kirke. Små, lidt større og de helt store er
velkomne - også udklædte, hvis de har lyst. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, hvor alle er velkomne.
Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten.
For det andet bliver alle de børn, der for ca. fire år siden
blev døbt i Fredens Kirke, inviteret til at deltage denne
dag. Her vil vi sammen som menighed være med til at
give dem en god og festlig dåbsdagsfejring i den kirke,
de er døbt i.
Efter en festlig gudstjeneste, er der tøndeslagning i menighedssalen, samt fastelavnsboller og kaffe til alle.
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Fredens Kirke
Babysalmesang

Onsdage kl. 10.00-10.45
Forløb: D. 26. januar - d. 23. marts
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. 5. januar kl. 9.00.
Tilmelding kan ske på www.fredenskirke-herning.dk, under aktiviteter eller kontakt Gry Steensig på 21 51 75 59

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
Januar
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Britta Hald Vestergaard
2. Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
6. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
9. 1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
13. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
16. 2. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
23. 3. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
27. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30. 4. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Februar
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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13. Søndag Septuagesima
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
20. Søndag Seksagesima
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. Fastelavns søndag - KirkeRod
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
Marts
3. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
6. 1. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. 2. søndag i fasten
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
17. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
20. 3. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
27. Midfaste søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
31. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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April
3. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
7. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
10. Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
14. Skærtorsdag
kl. 19.00 Britta Hald Vestergaard
15. Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
17. Påskedag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
18. 2. Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
23. Konfirmation
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. 1. søndag efter påske
Konfirmation kl. 09.00 Britta Hald
Vestergaard
Konfirmation kl. 11.00 Britta Hald
Vestergaard.
28. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
Maj
1. 2. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Kirkerodsgudstjeneste - Fastelavn og
dåbsdagsfejring

Søndag d. 27. februar, kl. 10.00
Sammen vil vi holde KirkeRodsgudstjeneste.
Børn, unge, voksne og ældre. Gudstjenesten er
for alle. Det bliver festligt med en gudstjeneste,
hvor vores kor medvirker, og hvor vi markerer
dåbsdagen for de børn, der blev døbt for ca. 4
år siden.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, kaffe
og fastelavnsboller.

Skærtorsdagsgudstjeneste

Torsdag d. 14. april, kl. 19.00
Skærtorsdag: Aftenen, hvor vi er nået dér til i
påskedagene, hvor Jesus spiser påskemåltid
sammen med sine disciple. - En aften, der får
afgørende betydning for dem, der var til stede,
og for os, der lever i dag – da netop den aftens
begivenheder har stor indflydelse på, hvordan vi
fejrer gudstjeneste her i Fredens Kirke – og ud
over hele jorden – den dag i dag.
Kom og vær med til en gudstjeneste, som omhandler lige præcis den dags begivenheder – og
hvor vi sætter fokus på det at have et spisefællesskab med hinanden.
Velkommen til alle til en stemningsfuld Skærtorsdagsgudstjeneste.

Morgensang

Organisten inviterer anden søndag i måneden
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
Inspirations-/Temadag
Af Inger Marie Svinth
Vi i Menighedsrådet og personalet ved Fredens kirke har sammen haft en inspirations-/
temadag lørdag den 20. november.
Lektor, ph.d. Michael Nørager hjalp os godt igennem dagen og kom med et oplæg og satte
os i gang med at reflektere over vores opgave
som kirke, samt dialogens kunst og udfordring.
Temaet for dagen var at bevare og videreudvikle arbejdsglæde. Baggrunden var at gøre noget
godt for arbejdspladsen og os selv, være i dialog
og i relation med hinanden.
Vi tog udgangspunkt i overvejelsen af, hvad vi
skal som kirke og hvordan vi fortsat udvikler et
godt arbejdsmiljø, der understøtter det.
Hertil var der 4 fixpoints:
Dialog
Hvad er vores vigtigste opgave som kirke?
Samarbejde og relationer
Dannelse og kultur
”Menneskeheden største bedrift er sket ved at
tale sammen og de største nederlag ved ikke
at tale sammen” (citat Stephen Hawkings).
I dialogen er det vigtigt at have ” et nysgerrigt
samvær”. Dialog er en nysgerrig undersøgelse,
hvor vi aktivt gør brug af hinandens forskellige
syn på verden i en stræben efter at blive klo-
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gere på noget, der er væsentlig for os.
Der er forskellige dialogformer som kan ende
i nye løsninger, nye muligheder og nye indsigter. Meningen med samarbejdet er de skabende fællesskaber og relationer.
Det der skaber mening, er selve samarbejdet
og det opnår vi som medskabende af et godt
arbejdsmiljø
Alle får det bedre når du har det godt – du får
det bedre når andre har det godt.
Vi kan mærke andres smerte, sorg og glæde
samt stemninger og vi udsender energi/vibrationer positive som negative. Begge former for
energi/vibrationer vil påvirke os selv og vores
omgivelser.
Det kræver dannelse for at få samarbejde til
at lykkes. Dannelse er ifølge H.G. Gadamer en
højnelse til ”humanitet i kultur”. Det betyder at
man bruger sine evner til uselvisk at handle så
samarbejdet bliver godt. Handler, så det tjener
til løsninger, som er værdifulde og kommer
fællesskabet til gode.
Dertil kan enkle spilleregler, som alle kender til
være med til at styrke samarbejdet. Arbejdet
med at blive endnu bedre til at være kirke og
arbejdsplads er godt i gang.
Vi havde en rigtig dejlig dag.
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Herning Kirkehøjskole forår 2022
Mød forfatterne bag de succesfulde
TÆNKEPAUSER
8. januar i Fredens Kirke
Sjællandsgade 34, Herning
Gert Tinggaard Svendsen
Tillid
5. februarpå Herning Friskole
H.C. Ørstedsvej 68, Herning
Ulrik Nissen
Ansvar
5. marts i Herning Kirkehus
Østre Kirkevej 1, Herning
Bent Nygaard
Håb
2. april i Gullestrup Kirke
Løvbakkevej 9, Herning
Anne Marie Pahuus
Kærlighed
Oplysninger om os:
Herning Kirkehøjskoles foredrag arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra Herning
Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.
Et enkelt foredrag koster 90 kr. Hele semestret koster 275 kr.
Tilmelding og betaling enten via bankoverførsel, MobliePay eller kontant betaling ved indgangen.
Flere oplysninger på www.herningkirkehoejskole.dk eller i programfolder i ovenstående kirker.
SOGNENY T / JANUAR - APRIL 2022
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Arrangementer

Det er muligt at bestille kirkebilen til alle kirkens arrangementer - tlf. 97 12 07 77
Sognets aften
d. 4. januar, kl. 19.00

Nyt fra Mor-barn centret i Centralafrika
v/ Thore Eklund
Sundhedscentret i byen Bohong i det
nordlige Centralafrika yder en uundværlig indsats for kvinder og børn i
området. Centret drives af dedikerede
medarbejdere, der kæmper en hård
kamp med korrupte systemer i et land
med politisk kaos.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Sognets aften
d. 1. februar, kl. 19.00

Alle vil jo bare elskes v/ Thomas Bjerg
Mikkelsen
Thomas Bjerg Mikkelsen, leder af
Menighedsfakultetet i Aarhus. I 2018
udgav Thomas Bjerg Mikkelsen sammen
med Lars Irgens Petersen bogen ’Alle vil
jo bare elskes’. Lars Irgens Petersen slog
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i 2003 en anden mand ihjel. Thomas
Bjerg Mikkelsen fortæller om mødet
med Lars Irgens Petersen og bruger det
som afsæt for eftertanke over store emner som skam, skyld, tilgivelse, empati,
fremmedgørelse og ondskab.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Sognets aften
d. 1. marts, kl. 19.00

Da jeg stjal min søsters 2-krone og andre vigtige begivenheder i mit liv
v/ Søren Nielsen
Søren Nielsen, pastor emeritus, kunstformidler og sogne- og korshærspræst
i Holstebro igennem mange år. Han
fortæller om store og små, sjove og
alvorlige begivenheder i livet, der har
præget ham.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
Sognets aften
d. 5. april, kl. 19.00
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Sangaften v/ Dario Andreella
Sammen med andre ansatte i Fredens
Kirke, vil Dario lede os igennem en skøn
sangaften.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
4. maj fest
d. 4. maj, kl. 19.00

Mellem løgn og overlevelse
v/ Birgithe Kosovic
Erik Scavenius, leder af regeringen
under besættelsen, er i manges øjne
danmarkshistoriens største landsforræder. Hvor meget af sin frihed skal man
opgive for freden? Var Scavenius en
landsforræder?
Kl. 17.00 er der mulighed for at deltage i
hverdagsgudstjeneste inden spisning.
Kl. 17.30 spisning i menighedssalen tilmelding på tlf. 24 46 00 30, på
www.fredenskirke-herning.dk eller på
tilmeldingsseddel i våbenhuset.
Efter foredraget er der en kort afrundning i kirken. Aftenen sluttes af med
lystænding i Mindeparken.
Pris for aftenen med spisning er 100 kr.,
og kun for kaffen 30 kr.

Musik i Fredens Kirke
Koncert d. 23. januar
Kl. 15.00

Fangekoret
Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer! Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere
indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen.
Korleder igennem 26 år, Louise Adrian,
synger med indsatte i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker.

Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet, samt information
om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om
skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og
anger.
Fri entré. Se mere på www.fangekoret.dk

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 / JANUAR - APRIL 2022

11

BAGAGERUMSMARKED

PÅ KIRKEPLADSEN D. 7. MAJ 2022. KL. 10.00-13.00.

Fredens Kirke er ansvarshavende. På markedet
har kirken en café og en stand med salg af brugte ting.
Indkomne penge fra standleje, samt al overskud
fra kirkens café- og standsalg, går ubeskåret til
kirkens missionsprojekt ’Mor-barn Centret i Centralafrika’. Sundhedcentret i byen Bohong yder
en uundværlig indsats for kvinder og børn i området. Der kæmpes en hård kamp med korrupte
systemer i et land med politisk kaos.

Det praktiske
Der må stilles op fra kl. 8.00 på dagen.
Pris pr. stand: 50 kr. pr. løbende meter
Ingen biler på pladsen efter kl. 9.45.
Bestilling af standplads: Tlf. 21 51 75 59 eller på
www.fredenskirke-herning.dk
Tilmeldingen er først gældende, når betaling er
registreret.
Tilmeldingen er bindende og går efter FørstTil-Mølle-Princippet.
Der kan betales med MobilePay på 81718 (Mrk.
’Bagagerumsmarked’ ) eller kontanter.

Folkekirkens nødhjælp
D. 13. MARTS 2022

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne. Hvert et skridt tæller d. 13. 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 24460030 - WWW.FREDENSKIRKE-HERNING.DK

