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Eftertanken
Af: Sognepræst Britta Hald Vestergaard
Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed….
Ordene her er fra en af Bennys Andersens genistreger indenfor hans forfatterskab. Hvis vi lukker øjnene og nynner sangen – kan vi måske
være så heldige at genkalde os et billede af den
folkekære Povl Dissing, som lægger melodi og
stemme til sangen.
Sangen har stor aktualitet i disse dage, hvor
havearbejdet, hos mange, får en ekstra høj prioritering: Buske og roser klippes ned, jorden
vendes og altankassen plantes til med forårsblomster. Jordens kulde erstattes af solens varme, og naturen åbner sig synligt dag for dag.
For kort tid siden fejrede vi påsken og dens
begivenheder. Salmedigter, Holger Lissner har
skrevet en fin påskesang, som kan synges på
samme melodi som Benny Andersens forårssang, og som kan ses som en fin forlængelse af
Benny Andersens sang. I sangen lyder det:
Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves….
Alting springer ud. Livet i naturen folder sig ud
på ny – lyset og varmen insisterer på at være til
stede og bryde med mørket og kulden. Mørke
vendes til lys. Kulde erstattes af varme.

Her i Danmark er vi heldige, at vi lever med
årstidernes skiften. Rundt omkring os i haven,
i parken eller ved søen, udspiller sig det samme scenarie hvert år: Naturen lukker ned, når
efterårets mørke kommer - går i dvale hen over
vinteren – for så igen i foråret at sprudle af liv
ved at genopstå i flotte farver, træer og buske
lyser og stråler af liv og kraft – klar til livet på ny.
Vores natur fortæller på den måde hvert eneste
år den fineste påskefortælling: Mørke og kulde
bliver til lys og liv. Det er netop, hvad vi hører i
påskens fortællinger: Jesus dør, bliver begravet
og på tredje dag bliver han oprejst fra døden til
livet. Mørke blev til lys med den opstandelse.
Livet sejrede over døden.
Dermed bliver påskens glade budskab, at Gud,
med dén opstandelse, viste sin store kærlighed
til alle mennesker, vendte mørke til lys – død til
liv. Her slog han fast, at kærligheden fra Gud
selv rækkes ud til os alle! – Lad os række den
kærlighed videre til de mennesker, vi lever vort
liv med – så kan vi være med til at lade livet
springe ud og sprudle på ny – understreget af
Holger Lissners ord:

Og når Gud giver liv
og gør det underfuldt og grønt,
bliver det påske og opstandelse
og skønt!
Glædelig opstandelse og glædeligt forår!
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Børn og unge
Kirkernes Familiefest på Torvet
Lørdag d. 10. september, kl. 10:00-13.00

Kom til en skøn og festlig familiehygge på Torvet.
Torvet bliver fyldt med masser af
børneaktiviteter, en Noahs Ark
hoppeborg og børnetraileren fra
KFUM og KFUK er fyldt med sjove
aktiviteter, leg, gøgl og forkyndelse.
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
Vi vil til Børnesalmesang synge, danse, sanse, hygge og
lege sammen

Tilmelding kan ske på www.fredenskirke-herning.dk, under aktiviteter eller kontakt Kirsten Kammersgaard på
24 26 00 30

Legestue

Mandage kl. 10.00 (lukket i skolernes ferier)
Sted: Konfirmandlokalet i kirken
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
1. 2. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
3. Fødselsdagsgudstjeneste
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
4. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00 - Se omtale
8. 3. søndag efter påske
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
12. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
13. Bededag
Konfirmation kl. 09.00
Alex Dahl Nielsen
Konfirmation kl. 10.30
Alex Dahl Nielsen
15. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
19. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
22. 5. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. Kristi himmelsfarts dag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
29. 6. søndag efter påske
kl. 10.00 Gotfred Larsen
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Juni
5. Pinsedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
6. 2. Pinsedag - Fællesgudstjeneste
udendørs ved Hedeager Kirken
kl. 10.00
12. Trinitatis søndag
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
19. 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
26. 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
Juli
3. 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
10. 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
17. 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
24. 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
31. 7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
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Fødselsdagsgudstjeneste

August
7. 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
14. 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
21. 10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard
28. 11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

Tirsdag d. 3. maj, kl. 10.00
Vores kirkekanin, Frederikke, inviterer alle børn i
børnehaver, dagplejer og legestuer til en festlig
formiddag, hvor vi skal fejre kirkens fødselsdag.
Alle, der har lyst til at deltage, er meget velkomne!

Hverdagsgudstjeneste

Onsdag d. 4. maj, kl. 17.00
I år flyttes hverdagsgudstjenesten i denne uge fra
torsdag til onsdag, så den ligger umiddelbart inden vores 4. maj fest. D. 4. maj ser derfor sådan ud:
17.00 hverdagsgudstjeneste
17.30 mulighed for spisning (husk tilmelding)
19.00 Foredrag ’Mellem løgn og overlevelse
v/ Birgithe Kosovic

Morgensang

September
1. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
4. 12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 Britta Hald Vestergaard

Organisten inviterer anden søndag i maj og anden
søndag i juni 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

Forbønsgruppe

Fredens Kirkes forbønsgruppe tager imod ønsker om forbøn. Forbønnen finder sted hjemme
hos den enkelte forbeder. Bedeemner eller ønske
om forbøn kan rettes til koordinator Frode Gimm
på mail frode.gimm@gmail.com eller på telefon
40355814. Henvendelse kan finde sted både med
navn og anonymt.

Nyt Missionsprojekt

Fredens Kirkes nye Missionsprojekt præsenteres
søndag d. 12. juni, efter gudstjenesten.
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Nyt fra menighedsrådet
MENIGHEDSRÅDET?
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der på
demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer, og af sognets
præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådsarbejdet

handler om at skabe de

bedste vilkår for evangeliets forkyndelse.

Tirsdag d. 10. maj 2022, kl. 19.00
Orienteringsmøde og menighedsmøde
Menighedsrådet inviterer til møde, hvor du
kan høre mere om, hvad der arbejdes på i
menighedsrådet lige nu og hvad det kan
indebære at kunne kalde sig ’menighedsrådsmedlem’.
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I Fredens Kirke glæder vi os over at have
et engageret menighedsråd, som sammen
med menigheden bygger kirke - både mellem mennesker og fysisk.
D. 20. SEPTEMBER skal der vælges nyt menighedsråd og vi vil så gerne, at du i sognet, gør din stemme gældende. Stil op til
valg, gør dine meninger, ønsker og drømme for din kirke gældende. Sammen kan vi
arbejde på at skabe de bedste rammer for
vores lokale kirke. Valgperioden i Fredens
Kirke er 2 år.
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Velkommen til Anne

På vegne af Menighedsrådet, Kamilla
Palbjørn
Som mange af jer allerede har opdaget, har vi fået endnu et musikalsk
bidrag i Fredens Kirke. Den nye
stemme tilhører Anne Schack Steensberg og hun kommer i kirken, som
vores faste kirkesanger.

FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde
og mange gode musikalske samarbejder i fremtiden.
Velkommen til Anne.

FREDAGE 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.
Datoer: 6. maj - 20. maj - 3. juni - 10. juni (obs ulige uge) - 12. august - 26. august
Programmet ligger i våbenhuset, men kan også ses på vores hjemmeside
www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter.
SOGNENY T / MAJ - AUGUST 2022
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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

Sogneudflugt
d. 4. september, kl. 12.15-21.00

Mellem løgn og overlevelse
v/ Birgithe Kosovic

Turen går i år til Christiansfeld.

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.
Spisning (inkl. kaffe) 100 kr.
Kaffe 30 kr.
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Vi skal blandt andet besøge Brødremenighedens Kirke, Søsterhuset og
Gudsageren.
Vi får kaffe og hjemmebag undervejs og
spiser middag på Den Gamle Grænsekro på vej hjem igen.

Sognets Aften
d. 6. september, kl. 19.00

Min barndom og opvækst i Israel og
mødet med Danmark
v/ Nira Hove
Nira Hove vil fortælle om sin barndom
og opvækst i Israel. Men aftenen vil
også indeholde fortællingen om hendes møde med Danmark.

Pris for hele dagen er 300 kr.
Bindende tilmelding senest d. 28.
august på vores hjemmeside, på tilmeldingssedlen i våbenhuset eller på
24 46 00 30.
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Hun har gennem 43 år gjort Danmark til
sit hjem, men samtidig har hun bevaret
forbindelsen til familie og barndomsvenner i Israel.
Kaffen koster 30 kr.

Musik i Fredens Kirke

Det er muligt at bestille kirkebilen til alle kirkens arrangementer - tlf. 97 12 07 77

Kortur til Silkeborg d. 12. marts

50’er-koncert d. 17. maj kl. 19.30

Kirkens spirekor, børnekor og juniorkor tog d.
12. marts på en fælles kortur. Tanken var at
give alle tre kor rammerne til på kryds og
tværs at få en fælles og social oplevelse. Vi
havde en utrolig dejlig tur med glade børn
og voksne, hvor vi sammen oplevede togtur
t/r fra Herning til Silkeborg. En rigtig god tur
på Museum Jorn, hvor børnene her brugte
deres kreativitet på en anden måde end at
synge. Og god tid på legepladsen og området omkring Indelukket gav gode grin og sol
på kinderne.

En cafékoncert - fyldt med intens, nærværende musik i øjenhøjde. Der stilles caféborde op og der er mulighed for at købe
en kop kaffe eller et glas vin.
Til disse koncerter afslører vi ikke hvem, der spiller, men at der
er nogen der spiller. Vi har inviteret dygtige og aktive musikere, som vil fylde kirkerummet og tilhørere med forrygende
musik og fortælling. Musikken denne aften vil byde på melodier, som man får lyst til at høre igen og tekster, der handler
om det nære og bygger bro mellem mennesker.
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 kirkens kontor. Der
kan betales kontant eller MobilePay (81718 - mrk. 50er aften).
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Salmesangen er
ligesom Guds rige
en ammesø !
Af Anne Schack
Steenberg
Jeg er jeres nye kirkesanger her i Fredens Kirke. I har i
mange år ikke haft
nogen kirkesanger
og jeg har i lang tid ønsket at virke i den
danske folkekirke efter mange år i det
franske bl. a. i den lutherske kirke dèr.
Jeg er uddannet hos Nathalie Bernardoni, forskningsdirektør hos CNRS (et internationalt forskningcenter i Grenoble)
og specialiceret indenfor sangen. Men
jeg kan også takke Lise og Jørn Esbjerg,
Tarm, Erik Riis-Olsen fra VGT, Miriam Maragno og Marie des Neiges fra Grenoble,
familien Munk fra LMH, Hillerød foruden
flere undervisere indenfor klaverspil og
musikteori. Desuden har jeg sidst virket
som kirkesangerafløser i Skjern.
Tak for jeres nærvær og sang !

Orienteringsmøde
Tirsdag d. 10. maj 2022, kl. 19.00
Menighedsrådet afholder orienteringsmøde om det kommende valg til menighedsrådet (valgforsamling) som finder
sted her i Fredens Kirke 20. september
2022.
Orienteringsmødet afholdes sammen
med det årlige menighedsmøde, som er
et led i menighedsrådsarbejdet. Ved mødet vil der blive orienteret om det kommende års budget, samt aflæggelse af
regnskab for det forgangne år.
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