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Jul: Paraderne falder…
tidspunkt har reddet hans liv. Hans våben
falder til jorden og det fortælles, hvordan
soldaten skælvende bøjer sig ned for det
lille barn og siger: ”Herre, du den mægtige. Du er en stærk sejrherre. Du er den,
guderne elsker!”

Udrustet til tænderne
Selma Lagerlöf fortæller i en legende om
en romersk soldat, der stod uden for Betlehems port. Han var iklædt rustning og
hjelm, havde et sværd ned langs siden og
et spyd i hånden. Han var klar til kamp
i en verden fuld af krig, ja, der var ikke
meget andet end krig, der kunne fange
hans øjne. Uden for porten legede børn,
og handlende gik småsnakkende forbi.
Dem ænsede han ikke, ligesom han heller
ikke så de vidunderlige blomster på engen
nær ved. Når nogle gjorde holdt for at beundre engens liljer undrede han sig over,
at de opholdt sig ved noget så ligegyldigt.
Er alt kamp?
Det er let at spejle sig i Selma Lagerlöfs legende. Våbnene kan være mange: Viden,
der overtrumfer; urokkelige synspunkter,
skarpe holdninger og magtens sprog. Når
verden er en kampplads, så møder fjende
fjende. Mennesket bliver alene en fighter,
en kæmper, der skal besejre den anden.
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Og det kan virke som det mest naturlige
i hele verden at være bevæbnet på den
ene eller anden måde. Men når imødekommenheden og hjælpsomheden bliver
hjemløs, så længes vi efter noget andet.
For er alt kamp?
Soldatens våben falder til jorden
Selma Lagerlöf fortæller videre om, hvordan soldaten i middagsheden nægter at
modtage lidt vand fra et lille barn, selvom
han var ved at dø af tørst. Selv det lille
barn var soldatens fjende. Men han må
til sidst drikke af drengens vand. Og mødet med det lille barn kan soldaten ikke
få ud af sit hoved. På befaling følger han
efter det, for at slå det ihjel. Og da han
finder barnet i en grotte, og hæver det
store sværd over det lille barn, og skal til
at dræbe den lille fredsfyrste, så ser han
den lille drengs ansigt, og stivner. Han kan
ikke få sig til det. For han erkender, at
det ikke sømmer sig at slå dette barn ihjel,
som har villet ham det så godt, ja på et

Barnet der afvæbner
Julen handler ikke om en stor og mægtig
gud, der er rustet til tænderne, men om
det lille Jesus-barn, som ingen kan få ud
af sit hoved. Måske er det lidt tilfældigt,
om vi falder på knæ for dette barn som
Guds søn, eller nøjes med at se hen til
dette barn som et forbillede eller en profet. For os alle gælder det, at vi samles om
eller ser hen til barnet, for Jesus-barnet
afvæbner os, ligesom Selma Lagerlöfs soldat. Måske tilbeder vi ikke Jesus-barnet
som den mægtige, den stærke sejrherre,
selvom vi godt kunne gøre det, når Jesus
er Guds søn.
Men det bliver tydeligt for os med Jesu
fødsel, at verden er andet end en kampplads. Jesus blev ikke født på en kaserne
eller et palads, hvor der rustes til kamp eller hvor magtens sprog glimrer. Nej, Jesus
blev født i en afsides stald, for der var ikke
plads andre steder. Hvis Jesus er Guds søn,
så fortæller dét om Jesu himmelske far, at
han ikke har noget behov for at ruste sig
til tænderne, ikke taler magtparadernes
sprog. Men Han kom fredeligt til en ufredelig verden for at afvæbne det krigeriske
i os. Frelse os alle fra os selv. Vække hengivenhed og ømhed for hinanden.
Glædelig jul! Jacob Holm

Afsked med kirketjener
Per Risum Hansen

Tænd et lys og bed en bøn!
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974.

En kendt og vellidt medarbejder ved Fredenskirken har med udgangen
af januar 2015 ønsket at
stoppe som kirketjener.
Per blev ansat ved Fredenskirken den 1. august
1995 og gennem de mere end 19 år det
er blevet til, har han både blandt kolleger
og menighedsråd været respekteret for
en helt igennem god, imødekommende
og stabil medarbejder, der har sat en ære
i at kirken og dens mange mødelokaler har
fremstået pæn og nydelig. Sognets beboere kender ham som den, der med en glad
hilsen og en hjælpsom hånd tager imod
ved kirkedøren til gudstjenesterne, men
også ved de mange aktiviteter, der afvikles
i mødelokalerne.
Menighedsråd og kolleger ved Fredenskirken vil her benytte lejligheden til at sige
Per en stor tak for den trofaste indsats og
ønske ham alt godt fremover.
Det er Pers eget ønske, at der ikke bliver
afholdt en officiel afsked, men jeg er sikker
på, at han fortsat vil kunne træffes til gudstjenester og forskellige aktiviteter, hvor der
er mulighed for at hilse på ham.
Karsten Poulsen, menighedsrådet

En kirketjener takker af
Efter næsten 20 års ansættelse har jeg
valgt at gå på efterløn pr. 1. februar 2015.
En underlig fornemmelse da jeg syntes lige
at være tiltrådt. Men tiden er gået hurtigt
- vel fordi jeg har mødt en dejlig menighed
såvel som kolleger og rådsmedlemmer. Det
har været nogle gode år med mange min-

der. Jeg kommer til at savne Jer! Fremdeles
kan vi heldigvis stadig mødes til højmessen
og de andre aktiviteter som sognets kirke
byder på – eller få den sædvanlige snak på
gaden, hos købmanden eller på bænken.
Nu vil min kone Karin og jeg så nyde byens
mange aktiviteter og dyrke vore interesser.
Vi har vores dejlige have, bruger megen tid
på museer, læser en del, og får nu også tid
til at pleje vores familie og omgangskreds.
Så tak for de 20 år – ikke et farvel, men på
gensyn!
Per Risum Hansen, Kirketjener

Nyt logo og ny hjemmeside

En gang imellem skal der noget nyt til,
for at det gamle igen kan blive interessant! Vi har set på vores hjemmeside
www.fredenskirken.dk og fundet, at
den har tjent godt i de ca. 5 år, den har
eksisteret i sin nuværende form, men nu
skal der noget nyt og mere spændende
til. I samarbejde med grafiker Rune
Høgsberg og Danmarks Kirkelige Mediecenter har vi truffet beslutning om en ny
profil for Fredenskirken, hvilket betyder
ny hjemmeside og nyt logo.
Vi håber at kunne præsentere vores nye
hjemmeside i begyndelsen af december
med kirkens nye profil, som også i den
kommende tid vil blive mere synlig –
forhåbentlig kan vi allerede med næste
kirkeblad præsentere et nyt layout, ligesom de mange sedler og programmer,
der hænger i kirkens lokaler, vil bære
præg af vores nye logo.
Vi håber vores nye tiltag vil blive godt
modtaget.
Menighedsrådet
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Julen i Fredenskirken
Meditationsgudstjenester

Børnenes julegudstjeneste

Torsdag d. 18. dec. kl. 10.30.
Børnehaver og dagplejere omkring kirken
kommer til julegudstjeneste, hvor børn
fra børnehaven Præstevangen i år vil opføre et krybbespil. Alle i sognet inviteres
til en kort julegudstjeneste i børnehøjde.

Vi synger julen ind

Søndag d. 21. dec. kl. 16.30.
Fredenskirkens mange kor medvirker ved
denne musikgudstjeneste, hvor tekster
fra Skabelsen til Jesu fødsel vil blive læst
og korene synger julemusik, for på den
måde at stemme sindet til julens komme.

Salmesangsgudstjeneste

Julesøndag d. 28. dec. kl. 10.00.
Denne søndag erstattes prædikenen med
en kort introduktion til julens mange
salmer. Der findes så mange smukke julesalmer, og vi kan slet ikke nå at synge
dem alle sammen i den korte december
måned. Er der en julesalme, du gerne vil,
at vi synger, kan ønsket afleveres i ”salmeønskeboksen” i våbenhuset i ugen op til
denne søndag.

Juletræsfest

Mandag d. 29. dec. kl. 14.00.
Vi begynder i kirken med en historie og
nogle salmer og bagefter pynter vi det
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store juletræ og danser omkring det. Der
er selvfølgelig også kaffe, saftevand og
kage og juleknas til alle børn.

Nytårsgudstjeneste

Onsdag d. 31. dec. kl. 15.00.
Efter gudstjenesten samles vi omkring et
glas vin og et stykke kransekage og ønsker hinanden et godt nytår.
Gudstjenesten Nytårsdag udgår.

Julehjælp

Fredenskirken har i begrænset omfang
mulighed for at give ”julehjælp” til økonomisk trængte familier i Fredens sogn.
Ved ansøgning om julehjælp skal benyttes et skema, som fås ved henvendelse på
kirkekontoret. Ansøgning skal afleveres i
kirken senest tirsdag d. 9. dec.

Dine stearinlysstumper
er penge værd

Kirkens Korshær støber nye lys af gamle
lysstumper og tjener dermed penge til
socialt arbejde. Kirketjenerne ved Fredenskirken modtager gerne dine lysstumper (uanset størrelse og farve) og
sender videre til Kirkens Korshær i Århus.
Så derfor; tag gerne dine lysstumper
med i kirke.

Meditationsgudstjenesten i Fredenskirken
står for mig som en helt særlig begivenhed i hverdagen. Midt i ugen og midt i
opvask og madpakker er den korte, men
intense gudstjeneste et fantastisk afbræk
- et pusterum, en oase. I kirkerummets
dæmpede belysning er der fred og ro,
samt tid og plads til refleksion og eftertanke. Her er stille bøn og vise ord.
I denne intense stemning oplever jeg en
tydeligere kontakt indadtil - til tanker og
følelser og til Guds nærvær.
Noget af det der virker stærkest på mig
ved meditationsgudstjenesterne, er pigekoret. Deres smukke sang går lige i hjertet,
og jeg sidder altid og bliver overvældet og
bevæget og nyder blot at være tilstede i
øjeblikket. Samtidigt fyldes jeg af forundring og ærgrelse over at ikke flere har
fundet vej til denne Fredens oase.
På vejen hjem oplever jeg en større glæde
og fred i sindet, - og måske når jeg kommer hjem er opvasken taget...
Sonja Henriksen
Gudstjenesten varer ca. en halv time og
begynder hver gang kl. 18.30 følgende
onsdage i vinterhalvåret:
3. dec. ved Jacob Holm
7. jan. ved Per Thomsen
4. feb. ved Per Thomsen

Menighedsrådsmøder

Alle møder er offentlige og begynder
hver gang kl. 19.00 i kirkens lokaler. Næste møde finder sted i januar, datoen er
endnu ikke fastlagt. Hold øje med kirkens
hjemmeside www.fredenskirken.dk

Aktiviteter og foredrag
Fredenskirken byder på et væld af mulige
aktiviteter, hvad enten du er barn eller
voksen – ung eller gammel. Mange af aktiviteterne drives af frivillige, som enten
sammensætter et program til glæde og
gavn for alle, eller som ”blot” sørger for, at
der altid er kaffe på kanden og dækkede
borde – klar til at mødes omkring.
I kirkens store aktivitetsbrochure og på
hjemmesiden, kan du læse meget mere
om de forskellige aktiviteter og finde lige
netop det, der kunne være interessant for
dig at deltage i.
Vi tilbyder alt lige fra familiehygge med
Fredagsfamilien, kreative værksteder i
Sykredsen og Sysseltinget, Litteratur- og
Bibelkredse, uhøjtidelige mødesteder i
Fredagsforum og foredrag i Tirsdagstræf
samt Højskolen i Kirken. Alle er meget
velkomne.
Fredenskirken har også en stor og aktiv
FDF kreds, som mødes hver torsdag aften
og KFUM-spejdere, som mødes hver onsdag. Læs mere om vores mange forskellige
aktiviteter og foredrag på kirkens hjemmeside: www.fredenskirken.dk eller kontakt kordegn Kirsten Gundahl for mere
information.

Fredagsfamilien

Kontakt Inge Bentsen, tlf. 8611 5720
Anette Nakskov, tlf. 8611 4833.

Fredagsforum

Kontakt Annemarie og Karsten Poulsen
tlf. 8611 2214.

Sysseltinget

Kontakt Annemarie Poulsen, tlf. 8611
2214 eller Anne Kathrine Vestergaard
tlf. 3022 3230.

Sykredsen

Kontakt Anna Thomsen, tlf. 8628 5457.

Tirsdagstræf

Kontakt Vibeke Rosenkrands, tlf. 8614 2957.

Litteraturkreds

Kontakt Gerda Bjerregaard, tlf. 5150 6953.

Bibelkredsen

Bibelen er kristendommens grundbog.
I bibellæsekredsen læser vi udvalgte afsnit af Bibelen og stille skarpt på, hvad
det læste har at sige os i dag.
Velkommen til en ny sæson i bibelkredsen, hvor vi sammen læser Paulus første
Korintherbrev. Bibelkredsen ledes af sognepræst Per Thomsen. I vinteren 2015
mødes vi følgende torsdage kl. 19.30:
Torsdag d. 15. januar: 1.Kor. kap. 1-4.
Torsdag d. 19. februar: 1. Kor. kap. 5-8.

Mandag den 23. feb.
kl. 10.00-12.00.
”Folkekirkens fremtid”.
v/ Mette Bock
– medlem af folketinget for Liberal Alliance,
næstformand i Folketingets Kirkeudvalg og formand for bestyrelsen for Grundtvig Centeret.

Kunstudstilling i glasgangen

Fernisering søndag d. 1. feb. efter højmessen. Ellen Bork og Albert Welinder
”Fotografier fra nær og fjern”. Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid og
i forbindelse med
møder og gudstjenester.

Deltagelse i bibellæsekredsen er åben for
alle, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne være med.

Højskolen i Kirken

Højskolen er åben for alle og mødes ca.
5 gange i løbet af efterår/forår. Forårets
tema: Folkekirkens fremtid. Læs mere
på kirkens hjemmesiden og i folder, som
kan fås i kirken.
Mandag d. 26. jan.
kl. 10.00-12.00.
”Folkekirkens fremtid –
hvor er kristendommen i
Danmark på vej hen?”
v/ Marie Vejrup Nielsen
– lektor i moderne kristendom og leder af Center for SamtidsReligion, Religionsvidenskab, AU.

Kirkefrokost
og foredrag med
Willy Egmose

Søndag d. 8. feb. kl. 10.00.
Organist og jazzmusiker,
Willy Egmose, – bl. a. kendt for sine nye
salmemelodier – gæster denne søndag
Fredenskirken. Først kan vi glæde os over
hans orgelspil ved højmessen og senere,
når vi har spist frokost, vil han fortælle
og synge sammen med os.
Frokosten koster 50 kr.
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Koncerter og kor
levende lys, læsninger og fællessalmer
samt Pigekorets smukke klange.

Kor ved Fredenskirken

Julekoncert

Søndag d. 7. dec. kl. 15.30.
Senex Brass band, Fredens Pigekor og Jesper Brun-Jensen er i år med til at sætte os
i særlig julestemning, når de lukker op for
gaveposen med herlig engelsk og nordisk
julemusik og andre gode sager. Undervejs holder vi en pause, hvor der serveres
gløgg og æbleskiver. Entré 80 kr.

Nytårskoncert

Søndag d. 11. jan.
kl. 16.00.
Vi skyder det nye år ind
med et brag af en koncert med vores organist,
Anne Lise Quorning,
som tager sin mand,
bas-sanger Jesper BrunJensen og harpenist
Joost Schelling med. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en
forfriskning. Fri entré.

Lysmesse

Søndag d. 1. feb. kl. 19.00.
Kyndelmisse står for døren og denne aften fejrer vi med ord, sang og musik, at
lyset vender tilbage efter en lang og mørk
vinter. Det bliver en smuk fejring med
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Fredenskirken har kor som passer til alle
aldre – børn, unge, voksne – klassisk og
gospel. Læs om dem alle i kirkens aktivitetsbrochure eller på kirkens hjemmeside
www.fredenskirken.dk – og se øvetider
for de enkelte kor.
Vær opmærksom på Gospelkoret, som
øver i kirkens lokaler mandag aften kl.
19-21 – holder dog fri ca. hver 3. mandag
– og som medvirker ved enkelte gudstjenester i løbet af året. Gospelkoret starter
igen efter nytår mandag d. 26. januar.
Læs meget mere om koret på deres hjemmeside www.fredensgospelkor.dk

Pigekoret og DR-kirken

Danmarks Radio har været i Fredenskirken
og optage nye programmer til DR-kirken.
Således har man tre søndage i november
måned kunne opleve en nytænkning af
den “gamle” kirke på TV.
DR har satset på præster fra hele landet
til at forkynde for menigheden hjemme
i stuerne, men har ved hver udsendelse
haft Fredenskirkens smukke kirkerum og
englesang og -musik fra Pigekoret og
organist Anne Lise Quorning som fællesnævner.
Hvis du ikke nåede at høre og se DR-kirken i november måned, kan du opleve det
igen fra d. 5. januar (Helligtrekongersøndag) til d. 1. februar (Septuagesima).

Alene i hjemmet

Befinder du dig i en situation, hvor du
ind i mellem har brug for besøg af et

medmenneske, der har tid til at snakke
med dig, gå tur sammen og måske læse
op fra en bog eller avis, så kontakt Fredenskirken. Vi har et hold af frivillige,
og gør os umage med at finde det rette
menneske, som kan komme hos dig til en
hyggelig stund.
Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder
Christina Lund, hvis det har interesse eller
hvis du er interesseret i at høre mere.
Kontakt os også meget gerne, hvis du har
lyst til at blive en del af dette hold. Vi har
altid brug for frivillige ved kirken og lige
nu har vi særligt brug for flere, der har
lyst og overskud til at besøge et medmenneske, som trænger til samvær med andre. Al henvendelse omkring frivillighed
ved Fredenskirken rettes til Christina Lund
– se adresselisten side 7.

Sogneindsamling 2015

Søndag d. 8. marts kl. 10.00.
Efter gudstjenesten samles der ind i
Fredens sogn til Folkekirkens Nødhjælps
Landsindsamling. Det indsamlede beløb
går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste.
Vil du være med til at støtte dette arbejde,
så notér datoen allerede nu – og meld
dig, efter jul, som indsamler til kirkekontoret eller til Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund – se adresselisten side 7.
Der er brug for din hjælp.

For børn

Adresser

Babysalmesang

Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.
Kirken er åben hverdage kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk

Tirsdag d. 20. jan. kl. 10.00.
Man kan aldrig begynde for tidligt med
at synge for sit barn! Musikken giver os
så mange gode erfaringer og kirkens rum
er med sit høje loft og særlige stemning,
absolut oplagt til en stemningsfuld stund
mellem forælder og baby. Læs mere om
babysalmesang på kirkens hjemmeside
www.fredenskirken.dk og se hvad tidligere mødre har udtalt. Tilmelding til
vinterens hold rettes til Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund eller via tilmeldingsblanket på hjemmesiden.

Fastelavn

Søndag d. 15. feb. kl. 10.00.
En herlig søndag formiddag, hvor man
for en gang skyld må komme udklædt i
kirken. Men kan man gemme sig, selvom
man er klædt ud…? Efter familiegudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller til alle.

Kirkekontoret (samme adresse)
kordegn@fredenskirken.dk
Tlf. 8614 2113 mandag-fredag kl. 9-13,
torsdag tillige kl. 16-18,
onsdag er kontoret lukket.
Kordegn Kirsten Gundahl / kgs@km.dk

Juniorkonfirmand-weekend

Lørdag d. 17. jan. – søndag d. 18. jan.
Vi vil prøve noget nyt – at lave juniorkonfirmandundervisning hen over en weekend, i stedet for at mødes på travle hverdage, hvor tiden går alt for hurtig til alt
det spændende, vi gerne vil nå med børnene. Derfor inviterer vi sognets 3. klasser
til at komme i kirken en weekend, hvor vi
åbner Bibelens mange fortællinger med
sang, historie og kreative værksteder.
Vi mødes i kirken lørdag formiddag og er
her indtil søndag efter gudstjenesten. Alle
overnatter i kælderen under kirkens lokaler og søndagens gudstjeneste vil bære
præg af børnenes aktiviteter weekenden
over. Det bliver en fantastisk gudstjeneste!
Tilmelding (og evt. spørgsmål) til juniorkonfirmand-weekend rettes til Kirke- og
kulturmedarbejder Christina Lund. Du kan
også tilmelde dig på vores hjemmeside.

Spaghettigudstjenester

Tirsdag d. 2. dec. og torsdag d. 22. jan.
Hver gang kl. 18.00.
Korte familiegudstjenester i børnehøjde.
Vi begynder i kirken med salmer og en
historie og børnekoret medvirker hver
gang. Bagefter har frivillige hænder sørget for aftensmad til alle. Maden er gratis
og tilmelding er ikke nødvendig.

Kirkegårdskontoret NB! Flyttet til:
Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
Tlf. 8614 0727, mandag-fredag kl. 9-12.
Kirkegårdsleder Thomas Brevik.
Sekretær Josef Pedersen.
kirkegaard@fredenskirken.dk
Sognepræst Per Thomsen
Skovdalsvej 18, 8260 Viby J.
Tlf. 8614 7656.
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst Jacob Holm
Rosenvangs Allé 82, 8260 Viby J.
Tlf. 8614 3077.
Træffes bedst kl. 12-13 undtagen mandag.
Torsdag tillige kl. 17-18.
jaho@km.dk
Hjælpepræst lektor dr. theol. Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208.
Kirketjener Per Risum Hansen
Tlf. 8611 4658 / i kirken: 8614 2113.
kirketjener@fredenskirken.dk / risum@fredenskirken.dk
Kirketjener Allan Nyholm
Tlf. 86 28 09 21 / i kirken: 8614 2113.
kirketjener@fredenskirken.dk / nyholm@fredenskirken.dk
Organist Anne Lise Quorning
Tlf. 5124 4754.
alq@fredenskirken.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund
Tlf. 6010 3635
cl@fredenskirken.dk
Menighedsrådsformand Karsten Poulsen
Tlf. 8611 2214.
formand@fredenskirken.dk
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Gudstjenester
Søndag d. 4. jan. (Helligtrekongers søndag)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 30. nov. (1. s. i advent)
0.00: Jacob Holm

Onsdag d. 7. jan. (meditationsgudstjeneste)
18.30: Per Thomsen

Tirsdag d. 2. dec. (Risengrødsgudstjeneste)
18.00: Jacob Holm

Søndag d. 11. jan. (1. s. e. Helligtrekonger)
10.00: Per Thomsen
Årets juniorkonfirmander medvirker

Onsdag d. 3. dec. (Meditationsgudstjeneste)
18.30: Jacob Holm
Søndag d. 7. dec. (2. s. i advent)
10.00: Leif Vestergaard
Søndag d. 14. december (3. s. i advent)
10.00: Per Thomsen
Torsdag d. 18. dec.
10.30: Børnenes julegudstjeneste
Fredag d. 19. dec.
Julegudstjeneste for sognets skoler
9.00: Interskolen
10.00: Rosenvangskolen (0-4. klasse)
11.00 Rosenvangskolen (5.-10. klasse)
Søndag d. 21. dec. (4. s. i advent)
10.00: Jacob Holm
16.30: Per Thomsen (Vi synger julen ind)
Onsdag d. 24. dec. (Juleaften)
13.30: Per Thomsen - Børnegudstjeneste
15.00: Per Thomsen
16.30: Jacob Holm

Søndag d. 18. jan. (2. s. e. Helligtrekonger)
10.00: Per Thomsen
Torsdag d. 22. jan (Spaghettigudstjeneste)
18.00: Jacob Holm
Søndag d. 25. jan. (sidste s. e. Helligtrekonger)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 1. feb. (Septuagesima)
10.00: Jacob Holm
Fernisering efter gudstjenesten
19:00 Lysmesse
Onsdag d. 4. feb. (meditationsgudstjeneste)
18.30: Per Thomsen
Søndag d. 8. feb. (Seksagesima)
10.00: Per Thomsen
Kirkefrokost og foredrag med
Villy Egmose
Søndag d. 15. feb. (Fastelavn)
10.00: Peter Lodberg
Familiegudstjeneste og tøndeslagning

Torsdag d. 25. dec. (Juledag)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 22. feb. (1. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen

Fredag d. 26. dec. (2. juledag)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 28. dec. (Julesøndag)
10.00: Jacob Holm. Salmesangsgudstj.
Onsdag d. 31. dec. (Nytårsaften)
15.00: Per Thomsen
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Kirkebil

Alle sognets ældre og gangbesværede
tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens
gudstjenester og arrangementer.
Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til kirkekontoret indenfor normal
åbningstid på tlf. 8614 2113.

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang
Velkommen til julegudstjenester for lokalcentrets beboere og andre interesserede:
Tirsdag d. 9. dec. kl. 9.15:
Adventsgudstjeneste i Fredenskirken
v/Jacob Holm
Onsdag d. 24. dec. kl. 10.30:
Juleaftensgudstjeneste på Vidtskuevej 6
v/Jacob Holm
– for alle beboere, hvor også pårørende
er særligt velkomne. Sherry og chokolade
serveres efter gudstjenesten.
Velkommen til en kort hverdagsgudstjeneste
for alle. Vi mødes følgende tirsdage på Vidtskuevej 6, stuen, kl. 10.15:
6. jan.:

Per Thomsen

20. jan.: Per Thomsen
3. feb.:

Jacob Holm (nadver)

17. feb.: Per Thomsen
Fredens sogns kirkeblad

Tilbud om børnepasning under
prædikenen.

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2015.
Deadline for indsendelse af stof til næste
nummer er d. 12. jan. 2015.
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Søndag d. 23. nov. (Sidste søndag i kirkeåret)
10.00: Per Thomsen

