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Efterår, høst og ny begyndelse
Det er stadig sensommer og der er stadig blade på træerne, men dagene kortes, temperaturen er for nedadgående.
Det er som om naturen forbereder sig på
den mørke og kolde tid der kommer ved
lige så stille at lukke ned for snart at gå
i dvale.

den mørke tid med at sige Gud tak; at gå
ind til de kommende, mørke dage med
tanken om, at han er med os, at han ikke
lader os alene, men er med os, også i de
dage, hvor der ikke kun er mørke udenfor, men også kan være et mørke inden i
os, der vokser sig tæt.

Der er en særlig stemning om efteråret: Den særlige blå farve, som kun en
septemberhimmel kan have, den særlige duft, som kun findes i skoven, når
bladene fra i år er faldet af og begyndt
at formulde, de særlige farver i havens
sidste blomster, duften af modne æbler
og synet af flotte dugfyldte edderkoppespind.

Efteråret igennem vil Gud skænke os
skønne dage, hvor solen bryder igennem
og hvor farverne vil være mere glødende
end på noget andet tidspunkt; dage hvor
der dufter af formuldede blade, sensommerblomster og modne æbler. Og når
mørket bliver allertættest - dér hvor
efteråret går over i vinteren, da skal vi
høre ordene om, at Gud sendte sit største lys: Jesus Kristus, Guds egen elskede
søn, som et lille barn her til jorden. Her
måtte han leve, lide og dø for at Guds lys
altid må kunne skinne ind i menneskers
tætteste mørke.

Vi synger ganske vist gang på gang hen
over efteråret, at nu falmer skoven trindt
om land, men sandheden er jo, at aldrig
er farverne i naturen så flammende, så
intense, så mættede, som netop i efteråret. En bøgeskov i maj er smuk, spæd og
næsten selvlysende grøn, men den samme skov i efteråret er et orgie i nuancer, en flammende ild af kulør, en slags
nedsmeltning, der både peger bagud og
fremad. Bagud mod den sommer, der er
forbi, mod det lager af liv og overskud,
som sommeren gav. Fremad mod den
hvile og dvale, der skal til, når sommerens næring skal finde sin rette form for
at kunne genskabes til næste år.
Efteråret kan være vemodets tid: noget
godt er forbi, nu venter den stille tid,
hvor livet tilsyneladende bukker under i
vinterkulde og mørke, men efteråret kan
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Efteråret varsler ikke kun vinter og mørke, men også at livet, lyset og varmen vil
vende tilbage, og at skønt der er trængsler på vejen, så har vi fået en livets gave,
der altid peger fremad, og derfor er der
stadig god grund til med Grundtvig at
synge:
også være taknemmelighedens tid. Derfor er der god grund til at holde høstgudstjeneste. Vi har brug for at komme
til livets skaber med vores taknemmelighed; vi har brug for, at sige Gud tak for,
at han endnu et år har ladet vores hænders arbejde lykkes. Og det er den allerbedste indgang til efteråret; at begynde

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
PT
Med inspiration fra Karin Schroll-Fleischer, 2008

Ny kirke- og kulturmedarbejder
Kære Fredens sogn Velkommen til Christina Lund

Tænd et lys og bed en bøn!
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945.

For nogle af jer er jeg
ikke helt fremmed, idet
jeg siden januar har varetaget undervisningen af
juniorkonfirmander og
babysalmesang. Men nu
er tiden kommet, hvor jeg for alvor får
min daglige gang her i Fredenskirken og
hvor jeg kan koncentrere mig om, rent
arbejdsmæssigt, kun at være ét sted og
ikke to. Og det glæder jeg mig meget til.
Jeg glæder mig til at være en del af det
kirkelige liv, både i mit arbejde og i min
fritid. Jeg glæder mig til den korte afstand mellem min bopæl på Kaj Munks
Vej og kirken lige overfor. Og så glæder
jeg mig ikke mindst til at være sammen
med jer om at bygge kirke her i sognet.
Jeg har en næsten 5 år lang erfaring som
sognemedhjælper ved Trinitatis Kirke i
Fredericia, som jeg tager med mig herop.
5 år, hvor vi i fællesskab har været med
til at bære en gammel bygning ind i en
moderne tid og hvor jeg har været med
til at tilføje lidt mere liv i de gamle støvede mure. Jeg har sunget i kirkens kor,
siden jeg var teenager og i mit voksne
liv, har jeg fundet en ro og tryghed i den
kristne tro.
Jeg kommer ikke med en solid kirkelig
opvækst og er uddannet designteknolog,
men jeg har aldrig fundet større glæde
ved et arbejde, end dette ved kirken. Tak
fordi jeg nu må være en del af det kirkelige liv her i Fredens sogn – jeg glæder
mig meget til samarbejdet.
Kirke- og kulturmedarbejder
Christina Lund

Menighedsrådet ved Fredenskirken glæder sig særdeles over at kunne byde
Christina Lund velkommen som vores
nye kirke- of kulturmedarbejder.
Christina er, som hun selv skriver, helt ny
hos os – dog har hun varetaget juniorkonfirmandundervisningen og babysalmesang i foråret. Men titlen er helt ny.
Sognemedhjælperforeningen har nemlig for nyligt vedtaget at skifte navn til
Foreningen af kirke- og kulturmedarbejdere. Men det er det samme arbejde, der
udføres. Christina skal derfor videreføre
arbejdet med babysalmesang, juniorkonfirmander og besøgstjeneste som det
væsentligste.
Vi har lært Christina at kende som en
både smilende og kompetent medarbejder. Vi glæder os meget over, at hun nu
kan få sin daglige gang i huset.
Christina Lund bydes officielt velkommen i menighedens fællesskab i forbindelse med høstgudstjenesten d. 14.
september.

Babysalmesang med Christina.

Menighedskoordinator
Stillingen er nedlagt og Svend Hansen er
fratrådt sin stilling efter aftale med menighedsrådet.
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Sognet i september til november
Spaghettigudstjenester

Tidspunkter – se gudstj.listen på bagsiden.
Spaghettigudstjenesterne er korte børnegudstjenester i øjenhøjde. Børnekor og
pigekor medvirker. Efter gudstjenesterne
er der fællesspisning i konfirmandlokalerne.

Meditationsgudstjenester

Følgende onsdage kl. 18.30:
1. oktober, 5. november og 3. december.
Gudstjenesten er bygget enkelt op med
god tid til eftertanke og til fordybelse i
bibelske læsninger, salmer, musik og til i
stilhed og personlig bøn at være Gud nær.
Fredenskirkens Pigekor medvirker ved alle
gudstjenesterne.

Højskolen i kirken

er åben for alle og finder sted i Fredenskirkens lokaler.
Se fyldig omtale af efterårets tema:
”Hvornår blev Danmark dansk?” i brochuren ”Fredenskirken - en kirke med liv i” og
i folder, som fås i kirken.
Mandag d. 29. sept.
kl. 10.00-12.00:
”Er danerne en hjemmegroet stamme?”
Forstander på Hadsten
Højskole, Jacob Kjærsgaard.
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Mandag d. 27. okt.
kl. 10.00-12.00:
”Den svære danskhed”
Michael Böss, Lektor ved
Institut for Æstetik og
Kommunikation, Aarhus
Universitet.

Bibelstudiegruppen i kirken

Følgende torsdage kl. 19.30:
18. sept.: Salme 1 - 3
9. okt.: Salme 8, 15 og 19
13. nov.: Salme 22, 23 og 24
11. dec.: Salme 29, 30, og 45
Hver sæson læser vi et af de bibelske
skrifter og taler om betydningen af det, vi
har læst – både for os i dag, og i den sammenhæng, teksten blev skrevet.
I dette efterår arbejder vi med udvalgte
salmer fra Salmernes Bog.
Yderligere informationer: Sognepræst
Per Thomsen.

Fredenskirkens litteraturkreds

Vi deler vores oplevelse, tanker og meget mere ud fra månedens bog. Vi får sat
nye vinkler på vores læseoplevelser, og
kommer vidt omkring i de emner vi støder på. Litteraturkredsen mødes i kirken,
i reglen den 3. torsdag i hver måned kl.
14.15 -17.00: 25. sept., 23 okt. og 20 nov.
Kontakt: Gerda Bjerregaard, tlf. 5150
6953 / mail: gerda1947@sol.dk

Tirsdagstræf

Alle der har lyst og mulighed er altid velkomne i Tirsdagstræf. Vi begynder med
kaffebord. Pris kr. 20,00.
Tirsdag d. 16. sept. kl. 14.30:
Kunstner Simon Aaen. Med udgangspunkt i ”Troen og Naturen” vil Simon fortælle om sin kunstneriske vej.
Tirsdag d. 21. okt. kl. 14.30:
Jørgen Bækgaard Thomsen, pastor emeritus:
”Rejser i Iran”.

Tirsdag d. 18. nov. kl. 14.30:
Christian Stubkjær, stud.polit.: ”Oplevelser
som matros på Georg Stage”.
Kontakt: Vibeke Rosenkrands, tlf. 8614 2957.

Fredagsfamilie

er åben for alle, som har lyst til at være
med i et fællesskab, hvor børn og voksne
deltager i et familievenligt program.
Tirsdag d. 29. aug. kl. 17.30:
Sæsonstart i Fredenskirken.
Søndag d. 14. sept. kl. 10.00:
Høstgudstjeneste, høstfest og udflugt til
Mindeparken.
Torsdag d. 25. sept. kl. 18.00:
Spaghettigudstjeneste.
Fredag d. 31. okt. kl. 18.00:
Spaghettigudstjeneste.
Torsdag d. 30. nov. kl. 10.00:
Gudstjeneste, frokost og adventshygge.
Vi laver julebag og dekorationer.
Kontakt: Inge Bentsen, tlf. 8611 5720.

Fredagsforum

er et uhøjtideligt mødested for voksne,
der gerne vil bruge lidt tid på at være
sammen og tale om tidens kulturelle,
etiske og kirkelige spørgsmål.
Fredag d. 22. aug. kl. 19.30:
Tur til Århus Ø.
Tirsdag d. 29. aug. kl. 17.30:
Fælles sæsonstart.

Fredag d. 26. sept. kl. 19.30:
Morten Aagaard, Kirkens Korshær.
Fredag d. 24. okt. kl. 19.30:
Leif Aas Klausen fra kunstnergruppen
Citronen fortæller om aboriginal kunst.
Fredag d. 21. nov. kl. 19.30:
Skrig og skrål v. Albert Welinder.

Udstillinger
Søndag d. 7. sept. til d. 10. okt.:
Leif Aas Clausen (CLAUS) – malerier med
inspiration fra naturen og befolkningen i
Australien, samt værker med referencer til
bibelske skriftsteder.

Kontakt: Annemarie og Karsten Poulsen,
tlf. 8611 2214.

Sykredsen

Hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 bliver
der syet, strikket, og broderet til den årlige basar. Det er hyggelige eftermiddage
med kaffebord. Nye deltagere er meget
velkomne.
Kontakt: Anna Thomsen, tlf. 8628 5457
eller Margrethe Brøchner, tlf. 8628 1526.

Sysseltinget

Sysseltinget henvender sig til ”piger” i alle
aldre, som mødes for at producere julepynt og gaver til den årlige basar.
Kommende møder: 1. sept. kl. 19, 13. sept. kl.
10-16, 2. okt. kl.19, 18. okt. kl. 10-16, 5. nov. kl.
19.00, 15. nov. kl. 10-16 og 20. nov. kl. 19.00
Kontakt: Annemarie Poulsen, tlf. 8611 2214
/ Anne Kath. Vestergaard, tlf. 3022 3230.

Menighedsrådsmøder

er offentlige og begynder kl. 19.00
i kirkens lokaler. Kommende møder:
Torsdag d. 11. sept. Tirsdag d. 7. okt.
Onsdag d. 19. nov.

Søndag d. 26. okt.
til d. 21. nov.: ”Færøerne i Glimt” – fotomontage af Torben Seirup.

Besøgstjenesten

Ved Fredenskirken findes en besøgstjeneste, hvor kirke- og kulturmedarbejderen formidler kontakt imellem
både unge og ældre besøgsværter og
besøgsvenner i sognet.
Besøgsvært er et menneske, der af
forskellige grunde er blevet ensomt og
har brug for omsorg og nærvær fra et
andet menneske.
Besøgsven er dig, der vil bruge et par
timer om ugen til glæde for et medmenneske. Samværet kan f.eks. bestå
af hyggesnak over en kop kaffe, aviseller litteraturlæsning eller små gåture. Som besøgsven besøger du i en
periode et bestemt menneske cirka en
gang om ugen.
Derudover er der tilbud om samvær
med kirkens øvrige besøgsvenner til
forskellige arrangementer.

Fredenskirkens julebasar

afholdes lørdag d. 29. nov. kl. 13-17
i kirkens lokaler.
Kirkens årlige julebasar er et højdepunkt
i sognet liv. Basarkredsene forbereder sig
til basaren hele året og i månederne op
til basaren følger næsten alle aktiviteter
ved kirken trop. – Glæd jer til en festlig
dag.
Basarens formål er at støtte kirkeligt og
socialt arbejde ude og hjemme samt det
lokale ungdoms- og menighedsarbejde.
Vi håber, mange vil hjælpe med gaver,
der kan anvendes som gevinster i tombolaer og Amerikansk lotteri.
På forhånd tak for hjælpen. Henvendelse
kan ske til kirkens kontor, tlf. 8614 2113.
NB: Har du lyst til at være med i basarfællesskabet og give en hånd med, så
kontakt kirkekontoret
Minikoncerter i kirken og ”garderoben”
ved Fredens Kantori, Pige- og Juniorkoret.
Smukke julesatser, en stol at sidde på i
ro og mulighed for at nyde julens musik
i kirkerummet – og derefter gå videre i
basarens mange herlige tilbud…
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Musik og sang i Fredenskirken
Orgelkoncert

med studerende fra Musikkonservatoriet
Søndag d. 14. sept. ca. kl. 12.30
I forlængelse af Høstgudstjenesten og frokost, tilbyder vi musikalske oplevelser ved
orgelstuderende fra Musikkonservatoriet.
Fri entré og mulighed for at støtte de studerendes studietur med et beløb i kirkebøssen.
Ved denne koncert præsenterer de orgelstuderende et udsnit af hele Bachfamiliens
kompositioner med J.S. Bach i centrum.

”Åbent hus i den blå”

på SPIL DANSK DAGEN
Torsdag d. 30. okt. kl. 19.30-21.30:
Med udgangspunkt i den 18. udgave af
Højskolesangbogen vil medredaktør af
bogen, Hans Dammeyer, akkompagnere
os gennem en række danske sange og salmer. Historier bag sangene og forklaringer
om redaktionsarbejdet vil
veksle med fællessang.
Hans Dammeyer er organist i Skjoldhøj Kirke, Aarhus. Fri entré - der kan
købes øl/vand.
Hans Dammeyer

Kirke-musicalen ”Milde Moses”

Lørdag d. 15. nov. kl. 15.00
Alle børn fra 4. klasse og opefter inviteres
til at være med til at opføre denne herlige kirkemusical som handler om den lille
baby, Moses - startende med, at hans mor
sender ham afsted i en sivkurv på Nilens
bølger – uvidende om, hvad der venter
forude… Vi øver hver tirsdag kl. 15.3017.00, første gang tirsdag d. 2. sept.
Tilmelding ikke nødvendig, MEN det er
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vigtigt, at man kommer til ALLE prøver!
Kom og oplev en rørende, sød og sjov fortælling med musik for
HELE familien.
Der er fri entré.

Fredenskirkens kor

Spirekor:
Øver om torsdagen – opstart d. 4. sept.
0. klasse: kl. 14.00-14.50
1. klasse: kl. 15.00-15.50
Børnekor:
Øver onsdage – opstart d. 4. sept.
2.-3. klasse: kl. 14.30-15.30
Juniorkor:
4.-6. Klasse: Øver i efteråret Musical sammen med de andre deltagere. Efter Musical-forestillingen, øver vi om onsdagen kl.
16.00-17.30.
Nye sangere til korene bedes tilmelde sig på nedenstående mailadresse – gerne inden opstart.
Pigekoret:
Øver om torsdagen kl. 17.00-20.30
og er for piger fra ca. 14 -25 år.
Der er optagelsesprøve til pigekoret. Læs
mere om optagelseskrav på kirkens hjemmeside – se under ”musik i Fredenskirken”.
Kontakt og tilmelding til:
Organist Anne Lise Quorning, mail:
alq@fredenskirken.dk / tlf. 5124 4754.

Fredenskirkens gospelkor

Koret ledes af Lene Nørrelykke og mødes
mandag aften kl. 19-21 ca. 12 gange pr
halvår. Første gang efter sommeferien er
mandag d. 25. august.
Alle er velkomne. Eneste krav til deltagelse
er at man har lyst til at synge gospel. Du
er velkommen til at komme et par gange
inden du melder dig ind.
Yderligere informationer: Fredenskirkens
hjemmeside, www.fredenskirken.dk eller på
korets hjemmeside: www.fredensgospel.dk
eller ved henvendelse til Lene Nørrelykke
Tlf.: 2228 0999 / mail: lene75@me.com

Babysalmesang

Hver tirsdag formiddag kl. 10-12 fra tirsdag d. 2. sept. til og med tirsdag d. 4. nov.
Babysalmesang er for dig, der vil give
glæden ved sangen videre til dit barn
samt opleve en fantastisk stund af nærvær i kirken. Vi bevæger os i hele kirkerummet og benytter både klokkespil,
rasleæg, tørklæder og sæbebobler for at
styrke barnets sanser.
Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder
Christina Lund, mail: cl@fredenskirken.dk
eller sms: 6010 3635.
”Salmesang har givet mig helt nye tanker omkring
hvad kirken kan bruges til for mig og min familie.
Det har givet os nogle dejlige minder og en tilknytning til kirken, hvor vores lille datter skal døbes.”

Særlige tilbud
SÆSONSTART
En sommeraften ved bålet

Fredag d. 29. august kl. 17.30:
I Fredenskirken markerer vi den nye
sæsons begyndelse med en kort gudstjeneste og en grillaften.
Aftenen byder foruden mad og drikke
på et lille lejrbål, fællessang, lejrbålsunderholdning og hyggeligt samvær.
Bemærk: Maden koster 50 kr. for
voksne, halv pris for børn.
Tilmelding til kirkekontoret senest
tirsdag d. 26. august.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 14. september kl. 10.00:
Takkegudstjeneste for årets høst. Efterfølgende er der auktion kirkefrokost og
orgelkoncert. I forbindelse med høstgudstjenesten bydes Fredenskirkens nye
kirke- og kulturmedarbejder Christina
Lund velkommen.
Pris for deltagelse i kirkefrokosten er 50
kr. for voksne, halv pris for børn.

Gudstjenesten til debat

- ”Fik du hørt det, du ville?”
Søndag d. 5. oktober kl. 10.00:
På baggrund af et ønske om at udveksle

Adresser
indtryk og overvejelser efter en gudstjeneste inviteres alle til udvidet kirkekaffe.
På borde vil ligge citater fra gudstjenestens tekster og salmer til inspiration til
samtale i et afgrænset tidsrum på 20 min.
Når tiden er gået, skal der ikke samles op
eller konkluderes noget. Formålet er samvær og samtale om noget væsentligt.

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

Allehelgen

Kirkegårdskontoret
Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
Tlf. 8614 0727, mandag-fredag kl. 9-12.
Kirkegårdsleder Thomas Brevik.
Sekretær Josef Pedersen.
kirkegaard@fredenskirken.dk

Søndag d. 2. november kl. 10.00:
Gudstjenesten Allehelgens søndag er
traditionen tro en minde- og håbsgudstjeneste, hvor salmer, læsninger, og korsatser på en særlig måde understreger
samhørigheden mellem levende og døde.
Ved gudstjenesten læses navnene op på
alle, der i årets løb er
døde i Fredens Sogn.
Pigekoret, Fredens Kantori og cellisten Brian
Friisholm medvirker ved
gudstjenesten.
Brian Friisholm

Kirkesøndag med foredrag

Søndag d. 9. november l0.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, og
derefter er der foredrag ved filminstruktøren Nils Malmros.
Nils Malmros vil i første halvdel af sit foredrag fortælle om, hvorfor
hans film har rod i hans
eget liv. I anden halvdel
vil han vise uddrag fra
”Sorg og Glæde” og redegøre for hans livs mest
personlige film.
Nils Malmros

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

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. 31. aug. (11. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 7. sept. (12. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Gudstjeneste og fernisering
Søndag d. 14. sept. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg og Jacob Holm
Høstgudstjeneste, kirkefrokost og
orgelkoncert samt velkomst til
Christina Lund, Fredenskirkens nye
kirke- og kulturmedarbejder
Søndag d. 21. sept. (14. s e trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Torsdag d. 25. sept. (Spaghettigudstjeneste)
18.00: Jacob Holm
Søndag d. 28. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Onsdag d. 1. okt. (Meditationsgudstjeneste)
18.30: Per Thomsen
Søndag d. 5. okt. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
”Fik du hørt det du ville” – samtale om
gudstjenesten ved kirkekaffen.
Søndag d. 12. okt. (17. s e trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 19. okt. (18. s e trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 26. okt. (19. s e trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Gudstjeneste og fernisering
Fredag d. 31. okt. (Spaghettigudstjeneste)
18.00: Jacob Holm
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Søndag d. 2. nov. (Alle Helgen)
10.00: Jacob Holm
Minde- og musikgudstjeneste
med altergang
Onsdag d. 5. nov. (Meditationsgudstjeneste)
18.30: Per Thomsen
Søndag d. 9. nov. (21. s e trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Kirkefrokost og foredrag ved
Nils Malmros
Søndag d. 16. nov. (22. s e trinitatis)
10.00: Peter Lodberg
Søndag d. 23. nov. (sidste s i kirkeåret)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 30. nov. (1 s i advent)
10.00: Jacob Holm
Tirsdag d. 2. dec. (Risengrødgudstjeneste)
18.00: Jacob Holm
Onsdag d. 3. dec. (Meditationsgudstjeneste)
18.30: Jacob Holm
Søndag d. 7. dec. (2 s i advent)
10.00: Jacob Holm
Tilbud om børnepasning under
prædikenen med tegning, spil og leg.

Hjemmealtergang

Er et tilbud til alle i sognet, der på
grund af sygdom, svækkelse eller
andet ikke kan komme i kirke.
Tilbuddet gælder også for indlagte
på sygehusene. Kontakt en af
præsterne for en aftale.
Hvis man har kendskab til personer,
som er på sygehus eller ligger syge
i hjemmet, og som gerne vil have
besøg af præsten, opfordres man til
at henvende sig. Præsterne kan ikke
vide alt, men de kan få det at vide.

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Følgende tirsdage kl. 10.15 på Vidtskuevej 4,
stueetagen:
2. sept.:

Jacob Holm

16. sept.: Per Thomsen
Høstgudstjeneste i kirken
30. sept.: Jacob Holm
14. okt.: Per Thomsen
28. okt.: Jacob Holm - Altergang
11. nov.: Per Thomsen
25. nov.: Jacob Holm

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.

9. dec.:

Jacob Holm
Adventsgudstjeneste i kirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognets præster. Redaktør for dette nummer:
Per Thomsen. Næste nummer uddeles sidst i
november. Deadline for indsendelse af stof til
næste nummer er 17. okt. 2014.
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Fredag d. 29. aug. (aftengudstjeneste)
17.30: Per Thomsen
Sæsonstart

