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ORD TIL
EFTERTANKE
Advent – lys i mørket
Advent (af latin adventus
’ankomst’ af ad-venire ’ankomme’) - de 4 uger op til jul
har altid været brugt som en
forberedelsestid, hvor man
indstillede sind og tanker på
julens under, at Gud ankom
til jorden, som menneske i
barnet i stalden.
I oldkirken fejrede man Jesu
dåb i Jordanfloden d. 6. januar – at Jesus dér fremstod
som Guds søn ”den elskede”,
da røsten fra himlen lød, og
Helligåndsduen svævede over
ham.
Dagen for Jesu dåb blev meget tidligt en af de store dåbsdage i oldkirken. I tiden forud
for dåben modtog dåbskandidaterne undervisning, og derved kom dåbsforberedelse og
juleforberedelse til at blande
sig med hinanden. En forberedelse på julens under – at
Gud blev menneske – betød
en forberedelse på dåbens
under – at Kristus så at sige
fødes i vores hjerter, som tro
og håb, mod og lys. Når vi
længselsfuldt venter på julen,
venter og håber vi på lysets
ankomst, så kulde og mørke
ikke breder sig i os og mellem
os, som ensomhed.
I lysskyggen
At føle sig ensom er et fælles menneskeligt grundvilkår.
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Vi er bevidste om, at vi ikke
fysisk hænger sammen med
et andet menneske. Til tider
er det en pinefuld erkendelse.
Måske ser vi os selv stående,
side om side med hyrderne
dén nat på marken – engleforladte, i et uendeligt dybt
mørke.
Men hyrderne brød straks op.
Lukas skriver endda, at de
skyndte sig, for de ville undersøge om det, de kun havde
hørt, var sandt. Og dét er også
et livsvilkår for mennesket;
at vi kan vælge at se op og
se længere ud og opdage, at
mørket blot er udkanten af
lyset. Selv et lille skridt i den
retning hvor vi tror på at lyset er, vil føre os fra mørket
og ind i det, man kunne kalde
lysskyggen. Dér hvor man er
i læ og ly, hvor vi måske ikke
lyser selv, men lyses på, som
Johannes Johansen skriver i
sin salme.
Det var ikke en himmel
som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner
bevæges og vandre
imod Betlehem,
landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv
blev menneskets lys.
Han som var og som er
og som kommer
I Lukasevangeliet står fortællingen om Jesu fødsel så

levende beskrevet, at den er
blevet den klassiske beretning
om adventstidens kulmination: Og det skete i de dage…
Den er blevet vores juleevangelium, et evangelium i sig
selv. Og det ér et glædeligt
budskab om det, der skete engang. Men, hvis vi ser op – fra
lyset inde i stalden, vil vi se,
hvordan der kastes en meget
lang lysskygge ud gennem
hele historien. Først i Jesu liv
og død og siden forstærket af
opstandelseslyset påskemorgen, som skinner ind i vores
liv den dag i dag. Også vi har
fået lov til at leve i lyset.
De levende lys, vi tænder i
adventstiden, spreder ikke
kun det fysiske mørke, vi omgives af på denne årstid, men
udtrykker også vores forventning og håb om at det lys, der
tændtes i stalden i Betlehem,
stadig må brænde i verden
som tro og håb og kaste lys
over os og vore liv.
Lad os derfor vente og forberede os på, ”at det der skete
i fortiden, vil frelse i nutiden
og åbne fremtiden” som Johannes Møllehave har udtrykt det.

Tænd et lys
og bed en bøn!
Kære Gud
Vi vil gerne takke dig
for at vi blev født
og at vi bor sammen med
vores mor og far.
Tak for træerne og vandet.
Tak for blomsterne og
agurkerne.
Tak for at vi lever.
Tak fordi vi har en familie
og så vil vi godt bede om
at vores søskende ikke er
så irriterende.
Vi beder dig passe godt på
dyrene og på verden.
Lad alle mennesker være
gode venner
så der altid kan være fred
i Danmark.

Glædelig advent.
Glædelig forberedelse.
				 (Formuleret af børn mellem 5
og 8 år hos FDF)
Mette Gautier
Stud. theol. og praktikant i
Fredenskirken frem til årsskiftet.

Bønnen findes i en fælles dansk/
italiensk bønnebog - et samarbejde
mellem Fredenskirken og kirkens
venskabsmenigheder i Italien.
Bogen kan købes i kirken, kr. 25,-

NYT FRA
FREDENSKIRKEN
Ansættelse af organist

Den 1. september 2015 blev
Louise Boll ansat som organist i Fredenskirken i en
18-timers stilling. Louise skal
primært varetage orgel- og
klaverspil ved gudstjenester,
bisættelser og begravelser,
gudstjenester på Lokalcenteret Rosenvang, konfirmandundervisning samt akkompagnere vores kor.
Louise har spillet orgel siden
hun var 10 år og allerede tre
år efter blev hun ansat som
organist i Dommerby kirke.
Louise nærer en stor pas-

sion for den klassiske musik
og er en særdeles aktiv musiker både som solist og akkompagnatør, og har spillet
mange koncerter i Danmark,
Tyskland og Italien.
Vi er meget glade for Louises
ansættelse i Fredenskirken og
byder hende velkommen til
et godt samarbejde.
Menighedsrådet

Menighedsrådsarbejde

I november 2016 er der valg til menighedsråd over hele landet, og det vil vi gerne, her fra Fredenskirken, være med til at
sætte fokus på. Derfor har vi bedt nuværende menighedsrådsmedlemmer om at skrive kort om deres tanker med arbejdet.
I dette kirkeblad er det Michael Bach Henriksen, der skriver:
”Jeg sætter især pris på to områder af arbejdet i menighedsrådet. Det ene er de mange aktiviteter, som vi hvert år sætter
i gang og koordinerer i Aktivitetsudvalget. Det er en glæde
at sammensætte et stærkt program med forfatterbesøg, koncerter, foredrag og andet, der optager sognets beboere og som
kombinerer de to områder kirke og kultur. Det andet område
af arbejdet, der er utrolig givende, er vores udvekslinger med
venskabsmenigheden i Italien. Når vi besøger hinanden åbner
sig nye verdener og forståelsen for henholdsvis den katolske og
protestantiske kirke, og vores mange fællestræk, vokser. Det
er meget givende sådan at spise, synge og gå til gudstjeneste
sammen med vores venner i Italien, og bruge inspirationen
hjemme i menigheden i Fredens”.

Louise Boll

Reception

Basar2015

Lørdag d. 28. nov. kl. 13.00 - 17.00
Ingen advent uden Fredenskirkens basar.
Et af sognets absolutte højdepunkter,
som samler familier fra nær og fjern til en
hyggelig eftermiddag med salgsboder, bagværk, julestemning
– og meget meget mere. I kirkerummet er der mulighed for
lidt pause-ro, mens der lyttes til Fredenskirkens kor, som synger smukke julesatser - kl. 13.30: Pigekoret, kl. 14.30: Børnekoret og kl. 15.30: Kantoriet. Bagefter er der igen mulighed
for at spejde videre i Basarens mange herlige tilbud.
Vi glæder os til at se rigtig mange denne festlige dag.

Søndag d. 29. nov. kl. 10.00
Karsten Poulsen, menighedsrådets formand
gennem flere valgperioder, har valgt ikke at
genopstille til hvervet, da han vil nyde sit
otium. Karsten har lagt mange kræfter og et
ocean af timer i rådsarbejdet gennem årene.
Der er med andre ord et hav af grunde til
at sige tak til Karsten for en epoke i Fredenskirkens historie.
Menighedsrådet vil derfor gerne invitere alle, der har lyst, til
en festreception i forlængelse af gudstjenesten 1. søndag i advent. Her vil der være mulighed for at møde Karsten og give
ham et håndtryk eller måske et ord med på vejen.

Julehjælp

”Julen varer længe, koster mange penge…”
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 til kirkekontoret fra d. 15. november. Kender du
en familie, der kunne kandidere, så hører vi også gerne fra dig.
Ansøgninger skal være kirken i hænde senest d. 7. dec.
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER

Juniorkonfirmander
støber kors
sammen med
kirketjener Allan.

Spaghettigudstjeneste

Små korte gudstjenester i børnehøjde, hvor vi hver gang slutter af med at spise spaghetti og kødsovs. Maden er gratis, men
hvert barn opfordres til at medbringe en mønt til indsamling
til kirkens sociale arbejde. I vintermånederne mødes vi onsdag
d. 2. dec. – spaghettien er i anledning af julen skiftet ud med
risengrød – samt torsdag d. 21. jan. Begge gange kl. 18.00.

Børnehavernes juleafslutning

Torsdag d. 17. dec. kl. 10.30
En skøn gudstjeneste for hele sognet, hvor børn fra områdets
børnehaver opfører krybbespil. Velkommen til alle.

Babysalmesang – Nye hold begynder tirsdag d. 12. jan.

Tilmelding til Kirke- og kultur-medarbejder Christina Lund via
kirkens hjemmeside.

Juniorkonfirmandundervisning

23./24. jan. + 5./6. marts
Tidligere i 2015 nytænkte vi konceptet for Juniorkonfirmand. I
stedet for at tilbyde et længere forløb over 10 uger, inviterede vi
sognets elever fra 3. klasse til at komme en weekend og lege sig
ind i den kristne tro. Det blev så godt, at vi gentager successen
og inviterer igen på weekend – denne gang hele to af slagsen.
Begge søndage slutter Junior-konfirmanderne med at deltage
i gudstjenesten og særlige søndag d. 6. marts, skal resten af
familien sætte kryds i kalenderen – her vil der nemlig være
afslutning med diplom og gaveoverrækkelse.
Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund for mere
info om undervisningen.
Der er tilmelding til Juniorkonfirmand via kirkens hjemmeside.
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Juletræsfest – Tirsdag d. 29. dec. kl. 14.00
Vi begynder i kirken med fortælling og sang og bagefter
pynter vi juletræet og danser omkring det. Der er kaffe,
boller og kage og selvfølgelig også juleknas til alle.
Og hvem ved – måske kommer julemanden på besøg…?
Fastelavn – Søndag d. 7. feb. kl. 10.00
En festlig søndag i kirken med fortælling og udklædning.
Efter gudtjenesten sørger FDF for tøndeslagning og fastelavnsboller til alle.

MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Julekoncert

Tirsdag d. 8. dec. kl. 19.30
Masser af stemning og gode
ord med på vejen ved denne intime julekoncert, hvor
Erling Andersen og Jesper
Brun-Jensen leverer musikken sammen med Fredens Pigekor og sangere fra Konservatoriets Pigekor.
De to herrer har tidligere givet koncerter rundt om i landet, og har med stor succes
afholdt stævner og koncerter
med Pigekor. Jespers fyldige
og bløde basstemme akkompagneret af Erlings virtuose
spil og pigekorets lyse stemmer bliver en stor oplevelse.

Gospelkorets
julekoncert

Mandag d. 14. dec. kl. 19.30
Oplever du at december og
de mørke dage kan være lidt
tung? Så kom og vær med til
en gang intens, livsbekræftende, bevægende, befriende, berigende gospel! Koret består
af ca. 70 glade sangere under
ledelse af sanger og dirigent
Lene Nørrelykke, som i mere
end 20 år har været en af Danmarks største gospelpersonligheder. Med ved koncerten
er også Stephen Nørrelykke,
klaver og Jimmi Bech, cajon/
percussion.
Entré: kr. 50,- / gratis for børn
op til og med 12 år.

Nytårskoncert

Søndag d. 10. jan. kl. 16.00
Mød Fredenskirkens nye organist, Louise Boll, i selskab
med med Jesper Brun-Jensen
og Anne Lise Quorning. Koncerten vil byde på nye, spændende publikums-udfordringer og gode gamle kendinge
– dem, vi gerne hører igen og
igen… En klassisk og festlig
koncert, hvor det nye kalenderår bydes velkommen på
bedst mulig musikalsk vis!
Efter koncerten byder menighedsrådet på ”et glas og lidt
mundgodt” i sideskibet.

Middag og koncert

Fredag d. 4. marts
kl. 18.00/20.00
Først forkæles vi med en god
middag og derefter er der
koncert med vokalgruppen
”Postyr”, som denne aften
har udfordret Fredens Pigekor med et par numre. Du
vil opleve en fornyelse af,
hvordan musik bliver skabt
på scenen og gå fra koncerten
med mindst ét omkvæd solidt
plantet i din øregang.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest fredag d.
26. feb.
Entré middag OG koncert:
kr. 150,-. Entré koncert (kl.
20.00): kr 80,-.

SÆRLIGE
GUDSTJENESTER
Vi synger julen ind

Søndag d. 20. dec. kl. 16.00
Fredens Kantori, Pige- og
Børnekor medvirker denne
søndag helt ”ind under Jul”.
Tekster fra Skabelsen til Jesu
fødsel læses op – kun afbrudt
af musikalske indslag fra korene. Denne intense time har to formål; at fortælle den glædelige julebudskab – OG få hele sognet i julestemning!

Juleaften – Torsdag d. 24. dec.

For at komme i den rette stemning til en hyggelig juleaften,
fejrer vi ikke færre end tre gudstjenester denne dag.
Den tidligste er tilrettelagt med særlig fokus på børnefamilier.
kl. 13.30 Jacob Holm
kl. 15.00 Per Thomsen
kl. 16.30 Per Thomsen
			
Nytårsgudstjeneste – Torsdag d. 31. dec. kl. 15.00
Juleaften begynder for mange mennesker i kirken. Det er også
en mulighed nytårsaften! Prædikenen er bl.a. inspireret af humoristen Storm P. Efter gudstjenesten serveres et glas vin og
kransekage, og vi ønsker hinanden godt nytår.
		
Willy Egmose ved orgelet – Søndag d. 31. jan. kl. 10.00
Vi gentager succesen fra sidste år og har igen inviteret Willy
Egmose til en søndag i Fredenskirken, hvor han vil betjene
orgel, synge med og akkompagnere Kantoriet. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Efter frokosten beretter Willy fra sin
komponist-verden og synger lidt mere med os.
Kirkefrokost: 50 kr. for voksne/25 kr. for børn.

Lysmesse – Tirsdag d. 2. feb. kl. 19.00

Den 2. februar ”slår” Kyndelmisse (Kyndel/Lys & Misse/
Messe) ”sin knude” og vi synger om ”Kjørmes Knud”. Denne
hverdagsaften hylder vi lysets komme i ord, sang og musik.
Levende lys, læsninger, fællessalmer og ikke mindst Pigekorets
medvirken gør denne aften til noget helt særligt. Vi glæder os
ikke blot over de lysere dage, men også over det første lys skabt
af Gud, og det lys vi altid finder i kirkens rum og gerninger.
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
Sykredsen

mødes onsdag eftermiddag
kl. 14.30. Det summer af
glæde og hygge, når ”sy-damerne” mødes til den ugentlige snak omkring bordet med
kaffe og sang, alt imens der
bliver hæklet, broderet og
strikket til den årlige Basar
ved Fredenskirken.
Og der er altid plads til flere
i Sykredsen, også hvis håndarbejde ikke er noget for dig,
men samværet og den hyggelige snak trækker i dig.
Ønsker du at høre mere om
Sykredsen – eller kender du
måske én, som ville have
glæde af dette fællesskab, så
kontakt Kirke- og Kulturmedarbejder Christina Lund.

Sysseltinget

henvender sig til ”piger” i alle
aldre og mødes for at producere julepynt i stof, papir,
strik og andet til Fredenskirkens årlige Basar.

Litteraturkredsen

mødes tredje torsdag i måneden kl. 14.15 og sætter nye
vinkler på læseoplevelser ud
fra månedens bog.

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.
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Fredagsfamilien

Tirsdagstræf

Bibelkredsen

Tirsdag d. 15. december
Julemøde, hvor Arne Hvid Christiansen giver en speciel
version af ”Hvem vil være millionær”.

For alle familier, der ønsker at
være med i et fællesskab, hvor
børn og voksne deltager i et
familievenligt program.
– beskæftiger sig i denne sæson med nogle af Luthers
tekster, som optakt til menighedsrejsen i september 2016.

Bemærk – flere oplysninger
samt udførligt program for de
forskellige fællesskaber kan
ses på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
– eller kontakt kirken på tlf.
8614 2113.
Fernisering

Søndag d. 17. januar
kl. 10.00
Hans Christian Beck Jensen
”Ansigtets fortælling”.
En fotoudstilling med motiver
fra de lande, hvor Hans Christian Beck Jensen har rejst
med Folkekirkens Nødhjælp.
Udstillingen kan ses i vandrehallen frem til d. 26. februar.

Menighedsrådsmøder

I skrivende stund
kender vi desværre ikke
datoer for rådsmøder
i årets første måneder.
Hold øje med hjemmesiden:
www.fredenskirken.dk

Den tredje tirsdag i måneden kl. 14.30 samles folk, der
har mulighed for det, til en hyggelig og inspirerende eftermiddag med skiftende indhold. Kaffen koster 25 kr.
Vinterens program byder på følgende:

Tirsdag d. 19. januar
”Forfølgelse af kristne (koptere) i Egypten”.
Peter Müller, lærer.
Tirsdag d. 16. februar
”Fra Mandalay til Danmark”. Jessie Edna Hansen.

Højskolen i Kirken

Gennem forskellige foredrag beskæftiger Højskolen i Kirken
sig med emner, som har med kirke, kultur og menneskelivet
at gøre. Højskolen mødes mandage kl. 10.00 – 12.00.
Kaffe og rundstykker koster 30 kr. Tema for vinter/forår
2016 er ”Litteratur”.
Mandag d. 25. januar
”Hvem skrev dåbssalmen Fyldt af glæde over
livets under?”
Peter Schmidt, pensioneret seminarielektor.
Mandag d. 22. februar
”Lyrikken som litteraturens reaktorkerne”.
Peter Stein Larsen, professor, dr. phil. og
ph.d., Aalborg universitet. Lyrikanmelder ved
Kristeligt Dagblad.

Kirkekaffe – ja, tak!

Næsten hver søndag er der kirkekaffe efter højmessen.Har
du lyst til at være kaffebrygger engang imellem, så henvend dig til kirkekontoret eller til ”brygger-listens” bestyrer,
Gerda Bjerregaard, tlf. 5150 6953.

Udvidet kirkekaffe – Søndag d. 28. feb. kl. 10.00
Som optakt til årets sogneindsamlingen fortæller Søren Christian Madsen om sit frivillige engagement i Folkekirkens
Nødhjælp. Denne udvidet kirkekaffe er den sidste i rækken
af tre små oplæg, der begyndte med en kirkegårdsvandring tilbage i oktober.

ADRESSER
FREDENSKIRKEN

Sogneindsamling – Søndag d. 13. marts kl. 10.00
Del med verdens fattigste kvinder

Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk

Søndag d. 13. marts 2016 vil Fredenskirken gerne sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne – og hinandens – ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står
som en helt central grundpille i både kristendommen og vores
kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle
høstsang: ’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den
fattige skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: Del med
verdens fattigste kvinder. ”Hvis vi vil se virkelig udvikling
her i verden, skal vi investere i kvinderne”, siger Desmond
Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.
Du kan tilmelde dig som indsamler til Kirke- og
kulturmedarbejder Christina Lund.

Mobilepay			

Mønter er efterhånden blevet en mangelvare. Fredenskirken oplever, i lighed med
andre kirker, et behov for at kunne benytte andre betalingsmetoder. Derfor har vi
valgt at indføre mobilepay som en betalingsmulighed ved alle
arrangementer i kirken. Hold øje med de blå skilte med Mobilepay, tlf. 4292 2113.

Du finder altid en medarbejder i kirken eller i kirkens
lokaler på hverdage ml. kl.
10.00 – 14.00

Sognepræst
Jacob Holm
Rosenvangs Allé 82,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 3077
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Hjælpepræst
Lektor dr. theol. Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208
pl@teo.au.dk

Kirketjenere
Kirke- og kontormedarbejder Allan Nyholm
Trine Lykke Knudsen
Tlf. 2011 0921
tlf.: 8614 2113
an@fredenskirken.dk
tlk@km.dk
Ellinor Hjorth
Personregistrering Syd
Tlf. 2169 8931
Grøfthøjparken 1,
eh@fredenskirken.dk
8260 Viby
Tlf.: 8733 4477
Fælles telefon og mail
mandag-fredag kl. 10-13,
Tlf. 8614 2113
torsdag kl. 10-16
kirketjener@fredenskirken.dk
ravnsbjerg.sogn@km.dk
Organister
Kirkegårdskontoret
Anne Lise Quorning
Hjulbjergvej 175,
Tlf. 5124 4754
8270 Højbjerg
alq@fredenskirken.dk
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Louise Boll
Tlf. 29 89 42 97
Kirkegårdsleder
lb@fredenskirken.dk
Thomas Brevik
tcb@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Sekretær
Christina Lund
Josef Pedersen.
Tlf. 6010 3635
jfp@km.dk
cl@fredenskirken.dk
Sognepræst
Per Thomsen
Skovdalsvej 18,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 7656
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
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Søndag d. 29. nov. (1.s.i advent)
10.00: Per Thomsen H
Reception for Karsten Poulsen
Onsdag d. 2. dec.
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 6. dec. (2.s.i advent)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 13. dec. (3.s.i advent)
10.00: Per Thomsen og Mette Gautier H
Torsdag d. 17. dec.
10.30: Jacob Holm og Christina Lund
Børnehavernes julegudstjeneste
Fredag d. 18. dec.
Skolernes julegudstjeneste
9.00: Interskolen
11.00: Rosenvangskolen
12.00: Rosenvangskolen
Søndag d. 20. dec. (4.s.i advent)
10.00: Per Thomsen H
16.00: Jacob Holm
Vi synger julen ind
Torsdag d. 24. dec. (Juleaften)
13.30: Jacob Holm – Børnegudstj.
15.00: Per Thomsen
16.30: Per Thomsen
Fredag d. 25. dec. (1. juledag)
10.00: Per Thomsen
Lørdag d. 26. dec. (2. juledag)
10.00: Peter Lodberg
Søndag d. 27. dec. (Julesøndag)
10.00· Jacob Holm H
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Torsdag d. 31. dec. (Nytårsaften)
15.00: Jacob Holm

Søndag d. 3. marts (Midfaste)
10.00: Per Thomsen H

Søndag d. 3. jan. (Helligtrekongers søndag)
10.00· Per Thomsen H

H Tilbud om børnepasning under
prædikenen.

Søndag d. 10. jan. (1.s.e. H3K)
10.00: Jacob Holm H

Kirkebil

Søndag d. 17. jan. (sidste s.e. H3K)
10.00: Per Thomsen H
Fernisering
Torsdag d. 21. jan.
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 24. jan. (Septuagesima)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 31. jan. (Seksagesima)
10.00: Jacob Holm H
Willy Egmose medvirker på orgel
Kirkefrokost
Tirsdag d. 2. feb. (Kyndelmisse)
19.00: Per Thomsen
Lysmesse
Søndag d. 7. feb. (Fastelavn)
10.00: Per Thomsen
Tøndeslagning
Søndag d. 14. feb. (1.s.i fasten)
10.00: Peter Lodberg H
Søndag d. 21. feb. (2.s.i fasten)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 28. feb. (3.s.i fasten)
10.00: Jacob Holm H
Udvidet kirkekaffe

Alle sognets ældre og gangbesværede
tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens
gudstjenester og arrangementer. Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse
til Fredenskirken på telefon 8614 2113.
Kirkebil til søndagens gudstjeneste bestilles senest fredag kl. 12.00.

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Tirsdag i ulige uger. Følgende tirsdage
kl. 10.15, Vidtskuevej 6:
				
8. dec. Per Thomsen (Adventsguds		
tjeneste i kirken)
24. dec. Per Thomsen
12. jan. Jacob Holm
26. jan. Jacob Holm
9. feb.

Per Thomsen (altergang)

23. feb. Jacob Holm

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirkeog kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2016.
Deadline for indsendelse af stof til næste kirkeblad er d. 15. januar 2016.
Forsidefoto: Krybbespil med de yngste.
Fredenskirken 2014.

Tryk: Kongsvang Bogtrykkeri A/S · Offset

GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN

