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ORD TIL
EFTERTANKE
Ingen færdige forestillinger
Ingen kan gøre sig færdige
forestillinger om evighed og
himmel. I begravelsessamtaler oplever jeg, at det er de
færreste, der har mange billeder af dét, der skal komme.
Oftest er det sorgen og tabet,
der fylder. Eller usikkerheden
overfor hvordan man selv
skal komme videre. Det er
sjældent, at jeg møder mennesker, der sætter ord på deres længsel efter Gud, gensyn
eller himmel. Alligevel kan
ikke så få fortælle om deres
håb, om at deres afdøde ”har
det godt, hvor hun nu er”, ”er i
gode hænder” eller de ønsker
at ”mødes igen på den anden
side”. Sproget kommer hurtigt
til kort. Og en vis forlegenhed
indfinder sig let.
Sproget sætter grænser
– men ikke for kærligheden
og håbet
Med døden står vi over for
sprogets grænser. Men behøver det at betyde, at Himlen
ikke findes? Jeg tænker: Hvis
vi kan tale om en usynlig kærlighed, der er svær at veje og
måle, men som opleves lige
så virkelig som den elskede,
jeg rækker hånden ud efter ja hvis vi kan tale om Gud i
sociale billeder uden at tro, at
han blot er en fjern mand med
skæg på en sky, så kan vi vel
også tale om Himlen uden at
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tro, at de billeder vi gør os er
færdige fotos, der får alt med?
Sproget sætter grænser – men
ikke for kærligheden og håbet.
Om himlen
kan vi tale i billeder
Teologen Alister Mcgrath foreslår at billedet er ”en mental
rejse ind i Guds virkelighed,
hvor dét billederne afbilleder
ikke behøver at være helt fraværende. Traditionens billeder kan altså have noget på
sig. De kan have en foreløbig
åbenbaringsværdi, give et
smugkig ind i himlen. Som i
al forkyndelse gælder det om
at se og tale i billeder.
Himlen i traditionen
– gensyn i himlen,
hvorfor ikke?
Hvad angår billeder af Himlen, så findes der i grove træk
to positioner ifølge Mcgrath.
Den første position er meget
folkelig og i øjenhøjde med
drømme og forestillinger, vi
måtte have. Himlen ses som
et gensyn af kære i genkendelige omgivelser; de bedste billeder er haven, boligen, byen
eller bryllupsfesten – herlige
rammer. Grundstemningerne
er hvile, trøst, fred eller fryd.
Det er jo ikke så ringe endda. I
denne tradition er man meget
åben over for de forestillinger
vi gør os. I bedste fald er de
en kilde til et yderst positivt
livssyn, idet tilværelsen ender
godt. Det gør den ud fra den
tro, at mennesket er for kostbart til at fortabes til døden.

Krist stod op af døde,
i himlen vi ham møde.
Den anden position er mindre ødsel, hvad angår billeder. Her er det ikke tilliden til
forestillinger, men mødet med
Gud, der står i centrum. Vi
skal ikke vrøvle løs om gensyn i Himlen – for skal vi ikke
også møde dén, vi ikke kan
li’? ”Endnu ser vi i et spejl, i
en gåde” – som apostlen Paulus udtrykker det – og Himlen
ankommer først fuldt ud, når
vi skal se Gud ansigt-til-ansigt
(1. Kor. 13.12). Som teologen
P.G. Lindhardt kunne formulere det: ”Krist stod op af
døde, i Himlen vi ham møde.
Ham, ikke hinanden, som vi
vil have det”! Først i Himlen
skal den Gud, der har vist sig
helt og fuldt i Jesus Kristus,
skues - ”lys i dit lys skal vi
skue”, som vi synger det i salmen Til himlene rækker din
miskundhed Gud (DDS 31).
Og dét overstråler alt vi kan
forestille os.
Der er noget rigtigt i begge
positioner, synes jeg. Men behøver vi sådan vælge mellem
Kristus eller vore kære? Jeg
tror det ikke. Jeg håber på en
forsonet menneskehed, hvor
kærligheden er enerådende,
fordi Gud vil være alt i alle
(jf. 1. Kor. 15,20-28; 13.11ff),
for kan et forsonet gensyn
og genfødt samliv ikke være
en del af at se Gud ansigt-tilansigt?
JH

Tænd et lys
og bed en bøn!
Morgen
Fra dine hænder
får jeg denne dag
som en gave.
Giv mig nåde
til at gøre alt
med kærlighed.
Åben mine øjne
så jeg altid kan
se igennem
det menneskelige ydre
og helt konkret elske dig
i ethvert menneske.
Hvis du vil
gøre mig
til dine hænders redskab
vil jeg altid
takke dig for det.
(Ida, Italien)
Bønnen findes i en fælles dansk/
italiensk bønnebog - et samarbejde
mellem Fredenskirken og kirkens
venskabsmenigheder i Italien.
Bogen kan købes i kirken, kr. 25,-

Tak

Nyt om personregistrering

Her i Fredenskirken har vi
set på, hvor vi kan bruge
vores hænder og personale
bedst, og i den forbindelse
har vi indgået et samarbejde
om personregistrering med
Skåde, Kolt og Ravnsbjerg
sogne.
Det betyder, at al personregistrering – dvs. registrering af fødsel, dåb, bryllup,
navneændring, dødsfald og
bisættelse, nu foregår fra et
fælles kontor, som har til
huse i Ravnsbjergkirkens lokaler. Her sidder to dygtige
kordegne, Anne-Mette Bruus
Jespersen og Jacob Sørensen, som tager sig af al papirarbejde i forbindelse med
de mange registreringer.
Vi glæder os meget over samarbejdet, som trådte i kraft 1.
maj.
Du finder kontaktoplysninger til Personregistrering Syd
bagerst i Kirkebladet og på
Fredenskirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk

Jeg vil gerne på denne måde
sige tak til alle, som var med til
at gøre dagen for min afsked
som kordegn ved Fredenskirken til en festlig og minderig
dag. Tak for al den varme og
venlighed, der strømmede
mig i møde hele dagen, og
for alle de mange personlige
hilsner og taler, for sangen
og de mange breve, blomster
og gaver! Det var helt overvældende, og jeg er både rørt
og glad og dybt taknemmelig
over al den opmærksomhed, I
har givet mig!
Tak alle sammen.
Kirsten Gundahl

Ellinor Hjort

Trine Lykke Knudsen

Nye ansigter og titler i Fredenskirken

Siden januar har vi sagt farvel til to ansatte ved Fredenskirken
– både Per Risum og Kirsten Gundahl er gået på pension. Efterfølgende har vi ansat Ellinor Hjorth på 20 timer i stillingen
som kirketjener. Ellinor har flere års erfaring fra en lignende
stilling i Viby Kirke og er et kendt ansigt her i Fredenskirken,
idet hun og hendes familie er kommet her i mange år. Desuden har Ellinor tidligere vikarieret for kirketjener Per Risum.
På Kirkekontoret har vi ansat Trine Lykke Knudsen i stillingen som kirke- og kontormedarbejder hvor hun skal varetage
sekretæropgaver på kirkekontoret, dele af kirkens PR samt
koordinere frivillige. Desuden fungerer Trine som kordegn
ved søndagens gudstjenester sammen med en gruppe frivillige, som allerede har planlagt søndagene flere måneder frem.
Velkommen til både Ellinor og Trine – vi håber I alle vil tage
godt imod dem.

Ved Kirsten Gundahls reception havde personale, menighedsråd samt flere fra
menigheden samlet ind til en
noget overraskende gave – et
faldskærmsudspring! Kirsten
havde tidligere givet udtryk
for, at hun længe har ønsket
sig at springe ud i det blå
med en faldskærm på ryggen.
Vi glæder os til at se springet
og tage imod Kirsten, når hun
igen kan mærke solid grund
under fødderne.

Vi gør samtidig opmærksom på at Allan Nyholm nu er ansat
på 37 timer som Kirketjener. Ligeså er kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund opnormeret til 37 timer og varetager
nu også funktionen som daglig leder for Fredenskirkens personale.
Senere på sommeren vil man kunne se endnu et nyt ansigt
i Fredenskirken, idet vi også planlægger at ansætte en organist på ca. 20 timer. Vi vil således have to organister ansat,
så menigheden får glæde af de samme to ”spillemænd” ved
de mange gudstjenester og store korarbejder, der er her ved
kirken.
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SOMMER I
FREDENSKIRKEN
Internationale
Kirkedage

Igennem årene har adskillige
sogne i Århus Stift etableret
tætte kontakter til kirker og
sogne rundt omkring i verden. Samarbejdet kirkerne
imellem er en kilde til inspiration og en mulighed for at
dele vor tro.
Med det i tankerne tog Fredenskirken initiativ til at
samle de sogne i Århus Stift,
der har en venskabsmenighedsforbindelse, til fælles Internationale Kirkedage i 2008
og 2012. Og nu planlægger vi
at gentage succesen igen i år
- nærmere bestemt den weekend, hvor vi fejrer Fredenskirkens 55 års fødselsdag.
Arbejdsgruppen bag Interna-

Sct. Hans på højen

Tirsdag d. 23. juni kl. 18.00
Fredenskirken og FDF arrangerer igen i år Sct. Hans fest
på Højen ved væddeløbsbanen, hvor der som vanligt vil
være underholdning for de
mindste og snobrød til alle.
Der kan købes kaffe, kage, is,
pølser, øl og vand fra kl. 18.00
Kl. 20.30 lytter vi til årets båltale, synger midsommeren
ind og tænder bålet.
Vi glæder os til at se mange
til en hyggelig og festlig aften.
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tionale Kirkedage 2015 har
lagt et spændende program
for værter og gæster fredag d.
5. og lørdag d. 6. juni.
Programmet vil bl.a. indeholde:
• modtagelse på rådhuset
• besøg i lokale kirker
• workshops om de
udfordringer den kristne
kirke står overfor
• mødet med mennesker,
som er involveret i mission
og diakoni
• fælles fest og glæde
Vi får, i forbindelse med kirkedagene, stort besøg fra vores
italienske venskabsmenighed,
som under deres besøg bliver
privat indkvarteret hos familier i sognet. Også et stort kor,
på ca. 50 børn og voksne fra
byen Fano, kommer til Fredenskirken og deltager i guds-

tjenesten søndag formiddag.
Ved dette års Internationale
kirkedage afholdes en stor
fælles gudstjeneste i Vor Frue
Kirke fredag d. 5. juni kl.
20.00.

Fredenskirkens
fødselsdag

Søndag d. 7. juni kl. 10.00
fejrer vi Fredenskirkens 55
års fødselsdag. Vi begynder i
kirken med en særlig festlig

gudstjeneste i dagens anledning, hvor alle Fredenskirkens kor medvirker sammen
med koret fra Fano.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost til alle, og fødselsdagen afsluttes med koncert,
hvor alle kor medvirker – Fredenskirkens børne- og pigekor, kantoriet samt det store
kor med børn og voksne fra
Fano. Vi håber at se mange til
denne festlige dag.

Nyt fra kirkegården

Er du i tvivl om, hvor en
person ligger begravet på
Fredenskirkens kirkegård, er
det nu muligt at finde gravstedets placering ved at søge
på personens navn på
www.findgravsted.dk
Du finder et link på Fredenskirkens hjemmeside.
Anonyme gravsteder
kan man i
sagens natur
ikke finde.

Konfirmandindskrivning og -udflugt

søndag d. 16. august
Vi byder årets konfirmander og deres forældre velkommen
ved højmessen kl. 10.00.
I forlængelse af gudstjenesten arrangerer Konfirmandklubben en udflugt for alle unge i konfirmationsalderen. Det er
ikke en forudsætning for at deltage, at man skal konfirmeres. Turen går med bus til Skovhuset på Djursland, hvor der
findes lejrbygninger, varieret skov og natur, hvor de unge
udfordres med aktiviteter som løb, konkurrencer, skæg og
ballade.
Udflugten er gratis, inkl. frokost til alle deltagere, og varer
det meste af eftermiddagen.

MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Koncert med Landskoret

søndag d. 5. juli kl. 12.00
I forbindelse med Landsstævne for Folkekirkens Ungdomskor
(FUK) giver Landskoret en lille koncert efter Højmessen denne
søndag. Landsstævnet afholdes den 1. – 5. juli, hvor 265 børn
og unge fra hele landet deltager. Stævnet afsluttes med en stor
koncert i Musikhuset søndag eftermiddag kl. 16.00 – læs mere
herom på plakater og flyers i Fredenskirken. Her vil du også
kunne læse om fællessang foran Musikhuset fredag aften d. 7.
juli kl. 20.00 for alle interesserede.

Mens konfirmanderne tager af sted på tur, er der et kort
møde for konfirmandforældre, hvor Fredenskirkens præster
vil orientere om konfirmandundervisningens formål, og
fortælle lidt om det praktiske i forbindelse med konfirmationerne.
Konfirmandindskrivningen finder sted i forbindelse med
forældremødet. Medbring tilmeldingsblanket samt dåbsattest eller navneattest. Blanketten udsendes via skoleintra i
juni og udleveres i klasserne på skolen en af de første skoledage i august. Den findes også på kirkens hjemmeside
www.fredenskirken.dk – Her findes også oplysninger om
næste års konfirmationsdatoer.

Konfirmandklub

tirsdage i ulige uger kl. 19.30 – 21.30
Alle elever i 7. klasse inviteres til at være med i Konfirmandklubben i Fredenskirken, som mødes hver anden tirsdag kl.
19.30 – 21.30. Det er ikke et krav, at du skal konfirmeres!
På mødeaftnerne laver vi alt muligt sjovt og vildt, og slutter
af med aftensang.
Klubben deltager i Aarhus’ største konfirmanddiskotek Café
Christian, hvortil der er fælles transport. Diskotekerne er
alkoholfrie og under opsyn af konfirmandledere.
Klubben er tilknyttet KFUM og KFUK.
Det koster at være ”rå med de få” – 150 kr. pr. halvår.
Kontaktperson:
Marianne Munk Saugmann,
mail: munksaugmann@live.dk / tlf. 6019 6130

Musical

”Kaptajn Noah og hans flydende dyreark”
lørdag d. 14. november kl. 15.00
Til efteråret opfører vi igen en musical. Denne gang den fantastiske fortælling om kaptajn Noah og hans flydende dyreark
– en kantate af Michael Flanders og Joseph Horovitz.
Igen i år er det Børnekoret, der er kernen i forestillingen, men
har du lyst til at være med på scenen, eller bag ved kulisserne
– uanset alder og færdigheder, så meld dig endelig hos vores
organist og korleder, Anne Lise.
Vi ser frem til at glæde både børn og voksne med denne søde
og sjove fortælling om Noah, hans familie og selvfølgelig alle
dyrene! Du kan læse mere om musicallen i næste Kirkeblad.
Læs om kor efter sommerferien på side 7.
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
Sykredsen

onsdag kl. 14.30
Hver onsdag eftermiddag
summer det af glæde og hygge, når ”sydamerne” 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.
Er du interesseret i at høre
mere om Sykredsen – eller
kender du måske et menneske, som ville nyde godt af
dette fællesskab, så kontakt
Kirke- og Kulturmedarbejder
Christina Lund.
Vi mødes igen efter sommerferien onsdag d. 12. august.

Tirsdagstræf

samles som regel tredje tirsdag i måneden til en hyggelig
og inspirerende eftermiddag
med skiftende indhold. Vi
mødes igen tirsdag d. 15. september kl. 14.30:
”Livet i det Russiske Alaska
1859-1862 set med en finsk
guvernørfrues øjne”.
Annie Christensen, tidl. lektor
AU, fortæller om sin oldemor.

Litteraturkredsen

mødes tredje torsdag i måneden og sætter nye vinkler på
læseoplevelser, ud fra månedens bog. Første gang efter
sommerferien bliver torsdag
d. 13. august, hvor Litteraturkredsen tager på udflugt.

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.

Gudstjeneste og sæsonstart
søndag d. 23. august kl. 10.00

Vi er klar igen efter sommerferien og inviterer hele
menigheden til at være med, når vi præsenterer
næste sæsons program.
I år har vi tænkt nye tanker, og holder vores
sæsonstart i forbindelse med en gudstjeneste
søndag formiddag. Efter en hyggelig og festlig
familiegudstjeneste griller vi i Grønnegården
og sørger for festlig underholdning til alle aldre.
Vi glæder os til at byde velkommen til endnu
en ny sæson med gode gudstjenester
og aktiviteter i Fredenskirken.
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Første gang efter sommerferien er fredag d. 21. august
kl. 19.00, hvor vi mødes til en
kunsttur gennem parken ved
Marselisborg Slot.

Højskolen i kirken

Gennem forskellige foredrag
beskæftiger Højskolen i kirken sig med emner, som har
med kirke, kultur og menneskelivet at gøre.
Sæsonen begynder med en
heldagsudflugt mandag d.
24. august. Programmet er
endnu ikke helt på plads,
men hold øje med kirkens
hjemmeside og/eller få en
programfolder i kirken.
Tilmelding til højskoleudflugt
sker til kirkekontoret, senest
mandag d. 17. august.
Pris, inkl. frokost og kaffe,
kr. 250,-

Sysseltinget

henvender sig til ”piger” i alle
aldre og mødes for at produ-

cerer julepynt i stof, papir,
strik og andet til Fredenskirkens årlige Basar.

Fredagsfamilien

For alle familier, der ønsker at
være med i et fællesskab, hvor
børn og voksne deltager i et
familievenligt program.
Første gang efter sommerferien er søndag d. 23. august kl.
10.00. Se omtale her på siden.
For flere oplysninger samt
program for de forskellige fællesskaber ved Fredenskirken,
se kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 13. august.
Alle møder er offentlige
og begynder hver gang
kl. 19.00
i kirkens lokaler.

KOR I
FREDENSKIRKEN

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
Følgende tirsdage kl. 10.15,
Vidtskuevej 6:
26. maj: Per Thomsen

Spirekor, 0. klasse
tirsdag d. 3. september
kl. 15.00 – 15.50

Spirekor, 1. klasse
torsdag d. 5. september
kl. 15.00 – 16.00

Børnekor, 2.-5. klasse
onsdag d. 12. august
kl. 14.45 – 16.15

Pigekor, ca. 14-25 år

9. juni: Jacob Holm
23. juni: Per Thomsen
		
(med nadver)
7. juli:

Per Thomsen

21. juli.: Jacob Holm
4. aug.: Jacob Holm
		
(med nadver)
18. aug.: Per Thomsen
1. sept.: Jacob Holm

torsdag d. 13. august kl.
17.00 – 19.00
Optagelsesprøve for at medvirke.

Kantoriet

Vores blandede kor, som
er lønnet, og synger ved
højmesser, kirkelige handlinger og meget andet.
Læs meget mere om vores kor
på Fredenskirkens hjemmeside www.fredenskirken.dk

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og
redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i august 2015. Deadline for indsendelse
af stof til næste kirkeblad er d. 10.
juni 2015.
Forsidefoto: Christina Lund.
Friluftsgudstjeneste på kirkegården.
Fredenskirkens fødselsdag 2014.

ADRESSER
FREDENSKIRKEN
Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk
Kirkekontoret
(samme adresse)
kontakt@fredenskirken.dk
Tlf. 8614 2113
mandag-fredag kl. 9-13,
onsdag er kontoret lukket.
Kirke- og kontormedarbejder
Trine Lykke Knudsen

Sognepræst
Jacob Holm
Rosenvangs Allé 82,
8260 Viby J.
Tlf. 861430 777
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Hjælpepræst
lektor dr. theol. Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208
pl@teo.au.dk
Kirketjener
Allan Nyholm
Tlf. 2011 0921
an@fredenskirken.dk
Kirketjener
Ellinor Hjorth
Tlf. 2169 8931
eh@fredenskirken.dk
Fælles telefon og mail
Tlf. 8614 2113
kirketjener@fredenskirken.dk

Kirkegårdskontoret
Hjulbjergvej 175,
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 0727,
mandag-fredag kl. 9-12.
Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
tcb@km.dk
Sekretær
Organist
Josef Pedersen.
kirkegaard@fredenskirken.dk Anne Lise Quorning
Tlf. 5124 4754.
alq@fredenskirken.dk
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1,
Kirke- og kulturmedarbejder
8260 Viby
Christina Lund
Tlf.: 8628 1188
Tlf. 6010 3635
mandag-fredag kl. 10-13,
cl@fredenskirken.dk
torsdag kl. 10-16
ravnsbjerg.sogn@km.dk
Menighedsrådsformand
Karsten Poulsen
Sognepræst
Tlf. 8611 2214.
Per Thomsen
formand@fredenskirken.dk
Skovdalsvej 18,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 7656.
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN

Søndag d. 7. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Kirkens fødselsdag med frokost
og koncert
Søndag d. 14. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg H
Søndag d. 21. juni (3. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 28. juni (4. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 5. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 23. aug. (12. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Familiegudstjeneste og sæsonstart
Søndag d. 30. aug. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 6. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
H Tilbud om børnepasning under
prædikenen

AKTIVITETER I
FREDENSKIRKEN

Søndag d. 12. juli (6. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen

Fredag d. 5. juni
Internationale Kirkedage

Søndag d. 19. juli (7. s. e. trinitatis)
10.00: Leif Vestergaard

Lørdag d. 6. juni
Internationale Kirkedage

Søndag d. 26. juli (8. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm

Tirsdag d. 23. juni
18.00: Sct. Hans På Højen

Søndag d. 2. aug. (9. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 5. juli
12.00: Koncert med Landskoret

Søndag d. 9. aug. (10. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H

Torsdag d. 13. august
Udflugt med Litteraturkredsen

Søndag d. 16. aug. (11. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg H
(Konfirmandindskrivning)

Fredag d. 21. august
19.30: Fredagsforum
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Mandag d. 24. august
Udflugt med Højskolen
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Søndag d. 31. maj (Trinitatis søndag)
10.00: Per Thomsen H

