57. årgang | nr. 3 | december 2016 – januar/februar 2017

1

ORD TIL
EFTERTANKE
Der tælles ned til jul

I december forbereder vi os til
jul. Der ses julekalender, købes gaver, tælles ned til juleaften. Rigtig mange danskere
forbinder julen med noget
godt og skønt: Familien samles, juleaftensgudstjeneste i
kirken, and i ovnen og dans
om juletræet før gaverne skal
pakkes op. Det er lidt, som
om vi leger paradis. I julemåneden aktiveres en længsel i
os. Derfor skal familien selvfølgelig samles, alt skal være
fryd og gammen. Fra højtalerne i supermarkedet hører
vi sange om, at nu er det jul
igen.

For meget af det gode?

Og samtidig mærkes vemodet
så let, december er bekymringernes måned: Vi jager
af sted – sikke en voldsom
trængsel og alarm. Er julen
for meget af det gode i forhold til, hvordan tingene
virkelig er? Eller drømmer
om, at det skulle være? Måske er der knas i familien eller nære relationer? En svær
skilsmisse eller et pludseligt
dødsfald? Måske er vi af forskellige grunde ikke fuldtallige i familien? Eller gaverne er
blevet et ræs eller en lidt gold
udveksling af pengebeløb? Er
det ikke for meget af det gode
med al den fryd og glæde, der
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skal fejres, bare fordi vi er
gået ind i december måned?
Lukker vi op for tv-avisen –
er det så ikke stadig de gamle
og alt for velkendte nyheder,
der møder os? De hjemløse
og fattige, små og store krige
er der jo stadig?

Gud holder intet godt
tilbage

I adventstiden forbereder vi
os på julens budskab om, at
Gud ikke holder noget godt
tilbage. Det kan godt være,
at godheden, glæden og freden lader vente på sig i en
travl måned. Men vi fejrer i
julen den forløsende godhed,
glæde og fred er blevet kød
og blod i historien – dengang
med Jesu fødsel – og stadig
bliver det i dét liv, vi lever
sammen. Lidt af Paradiset
genfødes i dansen om juletræet, de kærlige blikke, varmen fra hinandens kroppe,
selvom det kun lige er på vej;
endnu ikke fylder hele billedet.

Julen varer lige til
påske – ja, alle årets
måneder

I julens budskab er der så
meget godt, at der er nok til
et helt år – ja et helt menneskeliv. Dét, der skete engang,
sker på en måde igen og igen.
Ligesom Jesus fødtes som et
lille barn dengang, sådan fødes han i vore sind, når vi
møder det forløsende gode.
Ikke blot i december – må-

ske mindst i december, hvis
bedstemor mangler, eller der
er knas i familien – men alle
årets måneder. Julens mysterium kan vi leve af hele året.

Det er jul hver gang,
der rækkes en hånd

Et af mine yndlings citater er
skrevet af Mother Theresa,
som jo var en nonne, der arbejdede blandt fattige børn i
Indien og vitterlig kendte til
det kummerlige, vi jo også
kan opleve i tilværelsen.
Mother Theresa skriver om
julens mysterium, der omfatTænd et lys
ter et både dengang og et nu:
og bed en bøn!
”Det er jul, hver gang du smiler til et menneske og rækker
Min Gud, jeg behøver ikke
det hånden; hver gang du tier
at klatre op til himlen
for at lytte til det andet menfor at tale med dig.
neske; hver gang du nægter
Jeg behøver heller ikke at
at anerkende et menneskes
hæve stemmen,
undertrykkelse eller isolatifor at du skal høre mig.
on; hver gang du håber med
de indespærrede; hver gang
Selv om jeg bare
du bærer med på andres byrhvisker ganske tyst
der; hver gang du tager dine
hører du allerede,
fejl på dig og erkender dine
for du er i mig.
begrænsninger og svagheder.
Jeg bærer dig i mit hjerte.
Det er jul, hver gang du lader
Der kan jeg finde dig.
Gud komme til dig gennem
Teresa af Avila (1515-1582)
andre menneskers nærvær
- eller selv er et redskab for
På væggen bag lysgloben står en
hans kærlighed til verden”.
lille æske med kort fra Kirkefondet.
				 Kort med bl.a. bønner, tanker,
Jacob Holm
bibelvers og salmevers.
Du er altid velkommen til at tage et
kort, når du kommer ind i kirken.
Kirken er åben alle hverdage fra
kl. 9-16. Kirkegården er også et fordybelsesrum for mange mennesker,
hvor bænke inviterer til en stille
eftertænksom stund.

NYT FRA
FREDENSKIRKEN
Menighedsrådsvalg

Den 13. september var der orienterings- og opstillingsmøde til
menighedsrådsvalget 2016. Aftenen bød på en orientering fra
formand Niels Aage Eriksen, og efterfølgende var det muligt
for menigheden at stille med en liste til menighedsrådsvalget.
Hurtigt kom der 14 kandidater på en liste, og eftersom der ikke
inden fristen den 27. september blev afleveret en anden liste,
kan vi konstatere fredsvalg til menighedsrådet i Fredenskirken.
Menighedsrådet de næste 4 år består derfor af følgende personer: Niels Aage Eriksen, Helga Kolby Kristiansen, Helge Lund,
Torben Lauridsen, Michael Bach Henriksen, Karna Salomonsen, Bettina Bech, Mia Luise Debois, Lone Gubba, Marianne
Skov Vitved. Som suppleanter er valgt: Krista Lyng Pedersen,
Jan Kvistgaard, Louise Kissmeyer, Anni Lønskov.
Vi siger tillykke med valget og glæder os til det fremtidige
samarbejde.

Menighedsrådsmøder

Det er det nye menighedsråd, der nedsætter mødedatoer for
kommende menighedsrådsmøder, så dem kender vi ikke på
nuværende tidspunkt. Følg med på hjemmesiden og se dagsordener i våbenhuset for kommende rådsmøder.

Børnepasser i Fredenskirken

Der er mange muligheder for at være frivillig i Fredenskirken.
En af de lette og sjove opgaver er at være børnepasser ved højmessen om søndagen. Der er brug for flere, så overvej om det
er en opgave for dig? Som børnepasser går man med børnene
ud af kirken under prædikenen. I et af møderummene er der
legetøj og tegneting, og her har børnene et frikvarter, mens de
voksne lytter til prædikenen. Det drejer sig om ca. 15 minutter, og du bestemmer selv, hvor ofte du vil være børnepasser.
Til børnepasningen spiller vi spil og snakker, og måske serverer vi et glas saftevand. Der er ingen aldersbegrænsning – og
man kan evt. være 2, der tager tjansen sammen.
Har du lyst til at hjælpe til eller blot høre nærmere om opgaven, kan du skrive til kirkekontoret på kontakt@fredenskirken.dk – meget gerne inden jul, så de nye børnepassere kan
komme med i fordelingen af 2017.

NYT FRA
FREDENSKIRKEN
Julekoncert

Søndag den 4. december
kl. 16.00
Allan Mortensen og Lene Nørrelykke samt pianist Stephen Nørrelykke gæster Fredenskirken,
på deres juleturné rundt i Danmark. Ved koncerten vil de gennem deres yndlingsjulesange
give os et indblik i, hvad julen
betyder for dem. Repertoiret strækker sig fra
sange som ”O holy night” til funky versioner af ”Rudolf med
den røde tud”.
Velkommen til årets julekoncert i Fredenskirken. Entré: 75 kr.

Gospelkorets julekoncert

Mandag den 12. december kl. 19.30
Koncerten markerer afslutningen på en efterårssæson, og gospelkoret giver den fuld gas med alt, hvad de har lært. Kom og
få en stærk oplevelse af, hvad gospelmusik kan. Entré 50 kr.
Gratis for børn til og med 12 år.

Nytårskoncert

Søndag den 8. januar
kl. 16.00
Glæd jer til en festlig koncert
med Louise Boll, Jesper BrunJensen og Anne Lise Quorning. Trioen ser frem til endnu
en gang at forkæle publikum
med musikalske ”godbidder”
fra kirkemusikkens store perlerække af værker. Alt sammen
godt krydret med sjove fortællinger. I festlig nytårsstemning
byder vi det nye kalenderår
velkommen i kirken. Efter
koncerten er Fredenskirken
vært med et glas vin og lækre
små kager.
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FOR OS ER DÅBEN
EN NATURLIG START PÅ LIVET
I forlængelse af en barnedåb
i Fredenskirken har sognepræst Jacob Holm været så
heldig at få lov til at interviewe Astrid og Jakob, om hvilke overvejelser de har haft i
forbindelse med deres søns
dåb, og hvordan de oplevede
dagen, da Bue blev døbt.
Astrid og Jakob – hvorfor har
I valgt at få jeres barn døbt?
Jakob: ”Det er en tradition
i begge familier, det var slet
ikke noget vi diskuterede indbyrdes. Jeg er ateist og havde
enkelte af mine ateist-venner
med i kirken, og de synes
nok, at det var tidsspilde,
men det synes jeg ikke, jeg
var glad for, at de var med.
Ja, jeg er ateist, og Astrid er
en tvivler”.
Den bemærkning får Astrid
til at blande sig i samtalen:
”Nej, jeg er kristen, dog uden
at tro på alt det overnaturlige, jeg kan godt lide idéen og
budskabet, selvom jeg ikke er
udøvende”.
Jakob får ordet igen: ”Når nogen spurgte, hvorfor vi ikke
bare navngav, så var det et
rungende nej! Ud over at det
er en tradition at få sit barn
døbt, så har jeg det fint med,
hvis mit barn blev en fuldbyrdet kristen og troede på Gud
og den slags. Det er noget
med en forælders ønske om,
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at ens barn er
så lykkelig, som
det kan være. Og
der er masser af
gode værdier i at
være kristen. Det
er klart, at hvis
han pludselig begyndte at læse
teologi, ville det
komme
meget
bag på mig, men
det ville selvfølgelig være okay”.
Astrid siger spontant med et glimt
i øjet: ”Jeg vil for
øvrigt gerne overbringe en klage.
Jeg har hørt, at i København
tager præsten ud og ønsker
nybagte forældre tillykke og
overrækker en gave. Det ville
jeg have elsket, jeg synes det
er så dejligt, når folk kommer forbi for at hilse på vores
lille vidunder”. Jakob: ”Jeg
kan godt forstå, hvis I gør
jer dybe overvejelser om den
slags. Det skulle jo ikke være
ligesom Jehovas Vidner, der
ringer dørklokker”.
Kunne I ikke have ventet med
at døbe Bue, til han selv kunne bestemme, om han ville?
Astrid: ”Først og fremmest er
der jo tradition for at gøre det
som baby her hos os, men
derudover ville Bue forment-

lig aldrig få sig
taget sammen til
at vælge dåben
sidenhen – medmindre han virkelig var nået frem
til, at det var det
helt rigtige for
ham efter en længere selvransagelse. Og til den tid ville han
se frygtelig fjollet ud i lang
kjole... Kort sagt er det meget
lettere for Bue at vælge dåben fra, når han bliver ældre,
end det er at vælge dåben til”.
Jakob: ”Ligesom med registrering som organdonor, er
det meget nemmere, hvis
man som udgangspunkt er
valgt til og kan vælge fra, end
at være valgt fra og aktivt
skulle vælge sig til. For Bue
ville det kræve en grundig
selvransagelse og initiativ at
vælge dåben til senere i livet, men ingenting at forblive
udøbt. Vi håber og tror, vi giver Bue det bedste udgangspunkt ved at døbe ham nu”.
Astrid: ”Desuden skal han jo
selv tage stilling når han skal

konfirmeres, så vi giver ham
bare et puf i, hvad vi mener,
er den rigtige retning”.
Hvad var det bedste på dåbsdagen?
Jakob: ”Ud over det i kirken,
som var en stor oplevelse, så
var det første gang vi holdt en
stor fest sammen og samlede
mennesker omkring os. Det
var første gang, vi stod på
egne ben som en lille familie.
Efter den svære start, som en
fødsel jo er, alle de nye ting,
og vi var faktisk godt bombet, så var det sådan en god
dag, da Bue blev døbt, og vi
ville bare ikke have været
den foruden”.
Astrid Valentin Thyme Andersen er 23 år og studerer matematik-økonomi, og Jakob
Stensgård er 31 år og fuldmægtig i Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Deres søn hedder Bue Valentin Thyme Stensgård.
Familien bor i Fredens sogn.

JULEMÅNEDENS
GUDSTJENESTER
Børnegudstjeneste og risengrød

Onsdag den 7. december kl. 17.00
Se mere under: ”Mest for børnefamilier” - side 6.

Gudstjeneste for døvemenighed

Lørdag den 10. december kl. 11.00
Døvemenigheden Midt- og Nordjylland fejrer julegudstjeneste
i Fredenskirken, inden turen efterfølgende går til Marselis Hotel til julefrokost samt et julebesøg i Den Gamle By. Læs mere
om døvemenigheden på www.dmmidtnord.dk

Adventsgudstjeneste

Tirsdag den 13. december kl. 10.15
En hverdagsgudstjeneste, hvor beboere fra Lokalcenter Rosenvang og plejeboligerne på Vidtskuevej kommer i kirken og
fejrer advent. Efter gudstjenesten er der dækket op med kaffebord, og Fredenskirkens organist spiller julesange på klaveret,
mens vi hygger omkring bordet.
Alle er velkomne ved denne korte hverdagsgudstjeneste.

Børnehavernes juleafslutning

Torsdag den 15. december kl. 10.30
Julen er børnenes fest – i hvert fald denne formiddag, hvor
vi fejrer julegudstjeneste med daginstitutioner og dagplejere
omkring Fredenskirken. Børn fra området vil lave krybbespil,
og vi vil sammen synge børnenes julesalmehits. Velkommen
til en julegudstjeneste i børnehøjde.

Vi synger julen ind

Juleaften

I år udvider vi med en ekstra gudstjeneste den 24. december
for at kunne glæde flere med plads i kirken juleaften.
Kl. 10.30: Jacob Holm på Lokalcenter Rosenvang
Kl. 11.00: Per Thomsen (familiegudstjeneste)
Kl. 13.30: Jacob Holm
Kl. 15.00: Per Thomsen
Kl. 16.30: Jacob Holm

Nytårsaften

Lørdag den 31. december kl. 15.00
Begynd din fejring af det nye år i kirken. Vi fejrer årets sidste
gudstjeneste og ønsker efterfølgende hinanden et godt nytår
over et glas vin og et stykke kransekage.

FREDENSKIRKENS JULEKALENDER
I år skruer vi ekstra op under julemåneden i Fredenskirken. Hver mandag til fredag kl. 17.00 – frem til juleaften
– åbner vi dagens kalenderlåge. (Kirkedøren fungerer i
tiden op til juleaften som kalenderlåge.)
Bag lågen gemmer sig en stund i kirken på ca. 25 minutter med varierende indhold. Der vil både være åbning af
låger med musik, fortælling, kreativitet, korsang, luciaoptog, stilhed og fordybelse.
Du kan hente et program for Fredenskirkens julekalender
i kirken allerede nu og se, hvornår der er en låge,
du har lyst at være med til at åbne.
Velkommen til en hyggelig adventstid
i Fredenskirken.

Søndag den 18. december kl. 16.00
Fredens Kantori, Pige-, Teen- og Børnekor medvirker denne
søndag. Tekster fra Skabelsen til Jesu fødsel læses op – kun
afbrudt af de skønneste musikalske indslag fra korene. Denne
intense time har to formål: at fortælle den glædelige historie
om dette helt unikke menneske, der blev født julenat og er
kendt over hele verden – og få hele sognet i julestemning!

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:
www.facebook.com/fredenskirken
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Spaghettigudstjenester

Onsdag den 7. december
kl. 17.00 (Bemærk tidspunkt!)
Torsdag den 19. januar
kl. 18.00
Må vi have lov at invitere på
spaghetti og kødsovs krydret
med en spændende fortælling og gode salmer i kirken.
Velkommen til gudstjeneste
for hele familien, hvor børnekoret synger for os og sammen med os.
OBS! I december måned er spaghettien skiftet ud med risengrød – mums. Maden er gratis, men du er velkommen til
at lægge en mønt i kirkebøssen – pengene går til kirkens
sociale arbejde.

Juniorkonfirmander

Årets juniorkonfirmander (3.
klasse) inviteres til at komme i kirken 4 torsdage + en
weekend med overnatning.
Her skal de høre om kristendommen, lytte til fortællinger
fra Biblen, synge salmer, lege
og være kreative sammen.
Børnene kommer til kirken
efter skoletid, hvor vi begynder med en bolle eller frugt
og lidt at drikke. Vi skal vidt
omkring – på kirkegården,
i kælderen, op til orglet og
rundt i alle kroge af kirken.
Vi mødes første gang torsdag den 12. januar kl.
14.30-16.00.
Weekend med overnatning
er den 4. – 5. februar, hvor
børnene er med til at lave
gudstjeneste om søndagen,
og familien inviteres med til
en hyggelig afslutning.
Tilmelding på kirkens hjemmeside – eller til kirke- og
kulturmedarbejder Christina
Lund: cpl@km.dk

Babysalmesang

Tirsdag den 17. januar
kl. 10.00 og kl. 11.00
Det er igen muligt at tilmelde
sig babysalmesang i Fredenskirken, når vi starter nye hold
op i januar. Babysalmesang
er en populær kirkelig aktivitet, så skynd dig at tilmelde
dig på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
/babysalmesang
Bemærk: Et forløb strækker
sig over 8 tirsdage.
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Juletræsfest

Torsdag den 29. december kl. 14.00
Vi slutter julemåneden med en god gammeldags juletræsfest med julefortælling i kirken, inden vi sammen går ind
og pynter træet og danser omkring det i kærlig krans.
Juletræsfesten arrangeres hvert år af frivillige, som sørger
for saftevand, kaffe, te, boller og lagkage til alle. Og julemanden er før set med godteposer til børnene ved denne
festlige begivenhed, hvor vi alle kan ønske hinanden en
glædelig jul. Velkommen til hele sognet.

Fastelavn

Søndag den 26. februar kl. 10.00
Velkommen til en festlig søndag i kirken med familiegudstjeneste, hvor vi inviterer alle til at være med – store og
små, udklædte og ikke-udklædte. Bagefter har FDF sørget
for, at vi kan slå katten af tønden og spise fastelavnsboller.
Det er alt sammen gratis, og der er en overraskelse til den
bedste og sjoveste udklædte.

FREDAGSFAMILIEN
Fredag den 9. september var
Fredagsfamilien samlet i Fredenskirkens lokaler.
Her fik kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund lejlighed til at tale med Agnes
og Agnes – ja, det hedder
begge piger altså, som er
henholdsvis 10 og 11 år, og
som sammen med resten af
deres familier er kommet i
Fredagsfamilien så længe, at
de slet ikke husker, hvornår
de kom første gang.
Hvordan er det at komme i
Fredagsfamilien?
Det er sjovt og hyggeligt.
Hver gang spiser vi sammen
med flere familier og laver
nogle sjove aktiviteter. Vi har
både spillet brætspil og leget
forskellige lege ude i gården.
Engang skulle vi have en
snor med en kop rundt om
maven – legen gik ud på
at hente vand fra en spand
og tømme den i en anden
spand. Det var de voksne,
der først fik fyldt deres spand
med vand – øv.
Når det bliver jul, laver vi
adventskranse og juledekorationer sammen – det er rigtig
hyggeligt, fortæller pigerne
med store smil på læberne.
Har I mange venner her i Fredagsfamilien?

Altså mange af os kender
hinanden fra skolen.
Vi går i forskellige klasser,
men vi har set hinanden, og
selvom vi ikke snakker sammen i skolen, så snakker vi
sammen, når vi ses i Fredagsfamilien. Det er lidt mærkeligt. Vi hjælper hinanden, fx
hjælper de store de små når
vi mødes, hvis de skal have
noget mad eller have det skåret ud eller noget.
Og så er det godt at lære nogle nye at kende, når der kommer nye familier med. Så får
man nye venner.
Hverken den ene eller den
anden Agnes er vant til at
have store middagsselskaber
derhjemme, og de fortæller
begge, at det er hyggeligt at
mødes med så mange andre
mennesker og spise sammen. Det er et hyggeligt fællesskab, siger de, og så er det

sjovt at være flere sammen
om at lave mad i køkkenet.
Hvordan er det at mødes på
en fredag?
Det er rigtig hyggeligt. Jeg
tænker altid – Fedt, der er
Fredagsfamilie i aften! Det er
kun træls, hvis det har været
en lang uge, fortæller Agnes.
Der er sådan en dejlig weekendstemning om fredagen.
Det ville slet ikke være det
samme, hvis det nu var en
tirsdag, og vi skulle skynde
os hjem og gøre klar til skole
dagen efter. Og vi slutter kl.
20.00, så vi kan nå hjem og
se ”Vild med Dans” eller noget andet sjovt i TV.
Fredagsfamilien mødes ca.
hver anden måned kl. 17.30
til et program med mad og
aktivitet i kirkens lokaler.
Derudover kommer mange

familier også, når der er spaghetti- og familiegudstjenester og andre aktiviteter for
hele familien i kirken.
Familierne skiftes til at lave
mad eller planlægge en aktivitet for hele fællesskabet.
Næste gang Fredagsfamilien
mødes er til den årlige juletræsfest, som de planlægger
for hele sognet.
Hvis Fredagsfamilien kunne
være noget for dig og din
familie, så kom med næste
gang de mødes.
Du finder et program, som
gælder helt frem til sommer 2017 i våbenhuset samt
i kirkens lokaler. Programmet kan også ses på kirkens
hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
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SÆRLIGE
GUDSTJENESTER
Højmesse med
Thomas Berg-Juul
ved orglet

Søndag den 29. januar
kl. 10.00
Fredenskirkens
tidligere organist
Thomas
Berg-Juul sidder ved orglet
denne søndag.
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost, og umiddelbart
herefter vil Thomas fortælle om sit virke i Haderslev
Domsogn og synge lidt med
os. Det bliver for mange et
dejligt genhør og gensyn med
Thomas.
Pris for kirkefrokost: 50 kr.
for voksne og 25 kr. for børn.

Lysmesse

Torsdag den 2. februar
kl. 19.00
Det er kyndelmisse, og vi fejrer, at lyset atter vender tilbage – at lyset er stærkere end
mørket. Det bliver en smuk
aften, hvor pigekoret medvirker med deres lyse stemmer,
og hvor levende lys, læsninger og fællessalmer minder
os om, at vi ikke blot kan
glæde os 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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Fernisering

Søndag den 22. januar kl. 10.00
Fotografi og skulptur
Efter gudstjenesten er der fernisering
på en udstilling i vandrehallen af
Bente og Christian Høgsberg,
som begge er aktive frivillige
ved Fredenskirken. Bente viser
fotos med glimt fra kirkegårde
i Europa, og Christian udstiller
skulpturer i bronze og træ.

Udstillingen kan
ses frem til
den 24. februar.

Sogneindsamling

Søndag den 12. marts kl. 10.00
Som altid er vi på gaden, når Folkekirkens Nødhjælp samler
ind ved den årlige Sogneindsamling i hele landet. Mange i
Fredens Sogn har gennem de sidste mange år bakket flot op
om indsamlingen – både ved at gå rundt med indsamlingsbøsser og ved at donere, når der bliver ringet på døren.
Sæt kryds i kalenderen den 12. marts, hvor vi igen har brug
for frivillige indsamlere mellem kl. 11.30 - 15.00. Der er kaffe
og et stykke frugt, inden I tager af sted, og vi kvitterer med et
måltid mad, når I kommer retur.
Tilmelding til kirkekontoret på:
kontakt@fredenskirken.dk

KONFIRMANDER
Konfirmandforældremøder efter
gudstjenesten
kl. 10.00:
Søndag den 5. februar:
7.A og 7.C
Søndag den 12. februar:
7.B

•
Konfirmandgospelgudstjeneste
Torsdag den 9. februar
kl. 19.00
Ved denne gudstjeneste
medvirker årets konfirmander med korsang og
den århusianske gospellegende Rune Herholdt
og band.

•
Morgensang i kirken
Tirsdage kl. 8.00-8.25
følgende datoer:
• 6. december
• 10. januar
• 7. februar
Morgensang i kirken er
uden prædiken og præst
i ornat. Der vil være en
kort liturgi med bl.a.
stilhed, søndagens tekst,
salmer og vi spilles ud af
kirken med orgelmusik.
En mulighed for at begynde dagen på en ganske
særlig måde.

FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
I Fredenskirken samles unge
og ældre i forskellige fællesskaber, som mødes henover
hele året. Fælles for alle er, at
det er hyggeligt samvær.
Nogle fællesskaber mødes
omkring håndarbejde og kreativt julepynt. Andre mødes
til foredrag med forskelligt
indhold. Nogle mødes omkring en bog, og andre igen
samles for at være sammen
med andre børnefamilier.
De særskilte programmer for
hvert fællesskab i Fredenskirken findes på kirkens hjemmeside – og nogle, som en
folder i kirken.

Håndarbejdskredsen
Onsdage kl. 14.30

Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Tirsdag den 13. december
”Julemøde med fortællinger
og sang”. Inger Lodberg, tidl.
kirke- og kulturmedarbejder
i Ravnsbjergkirken, arbejder
nu med fortællekunst.
Tirsdag den 17. januar
Tirsdagstræfs 50 års jubilæum. Organist Louise Boll,
Ellen Lang, festtale ved kirkens præster.
Tirsdag den 21. februar
”De fynske malere”. Elsebeth
Vindahl, tidl. bibliotekar.

Bibelkreds

Hver gang kl. 19.30
I efteråret arbejder vi videre
med Luther i Bibelkredsen,
som optakt til det kommende
500-års jubilæum for hans 90
teser på kirkedøren i Wittenberg. Studiekredsens sætter
i denne sæson fokus på reformationens betydning for
dansk kultur og kirkeliv i dag
med udgangspunkt i Niels
Henrik Arendts studiekredsmateriale: ”Frihed, Martin
Luther i kortform”.
Vi mødes følgende torsdage:
8. dec.: kap. 2 – Den store
forudsætning.
19. jan.: kap. 3 – Ordet og
sværdet.
23. feb.: kap. 4 – Hverdagen.

Højskolen i kirken

Hver gang kl. 10.00-12.00
Mandag den 30. januar
”Martin Luther
og kirkens reformation. En
succeshistorie”?
Carsten BachNielsen, lektor,
Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie.
Mandag den 20. februar
”Fra pave til
menighed”. En
fortælling om
grundstrukturen
i Luthers tænkning - mellem
det ydre og det indre.
Henning Thomsen, Stiftskonsulent i Viborg stift.

Fredagsforum

Hver gang kl. 19.30
Fredag den 16. december
”Julemøde”. Sang og musik
med Kjeld Juul.
Fredag den 27. januar
”Når krig skubber verden ud
over kanten”. Jens Holger
Schiørring fortæller om krigens rolle under 1. verdenskrig.
Fredag den 24. februar
”Filmaften”

Sysseltinget

Se www.fredenskirken.dk

Litteraturkredsen

Hver gang kl. 14.15
Lige nu er der desværre ikke
plads til flere deltagere, men
du kan blive skrevet på venteliste, hvis du er interesseret.
Kontakt Gerda Bjerregaard,
tlf.: 5150 6953.
Torsdag d. 15. dec.
Torsdag d. 19. jan.
Torsdag d. 23. feb.

Fredagsfamilien

Torsdag d. 29. dec. kl. 14.00:
Juletræsfest
Fredag d. 3. feb. kl. 17.30:
”Døre i Mørke”
Søndag d. 26. feb. kl. 10.00:
Fastelavnsgudstjeneste
Få mere orientering og info
om kirkens mange fællesskaber på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk
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Da englene
valgte juletræ

bærer korsets hellige mærke
på sine grene”!

En norsk legende fortæller:

Håbets engel spekulerede
lidt og sagde så: ”Det træ jeg
vil vælge, må ikke visne! Det
skal stå grønt og levende og
frodigt vinteren igennem som
et symbol på det liv, som selv
døden ikke formår at besejre”.

Dengang man for mange år
siden skulle fejre jul i Nordens lande for første gang,
udsendte Gud fire engle for
at forberede den kommende
højtid. Det var troens, håbets, kærlighedens og glædens engle, som skulle se om
de kunne finde et træ eller en
plante, der kunne blive symbol på julens evangelium. De
fire engle fløj ned gennem det
stjernebestrøede rum mod de
mørke skoves lande.
Troens engel sagde straks:
”Når jeg skal vælge et juletræ, så må det være ét som

Derefter tog kærlighedens
engel ordet: ”Det træ som jeg
synes bedst om, må være et
lunt træ, der kærligt breder
sine grene ud som beskyttelse for alle skovens små,
frysende dyr og fugle”.
Og glædens engel sagde til
sidst: ”Det er udmærket – det
træ I vælger, vil jeg velsigne
således, at det kommer til at

sprede glæde både i slot og
hytte, hos rige og fattige og
for gamle og unge”.
Og sådan gik det til, at de
fire engle fandt granen, det
træ som bærer korsets mærke
på alle sine grene, som står
grønt i vinterens sne og kulde, og som er en beskyttelse
for alle skovens dyr og fugle.

Men nu ville de fire engle
også hver for sig give grantræet en gave.
Troens engel smykkede det
med lys på alle dets grene,
– lys der kunne glimte som
stjerner over Bethlehems
marker i den hellige julenat.
Håbets engel satte en stor,
klar stjerne i grantræets top.
Kærlighedens engel lagde
dejlige gaver ved træets fod.
Og glædens engel velsignede
til sidst julens gran, og gav
den en forunderlig magt til
at kunne glæde menneskenes
hjerter og holde en stille prædiken om julens under; om
julebarnet i krybben – han
som skulle blive korsets herre, livets fyrste, kærlighedens
og glædens konge.
Læs evt. også:
www.kristendom.dk
/allehelgen
www.folkekirken.dk
/aarets-hoejtider/allehelgen
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FRAGMENTER:
Jeg tror, der er mange,
som ikke ved, at vi ikke
behøver at synes så meget.
Man kan bare være medlem.
Man kan gå ind i kirken,
og man kan også lade være.
Der er ikke nogen, som går
og tjekker efter, og det er
værdifuldt.
Man kan have perioder,
hvor man ikke føler den
mindste trang til at gå i kirke,
og så en dag tænker man,
at det vil jeg alligevel,
og så kan man tage det
derfra, og ingen behøver at
vende sig om og sige:
’Gud, kommer han’,
for man kan bare være
kirkegænger.
Dronning Margrethe
i Kristelig Dagblad
30. sept. 2016

•

”Jeg tror, at ægteskab,
også i den største armod,
er et paradis.
En ægtefælle kan man snart
få sig; at blive ved at elske
er det svære”.
Martin Luther,
tysk reformator,
1517

ADRESSER
FREDENSKIRKEN

BASAR 2016

Lørdag d. 26. 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.

JULEHJÆLP
Vi ved det alle sammen godt
– julen varer længe, koster mange penge…
Det kan være sin sag at hjælpe børnene og familien til
en dejlig jul, hvis der ingen penge er til det. Er du i en
situation, hvor det er svært at få pengene til at strække
til alt det nødvendige i december måned, så er der hjælp
at finde i Fredenskirken. Hent et ansøgningsskema om
julehjælp på kirkekontoret fra den 14. november og aflever det igen samme sted senest den 7. december.
Kirkekontoret har åbent alle dage ml. kl. 10-14.
Kender du en familie i en lignende situation,
hører vi også gerne fra dig.

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

Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 3077/21221384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Hjælpepræst
Professor, dr. theol.
Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208
pl@teo.au.dk

Kirke- og kontormedarbejder
Kirketjenere
Trine Lykke Knudsen
Allan Nyholm
Tlf. 8614 2113
Tlf. 2011 0921
tlk@km.dk
an@fredenskirken.dk
Personregistrering Syd
- henvendelser vedr. navne- Ellinor Hjorth
Tlf. 2169 8931
ændring, kirkelige
handlinger, attester og lign. eh@fredenskirken.dk
Kordegn Mette Buus
Fælles telefon og mail
Tlf. 8628 1188
Tlf. 8614 2113
amje@km.dk
kirketjener@fredenskirken.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16
Organister
jaso@km.dk
Anne Lise Quorning
Tlf. 5124 4754
Kirkegårdskontoret
alq@fredenskirken.dk
Hjulbjergvej 175,
8270 Højbjerg
Louise Boll
Tlf. 8614 0727
Tlf. 29 89 42 97
mandag-fredag kl. 9-12.
lb@fredenskirken.dk
Kirkegårdsleder
Kirke- og kulturmedarbejder,
Thomas Brevik
daglig leder
tcb@km.dk
Christina Lund
Sekretær
Tlf. 6010 3635
Josef Pedersen.
cl@fredenskirken.dk
jfp@km.dk
Sognepræst
Per Thomsen
Langballevej 154,
8320 Mårslet
Tlf. 2122 0162
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
Du finder altid en medarbejder
i kirken eller i kirkens lokaler på
hverdage ml. kl. 10.00 - 14.00
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN
Søndag d. 15. januar (2. s. e. H3K)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 4. december (2. s. i advent)
10.00: Jacob Holm H

Torsdag d. 19. januar
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 7. december
17.00: Jacob Holm
Risengrødsgudstjeneste
Søndag d. 11. december (3. s. i advent)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 18. december (4. s. i advent)
10.00: Jacob Holm H
16.00: Per Thomsen
Vi synger julen ind
Lørdag d. 24. december (juleaften)
10.30: Jacob Holm
Julegudstjeneste på
Lokalcenter Rosenvang
11.00: Per Thomsen
Børnegudstjeneste
13.30: Jacob Holm
15.00: Per Thomsen
16.30: Jacob Holm
Søndag d. 25. december (juledag)
10.00: Per Thomsen
Mandag d. 26. december (2. juledag)
10.00: Peter Lodberg
Lørdag d. 31. december (nytårsaften)
15.00: Per Thomsen
Søndag d. 8. januar (1. s. e. H3K)
10.00: Per Thomsen H
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Søndag d. 22. januar (3. s. e. H3K)
10.00: Per Thomsen H

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Følgende dage kl. 10.15,
Vidtskuevej 6:
			
13. december: Per Thomsen
			 Adventsgudstjeneste
			
i Fredenskirken
24. december:

10. januar:		
Søndag d. 29. januar (4. s. e. H3K)
10.00: Jacob Holm*
24. januar		
Organist Thomas Berg Juul medvirker
7. februar:		
Torsdag d. 2. februar (lysmesse)
21. februar:
19.00: Jacob Holm
7. marts:		
Søndag d. 5. februar (sidste s. e. H3K)
10.00: Jacob Holm
Torsdag d. 9. februar
19.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Gospelgudstjeneste med
årets konfirmander
Søndag d. 12. februar (septuagesima)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 19. februar (seksagesima)
10.00: Peter Lodberg H
Søndag d. 26. februar (fastelavn)
10.00: Per Thomsen
Familiegudstjeneste og
tøndeslagning
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen H
Gudstjenesten tolkes med TSK
og skrivetolkning
Udvidet kirkekaffe med
Maja Panduro

Jacob Holm (kl. 10.30)
Per Thomsen
Jacob Holm
Per Thomsen
Jacob Holm
Per Thomsen

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre
og gangbesværede til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Pris 20 kr.
pr. person T/R. Betaling sker til kirketjeneren. Bestilling af kirkebil skal ske
ved henvendelse til Fredenskirken på
telefon 8614 2113.
Kirkebil til søndagens gudstjeneste skal
bestilles senest fredag kl. 12.00.

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2017.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er d. 13. januar 2017.
Forsidefoto: Christina Lund.
”Børnejul” i Fredenskirken.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 27. november (1. s. i advent)
10.00: Per Thomsen H

