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Fremover sætter kirkebladet i hver
udgave fokus på et tema knyttet til kirken.
I dette nummer kan du læse om:

Konfirmation
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ORD TIL
EFTERTANKE
Rødder og vinger
Det er engang blevet sagt, at der
er to ting, vi skal give vore børn.
Det ene er rødder. Det andet er
vinger.
Vinger – Vingerne er et symbol
på livsmod, frihed og selvstændighed. – Vingerne skal gøre det
muligt for os at bevæge os opad,
udad, gør det muligt at drage ud
og opleve verden, se nye steder
og få øje på alle de muligheder,
der ligger og venter på os.
Selvfølgelig kan vi godt være lidt
nervøse, når vi første gang skal
prøve, om vingerne kan bære
– når vi første gang skal stå på
egne ben og selv bære ansvaret
for vore handlinger – men når
først vi flyver og mærker vingernes herlige sus – mærker suset
af friheden, af mulighederne,
så ved vi, hvorfor vi skal lære
at flyve. Så ved vi, at vinger
simpelthen er en livsnødvendighed for os, hvis vi vil leve vort
eget liv og ikke kun leve som en
skygge af andre.

Rødder – Rødderne derimod er
et symbol på det, vi kommer af,
vores familie, vores normer, og
vores tro og holdninger. Rødderne er fundamentet under vores
liv og identitet.
Som planterne henter næring
til deres liv gennem deres rødder, gør vi mennesker det også.
Vores rødder er så at sige fundamentet under os. Det er rødderne, der holder os fast, når
livets storme raser hen over os,
og vi svajer i vinden. Og så er
rødderne det sted, hvor vi kan
hente ny næring og livsmod,
når vingerne er blevet trætte,
og vi trænger til hvile og fordybelse. Derfor er vores rødder vigtige, og det er vigtigt at
give vores børn gode rødder,
som f.eks. tryghed i familiens
kærlighed, forståelse af betydningen af fælles normer, tro og
holdninger, der kan være pejlemærker og holdepunkter i en
omskiftelig verden. Rodfæstethed er et værn mod vilkårlighed
og tomhed. Derfor lærer vi vores
børn noget om, hvad der er rigtigt og forkert, hvilken historie
de er rundet af, og hvad der er
vigtigt at holde for sandt.
Rødderne er vigtige, for uden
rødder bliver vi ifølge sagens natur ikke kun rodløse, men mister
også sansen for, hvad der er op
og ned, ondt og godt – og så bliver livet for alvor svært at leve.
Gud, rødder og vinger – Hos
Gud har vi fået rødder i den for-
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stand, at vi i vores dåb er blevet
sat ind i en tradition, der rækker helt tilbage til verdens skabelse. En tradition som forbinder jord og himmel – tiden og
evigheden. Det er en tradition,
der derfor også giver os vinger,
fylder os med både tro og håb,
der peger fremad, udad og opad.
Hos Gud har vi fået normer for,
både hvad der er ondt og godt,
men vi har også fået en kærlighed, der tror alt, håber alt og
udholder alt. Som altid er klar
med en ny begyndelse. En kærlighed der aldrig vil svigte os,
heller ikke selv om vi skulle
svigte kærligheden. Når vi kan
sige til Gud: ”Vor far du som er
i himlen,” så er det et udtryk for
det samme. Gud er en del af den
faste grund under vore fødder.
Men Gud er også de vinger, der
løfter os videre, når vi hænger
for fast i alt det, der hæmmer os.
Konfirmation, rødder og vinger – Konfirmation betyder bekræftelse. Det er, en bekræftelse
på, at Guds kærlighed er med os
som vore rødder, og er de vinger,
der kan bære os ind i fremtiden.
Konfirmation er et tema i dette
kirkeblad. I konfirmationen
bekræftes det, vi godt ved, at
dåben og dåbens løfter står til
troende. Bekræftelsen er den
næring, der kommer ind med
rødderne og giver kraft til, at
vingerne kan folde sig ud.
PT

Tænd et lys
og bed en bøn!
Må Kristus gå foran dig
og vise dig vejen.
Må Kristus gå bag dig
og skærme din ryg.
Må Kristus gå ved siden
af dig og ledsage dig.
Må Kristus være indeni
dig og fylde dig med sin
Ånd.
Må Kristus være over dig
og velsigne dig.
Amen.
Keltisk velsignelse
På væggen bag lysgloben står en
lille æske med kort fra Kirkefondet.
Kort med bl.a. bønner, tanker,
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
Konstituering af
menighedsråd

Det nye menighedsråd har konstitueret sig, og posterne er fordelt som følger:
Formand: Niels Aage Eriksen
Næstformand: Helge A. Lund
Kasserer: Torben Lauridsen
Kontaktperson: Bettina Bech
Kirkeværge: Karna Salomonsen
Se også: www.fredenskirken.dk

Tillykke
Anker Nyvang
100 år!

Overskud fra BASAR

BASAR 2016 slog alle rekorder:
Hele 142.825 kr. blev det til.
Tak til alle der var med til at
skabe det flotte resultat – både
frivillige og besøgende, og jer
der sørgede for genstande, som
kunne sælges. Overskuddet går
til forskellige organisationer
både lokalt, nationalt og internationalt.

Garnrester til
Håndarbejdskredsen

Ligger du inde med garnrester,
som du ikke får brugt, tager
Håndarbejdskredsen
meget
gerne imod. Hver onsdag eftermiddag mødes en kreds af
kreative kvinder, som hele året
strikker, broderer og syr forskellige genstande, der sælges ved
den årlige BASAR. Garnresterne
kan afleveres i kirken til en af
kirkens medarbejdere.

Tirsdagstræf

Tirsdag den 17. januar fejrede TIRSDAGSTRÆF sit 50 års
jubilæum med musik, sang og taler foruden naturligvis det
gode kaffebord.
Egentlig er tirsdagstræf mere end 50 år, for allerede før kirken
blev bygget, begyndte nogle af ”sognets damer” at invitere til
møder for ældre i deres eget hjem. Disse møder får i 1967 til
huse i Fredenskirkens lokaler og bliver kaldt for Ældreklubben.
Senere ændredes navnet til Tirsdagstræf, og møderne ændrede
lidt karakter, så det månedlige tirsdagsmøde ikke kun var for
ældre, men for alle i sognet, der har tid og lyst på at bruge et par
timer i selskab med andre om et lødigt program og et veldækket
kaffebord i kirkens lokaler.
Se omtale af kommende møder i Tirsdagstræf på side 9.

Fredenskirkens første præst,
Anker Nyvang, fylder 100 år
den 26. maj.
Anker Nyvang, præst ved Fredenskirken fra 1960 til 1987, var
sammen med sin kone, organist
Grethe Nyvang, en uvurderlig
stor drivkraft i oprettelsen og
dannelsen af det nye sogn og
kirkelivet i og omkring Fredenskirken. Skønt det snart er længe
siden Grethe og Anker gik på
pension, mærkes endnu tydeligt
de spor, som de satte sig. Herunder især det, at de formåede
at knytte en hel lang række af
frivillige medarbejdere til kirken
og dermed var med til at grundlægge den stærke frivillighedskultur, som vi endnu den dag i
dag nyder godt af som en af Fredenskirkens helt store styrker.
Menighedsråd og ansatte ved
Fredenskirken vil sammen med
mange af kirkens frivillige ønske
Anker Nyvang hjerteligt tillykke
med den runde dag.
Selve dagen markeres sammen
med den allernærmeste familie.
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER

Konfirmation

Fredenskirken er ikke kun for konfirmander... men i høj grad
også for børn. Kig ind på kirkens hjemmeside og læs om
børnegudstjenester – sommetider med spaghetti og kødsovs,
om babysalmesang og om kirkens mange børnekor. Læs
om Fredagsfamilien, et hyggeligt og livligt fællesskab for de
mange børnefamilier i Fredens sogn.
Læs mere på: www.fredenskirken.dk
I den kommende tid er der mulighed for at deltage i:

I Folkekirken er der stor frihed
for præst/underviser, når det
gælder konfirmationsforberedelsens undervisning. I Fredenskirken betyder det to perioder med
dobbeltlektioner – mødedage
med morgensang – og halve og
hele temadage.

Stjernestund

De unge skal lære søndagens
gudstjeneste godt at kende og vi
har en regel om, at de skal 10
gange i kirke. Fire kirkesøndage
om året er obligatoriske, her har
de sommetider opgaver: deler
salmebøger ud, læser bønner de
selv har skrevet eller de hjælper
ved høstgudstjenestens auktion.

torsdag d. 16. marts kl. 17.00
Stjernestunder er for børn op til 4 år og deres familier.

Spaghettigudstjeneste

onsdag d. 29. marts kl. 18.00
Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti
og kødsovs. Kirkens børnekor medvirker. Maden er gratis.

Babysalmesang

tirsdage kl. 9.30 + 11.00
Babysalmesang er for de allermindste og forløbet strækker
sig over 8 tirsdage. Nyt hold begynder d. 25. april.
Tilmelding på hjemmesiden.

Fredagsfamilien

Se program og tider på kirkens hjemmeside.

På nær kulturdagene for alle elever på Rosenvangskolens 7. årgang, begynder al konfirmandundervisning med en minigudstjeneste i kirken. Her møder de
unge nogle af kirkeårets salmer
og salmeforfattere og søndages
tekster – som de lærer at lytte og
stille spørgsmål til – og ikke alt
behøver at kunne forstås. Formålet er at lære at ”bebo” tradition og kirkerum, at lære at orientere sig i kirkeår og salmebog
– og tage livtag med stilheden.
Fadervor og trosbekendelsen læres udenad, leges ind med tøjdyret ”Moses”, som kastes rundt
til hver konfirmand, der så siger
næste ord i fx Fadervor. Denne
bøn kan også ”gåes” ved at ordene ligger på A4-ark i kirken
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– de unge skal så sætte billeder
til ordene mhp. at bønnen skal
give dem indre billeder og gøre
den mere levende for dem.
I undervisningen indføres konfirmanderne i bibelske fortællinger og drøfter, hvad Jesus har
sagt og gjort, og hvorfor det er
vigtigt. De møder nøglebegreber
som fx skabelse, synd, tilgivelse,
forsoning og frelse. Ved fx begrebet synd, skriver de unge på
papir om alt dét, der gør fremmed og skiller os fra hinanden
og Gud – nogle gange har vi så
skriftemål i kirken, hvor papiret
krølles sammen og lægges på et
bålfad foran alteret. Så sætter vi
ild til og brænder synderne af.
En illustration af, hvad ”syndernes forladelse” går ud på.
Vi leger rytmelege med navnene
på Det Ny Testamentes forfattere og lærer om dåb og vielse
gennem rollelege.
Vi indøver nadverens betydning, og bliver fortrolige med
knæfald, oblater og kirkevinens
duft. Gudstjenestens forløb gennemgås; hvornår man står og
sidder, synger eller modtager
brød og vin.
Ved påsketid er kirkens påskedug måske rullet ud i kirken
og de unge går på opdagelse i
påsken og dens betydning. Der
gives god plads til spørgsmål,
tvivl og den gode usikkerhed.

Kongelig anordning
om kirkelig undervisning af børn
§ 1. Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på
dåben og er led i folkekirkens
dåbsoplæring.
Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de
unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold
og folkekirkens gudstjeneste
samt lære dem, hvad det vil
sige at leve i en kristen tro og
som en del af det kristne fællesskab.
Spørgsmålene er vigtige, de store spørgsmål skal til stadighed
stilles.
Store hits er udflugter – fx til
Parasollen i Viby, hvor de unge
hører om kirkens sociale arbejde
(diakoni) eller til Viborg domkirke med Joakim Skovsgaards
billeder af det bibelske tros-univers: Adam og Eva, den sidste
nadver; udgangen af de dødes
rige; Kristus på tronen. De unge
hører generelt om kirkens historie, besøger Søndermarkskirken
og ser hærvejstæppet og går tur
i Hald Skov, hvor de ser den
borgruin, hvor Viborgs sidste
katolske biskop tog tilflugt under reformationen.
Den mest intensive dag er en
temadag om død og begravelse
for hele Rosenvangskolens 7. årgang. Dagen arrangeres i samar-

bejde med lærerne. Vestre kirkegård med forskellige afdelinger
besøges (bl.a. den symbol-neutrale, den muslimske eller afdeling for tyske flygtninge fra 2.
verdenskrig), kapellet beses og
kapelpersonalet viser krematorieovne og fortæller om kremering. Tilbage i kirken hører de
unge om en bedemands arbejde,
de ser og rører en kiste og ser
ligtøj, ligesom de får indblik i
begravelsesskikke og ritualer.
Desuden arbejder vi med billeder på, hvad død og opstandelse
er for noget.
En anden temadag har i mange
år været ”Gospel-dag”. Her møder de unge gospelmusikkens
historie, synger gospelsange
og medvirker ved et brag af en
gospelgudstjeneste om aftenen,
hvor familier og venner er inviteret med.
Efter vinterferien stiger de unges
forventninger til den store dag,
hvor de skal konfirmeres.
Så øver vi konfirmation. Vi planlægger hvilke salmer der skal
synges og gennemgår konfirmationsritualet, så alle trygt kan
gå frem for alteret og bekræfte
deres dåb ved en festlig konfirmationsgudstjeneste.
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”Kirken er også mit sted”
Med tiden er kirken og dens ritualer blevet et meningsfuldt samlingspunkt
for Betina Brandt Hedegaard, men sådan har det ikke altid været.
I mange år var hun ikke medlem af folkekirken, men nu, hvor
hendes søn skal konfirmeres, har hun meldt sig ind igen.
Af Sanne Opstrup Wedel. Fotos: Private
Først var der hendes mormors bisættelse: det bevægende syn
af hendes mor, der bar kisten, og følelsen af at både ritualet
og rummet lindrede sorgen. Så var der en barnedåb; et lille,
nyt liv - og et bryllup. Små, skelsættende brikker, der efterhånden samlede sig til et puslespil, som fik 44-årige Betina
Brandt Hedegaard til at se kirken i et nyt lys.
”Da jeg var yngre følte jeg ikke, at jeg havde et tilhørsforhold
til kirken. Jeg rejste meget og følte faktisk, at buddhismen lå
mig lidt nærmere, og derfor meldte jeg mig ud,” forklarer hun.
Senere i livet kom de sammenhænge, hvor hun var i kirken;
hvor hun genopdagede ritualet og rummet og erfarede betydningen for hende selv. Men det var først, da hendes 13-årige
søn, Villads Seeberg Hedegaard, der går i 7. klasse på Rosenvangskolen, nærmede sig konfirmationsalderen, at de løsrevne oplevelser efterhånden samlede sig til en beslutning.

Betina Brandt Hedegaard
Er 44 år og arbejder som pædagog i en
børnehave.
Hendes søn, Villads Seeberg Hedegaard,
går i 7. klasse på Rosenvangskolen
og skal konfirmeres i Fredenskirken
den 29. april 2017.
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Et dejligt minde
”Jeg husker min egen konfirmation som en skelsættende
dag: Ritualet, traditionen og glæden ved at have et dejligt
minde at dele med familie og klassekammerater. Den mulighed ville jeg gerne have, at Villads skulle have, og derfor
foreslog jeg ham at blive døbt, for så kunne han altid senere
vælge, om han ville konfirmeres,” fortæller hun.
Villads sagde ja, og så sagde Betina også ja, for når Villads
skulle være en del af folkekirken, så skulle hun også – og så
meldte hun sig ind igen.
Derefter fulgte en dåbssamtale hos præsten, som Betina
Brandt Hedegaard stadig husker med glæde.
”Først og fremmest tog Jacob Holm sig tid. Han var meget
pædagogisk og uformel – og tog sig tiden til at fortælle om
ritualet, lytte til Villads og svare på de spørgsmål, han havde.
Det var ikke forjaget, og Villads husker stadig både samtalen
og dåbshistorien, som præsten fortalte,” siger hun.

1975
1964
Solen skinnede den dag, Villads blev døbt.
Ombord i kirken
Historien var ”Stormen på søen”, hvor billedet er, at ingen kan gå
på vandet igennem et helt liv. I dåben kommer man ombord i kirken
– et skib, der sejler trods storm og bølger: Vi samles både, når det er
glædeligt, og der er udsyn, så vi næsten kan se ind i evigheden – og
vi samles, når sorgens bølger går højt. Afgørende er det, at storme
stilnes – også den sidste i form af dødens.
”Kirken er et godt samlingssted, synes jeg. Og ritualerne er en sammenhængskraft i vores kultur og tradition, som vi skal værne om.
Det kan godt være, at man ikke tænker så meget over det i hverdagen, men det er jo dér, ens grundprincipper kommer fra: næstekærligheden og det at være et godt menneske,” siger Betina Brandt
Hedegaard.
Det er også dét, hun har talt med Villads om, når han har været i
tvivl: at det er helt ok ikke at tro på Gud som en mand, der sidder
oppe på en sky og regerer, men at kristendommen lige så meget
handler om næstekærlighed og rummelighed.
”Selv om salmerne kan være svære at forstå og præstens prædiken
lidt højtragende i ny og næ, så har jeg fået en følelse af, at kirken
også er mit sted. Jeg behøver ikke at være troende på en bestemt
måde for at være velkommen, og det gør min søn heller ikke. Det
vigtigste er, at jeg føler mig hjemme i ritualerne og synes, at de giver
mening for mig nu,” siger hun.
Meningen finder Betina Brandt Hedegaard blandt andet i det fokus
på hvert enkelt øjeblik, som kirken giver, og hun holder meget af, at
den begivenhed, man samles om, gøres til noget stort og højtideligt.
”Der er meget, der går for hurtigt i dag, men i kirken tager man sig
ordentligt tid til tingene. Det er i hvert fald min oplevelse,” konstaterer hun.
Og nu skal Villads så konfirmeres.
”Det var en stor dag, da han blev døbt. Jeg blev meget rørt, og det
bliver jeg da sikker også, når han skal konfirmeres. I hvert fald har
jeg fundet mig til rette i kirken nu.”

1981

Konfirmation i tal
I år i Fredenskirken
konfirmeres 50
af de i alt 65
7. klasses-elever på
Rosenvangskolen.
Konfirmations1985
tallet i Fredenskirken
har svinget igennem årtierne fra
de imponerende 131, da kirken var ung i 1960,
til lavpunktet i 1997 med 42 konfirmander. I de senere
år har tallet ligget stabilt på 50-70 konfirmander årligt.
Det er længe siden, at man har set et trecifret antal
konfirmander i Fredenskirken; det er ikke sket, siden de
store årgange buldrede frem i 1960’erne, og hvor de 131
i kirkens første leveår er forblevet rekord.
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Op at stå!
To konfirmander har valgt
troen til, men derfor kan man
alligevel godt synes, at gudstjenesterne er lidt kedelige …

Med til konfirmationsundervisningen hører ti obligatoriske gudstjenester. De to piger er halvvejs igennem. ”Jeg
spiller håndbold, og der ligger mange kampe søndag
formiddag, så jeg gik meget i kirke før håndboldsæsonen,” fortæller Mathilde, der er enig med Trine i, at
gudstjenester, akkurat som konfirmationsundervisning, kan være kedelige. ”De tager lang
tid, og især prædikenen
kan være lang,” siger
Mathilde, mens Trine tilføjer: ”Men nadveren er
hyggelig.” ”Ja,” supplerer
Mathilde, ”for det er rart at
komme op at stå. Jeg kunne
godt tænke mig lidt mere aktivitet ved gudstjenesterne.”

Af Helle Køhler Holm. Fotos: Private
29. april sætter Trine Mathilde Bruun
Christiansen og Mathilde Stribolt Christensen sig begge til rette på et af de yderste sæder i Fredenskirken. På rækken ved
siden af dem fylder far, mor, søskende og
familie godt op. Nu er det nu. Dagen, hvor
de skal konfirmeres.

Trine

Siden efteråret har Trine på 14 år og Mathilde på 13 år gået til
præst hos Jacob Holm i Fredenskirken. ”Det kan godt være
kedeligt nogle gange,” siger Mathilde og fniser, men bliver
straks enig med Trine om, at kedsomheden kun sætter ind,
når de skal sidde stille og lytte. ”Hvis der er aktiviteter og
opgaver, er det sjovt,” mener Trine.
De to piger fra 7. A på Rosenvangskolen bliver konfirmeret efter klare overvejelser. ”Jeg blev døbt sidste sommer,
samtidig med min lillesøster, fordi jeg havde besluttet, at jeg ville
konfirmeres. Min lillesøster har altid gerne villet døbes, men jeg har
nok tænkt mere over det. Jeg var længe i tvivl, men jeg blev klar
over, at jeg tror på det – altså på, at der er én i himlen, og at der
sker noget, når man dør; at man lever videre på en måde,” siger Mathilde, hvis forældre fordeler sig på en troende og en ikke-troende.
Forældrene valgte derfor, da Mathilde blev født, at hun selv, når hun
blev stor nok til det, skulle beslutte, om hun ville døbes eller ej.
Trine har aldrig været i tvivl. Hun blev døbt som spæd, og det har
altid ligget i luften derhjemme, at hun skulle konfirmeres. ”I 3.-4.
klasse fik vi mere indblik i, hvad konfirmation er, og jeg har altid
tænkt, at jeg gerne ville konfirmeres. Det er en spændende tradition,
at man selv skal sige ja til at komme ind i den kristne tro - at det
ikke bare er noget, ens forældre valgte for én, da man blev døbt,”
mener Trine.
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29. april vil de begge være
i deres stiveste puds og med
spænding stå hele gudstjenesten
igennem. Trine vil bære en kjole,
Mathilde måske en buksedragt, for
”jeg går ellers aldrig i kjole.”
Efter konfirmationen samles de begge med familier og venner – 30-50
gæster til hver – på steder, hvor man
også kan opholde sig udendørs, for det er vigtigt, synes de. Trine
holder sin konfirmation i et havetelt, Mathilde i en bygning ud til en
stor græsplæne.

Mathi

lde

”Jeg er ikke så vild med at skulle være midtpunkt. Sådan har jeg
det også til min fødselsdag. Men det er rart, at der kommer mange
gæster, som man ellers ikke har samlet så tit,” mener Mathilde. ”Det
bliver slemt at skulle holde tale,” siger Trine og ser bekymret ud,
inden hun klarer op i et smil:
”Men jeg glæder mig til at se alle gæsterne og snakke med dem om
noget andet, end vi plejer.”

FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
FILMAFTENER
Dette forår inviterer
Fredenskirken indenfor
til to filmaftener. I løbet af
aftenen sætter vi filmen på
pause og fylder glasset med
vin og tager en kort snak
om det, vi har set indtil nu.
Filmene er nærmere
beskrevet på hjemmesiden
og i årskalenderen, som
du finder i kirken.

Luther

Tirsdag d. 7. marts

Jesus Christ
Superstar

Onsdag den 5. april
Begge aftener kl. 19.00

I Fredenskirken samles unge og
ældre i forskellige fællesskaber,
som mødes henover hele året...
– det kan være omkring håndarbejde og kreativt julepynt,
eller foredrag med forskelligt
indhold, måske omkring en bog
eller i en bibelkreds, nogle samles for at være sammen med andre børnefamilier eller er med
hos FDF eller KFUM-Spejderne...
Særskilt program og info for
hvert enkelt fællesskab findes
på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk

– og nogle programmer fåes også
som en folder i kirken.

Håndarbejdskredsen

– strikker, syr m.m. til årets basar. Mødes onsdage kl. 14.30.

Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 21. marts:
”Færøerne og de irske munke –
et billedforedrag om den tidlige
kristendom på Færøerne”.
Ved Peter Müller, lærer.
Tirsdag d. 18. april:
”En tænkepause om tro – hvorfor og hvordan? ”
Ved Peter Lodberg, professor, dr.
teol. Aarhus Universitet, hjælpepræst ved Fredenskirken.
Heldags-udflugt til Fredericia
tirsdag d. 16. maj kl. 10.00 - 17.00
Tirsdagstræf inviterer på udflugt til Fredericia, hvor vi skal

besøge Trinitatis kirke fra 1689
og høre om byen som asylby for
katolikker, jøder og reformerte.
Vi kører forbi de gamle kirker i
byen og den jødiske kirkegård.
Efter frokost besøger vi Den historiske miniby, bygget af frivillige i Fredericia. Tilmelding til
kirkekontoret senest d. 9. maj.
Program og pris oplyses senere
på plakater og på kirkens hjemmeside.

Bibelkreds

Hver gang kl. 19.30
Vi arbejder videre med Luther
og reformationen med udgangspunkt i Niels Henrik Arendts
bog: ”Frihed, Martin Luther i
kortform”.
Torsdag den 23. marts

Fredagsforum

Fredagsfamilien

- for børnefamilier.
Se: www.fredenskirken.dk

Sysseltinget

– laver julepynt til årets basar.
Se: www.fredenskirken.dk

Højskolen i kirken

Mandag d. 27.
marts kl. 10.00 –
12.00
”Skal reformationen virkelig fortsætte”?
Martin
Luther og hans betydning for
os i dag. Ved Karsten Nissen,
biskop emeritus. Folkekirkens
teologiske rådgiver vedr. Reformationsjubilæet.

Hver gang kl. 19.30

Fredag d. 17. marts:
”Forløsende livshistorier”
Steen Bonde, hospitalspræst beretter om livsfortællinger i sjælesorgen.
Søndag d. 21. maj:
Kirkebesøg – hvilken kirke oplyses senere.

Litteraturkredsen

Følgende torsdage: 16. marts,
20. april, 18. maj. 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.

Udvidet kirkekaffe

Vi udvider kirkekaffen med et
kort oplæg fra en foredragsholder og tilbyder et stykke ”smørselv-brød” til kaffen.
Søndag
d. 5. marts:
Maja Panduro
Folketingspolitiker
Søndag
d. 23. april:
Knud Moos
Tidligere sognepræst og seminarielektor
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PÅSKENS
GUDSTJENESTER

MUSIK I
FREDENSKIRKEN

Påsken er en række spændingsfyldte helligdage, der på hver
deres måde fortæller stort om
liv og død, og om, at alt bliver
givet på ny. Vi har lagt påskens
gudstjenester til rette, så det
store drama om liv og død træder tydeligt frem i salmer og
musik, i prædiken og liturgi.
Kom i kirke og få del i påskens
store livsfortælling.

Hvis du er til fællessang og
koncerter, er der rig mulighed
for at få dine ønsker opfyldt i
Fredenskirken. Her er et fantastisk korliv med mange forskellige kor – Spirekor, Børnekor,
Teenkor, Pigekor, Kantoriet og
Gospelkor. Du kan læse meget
mere om de forskellige kor og
en beskrivelse af alle koncerter
på kirkens hjemmeside:

Koncert

Her ved siden af får du en oversigt over de kommende koncerter og sangaftener.

Forårskoncert

Palmesøndag

Søndag d. 9. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste

Skærtorsdag

www.fredenskirken.dk

med studerende fra
Musikkonservatoriet
Søndag d. 19. marts kl. 11.30

Forårssangaften

Fællessang med Kantoriet
Tirsdag d. 25. april kl. 19.00

Forårskoncert

med alle kirkens kor
Onsdag d. 17. maj kl. 19.00
med gospelkor
Mandag d. 29. maj kl. 19.30

Torsdag d. 13. april kl. 18.00
Nadvergudstjeneste med
spisning.
Fredag d. 14. april kl. 10.00
– uden musikledsagelse fra orgel eller klaver.

Påskedag

Søndag d. 16. april kl. 10.00
Mandag d. 17. april kl. 10.00
Læs mere på:

www.fredenskirken.dk

PINSEVANDRING – søndag d. 4. juni kl. 6.30

Vi mødes i Stavkirken ved Moesgaard, hvor vi begynder dagen med
en kort andagt. Herefter vandrer vi, med små ophold til sang og
refleksioner, videre til Ørnereden og Blommehaven, for tilsidst at
ende ved Fredenskirken ca. kl. 9.15, hvor vi spiser morgenmad inden gudstjenesten.
Tilmelding til Jytte Lund: jytte.kahr.lund@stofanet.dk

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:
www.facebook.com/fredenskirken
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”Det store er ikke
at være dette
eller hint,
men at være sig selv
– og det kan ethvert
menneske,
når han vil det”.
Søren Kierkegaard,
dansk teolog og filosof
1813 – 1855

•

Langfredag

2. påskedag

FRAGMENTER:

”Vi kan ikke udrette
store ting
på denne jord,
men vi kan udrette
små ting
med stor kærlighed”.
Moder Theresa,
katolsk nonne
1910 – 1997

•
”Vi er
hinandens verden
og hinandens
skæbne”.
K.E.Løgstrup,
dansk teolog og filosof
1905 - 1981

SOGNEINDSAMLING

ADRESSER
FREDENSKIRKEN

Som altid er Fredenskirken på gaden, når Folkekirkens Nødhjælp
samler ind til verdens fattigste ved den årlige Sogneindsamling.
Rigtig mange i Fredens sogn har gennem de sidste mange år bakket
flot op om indsamlingen – både ved at gå rundt med indsamlings
bøsser og ved at donere, når der bliver ringet på døren.
Sæt kryds i kalenderen d. 12. marts og meld dig som
indsamler. Indsamlingen begynder ca. kl. 11.30 efter
gudstjenesten kl. 11.30 og slutter kl. 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.

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. 12. marts kl. 10.00

			
		

Tilmelding til kirkekontoret på:
kontakt@fredenskirken.dk
– kom og vær med og ”Gør en verden til forskel”.
Se evt. også:
www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

Studietur til Sydindien, januar 2018
Nu har du mulighed for at komme på en spændende studietur til delstaterne Tamil Nadu og Pondicherry. Oplev Chennai (tidl. Madras),
den gamle franske koloni Pondicherry, hinduernes hellige by Tiruvannamalai, og besøg landsbyer, de færreste har hørt om. Desuden
besøger vi Danmissions partner ALC (Arcot Lutheran Church), som
ud over ca. 50 kirker driver skoler, hospitaler, et dialogcenter mm.
Turen er åben for alle og varer 12-14 dage og koster 14-15.000 kr.
inkl. fly, lokal transport, hotel, entreer og halvpension. Gennemføres
ved mindst 15 deltagere og arrangeres i samarbejde med Danmission.
Er du interesseret i at høre mere, så send en mail til
Andreas Panduro Kyk: andreaskyk@gmail.com
eller til Leif Vestergaard: le-ve@stofanet.dk
Så sender vi et mere detaljeret program,
hvorefter det bliver muligt
at tilmelde sig turen.

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
Vakant
Allan Nyholm
Tlf. 2011 0921
Personregistrering Syd
- henvendelser vedr. navne- an@fredenskirken.dk
ændring, kirkelige
handlinger, attester og lign. Ellinor Hjorth
Tlf. 2169 8931
Kordegn Mette Buus
eh@fredenskirken.dk
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
Fælles telefon og mail
mandag-fredag kl. 10-13,
Tlf. 8614 2113
torsdag kl. 10-16
kirketjener@fredenskirken.dk
jaso@km.dk
Kirkegårdskontoret
Hjulbjergvej 175,
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
tcb@km.dk
Sekretær
Josef Pedersen.
jfp@km.dk
Sognepræst
Per Thomsen
Langballevej 154,
8320 Mårslet
Tlf. 2122 0162
pt@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

Organister
Anne Lise Quorning
Tlf. 5124 4754
alq@fredenskirken.dk
Louise Boll
Tlf. 29 89 42 97
lb@fredenskirken.dk
Kirke- og kulturmedarbejder,
daglig leder
Christina Lund
Tlf. 6010 3635
cl@fredenskirken.dk
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
Mandag d. 17. april (2. påskedag)
10.00: Jacob Holm H

Torsdag d. 9. marts
19.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Gospelgudstjeneste med årets
konfirmander

Lørdag d. 29. april
9.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Konfirmation 7. A
11.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Konfirmation 7. B

Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm H
Torsdag d. 16. marts
17.00: Per Thomsen
Stjernestund
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 26. marts (midfaste)
10.00: Jacob Holm H
Onsdag d. 29. marts
18.00: Per Thomsen
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelse)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 9. april (palmesøndag)
10.00: Per Thomsen
Familiegudstjeneste
Torsdag d. 13. april (skærtorsdag)
18.00: Per Thomsen
Nadvergudstjeneste med spisning
Fredag d. 14. april (langfredag)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 16. april (påskedag)
10.00: Per Thomsen H
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Søndag d. 23 april (1. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm H
Udvidet kirkekaffe med Knud Moos

Søndag d. 30. april (2. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Konfirmation 7. C
Torsdag d. 4. maj (4. maj gudstjeneste)
19.00: Jacob Holm
Hjemmeværnets Musikkorps Århus
og Fredens Pigekor medvirker
Søndag d. 7. maj (3. s. e. påske)
10.00: Peter Lodberg H
Fredenskirkens Gospelkor medvirker
Gudstjenesten transmitteres af
Danmarks Radio
Fredag d. 12. maj (bededag)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 14. maj (4. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 4. juni (pinsedag)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Kirkens fødselsdag
Mandag d. 5. juni (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
for hele provstiet
H Tilbud om børnepasning under prædikenen.

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.

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Følgende dage kl. 10.15, Vidtskuevej 6:
			
7. marts: Per Thomsen – altergang
21. marts: Jacob Holm
4. april:
Per Thomsen
18. april: Jacob Holm – i Fredenskirken
2. maj:
Per Thomsen
16. maj:
Jacob Holm
30. maj:
Per Thomsen – altergang

Søndag d. 21. maj (5. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Torsdag d. 25. maj (Kristi himmelfart)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 28. maj (6. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i maj 2017.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 27. marts 2017.
Forsidefoto: Konfirmander, 7. B , april 2016.
Fotograf: Gæst ved konfirmation.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen H
Gudstjenesten tekstes og tolkes med
TSK – Tegn Støttet Kommunikation.
Udvidet kirkekaffe med Maja Panduro
efter gudstjenesten

