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ORD TIL
EFTERTANKE
Den uretfærdige
retfærdighed!
Hvad er (u)retfærdigt?
Det er uretfærdigt, siger barnet,
der bliver bedt om at hjælpe
med opvasken, men som hellere
vil ud og spille fodbold. Men er
det nu også det? Det er uretfærdigt, føler vi, når de tre ugers
sommerferie skylles væk af alt
for megen regn. Men har det
noget med retfærdighed at gøre?
Det er uretfærdigt, siger vi, når
friske og unge mennesker, der
lever et normalt sundt liv, pludselig rammes af en uhelbredelig
sygdom. Men har det noget med
retfærdighed at gøre?
Derimod er det retfærdigt, tænker vi, når lovovertrædelser
straffes efter fortjeneste. Men
er det retfærdigt? Det er retfærdigt, når vi bliver belønnet for
den ekstra indsats. Men er det
det? Det er retfærdigt, hvis selv
de svageste får en chance. Men
har det noget med retfærdighed
at gøre?
Løn som forskyldt!
I det daglige bruger vi ofte retfærdighed, om det at få løn som
forskyldt. I den forstand er det
uretfærdigt, når det regner, og når
sygdom rammer, for vi har ikke
gjort noget for at fortjene disse
dårligdomme. Og det er retfærdigt,
når man belønnes for den ekstra
indsats, og når vi får en fartbøde,
for så har vi kørt for stærkt.
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Retfærdighed som ret færd
Begrebet retfærdighed kan også
have en anden betydning. I ordbogen kan vi læse, at retfærdigt
er det, som er moralsk korrekt,
det som er passende, og det som
har grund i lov og ret.
Moralsk og etisk korrekt betyder
vel noget med hensyn, omtanke
og at andres ve og vel er vigtigere end min egen ret. Og med
hensyn til overholdelse af lov og
ret, så er det ikke kun et spørgsmål om at overholde lovens
bogstaver, men også intentionen
bag loven. Skattelovene f.eks.
skal sikre, at fællesskabet kan
fungere – så at finde smuthuller
i lovene er ikke i orden, heller
ikke selv om det er juridisk uangribeligt. Hvis alle tog hensyn,
så behøvede vi ikke love mod
hverken lommeknive eller forurening. Retfærdighed kan altså
også forstås, som det at leve på
en ordentlig måde, så andres ve
og vel går forud for min egen ret.
Selvretfærdighed
De fleste af os – tror jeg – anser os for at være retfærdige. Og
det er da også rigtigt nok i den
forstand, at de fleste aldrig er
blevet dømt for at være på kant
med lovens bogstav. Men alle
har på den anden side handlet
imod lovens ånd og taget mere
hensyn til sig selv end til andre.
At hævde noget andet er hul
selvretfærdighed.
Guds retfærdighed
– den uretfærdige retfærdighed
I 2017 fejrer vi 500-året for den
lutherske reformation. Luthers

helt afgørende betydning ligger
i hans opgør med datidens forståelse af retfærdighed. Luther
hævder helt på linje med de
bibelske skrifter, at ingen mennesker ved egen kraft og indsats
kan gøre sig selv retfærdig, og
derved vinde fortrin frem for
andre. Alle forbryder sig på den
ene eller den anden måde mod
retfærdigheden, og ingen er
mere retfærdige end andre overfor Gud – og for den sags skyld
også overfor mennesker.
Ifølge Luther og de bibelske
skrifter er ingen retfærdig uden
én, nemlig Gud selv. Men Guds
retfærdighed er ikke en retfærdighed, der kan fjerne det uretfærdige i regnvejr, sygdom og
ulykke eller forklare, hvorfor
det er retfærdigt, at de stærke,
der kan gøre en ekstra indsats
skal belønnes ekstra i forhold til
dem, der ikke magter det.
Guds retfærdighed er ikke en øje
for øje, tand for tand retfærdighed. Heldigvis, for det ville være
frygteligt – tænk hvis Gud vurderede os efter fortjeneste. Nej,
Guds retfærdighed er kærlighedens, nådens og tilgivelsens
retfærdighed. Det er ret færd i
den forstand, at Hans kærlighed
overstråler al vores uretfærdighed. Og Guds ske tak og lov for
det!
Og denne ’uretfærdige’ retfærdighed får vi del i, ved blot at
bekende os til den.
Per Thomsen

Tænd et lys
og bed en bøn!
Må regndråberne falde
blidt på dine øjenbryn,
må de blide vinde
forfriske din ånd,
må solskinnet lette
dit hjerte,
må dagens byrder
hvile let på dig,
og må Gud hylde dig
i sin kærlighedskappe.
Keltisk velsignelse,
udgivet på kort af Kirkefondet
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.

VALG TIL
MENIGHEDSRÅD
Orienterings- og
opstillingsmøde

Tirsdag d. 13. september
kl. 19.00
Det er snart er 4 år siden, der
sidst var valg til kirkens menighedsråd. Det betyder, at vi
endnu engang skal gennemføre den proces et valg forudsætter. En vigtig del heraf, er
afholdelse af orienterings- og opstillingsmøde.
På mødet vil menighedsrådets formand redegøre for rådets
opgaver og kompetencer, og herunder komme ind på nogle
større opgaver siden sidste valg, samt hvilke opgaver der kan
forventes i de kommende 4 år.
Efter en gennemgang af reglerne for opstilling af kandidatlister
og afvikling af valget, vil der blive mulighed for at opstille en
kandidatliste. Det er vigtigt at fremhæve, at man ikke behøver
være til stede på selve mødet for at stille op som kandidat, idet
en underskreven fuldmagt, der tilkendegiver et ønske om at
stille op som kandidat, er tilstrækkelig.
En evt. udfærdigelse af en kandidatliste på mødet d. 13. september udelukker ikke, at der kan opstilles andre kandidatlister. Dette skal i så fald ske senest tirsdag d. 27. september 2016
kl. 19.00 og kandidatlisten skal indleveres på Kirkekontoret,
Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J.
Er der ved indleveringsfristen d. 27. september kun afleveret
én kandidatliste, aflyses valget der skulle finde sted tirsdag d.
8. november 2016, og det nye menighedsråd sammensættes
herefter ud fra denne ene kandidatliste.
Menighedsrådet håber på et stort fremmøde tirsdag d. 13. september, og opfordrer alle med interesse for det kirkelige liv
omkring Fredenskirken til at møde op denne aften.
Valgudvalget

Kommende menighedsrådsvalg

I menighedsrådsloven står der, at rådet skal arbejdet for kirkens liv og vækst i sognet – hvilket man skriver under på,
første gang man bliver valgt ind i et menighedsråd. Det nuvæ-

rende og tidligere råd har lagt
stor vægt på at understøtte
det arbejde, som foregår i kirke og sognegård – hvad enten
det udføres at en lønnet medarbejdere eller nogle af de
mange frivillige, der står for,
eller deltager i, møder og arrangementer i kirkens lokaler.
Der afholdes ca. 10 menighedsrådsmøder om året. I den forløbne periode er der brugt
en del tid på nye ansættelser i Fredenskirken. Flere medarbejdere valgte at gå på efterløn efter mange års arbejde og det gav
menighedsrådet mulighed for at ændre på personalesammensætningen. Der er blevet ansat medarbejdere med lidt andre
arbejdsopgaver end tidligere, og der er flyttet arbejdsopgaver ud af huset. F.eks. er alle opgaver vedr. personregistrering
overgået til et samarbejdet med andre sogne med et fælles
kontor i Ravnbjerg kirke.
En del af menighedsrådets arbejdes udføres i flere udvalg. Kirkeudvalgets primære opgave er at vedligeholde bygningerne
og inventar, så lokalerne fremstår i god og funktionel stand.
Aktivitetsudvalget er tovholder og igangsætter på aktiviteter,
som menighedsrådet tilbyder i kirken. Der er flere mindre udvalg nedsat under menighedsrådet, så der er rig mulighed for
at deltage i netop det arbejde, som kan have ens interesse.
Som et nyt tiltag har rådet besluttet, at begynde hvert menighedsrådsmøde med et tema, fordi vi gerne vil give mulighed
for at drøfte den egentlige grund til, at vi er her som kirke. Det
betyder at der på de kommende rådsmøder er afsat tid til drøftelse af bl.a.: Frivillighed, PR, kirke og børn, gudstjenester og
kirkelige handling. Forhåbentlig vil det nyvalgte menighedsråd fortsætte dette arbejde.
Har du lyst til at deltage i ovenstående arbejde skal du være
meget velkommen til det.
Niels Aage Eriksen, formand
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En sommersøndag

Søndag d. 28. august
kl. 10.00
Vi begynder efterårets sæson
i kirken med en familiegudstjeneste for store og små.
Efterfølgende er der en let
frokost, sjove konkurrencer
og hyggeligt samvær på tværs
af aldre.
Pris for frokost: 50 kr. for
voksne og 25 kr. for børn.

Høst

Søndag d. 18. september
kl. 10.00
I gamle dage var der stor tradition for at samles i kirken,
når høsten var i hus. Det er
der stadig i de fleste af landets kirker, og selvom markerne omkring Fredenskirken
for længst er væk, følger vi
naturligvis den skønne tradition. Vi pynter kirken med
årstidens flotte blomster,
siger tak for livet og alt det

herlige vi hver dag lever af og
får givet. Efter gudstjenesten
holdes der auktion over menighedens medbragte høst,
og vi slutter dagen med en
herlig frokost, som Sysseltinget har tilberedt.
Pris for frokost: 50 kr. for
voksne og 25. kr. for børn.

BUSK

Børn-Unge-Sogn-Kirke
Søndag d. 30. oktober
kl. 10.00
En familiegudstjeneste hvor
børn og unge fra Fredens
sogn medvirker. Efter gudstjenesten er der sørget for
hotdogs til alle. Pris for voksne: 25 kr. - gratis for børn.
		

Alle Helgen

Søndag d. 6. november
kl. 10.00
Alle Helgen falder altid første
søndag i november, og er en
gudstjeneste hvor vi mindes

vore døde – både dem vi selv
kendte og har mistet, samt de
mennesker, der har båret den
kristne tro videre gennem
generationer.
I Fredenskirken gør vi altid
lidt ekstra ud af musikken
denne dag – musikken som
kan være med til at understrege stemningen på dagen,
virke lindrende for sjælen og
også på smukkeste vis pege
fremad mod dagen i morgen.
Under gudstjenesten vil kirkens præster læse navnene
op på dem, vi har mistet i det
forgangne år.

Menighedsrådsmøder

Fælles gudstjeneste
i Viby Centret

Onsdag d. 21. september
kl. 19.30
Viby Fællesråd planlægger
igen i år en uge, hvor forskellige institutioner bidrager
med indhold til en oplysende
og berigende uge for lokalområdet. Bl.a. bidrager Viby,
Fredens og Ravnsbjerg kirker
med en fælles gudstjeneste i
Viby Centret.
Under ”Musik i Fredenskirken” kan du læse om en
sangaften i Fredenskirken i
forbindelse med netop denne
Viby-uge, som ligger i uge 38.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i kirkens
lokaler. De begynder hver gang kl. 19.00.
Møder i efteråret: Onsdag d. 14. september, torsdag d. 13.
oktober og tirsdag d. 8. november.
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Babysalmesang

tirsdag den 6. september kl. 9.30 og 10.30
Mange formiddage i løbet af året vil man kunne høre sang
og musik blandet med lyden fra babystemmer i kirkens rum
– det er forældre, der er til Babysalmesang med deres små.
Babysalmesang er efterhånden blevet en meget populær aktivitet i kirkerne, og undersøgelser viser, at ca. hver 4. forældre
melder sig til Babysalmesang, som bl.a. kan være med til at
udvikle barnets sociale udvikling.
I Fredenskirken er Babysalmesang en rolig stund i kirken,
hvor tanker og fantasi kan få frit spil. Her er plads til livets
store tanker og mulighed for et ganske særligt nærvær mellem
forældre og barn.
Læs mere på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding, eller
kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund, hvis du
vil vide mere.

Stjernestunder

Hvad gør man som forældre, når Babysalmesang er slut, men
barnet endnu ikke er stort nok til at være med til en spaghettigudstjeneste? Man kommer til Stjernestunder i kirken!
Stjernestunder er for familier med børn op til 4 år, hvor vi
synger salmer og lytter til en kort fortælling. Lyde fra forskellige instrumenter og små stille øjeblikke vil være med til at
skabe rum for en herlig stund i kirken. Det hele foregår på
tæpper på gulvet.
Der er Stjernestunder følgende dage i efteråret – hver gang
kl. 17.00: Onsdag d. 24. august og onsdag d. 9. november.

Spaghettigudstjenester

Det er en stor glæde for mange familier at komme til spaghettigudstjenester, hvor salmer, bøn og bibelhistorier præsenteres på en måde, så også de små kan være med.
Hver gang deltager Fredenskirkens Børnekor, og aftenen sluttes af med et fælles måltid i konfirmandlokalerne.
Mad og drikke er gratis, men vi opfordrer alle til at medbringe
en mønt til kirkebøssen – pengene går til kirkens sociale arbejde.
Der er spaghettigudstjeneste følgende datoer – hver gang kl.
18.00: Torsdag d. 29. september og onsdag d. 7. december.

Juniorkonfirmander

En af Folkekirkens helt store succeser, juniorkonfirmandundervisning, har siden 1990’erne været en fast del af kirkernes
palet af tilbud til børn. Rigtig mange børn har i årenes løb
leget sig ind i kristendommen - og Fredenskirken er naturligvis ingen undtagelse. Vi har med stor succes haft mange
hold af børn, der, gennem udklædning og skuespil, bøn og
stilhed i kirken og kreative tilgange til troens sprog, har lært
om Biblens forunderlige fortællinger og kirkens mangfoldige
fællesskab.
Juniorkonfirmand er et tilbud til alle børn i 3. klasse – hvad
enten man er døbt eller ej, tror på en kristen tro eller en anden, eller slet ikke tror på noget. Hvordan næste forløb skal
tilrettelægges, ved vi endnu ikke.
Vi sender invitationer ud til børnene på Rosenvangskolen, og
vores Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund vil besøge
klasserne forinden. Hvis du vil vide mere om forløbet, er du
velkommen til at kontakte Christina.
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Basar 2016

Indvielse af Bålhytten

Søndag d. 11. september kl. 14.00
I sidste kirkeblad kunne man læse om naturbasen ved Fredenskirkens fritidshytte ”Skovhuset” på Djursland – og nu
er dagen endelig kommet, hvor Fællesrådet kan invitere til
indvielse af naturbasens nye bålhytte, et toilet og 3 shelters. Dagens endelige program ligger endnu ikke fast, men
vil fremgå af plakater i Fredenskirken, når dagen nærmer
sig.
Fællesrådet

Udvidet kirkekaffe

En søndag, hvor vi forlænger kirkekaffen med ca. en halv
times oplæg fra en person med noget på hjerte. Hver gang er
der mulighed for at smøre sig et stykke brød. Det er gratis.
Søndag d. 9. oktober

Fredens Pigekor og Kantoriet

I efterårsferien drager Fredens Pigekor og Kantoriet af sted
til vores venskabsmenigheder i Italien for at give koncerter og synge sammen med dem. Denne udvidet kirkekaffe
består derfor af et udpluk af nogle af de sange, korene vil
synge ved koncerterne.
Søndag d. 13. november

Helga Kolby Christiansen

Vi har inviteret tidl. højskoleforstander
Helga Kolby til en samtale om kirken og
hele højskoletraditionen.
		

Menighedsrejser

Der er gang i rejseaktiviteten dette efterår. Både en menighedsrejse til Luther-byerne i Tyskland, i anledning af
næste års jubilæum for reformationen i 1517 samt en rejse
til Italien, hvor Fredens Pigekor og Kantoriet tager ned for
at synge med Fredenskirkens venskabsmenigheders kor. I
forårets kirkeblad kan du læse om, hvordan rejserne gik.
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Lørdag d. 26. november
kl. 13.00
Første gang jeg stiftede bekendtskab med Fredenskirkens basar, var sidste uge i
november 2013. Jeg havde
en aftale i kirken i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse, og jeg var på
forhånd blevet fortalt, at alle
kirkens lokaler var fyldt op
med borde og reoler til den
kommende lørdags basar. Jeg
indrømmer, at jeg hjemmefra
tænkte: hvor slemt kan det
være – ALLE kirkens lokaler
kan vel ikke tages i brug til
sådan en julebasar.
Men mine tanker blev i den
grad gjort til skamme. Hold
da helt op… ALLE kirkens
lokaler BLEV jo taget i brug!
Kirkekontoret som pengeoptællingslokale og kirkegårdskontoret var garderobe.
Vandrehallen var fyldt med
bøger fra gulv til loft, i garderoben stod de flotteste
advents- og juledekorationer, tre mødelokaler var omdannet til henholdsvis café,
fadebur og engelsk te-salon,
konfirmandlokalerne var et
slaraffenland for blomsterelskere og kreative sysselsjæle, og der var stillet an til,
at børnene kunne vælte sig i
lodder og vælge blandt legetøjet på hylderne eller trække
pakker op fra fiskedammen.
Selv kirkens sideskib var
taget i brug – Håndarbejds-

kredsen fyldte pænt med fine
broderier, hjemmestrikkede
handsker og sokker, samt en
enorm tombola for det mere
voksne publikum fyldte omkring halvdelen af lokalet.
Den anden halvdel udgjorde
opstilling til, hvad der et par
dage senere skulle vise sig at
blive det fineste kagebord,
som man kunne nyde ved de
borde og stole, der var sat op
helt ud i gangen ind til præsteværelset.
Selv kælderen var taget i brug
og udgjorde et fantastisk loppemarked og en skøn krostue
med salg af æbleskiver, øl og
pølser. Kun selve kirkerummet var et fredet sted uden
tegn på basaren. Men det
skulle vise sig at blive det
sidste år, det var det.
Jeg var ærlig talt målløs og
ærgrede mig gul og grøn
over, at jeg det år ikke kunne
deltage i basaren. Men den
mulighed fik jeg heldigvis
året efter. Jeg kom i god tid
den lørdag før 1. søndag i
advent. Gik rundt og kiggede
lidt på det hele og udså mig
de ting, jeg absolut måtte eje.
Og når jeg sidder her og tænker tilbage på dagen, husker
jeg mest stemningen af hele
oplevelsen. Min enorme måben over hvor stor og fantastisk denne Fredenskirkens
julebasar var – og stadig er!
Folk stod i kø udenfor, og der
blev først lukket op præcis kl.

13.00, hvorefter alle lokalerne
hurtigt blev fyldt op af myldrende mennesker, der vidste
præcis, hvad de gik efter.
Det var tydeligt, at basaren
havde mange år på bagen,
og folk kom fra nær og fjern
og mødtes med familien eller
gamle venner netop på denne
dag og dette sted. Og som noget nyt, lød der dette år også
englesang midt i basaren, når
korene gav små koncerter i
løbet af dagen i selve kirkerummet.
Fire timer senere flød gulvene med nitte-lodder og krummer, og alle steder kunne
man se hvor stor en succes,
dagen havde været.
Men det mest fantastiske
kommer nu. Hele dagen er
båret af frivillige menneskers
kæmpe engagement for deres
kirke, og uden dem ville der
slet ikke være nogen basar i
Fredenskirken. Basaren har
en historie, der rækker længere tilbage end kirkens bygning, og vi kan bl.a. takke basarens første frivillige for, at
Fredenskirken overhovedet
blev bygget. Fredenskirken er
i bogstaveligste forstand bygget på frivillighed og engagement. Og tusind tak for det.

Julekalender

Hverdage i december
kl. 17.00
I år vil vi omdanne kirkedøren til en smuk kalenderlåge,
og åbne en låge alle hverdage
i december måned frem til
juleaften. Hvem, der åbner
dagens låge, og hvad lågen
indeholder, vil være forskellig
fra dag til dag – det vil være
alt fra musik til en historie,
måske en fortælling om et
helt særligt juleminde eller
fremvisning af en julekrybbe.
På hjemmesiden kan du læse
det præcise program, og du
kan finde det i papirform i
kirken, når vi nærmer os december måned.
Vi glæder os til at åbne kalenderlåger i samarbejde med
hele sognet.

Christina Lund,
Kirke- og kulturmedarbejder
og daglig leder ved Fredenskirken.
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MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Kor i Fredenskirken - sæson 2016-17:

Nåede du ikke at være med til koropstart? Det kan nås endnu!
Vi er godt i gang, og selvom vi er startet med arbejdet i nogle
af korene, kan du sagtens nå at være med. Se øve-tidspunkter
på hjemmesiden www.fredenskirken.dk/musik hvor du
også kan tilmelde dig. Det er gratis at synge i kirkens kor.
Kontakt Anne Lise Quorning, alq@fredenskirken.dk eller tlf.
5124 4754.

Fredens Gospelkor - opstart

Mandag d. 29. august kl. 19.00
I Fredens Gospelkor er der mulighed for at synge sig glad
og for et øjeblik glemme hverdagens stress. Når aftenen er
slut, tager du hjem med en glad og boblende fornemmelse
i maven. Koret er åbent for alle, der har lyst til at synge, og
vi øver 10-12 mandage pr. halvår. Desuden medvirker vi til
en gudstjeneste (i denne sæson d. 20. nov.) og afholder en
koncert i kirken. Vores repertoire består af sange skrevet af
gospelnavne som Norman Hutchins, Kurt Carr, Hans Christian Jochimsen m.fl. Se mere på www.fredensgospelkor.dk

Koncert og fællessang
med Kantoriet

Tirsdag d. 20. september kl. 19.30
I forbindelse med Viby-ugen åbner
Fredenskirken dørene for en dejlig ”syng-sammen-aften”. Kom og
syng efterårets sange sammen med
Fredenskirkens dygtige Kantori. Det
bliver en skøn blanding af fællessang og koncert. Der er fri
entré!

Fælles morgensang med Rosenvangskolen

Torsdag d. 27. oktober
Få en fællessangsoplevelse ud over det sædvanlige på denne
årlige Spil Dansk Dag. Har du tid og lyst, er du velkommen til
at møde op og synge med, når vi sammen med Rosenvangskolen synger morgensange. Vi synger på to forskellige tidspunkter, som endnu ikke ligger fast, så hold øje med hjemmesiden og plakater i kirken.
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Musicalen ”Peters båd”

Lørdag d. 12. november kl. 15.00
Det er med stor glæde og fuld bevidsthed, at vi genopsætter denne rørende kirkemusical, der handler om fiskeren
Peter, der bare ikke har held med fangsten. Venskabet med
Jesus bliver frugtbart og intensiveres omkring påsketid,
hvor det ender med, at Peter og hans venner må klare sig
uden Jesus…
Det var i 2013, vi lavede den sidst - med de skønne juniorkonfirmander der ses her på billedet og kirkens børne- og
pigekor.
Korleder og organist Anne Lise Quorning har udvalgt musik og tekster fra musicalen ”Peters båd” af Tove Brogaard
og Jens Nielsen samt musik fra Sigurd Barret’s ”Bibelhistorier”. Fredenskirkens Børne-, Teen- og Pigekor medvirker, og Anne Lise står for den musikalske ledelse og iscenesættelse - med stor hjælp fra et team frivillige.
En rørende, sød og sjov fortælling med musik for HELE
familien. Der er fri entré.

Julekoncert med Allan Mortensen
og Lene Nørrelykke

Søndag d. 4. december kl. 16.00
Sæt kryds i kalenderen til julekoncerten, hvor de to sangere
Allan Mortensen og Lene Nørrelykke tager på intim juleturné
i Danmark sammen med pianist Stephen Nørrelykke.
Entré: 75 kr.

FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN

FRAGMENTER:
”Det, jeg tror, falder ikke
sammen med det, jeg ved...
Hvor ofte er mennesker
ikke kommet til mig og
hyklet misundelse:
”Så lykkelig du må være,
som tror på et evigt liv.”
Som om troen bestod i
at eje en sikkerhed.
Troen ... kræver brug af
viljen, den standhaftige
og møjsommelige vilje.”
Francois Mauriac,
fransk forfatter

•

”Hvis Gud havde villet,
at vi skulle være
sørgmodige, havde han ikke
givet os solen, månen og
jordens frugt, alt sammen
givet til glæde.”
Martin Luther,
tysk reformator

•

”At være kristen
er en tilblivelsesproces”
Lars Thunberg,
tidl. lektor på
Teologisk Fakultet

•

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.
Alle fællesskaber mødes i kirken søndag d. 28. august kl.
10.00 til en sommersøndag;
som også er optakt til efterårets sæson i Fredenskirken.
Første møde efter sommerferien er:

Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 20. september
”Bliv klogere på kulturhovedstaden 17”. Peter Vestergaard, presse-og eventchef:
Europæisk Kulturhovedstad
2017.
Tirsdag d. 25. oktober
”Hvad gør en demenssygdom
ved livet?” Anne Moeslund,
sygeplejerske og rådgivende
demenskoordinator.

Tirsdag d. 15. november
”Min vej til kirken”. Karsten
Poulsen, medlem af menighedsrådet.

Bibelkreds

Hver gang kl. 19.30
I efteråret arbejder vi videre
med Luther i Bibelkredsen,
som optakt til det kommende 500-års Luther-jubilæum.
Studiekredsens sætter i denne sæson fokus på reformationens betydning for dansk
kultur og kirkeliv i dag.
Vi mødes følgende torsdage:
22. september – Den danske
kirkes historie til og med reformationen.
27. oktober – Reformationens
betydning for dansk kirkeliv
indtil i dag.
17. november –”Befrielse”
Første kapitel i Niels Henrik
Arendts studiekredsmateriale
om reformationens betydning: ”Frihed, Martin Luther i
Kortform”.

Højskolen i kirken

Hver gang kl. 10.00-12.00
Mandag d. 26. september
”Modernitet og religion”
Hans-Jørgen Schanz, professor, Institut for Kultur og
Samfund, Idéhistorie
Mandag d. 24. oktober
”Oplysning eller dannelse”
Jens Grøn, fhv. forstander,
medredaktør af 17. udgave
af Højskolesangbogen, modtager af Den Folkelige Sangs
Pris 2003.

Fredagsforum

Hver gang kl. 19.30
Fredag d. 30. september
”Antikke spor i Aarhus”,
Lisbeth Doktor, cand. mag.,
oldtidskundskab.
Fredag d. 21. oktober
”At begynde som biskop”,
Henrik Wigh Poulsen.
Fredag d. 11. november
”Fortællingens grundlove”,
Lars Ole Gjesing, pens. sognepræst.

Håndarbejdskredsen
Onsdage kl. 14.30

Sysseltinget

Se kirkens hjemmeside

Litteraturkredsen

Hver gang kl. 14.15
– torsdag d. 15. september
– torsdag d. 13. oktober
– torsdag d. 17. november
Der er i øjeblikket venteliste
til Litteraturkredsen. Kontakt
Gerda Bjerregaard, tlf.: 5150
6953, hvis du ønsker at komme på listen.

Fredagsfamilien

Hver gang kl. 17.30
– fredag den 9. september
– fredag den 7. oktober
– fredag den 4. november

Få mere orientering og info
om kirkens mange fællesskaber på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk
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Allehelgen
Allehelgensdag falder altid
første søndag i november.
Denne søndag mindes vi
vore døde; både dem, vi har
mistet i årets løb og dem, vi
har mistet gennem årene – vi
mindes også alle dem, der op
gennem kirkens historie har
vidnet om den kristne tro.
I middelalderen fejrede man
i kirken både Allehelgensdag
og det, man kaldte Allesjælesdag. Der var i middelalderen stor fokus på helgener
– fromme mænd og kvinder,
der havde levet et eksemplarisk kristent liv, havde udøvet
mirakler og på den baggrund
var blevet helgenkåret af paven og den katolske kirke.
Hver dag I året fik navn efter
en helgen – vi kender stadig
Sct. Hans dag og Mortens
aften – men på et tidspunkt
havde alle årets dage fået et
helgennavn, mens der stadig
kom nye helgener til. Derfor
fastlagde kirken en særlig
dag for de mange helgener,
der ikke havde egen navnedag, denne særlige dag kaldte
man Allehelgensdag.
Allesjælesdag derimod var en
særlig dag, hvor man i kirken
bad for de dødes sjæl, at de
måtte få afkortet deres pinsler i skærsilden, blive frelst

og komme i paradis. Ved reformationen i 1500tallet gjorde man op med forestillingen
om skærsilden, og i den nu
lutherske danske kirke afskaffede man Allesjælesdag.
Allehelgensdag blev bevaret i den danske folkekirke,
men uden fokus på de gamle
helgener. I folkekirken er Allehelgensdag i vores tid en
mindedag for alle vore døde.
Ved dagens gudstjeneste bliver der spillet musik, bedt
bønner og læst tekster, som
handler om det at miste og at
savne, men også om at finde
håb og trøst.
Allehelgendagens liturgiske
farve er hvid, kirkens festfarve. Det kan synes lidt underligt med en festfarve på
denne dag, men der understreges på denne måde, at Allehelgensdag ikke kun handler om død og tab, men også
om troen på opstandelse. –
om glæden over alt det vi fik,
før vi mistede, om det, som
vore døde har betydet for os
og glæden over, at vore døde
nu er hos Gud.
I Fredenskirken er der tradition for at læse navnene op
på de sognebørn, der er døde
i det forløbne år.

Læs evt. også: www.kristendom.dk/allehelgen
www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/allehelgen
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Gudstjeneste og fernisering

Fernisering finder sted umiddelbart efter søndagen gudstjeneste.

Sy din by

– motiver på broderi fra det aarhusianske
bybillede. Søndag d. 11. sept. kl. 10.00
Den aarhusianske broderi-aktionsgruppe SY DIN BY har
været på jagt efter antikke spor i Aarhus. Det er der kommet nogle nye og anderledes broderier ud af med inspiration fra både bygninger, gravsten og
kloakdæksler, der alle
har spor fra antikken.”
Udstillingen kan ses
frem til d. 7. oktober.
Broderi,
Ellen Uth.

Landskab. Malerier af Hardy Brix

Søndag d. 16. oktober kl. 10.00
Mit maleri er på én gang meget nordisk og særegent: Rejserne til Lofoten, Svalbard og Antarktis udgør min store
inspirationskilde.
Iagttagelser af naturen, lyset, stemningen og vejret kommer til udtryk gennem mit arbejde med akvarel, hvor vind
og vejr sætter sig som aftryk på papiret. På den måde bliver den motiviske dagsorden nærmest analog med klimaets skiftende karakterer. På det seneste er jeg blevet mere
og mere optaget af at arbejde på papir, og udforske dets
mange muligheder. Derfor er jeg begyndt at arbejde med
naturprint. Udstillingen kan ses frem til d. 11. november.

ADRESSER
FREDENSKIRKEN
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
Ellinor Hjorth
- hendvendelser vedr.
Tlf. 2169 8931
navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign. eh@fredenskirken.dk
Kordegn Jacob Sørensen
Fælles telefon og mail
Grøfthøjparken 1,
Tlf. 8614 2113
8260 Viby
kirketjener@fredenskirken.dk
Tlf.: 8733 4477
mandag-fredag kl. 10-13,
Organister
torsdag kl. 10-16
Anne Lise Quorning
jaso@km.dk
Tlf. 5124 4754
alq@fredenskirken.dk
Kirkegårdskontoret
Hjulbjergvej 175,
Louise Boll
8270 Højbjerg
Tlf. 29 89 42 97
Tlf. 8614 0727
lb@fredenskirken.dk
mandag-fredag kl. 9-12.
Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
tcb@km.dk
Sekretær
Josef Pedersen.
jfp@km.dk
Sognepræst
Per Thomsen
Skovdalsvej 18,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 7656
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

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
Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Søndag d. 4. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 11. sept. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Fernisering - se side 11
14.00: Indvielse af bålhytte ved
Skovhuset.
Søndag d. 18. sept. (17. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Høstgudstjeneste m. auktion
og kirkefrokost
Onsdag d. 21. sept.
19.30: Gudstjeneste i Viby Centret
i forbindelse med Viby-ugen
Søndag d. 25. sept. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Torsdag d. 29. sept.
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 2. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 9. okt. (20. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Udvidet kirkekaffe - se side 6
Søndag d. 16. okt. (21. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Fernisering - se side 11
Søndag d. 23. okt. (22. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
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Søndag d. 30. okt. (23. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
BUSK: Børn-Unge-Sogn-Kirke
Familiegudstjeneste
Søndag d. 6. nov. (Alle Helgen)
10.00: Jacob Holm H
Onsdag d. 9. nov.
17.00: Per Thomsen
Stjernestund
Søndag d. 13. nov. (25. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Udvidet kirkekaffe - se side 6

Følgende tirsdage kl. 10.15,
Vidtskuevej 6:
			
6. september: Per Thomsen
20. september: Jacob Holm.
			 Høstgudst. i kirken
4. oktober:
Jacob Holm
18. oktober:
Per Thomsen
1. november: Jacob Holm - altergang
15. november: Per Thomsen
29. november: Jacob Holm

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.

Søndag d. 20. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: Jacob Holm H
Gospelkor medvirker
Søndag d. 27. nov. (1. s. i advent)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 4. dec. (2. s. i advent)
10.00: Jacob Holm H
H Tilbud om børnepasning
under prædikenen.

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i november 2016.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er d. 17. september 2016.
Forsidefoto: Leif Vestergaard.
Fredenskirken – indgang.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 28. aug. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Familiegudstjeneste
Sommersøndag. Kirkefrokost.

