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Temanummer:

”Lad julesorgen slukkes”
I dette nummer af kirkebladet kan du
læse mere om begrebet ”Julesorg”
og møde Line, Karin og Ellen, som fortæller
om personlige erfaringer med julesorg...
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Julebudet til dem, der græde
1. Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

3. Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

2. Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

4. Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

Digter og præst Jens Christian
Hostrup (1818-92) skrev salmedigtet om Julebudet i 1881.
Hostrup kendte til både tab og
sorg. Han begravede sin første
hustru efter 6 måneders ægteskab og hele 3 ud af 6 børn fra
ægteskabet med sin anden kone.
Da Hostrup begravede sin ældste
søn, omtalte han begivenheden
som en ond drøm, han ønskede
at vågne fra: ”Det er så én af de
drømme, som må drømmes her
på jord, og som man først rigtig
vågner af, når Vor Herre Jesus
Kristus får os helt vakte ved at
borttage al den magt, som døden
endnu har over os – Gud har nu
delt halvt med os”.
Tanken er, at når Gud deler halvt
med os, så deler han julesorgen
med os; smerten, det svære. Men
han deler ikke kun julesorgen
med os. Også julebudet skal han
i evigheden dele helt med os:
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”Julebudet til dem, der græde, det
er vældet til evig glæde”.
For barnet, der mister en forælder – sådan som Line Nyrup Drejer fortæller det – er det nonsens.
Der var ikke meget julebud i juletiden i årene efter hendes fars
bratte død. Sorgen og tabet blev
oplevet som forstærket i december måned, når familien samledes og der manglede én.
Men for Line, og for os alle, kan
der næsten ubemærket åbnes
veje. For Line blev samtaler i en
sorggruppe en åbning – sorgen
forsvandt ikke, men blev lettere
at leve med. Lines råd er åbenhed over for at tale om dét, der
er svært. Hellere sige noget dumt
eller noget, der gør ondt at spørge om, end at lade den sørgende
i stikken. I sorggruppen havde de
vist hinanden deres kæres grave
på kirkegårdene. De havde talt
med præsterne, som kunne hjæl-

pe med at give plads til de
smertefulde spørgsmål:
Er Gud virkelig sådan en
Gud, der ripper os for alt, vi
har kært? Hvordan skal jeg
igen kunne takke en Gud,
der har sovet i timen og ikke
passet på min kære, da ulykken skete? Det er en ond drøm,
som præsten Hostrup beskriver det. Ubærligt svært at
Gud ”deler halvt”.

Kun med tiden kan en
vej, en ”udsigt fra det
lave” åbnes. Og kun for dét menneske, der har fundet trøst, giver det
mening at synge om at tårer skjuler
noget nyt og godt, som Gud vil dele
helt med os – at julen er et budskab om en evig glæde.
I dette kirkeblad fortæller Line,
Karin og Ellen om både tab og tro,
julesorg og juletro. De lever med
sorgen på hver deres måde.Vi
har kaldt kirkebladets temaet:
Lad julesorgen slukkes – en
bøn fra salmen ”Velkommen
igen Guds engle små”:
O måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen!
Lad det ske,
Lad julesorgen slukkes.
Jacob Holm

Line Nyrup Drejer fortæller:
”Min far døde 15. marts 2006, da var jeg 10 år. Han var ikke syg, men pludselig en dag på
arbejdet fik han et epilepsi anfald, der ledte til en ulykke.”
Af Jacob Holm.
”Jeg var meget sammen med
ham, da jeg var yngre. Han
hentede os fra børnehave og fritidshjem. Han tog os tit med ud
i vores lille værksted, og vi har
mange billeder, hvor han leger
med os. Jeg har lidt svært ved
at sætte ord på hans person,
for hvordan kender man sin far
som 10-årig? Han var udlært
maskinmester og ude at sejle
som ung og var med til at starte
en sodavandsfabrik i Afrika.
Der var gang i ham.
Det er helt klart op til højtider,
at jeg har savnet ham mest. Det
er jo der, at man samles i familien. Der var mange år, hvor jeg
syntes, at det var helt håbløst
at mødes i familien, fordi der
manglede en så vigtig del; det
virkede så meningsløst, hvorfor
fejre jul, når der manglede en
så vigtig person? Jeg glædede
mig ikke til jul, det var bare
noget, man skulle igennem. De
første år var det så tydeligt, at
der manglede en far ved siden
af min mor, det skreg til himlen”.
Line fortsætter: ”Hans rolle i
mit liv - en far er jo betydningsfuld, dét tænker man over, når
han mangler i hverdagen. Det
er jo i hele ens liv, at der mangler en så stor figur.

Men at tale om tingene lindrer
smerten – tale med mor og familien. Fra jeg var 10 til 14 år,
var jeg i en sorggruppe under
Folkekirkesamvirket i Århus.
Her fik jeg sat ord på følelserne. Det bliver ikke nemmere at
have følelserne, men det bliver
lettere at acceptere, at de er der
– tristheden og sorgen. Men
hvad er sorg egentlig? Det ved
jeg ikke. Sorg kan jo optræde på
mange måder.
Hvert år pynter min mor, farmor og farfar og jeg fars gravsted – det er et ritual for os for
ligesom at give ham opmærksomhed og vise, at vi tænker på
ham – især op til jul. Og vi kan
mindes ham sammen. Vi tænder også et lys.
Jeg har tænkt på, hvor han er.
Da jeg var yngre tænkte jeg, at
han sad oppe i himlen. I dag
tænker jeg, at han lever videre
i os i minderne, når vi tænker
på ham. Min farmor døde for et
par år siden – og egentlig tror
jeg, at de mødes deroppe.
Vi siger ikke farvel,

men på gensyn i familien. Men
jeg ved ikke, om det er oppe i
himlen eller hvor det er henne.

punkt bliver det for hårdt at gå
med for sig selv. Samtale letter
trykket.

Som barn tænker man, hvor
han er fysisk. Som ældre behøver det ikke være fysisk, så er
det mere hans person, dét der
er gemt i os. Som barn tænker
man: Hvor er han blevet af? Det
er ikke til at forstå dét der med,
at han ikke kommer igen, at
han stadig ikke er der ved særlige begivenheder. Det tog mig
mange år, før det gik helt op for
mig. Min storebror fik et barn
sidste år, et nyt kapitel - han er
der stadig ikke. Som ældre er
det også alle de situationer, der
kommer, hvor han ikke er der”.

Det er vigtigt, at omgivelserne
tør stille spørgsmål. Man kommer længere ved at tale om
det – også selvom det måske er
svært, lige når der spørges”.
Line Nyrup Drejer er 21 år. Hun
studerer fysik på tredje semester
på Århus Universitet og vil gerne
være lærer eller hospitalsfysiker. Hun er naturvidenskabeligt
interesseret
– som sin
far.

Line vil gerne give et råd:
”Tal om tingene – ikke kun i en
sorggruppe. Det er godt at få sat
ord på og det har hjulpet mig
igennem. Del minder, tanker og
følelser. Ellers bygger det sig
bare op indvendigt,
og så på et tids-
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Læs mere om bladets tema...
Litteratur:
Lone Vesterdal: Nedenom og hjem. Perspektiver på tab og
tro, Unitas Forlag 2014
Sofie Nordentof m fl. (red): Når livet går i sort. 52 læsninger
til et sørgeår, Unitas Forlag 2016
Søren Kierkegaard: ”Den kjerlighedens Gjerning at erindre
en afdød” i Kærlighedens Gerninger (1847), Gyldendal 1963,
s. 329-42
På nettet:
https://www.religion.dk/julesorg
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjæl/julesorg-er-ingenforbrydelse

Julehjælp

Det kan være svært, når pengene ikke slår til, og særligt i julemåneden kan det for mange føles ekstra hårdt, hvis der ikke er
penge til børnenes julegaver eller julemaden på bordet.
I Fredenskirken siger vi, at der ikke skal være nogle i sognet,
som ikke har én at holde i hånden omkring juletræet – derfor
står der ved alle juleaftens gudstjenester et juletræ i kirken. Det
samme kunne vi sige om børnene og julegaverne – vi vil gerne
give mulighed for at alle børn får en julegave at åbne juleaften,
og derfor giver vi julehjælp til økonomisk trængte familier i
sognet.
Du kan hente et ansøgningsskema på kirkekontoret frem til
den 8. december, som er sidste frist for indlevering af skemaet.
Kender du en familie, som kunne have glæde af julehjælp fra
kirken, hører vi også gerne fra dig.

Kig ind på Fredenskirkens hjemmeside. Her finder du tilbud om
gudstjenester for store og små, fællesskaber for alle aldre, koncerter, foredrag, babysalmesang og meget mere - i Fredenskirken
kan du altid finde no’en at være sammen med...

www.fredenskirken.dk
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Solopgang, Århus bugt.
Foto: Birgit Overgaard Olesen

Efter mørke følger lys
I løbet af syv novemberdage mistede Karin Sihm helt uventet både sin mor og
sine børns far. Men efter kaos kom også lys – ikke mindst ved juletid.
Af Sanne Opstrup Wedel.
Det var meningen, at hendes
far skulle dø først. Han var
seks år ældre end sin hustru,
havde skrantet gennem en årrække og var med sine 84 år
overbevist om, at der ikke var
flere runde familiefødselsdage
tilbage til ham.
Men en tirsdag i november 2015
blev Karin Sihm ringet op af
sin far: Hun skulle skynde sig
at komme til sygehuset, hvor
hendes mor var blevet indlagt
med en massiv hjerneblødning.
Tre timer senere var hun død.

Sorg, kaos – og glæde
Dagen efter moderens begravelse ringede telefonen i stuen
hos Karin Sihm. Hun kan stadig se rummet for sig: hendes
søster i sofaen med Karins to
døtre på hhv. 10 og 13 år og
hende selv, der genkender sin
eksmands svigermors nummer
på telefonen og regner med, at
hun ringer for at spørge, hvordan begravelsen var gået. I stedet fortæller hun, at Jesper –
hendes svigersøn, pigernes far
og Karins eksmand – er død.
Så gik alt i stå.

”Det var totalt kaos. Totalt. Jeg
havde regnet med, at vi skulle
ses om lørdagen og bage julesmåkager, som vi altid gjorde,
og i stedet var hun død. Uden
at jeg havde talt med hende,”
fortæller Karin Sihm.

”I løbet af et liv er der ikke noget mærkværdigt i at miste en
mor og en eksmand, men ikke
inden for én uge… så det var
omstændighederne, der var så
barske. Jesper havde været til
min mors begravelse, og dagen
efter var han væk. Og mine
piger havde nu hverken deres
mormor eller deres far,” siger
Karin Sihm, der husker de følgende dage, uger og måneder
som brudstykker af stor sorg,
men også af stor glæde. Sorgen over alle dem, der bare gik
forbi og ignorerede dét, de godt
vidste. Muren af tavshed, hvor
især berøringsangsten over for

pigerne gjorde særligt ondt. Og
den pludselige angst for at tage
i stormagasiner og køre bil –
angsten for at miste igen.
Men også glæden over, at nogle
turde spørge og kunne rumme
alt det forfærdelige. Dem, der
inviterede hende på brunch,
kom med mad og hjalp i det
daglige. Og ikke mindst genoplivningen af kontakten til sin
tidligere svigerfamilie.
”Vi har altid haft stærke bånd,
men havde ikke set meget til
hinanden siden skilsmissen.
Men da Jesper døde, fik vi kontakt igen, og det har været en af
de allerstørste glæder i den store sorg,” fortæller Karin Sihm,
der føler, at hun og pigerne har
fået en familie igen.
”Vi holdt endda jul sammen,
og det var skønt, fordi julen
er dér, hvor familien samles.
Derfor har jeg også følt en stor
tomhed, når mine veninder har
fortalt om deres planer for juledagene med familiebesøg fra
nær og fjern. Og en sorg, når
mine piger har kommenteret,
at vi ikke er mange tilbage i
forhold til de andre familier,”
siger hun.

Nye venskaber
Men nu har de nye, gamle familierelationer kastet nyt lys
over julen, der ikke længere
kun er et savn efter en mor og
en kernefamilie. Og med tiden
har Karin Sihm også kunne se
gaven i alt det grimme.
”Jeg har fået nye venskaber og
har erfaret, hvad der virkelig
tæller; nemlig relationen til andre. Derfor ved jeg også godt,
hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder andre i samme situation:
Jeg skal træde til. For når man
er i chok, er det livgivende at
blive inviteret på en kop kaffe
eller få leveret et fad lasagne
ind ad døren, for man kan ikke
regne ud, at man mangler en
pose gulerødder eller ikke kan
overskue at rede sin seng. Derfor er det også næsten umuligt
at bede om hjælp, når folk siger, at man må sige til, hvis
man har brug for noget. For
man aner ikke, hvad det er,”
konstaterer Karin Sihm og tilføjer:
”Det vigtigste, jeg har lært, er,
at der godt kan komme gode
ting ud af noget grusomt.”
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Sorg er som en dør, man skal igennem
Ellen Lang mistede sin mand for 11 år siden. Det tog to og et halvt år, før hun pludselig en dag
opdagede, at hun var kommet igennem sorgen. Men savnet er der stadig.
Tekst og foto: Helle Køhler Holm.
Ellen Lang slår rask op i salmebogen og finder ”Velkommen
igen Guds engle små”.
- Det er en af mine yndlingssalmer, smiler hun. Og netop i

”Velkommen igen Guds engle
små” præsenterer Grundtvig
sine læsere for det, han kalder
julesorgen. Den kender Ellen
godt.
- Men i dag er det mere en vemodighed og en masse minder,
forklarer hun og fortsætter:
- Jeg mærker ikke sorgen specielt til jul. Savnet er der hele
tiden, og man mærker det, hver
gang man står overfor ting, som
man plejede at gøre sammen.
Ellen Lang mistede sin mand,
Helge Pedersen, for 11 år siden.
Han var kort forinden fyldt 83
år, og det samme var Ellen.
De to har kendt hinanden
siden barndommen, hvor
deres fædre var ungdomsvenner.
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Da Helge døde, havde de været gift i 59 år og havde boet i
Fredens Sogn i 54 år. De første
mange år sammen med deres –
med tiden – fem børn. Og hundene – altid hunde. Sådan én
har Ellen stadig, selvom hun er
rundet de 94 år. Hunden, de to
daglige aviser og aktiviteterne i
kirken er blandt dét, der holder
Ellen i gang i såvel krop som
sind.
Det var også det, hun holdt fast
i, da Helge var død i marts 2006.
- I lang tid bliver man ved med
at gøre tingene, som om man
stadig er to. Køber ind til to for
eksempel. Det var svært at vænne sig af med.
- I den første tid efter Helges
død foretog jeg mig alle de ting,
man bør gøre, for at holde sig
i gang. Det er vigtigt, at man
bruger de dage, man har, siger
Ellen og lader forstå, at
man skal gøre sig
umage og være
opmærksom på
den blotte glæde
ved at leve.
- Ingen af os ved jo,
hvor lang tid vi får, indskærper hun, der for år tilbage mistede et få timer gammelt oldebarn.
Helges død tog hårdt på hende.

Men pludselig en sommerdag,
to og et halvt år senere, kiggede
hun op og opdagede:
- Jeg var kommet igennem
døren.
- Jeg ser sorgen som en dør, man
skal igennem, og det tager sin
tid. Men det lykkedes mig.
Ellen er nu for længst passeret
igennem åbningen og er kommet ud på den side, hvor savnet
hersker. Hun tænker på Helge
hver dag, mange gange om dagen, og alle de oplevelser, de har
haft sammen.
- Jeg er taknemmelig for, at jeg
har haft ham, og at jeg ikke har
noget at fortryde. Det er det vigtigste.
Ellen kigger igen i salmebogen,
på teksten til ”Velkommen igen
Guds engle små”, og læser lidt
spredt op af de passager, hun
holder af:
Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer
da høre vi julesang på ny
som sig med hjertet rimer
da klinger det sødt i højen sky
når juleklokken kimer.
Julesorgen er slukket. Savnet og
minderne står tilbage. Og nu er
julen kommet.

Foto: Juleaften 1991

FRAGMENTER:
”Jo mørkere natten er,
desto klarere er stjernerne
– Jo dybere sorgen er,
desto tættere er Gud.”
Fjodor Dostojevskij

•

”Sorrig og glæde
de vandre til hobe,
lykke, ulykke
de gange på rad,
medgang og modgang
hinanden tilråbe,
solskin og skyer
de følges og ad.
Jorderigs guld
er prægtig muld,
Himlen er ene
af salighed fuld.”
Salme af Thomas Kingo, biskop
og salmedigter (1634-1703)

•

”Du kan ikke forhindre
sorgens fugle i at flyve
hen over dit hoved. Men
måske kan du forhindre
dem i at stoppe op
og bygge rede i dit hår.”
Kinesisk ordsprog

•

”Den største sorg
i verden her er dog at miste
den, man har kær.”
Steen Steensen Blicher

Julesorg og juleglæde
Der findes vist ingen andre kirker i Danmark,
hvor man danser omkring juletræet juleaften.
Men det gør man i Fredenskirken.
Denne tradition opstod for mange år siden på
et arbejdsseminar for ansatte og menighedsråd
ved Fredenskirken, hvor man drøftede nye tiltag
ved kirken. Og lidt overraskende foreslog tidligere sognepræst Poul Ivar Lange, at man juleaften rykkede alle kirkens stole ud til siderne
og placerede et juletræ midt i kirken. Meningen
var så, at give mulighed for at danse omkring
juletræet under salmen før og efter prædiken.
Det ville også lette gudstjenesten lidt for de
mindre børn, når de ikke skulle sidde stille på
en stol under hele gudstjenesten.
Men den egentlige årsag til at slå kreds omkring
juletræet var dybest set en anden. Pastor Langes begrundelse var nemlig, at ”der skulle ikke
være nogen i Fredens sogn, som ikke havde en
hånd at holde ved juleaften.” Som den medfølende præst, han var, vidste han også, at der i
Fredens sogn sad mennesker, som måtte fejre
julen alene, eller som bar på en sorg, der kastede en skygge over julefejringen. For dem og

Af Leif Vestergaard

alle andre skulle der derfor være en hånd at
holde fast ved som et udtryk for, at vi i kirken
ikke blot kan dele glæde, men også tør dele sorg
med hinanden.
Julesorg er både den dybe sorg, når vi har mistet, men det er også den mere almindelige og
stille sorg, vi alle støder på i julen. Det kan
være sorg over ting, der ændrer sig, skuffede
forventninger, tristhed og træthed i den mørke
tid, familiekonflikter eller bare en ubestemmelig følelse af vemod.
I kirken kan vi få sat ord på julesorgen, og det
er helt grundlæggende, at juleglædens forudsætning er julesorg. Evangeliet om Jesus, Josef
og Maria udspiller sig på en mørk baggrund af
fattigdom og romersk besættelse. Så juleglæde
er dybest set trøstet julesorg.
Derfor kan vi tage hinanden i hænderne ved julegudstjenesterne i Fredenskirken og dele både
julesorg og juleglæde med hinanden.
Glædelig jul
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JUL I
FREDENSKIRKEN

Julemåneden

Julekalender

Hver mandag til torsdag kl. 17.00
En levende kalender i kirken spækket med overraskelser for store og små. Frem til juleaften åbner vi dagens kalenderlåge. Julekalenderen varer
ca. 25. minutter. Program for julekalenderen ligger i kirken og på www.fredenskirken.dk

Basar 2017

Lørdag den 2. december kl. 13.00
Gå ikke glip af årets Basar i Fredenskirken, som
denne dag er fyldt med boder, bagværk og den
hyggeligste julestemning. Basaren er et tilløbsstykke fyldt med gedigent håndarbejde, alverdens lækkerier, tombolaer for store og små,
blomster, bøger og loppefund. Og i kirkerummet
synger kirkens kor julens smukke salmer og sange. Overskuddet fra basaren går til velgørende
organisationer.

Børnegudstjeneste og risengrød

Onsdag den 6. december kl. 17.00
– en hyggelige familiegudstjeneste, hvor aftenens
fortælling handler om ”Marias møde med englene” og hvor Fredenskirkens Børne- og Teenkor
medvirker. Vi slutter med risengrød til alle – den
er gratis, men du er velkommen til at lægge en
mønt i kirkebøssen til kirkens sociale arbejde.

Adventsgudstjeneste

Tirsdag den 12. december kl. 10.15
Vi fejrer adventsgudstjeneste i kirken for beboerne fra Lokalcenter Rosenvang og plejeboligerne
på Vidtskuevej. Efterfølgende er der kagebord til

alle, mens organisten spiller julesange. Alle er
selvfølgelig velkommen til denne korte hverdagsgudstjeneste.

Børnehavernes juleafslutning

Fredag den 15. december kl. 10.30
Kirken fejrer julegudstjeneste med områdets daginstitutioner og dagplejere. En dejlig juleoplevelse med børnenes julesalmer, krybbespil og den
helt rigtige julestemning.

Vi synger julen ind

Søndag den 17. december kl. 16.00
Med bibeltekster fra skabelsen til Jesu fødsel,
salmer og musikindslag fra Fredens Kantori,
Børne-, Teen- og Pigekor, fejrer vi julens komme.
Efter gudstjenesten er der sodavand ell. vin og
lidt lækkert til ganen. Pris for traktement: 20 kr.

Juleaften

– fejres med en række gudstjenester:
kl. 10.30 Per Thomsen – på Lokalcenter Rosenvang
kl. 11.00 Jacob Holm – Familiegudstjeneste
kl. 13.30 Jacob Holm
kl. 15.00 Per Thomsen
kl. 16.30 Per Thomsen

Juletræsfest

Fredag den 29. december kl. 14.00
Julemåneden afsluttes med en juletræsfest. Vi
mødes i kirken til en julefortælling, inden vi pynter det store træ og danser omkring det. Festen
arrangeres af frivillige, der kommer med boller,
saftevand og lagkage, mens børnene spændte
venter på julemanden.

Nytårsaften

Søndag den 31. december kl. 15.00
Vi fejrer det nye år i kirken. Årets sidste gudstjeneste afsluttes med et glas vin og kransekage,
hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.
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Tænd et lys
og bed en bøn!
Natten var sort
uden et mindste lyspunkt
så sort,
at jeg blev grebet af angst
trods den store kærlighed
jeg altid har haft
til natten.
Da var det
at natten anråbte mig
betroede mig sin
hemmelighed:
Jo mørkere hun er
desto mere strålende
bliver morgenrøden
som hun bærer i sit skød.
Dom Helder Camara:
Tusen skäl at leva,
Stockholm 1982.
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.

SÆRLIGE
GUDSTJENESTER
Højmesse med
Lise-Lotte Kristensen ved orgelet

Søndag den 28. januar kl. 10.00
Koncert og kirkefrokost
Fredenskirkens tidligere organist, Lise-Lotte
Kristensen er bag orgelet denne søndag. LiseLotte var i Fredenskirken i 90’erne, hvor hun
opbyggede et rigt musikliv i sognet. Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost, hvorefter Lise-Lotte fortæller om sit nuværende
virke i Grenå Sogn.
Pris for kirkefrokost: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Lysmesse

Torsdag den 1. februar kl. 19.00
Det er kyndelmisse, og vinterens mørke er på tilbagetog. Det
fejrer vi i kirken med bjergtagende musik fra pigekoret, levende
lys, læsninger og fællessalmer. Vi glæder os over lysets tilbagevenden, og vi minder os selv om, at Guds lys altid skinner i
vores hjerter.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 11. februar kl. 10.00
Kom til en rigtig festlig gudstjeneste i kirken. Både hvis du er
vild med at klæde dig ud, men også hvis du har det bedst i egne
klæder. Efter gudstjenesten inviterer FDF os alle til at slå katten
af tønden og til at spise lækre fastelavnsboller. Er du klædt ud,
har du chancen for at vinde en præmie for bedste udklædning.

MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Med baby i kirke - babysalmesang

Tirsdag den 16. januar kl.10.00/11.15
Tag din baby med til en glædesfyldt stund i Fredenskirken.
Vi synger salmer, puster sæbebobler og skaber rum til et
nært samvær med de helt små. Tilmelding via hjemmesiden:
www.fredenskirken.dk

Juniorkonfirmander

Weekend den 20.-21. januar
Juniorkonfirmand er et tilbud til alle 3. klasses elever på Rosenvangskolen om at komme i kirken og udforske kristendommen hen over en weekend. Læs mere på kirkens hjemmeside
– www.fredenskirken.dk – hvor der også er tilmelding. Sæt
kryds i kalenderen allerede nu – vi garanterer sjov leg hele
weekenden.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 25. januar kl.18.00
En hyggelig familiegudstjeneste, hvor vi hører lærerige fortællinger, synger med på smukke sange med Børne - og Teenkoret,
samt spiser børnenes favorit: spaghetti med kødsovs. Mad og
drikke er gratis, men medbring gerne en mønt til kirkebøssen,
for vi samler altid ind til kirkens sociale arbejde.
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
I Fredenskirken samles unge og
ældre i forskellige fællesskaber.
Læs her om kommende foredrag
og hent særskilt program for de
enkelte fællesskaber i kirken.
Se også program og omtale på
Fredenskirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk
Højskolen i Kirken

Hver gang kl. 10.00 – 12.00
Mandag
d. 29. januar:
Lektor Hans Jørgen Frederiksen:
Kristendomsfortolkninger i moderne kirkekunst.
Mandag
d. 26. februar:
Præst og forfatter
Holger Lissner:
Nye ord i salmedigtningen – ændrer de troen?

Håndarbejdskredsen

Mødes onsdage kl. 14.30
Strikker, syer mm. til årets basar.

Sysseltinget

Laver julepynt til årets basar.

Fredagsfamilien

Et fællesskab for børnefamilier.

Himmelske aftner

Et voksenforum, hvor vi mødes
for at opleve og tale sammen
over et glas vin.

Fredagsforum

– et uhøjtideligt mødested for
voksne, der gerne vil bruge lidt
tid sammen og tale om tidens
kulturelle, etiske og kirkelige
spørgsmål.

Litteraturkredsen

Mødes 3. torsdag i måneden
kl. 14.15-17.00. Kontakt Gerda
Bjerregaard på 5150 6953.

Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Tirsdag den 5. december
Julemøde med Århus Ældrekor.
Lettere klassiske arrangementer:
Dirigent Ulla Brahms.
Tirsdag den 16. januar
Kurderne og natur i Østtyrkiet:
Knud Thomsen.
Tirsdag den 20. februar
Frænde var frænde værst - om
aktioner, nedskydninger og
domme under befrielsen: Ebbe
Mach Pedersen.

Sogneindsamling

Søndag den 11. marts kl. 10.00
Som altid er Fredenskirken på gaden, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind ved den årlige landsdækkende Sogneindsamling. Mange i Fredens Sogn har gennem mange år bakket flot op
om indsamlingen – både ved at gå rundt med indsamlingsbøsser og ved at donere, når der bliver ringet på døren.
Nu har du igen mulighed for at være med til at gøre en forskel
for verdens fattigste – meld dig som indsamler i Fredenskirken
hos kirke- og kontormedarbejder Julie Stahlschmidt
på tlf. 8614 2113.

Se også info på
www.facebook.com/fredenskirken
og Fredenskirkens hjemmeside www.fredenskirken.dk
når vi nærmer os indsamlingen.
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Fernisering

Søndag den 21. januar kl. 10.00
Fotoudstilling af fotograf Steen
Larsen: ”Annas hus i Rosenvænget i Aarhus”.

Hold øje med…
Søndag den 4. marts kl. 10.00
Udvidet kirkekaffe
– sogne- og feltpræst Peter Sporleder giver et indblik i ”Kirken og
krigen.”
Mandag den 5. marts kl. 19.00
Sangaften
– med Arne Andreasen: Højskolesange og salmer,
både nye og gamle – og historierne
bag.
Onsdag den 7. marts kl. 19.00
Filmaften:
”It’s a wonderful
life”. En juleklassiker med James
Stewart.

MUSIK I
FREDENSKIRKEN

Læs mere om Fredenskirkens rige kor- og koncertliv på:

www.fredenskirken.dk

Den Danske Salmeduo

Fredens Kantori med venner

Allan Mortensen og Lene Nørlykke

Søndag den 10. december kl. 16.00.
Fredens Kantori inviterer alle sangglade voksne
fra menigheden med på scenen til en aften med
de bedste julesange på programmet. Har du lyst
til at synge med, så giv besked til organist Anne
Lise Quorning, som allerede har afsat 4 tirsdage
til at øve med koret og menigheden. Læs mere
på www.fredenskirken.dk

Søndag den 26. november kl. 16.00
Koncert med ”Den Danske Salmeduo” – som i
anledningen af Luther-året har udgivet ”Salmer
til Folket” – en samling af Luthers mest kendte
salmer, som duoen har givet en smuk nyfortolkning. Fredens Kantori og Viby kirkes kirkekor
mevirker.

”Få varmen indefra”

Søndag den 3. december kl. 16.00
Sangerne inviterer dig indenfor til en aften med
velkendte julesange – med et tvist af moderne
vellyd. Pianist Stephen Nørlykke akkompagnerer koncerten. Entré: 100 kroner ved indgangen.

Gospelkorets julekoncert

Mandag den 4. december kl. 19.30
Fredens Gospelkor ser frem til at invitere dig
til en koncert med de smukkeste og mest kraftfyldte gospelnumre. Koret er under ledelse af
sangerinde, Lene Nørlykke og akkompagneres
af pianist, Stephen Nørlykke. Entré: 50 kr.

Julekoncert

Nytårskoncert

Søndag den 14. januar kl. 16.00
Årets nytårskoncert bliver med kirkens organister,
Louise Boll og Anne Lise Quorning samt Aarhustenoren Jens Krogsgaard. Eftermiddagen byder
på en god blanding af klassiske og populære orgel-, klaver- og sangerhits.

TiRILIL

OBS! NY DATO! Onsdag den 28. februar kl. 19.30
En aften fyldt med stemningsfyldt musik fra renæssancen, barokken samt nyere musik. TiRILIL
består af de 3 sangerinder, Katrine Broch Møller,
Nadja Schmedes Enevoldsen og Susanne Cecilie Nielsen samt Fredenskirkens egen organist,
Louise Boll.

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
Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16
Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/21221384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst
Per Thomsen
Tlf. 2122 0162
pt@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
Du finder altid en medarbejder
i kirken eller i kirkens lokaler
på hverdage kl. 9.00-13.00.
Yderligere kontaktoplysninger:

www.fredenskirken.dk
Ved akut behov er det altid
muligt at henvende sig til en
af kirkens præster, uanset
tidspunkt.
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN
Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Onsdag d. 6. dec.
17.00: Per Thomsen
Risengrødsgudstjeneste
Søndag d. 10. dec. (2. søndag i advent)
10.00: Per Thomsen H
Fredag d. 15. dec.
10.00: Jacob Holm
Børnehavejul
Søndag d. 17. dec. (3. søndag i advent)
10.00: Jacob Holm H
16.00: Jacob Holm
Vi synger julen ind
Søndag d. 24. dec. (Juleaften)
11.00: Jacob Holm
Familiegudstjeneste
13.30: Jacob Holm
15.00: Per Thomsen
16.30: Per Thomsen
Mandag d. 25. dec. (Juledag)
10.00: Per Thomsen
Tirsdag d. 26. dec. (Anden juledag)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 31. dec.
Nytårsaftensdag
15.00: Peter Lodberg
Søndag d. 7. jan. (1.H3K)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 14. jan. (2 H3K)
10.00 Jacob Holm
Søndag d. 21. jan. (Sidste H3K)
10.00: Jacob Holm H
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Bodil Kaalund: Lysets engel. Maleri i Fredenskirken.

Torsdag d. 25. jan.
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 28. jan. (Septuagesima)
10.00: Per Thomsen H
Organist Lise-Lotte kristensen /
Kirkefrokost
Torsdag d. 1. feb.
19.00: Per Thomsen
Lysmesse
Søndag d. 4. feb. (Seksagesima)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen H
Konfirmandforældremøde efter
gudstjenesten
Søndag d. 11. feb. (Fastelavn)
10.00: Jacob Holm
Familiegudstjeneste

Følgende dage kl. 10.15 i
plejeboligerne på Vidtskuevej 6:
			
12. dec.: Jacob Holm
		 Adventsgudstjeneste i kirken
24. dec.: Per Thomsen
		 Juleaftensgudstjeneste kl. 10.30
9. jan.:
Jacob Holm
23. jan.: Per Thomsen
6. feb.:
Jacob Holm – altergang
20. feb.:
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.

		
		

Bliv venner med Fredenskirken
på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Søndag d. 18. feb. (1. s. i fasten)
10.00: Peter Lodberg H
Søndag d. 25. feb. (2. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 4. mar. (3. s. i fasten)
10.00 Per Thomsen H
Udvidet kirkekaffe med
sognepræst Peter Sporleder

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2018.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er onsdag d. 3. januar 2018.
Forsidefoto: Juleaften i Fredenskirken, 2006.
Fotograf: Leif Vestergaard.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 3. dec. (1. søndag i advent)
10.00: Jacob Holm H

