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”Her føler jeg mig hjemme”
Per Thomsen kan i august fejre 25-års jubilæum som præst i Fredenskirken.
Men det var slet ikke meningen…
Af Helle Køhler Holm. Foto: Christina Lund.
Per Thomsen havde en klar plan
som ung præst: Først nogle år i
et mindre sogn. Så ti-femten år
i et større bysogn. Og endelig et
lille landsogn at slutte karrieren
af med.
Det gik ret godt i begyndelsen.
Efter studierne på Aarhus Universitet fik han embede i Nykøbing Mors. Han medbragte sin
kone Pia og deres tre små børn,
den fem-årige og tvillingerne på
et år. Og de trivedes deroppe i
det nordjyske, som Per selv er
rundet af. Han er frederikshavner af oprindelse.
Efter nogle år kunne Per mærke,
at han blev sat. Rutinerne sneg
sig ind på ham, og det hele var
blevet lidt for let. I enighed med
Pia begyndte han at kigge sig
om efter nyt embede i et større
sogn; karriereplanen skulle jo
holdes. Valget stod mellem et
sogn i Kolding og Fredens Sogn
i Viby. Og menighedsrådet i
Fredens kom først. De sagde
ja tak til Per. Og siden har han
ikke fortrudt, at han også sagde
ja tak til dem.
- Her føler jeg mig hjemme,
konstaterer han, som for længst
har opgivet at føre tredje punkt
i karriereplanen ud i livet. Der
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bliver ikke noget mindre landsogn at slutte af med. Når han
runder de 25 år i Fredenskirken
til august, er han fyldt 61 år, og
han har tænkt sig at blive hængende, ”så længe det er sjovt”,
som han siger.
- Man vokser jo sammen med
sådan et sted; det bliver en
del af ens identitet. Jeg er glad
for alle de mennesker, jeg har
mødt her, siger Per, der i begyndelsen af sin ansættelse fik
til opgave at skabe forbindelse
mellem kirke og sognegård. Det
har han gjort med begejstring.
Mængden af aktiviteter i sognegården ugen igennem er stor,
og her færdes et utal af frivillige og gæster.
- Jeg plejer at sige, at vi bygger
kirke fra mandag til lørdag og
fejrer det om søndagen med en
gudstjeneste. Når vi forkynder
kærligheden i kirken, skal den
jo også kunne udfolde sig fysisk, og det kan den i sognegården, hvor vi mødes og drager
omsorg for hinanden, smiler
han, der har fået kirkelivet med
sig fra barnsben. Dengang sad
han på skødet af morfar, som
læste op på skift af Anders And
og Gustave Dorés billedbibel.
Efter en matematisk-fysisk studentereksamen og lidt tanker

om at uddanne sig til for eksempel kemiingeniør indså Per,
at han skulle læse teologi. Og
han var aldrig i tvivl om, at han
ville bruge sin uddannelse som
præst.
Det bedste for ham er at møde
alle de mennesker, som udgør
menigheden. Både dem, der
jævnligt færdes i kirke og sognegård. Og dem, der dukker op til
dåb, bryllup, begravelse og ved
juletid.
- Det er dejligt, at vi i kirken
betragtes som et gode for folk
i sognet, og vi mødes altid med
åbne døre, konstaterer han,
der gerne ser, at en større del
af sognets 5500 medlemmer

bruger kirken.
- Heldigvis fornemmer vi, at
kirken vokser. Seneste jul blev
den største, vi nogensinde har
haft, og vi oplever generelt ikke
et fald i deltagere ved gudstjenesten og til de daglige aktiviteter. Det glæder mig.
Søndag 27. august kl. 10 er
der sikkert mange i kirken. Da
fejrer Per nemlig sit 25-års jubilæum med en reception efter
gudstjenesten. Og som altid tager han glad imod enhver, der
har lyst til at være med.

Gudstjenestens rum

Tænd et lys
og bed en bøn!
Herre,
at jeg ikke bliver vred
på min næste
eller ærgerlig på ham,
når han gør mig ondt,
det kan jeg ikke klare
af mig selv.
Giv du mig nåde
og hjælp mig,
så jeg kan lade være.
Martin Luther
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.

Kulturarv og helligt rum
Rundt omkring i Danmark og
ud over kloden findes kirker,
hvor der fejres gudstjenester.
Bygningerne er rejst af mennesker, der har ønsket, at der
skulle være en kirke på deres
sted. I Danmark regnes kirkebygningerne som en del af vores umistelige kulturarv og støttes derfor af staten økonomisk.
Kirkernes historie er forskellige,
og rummene opleves ikke ens,
når man træder ind i dem. For
langt de fleste er kirkerummet,
hvor gudstjenesten fejres, forbundet med noget anderledes
og helligt. Der er forskel på at
gå på McDonalds og gå i kirke,
råbe på fodboldbanen og hviske i kirken.
Et helle og en ramme om
livets begivenheder
Gudstjenesten og kirkerummet
er for mange et helle fra hverdagens travlhed, en højtidelig
ramme omkring livets store
begivenheder: her døbes børn,
unge konfirmeres, voksne vies
og ved lives afslutning samles
man omkring kisten i landets
folkekirker.
Ord bliver til sort snak
I bogen Vandspejlet skildrer
Vagn Predbjørn Jensen en kvindes oplevelse af kirkens rum og
gudstjeneste. Kvinden Malene
sidder i kirkerummet. Det er
ikke helt let for hende at bebo

præstens ord eller hans måde
at sige tingene på. Ordene bliver til sort snak. Hun har ellers
mødt præsten i en anden sammenhæng ved et foredrag, hvor
han læste et digt, hvor hun var
helt solgt. Men dér i kirken til
gudstjeneste har hun vanskeligt
ved at hengive sig. Ordene virker fremmedgørende på hende,
ja, Guds befriende ord bliver
helt væk.
Rum for længsel
Og samtidig véd hun, at hun
ikke kan holde sig væk. Hun
drages og længes, og særligt
selve kirkerummet kalder på
hende. Som hun sidder dér i
kirken, overmandes hun af en
sælsom følelse af hjemlighed,
en oplevelse af samhørighed
med tidligere slægter. Kirkerummet gør, at hun tænker
større, det vider hendes sind
ud, så det løftes og en pludselig
taknemmelighed vækkes hos
hende:
”Bare at sidde stille og tømme
sig for alt, til hun fyldtes af fred.
Rummet virkede højtideligt. Her
var ikke lavt til loftet som i en
menneskebolig. De hvide hvælvinger trak sindet opad, lod det
vide ud. Stenene havde suget til
sig gennem århundreder og gav
deres viden fra sig i en lydløs
hvisken. Hun kunne mærke, at
her havde siddet mange før hende. De var listet herind, fordi de
var bøjet af bekymringer, eller

Tema:
Gudstjenesten
De fleste ved, at der er
gudstjeneste søndag
klokken 10. Alle er
velkomne, men hvad
laver man egentlig til
en gudstjeneste?
Læs på de kommende
sider om salmer og sang,
prædiken og præster og
lys og latter i den
danske gudstjeneste.
fordi deres hjerter løb over af
taknemmelighed” (s. 169).
Hvad er en gudstjeneste?
Malene bebor gerne kirkens
rum med sin egen form for
gudstjeneste, men det kniber
for hende at bebo den fælles
gudstjeneste, selvom hun tydeligvis længes efter den. For Malene – og sikkert rigtig mange
af os - står et spørgsmål tilbage:
Hvad er en gudstjeneste egentlig for noget?
Det er jo et åbent spørgsmål
uden facit. Vi stiller spørgsmålet i dette nummer af kirkebladet, hvor gudstjenesten er
tema. Vi vil se nærmere på den
gudstjeneste, der fejres i landets 2354 folkekirker. Hvordan
opleves gudstjenesten af en deltager? Hvad er historien bag? Vi
går på opdagelse i alt dét med
Gud og gudstjeneste for at blive
klogere.
Jacob Holm
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VOXPOP
Vi har interviewet tre kirkegængere om deres forhold
til gudstjenesten en søndag i marts måned.
Ebbe Mach Pedersen, 69 år
Hvor længe er du kommet i Fredenskirken?
Jeg er kommet her gennem de sidste 3 år cirka.
Jeg har løst sognebånd fra Tranbjerg.
Hvor ofte går du til gudstjeneste?
Så ofte som muligt. Kirken er en stor del af mit liv.
Jeg er opdraget i en kristen familie og tradition og
omgiver mig med mennesker, som sætter præg på det kristne miljø.
Hvad får du ud af gudstjenesten?
Jeg vil hellere vende spørgsmålet om og sige, at jeg slet ikke kan
undvære gudstjenesten selv. Jeg kan jo ikke bære livet selv.
Bente Viola Fasdal, 73 år
Hvor længe er du kommet i Fredenskirken?
Jeg begyndte at komme her for ca. 5 år siden efter
min mor døde og blev bisat herfra. Jeg kommer i
flere af kirkens fællesskaber, for jeg synes her er
sådan en god stemning.
Hvor ofte går du til gudstjeneste?
Så vidt muligt hver søndag.
Hvad får du ud af gudstjenesten?
Jeg får en ro i sjælen. Det er som om noget bliver renset fra mig, og
jeg har en lethed i kroppen, når jeg går hjem. Det er en dejlig følelse.
Asta Kingo Bjerregaard, 32 år
Hvor længe er du kommet i Fredenskirken?
Jeg er kommet her hele mit liv.
Hvor ofte går du til gudstjeneste?
Ca. 1 gang i måneden.
Hvad får du ud af gudstjenesten?
Fællesskab med andre. Jeg kender kirken og menigheden så godt, og jeg synes det er dejligt at se dem her i kirken om
søndagen. Gudstjenesten giver mig en ro i kroppen.
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Højmesse eller gudstjeneste...
Søndag formiddag er der højmesse, med dåb og
altergang (nadver). Begrebet gudstjeneste dækker over
både højmessen og alle andre gudstjenester, fx børnegudstjeneste, musikgudstjeneste, lysmesse osv.

Det begynder med et måltid
Professor, dr. theol. Peter Lodberg – som også er ulønnet hjælpepræst ved Fredenskirken – fortæller, hvordan
den kristne gudstjeneste opstår og udvikler sig og hvordan den er i stadig nødvendig forandring.
Det vigtigste i vores liv er måltidet. Her får vi energi til at leve
videre. Det er et fællesskab,
hvor vin og mad blander sig
med fortællinger om, hvad vi
har oplevet, og hvad der betyder noget for os.
Sådan er det også med gudstjenesten. Den begyndte med et
måltid, hvor brød og vin blev
delt ud. Vi kender til de første
gudstjenester fra Paulus’ brev
til menigheden i Korinth. Det
er en havneby i Grækenland, og
vi er tilbage omkring år 55. På
det tidspunkt mødtes de første
kristne i et hus, hvor de spiste
sammen. Forud for måltidet
gentager de ordene, som Jesus
sagde, da han holdt sit sidste
måltid med sine disciple, før
han blev korsfæstet. Derefter
deler de brød og vin ud til alle
som et tegn på, at de nu har
livsfællesskab med ham.

Brød og vin findes på den tid
i enhver husholdning, og de
kan deles og blive til nyt liv for
dem, der deltager i måltidet. På
samme måde er det med Jesus.
Han deler sit liv med os og giver os kræfter til at dele livet
med hinanden.
I måltidet løber to traditioner
sammen. Den ene stammer fra
Jesu sidste måltid i den jødiske
påske og peger tilbage på sabbatsmåltidet. Når Paulus omplanter det til en græsk-romersk
kultur, sker der inden for den
ramme, som i Grækenland hed
symposion. Det var sammenkomster i ofte velstående hjem.
Det nye var, at måltidet blev
ledsaget af salmer, bønner, profetier og udlægning af profetier.
Vi må også forestille os, at der
i forbindelsen med gudstjenesten blev fortalt historier om
Jesu liv, død og opstandelse.
Der blev også samlet penge ind

for at hjælpe de fattige og Jesu
disciple i Jerusalem.
I de følgende århundreder bliver der arbejdet med gudstjenesten. Den finder forskellige former, så der bliver taget hensyn
til lokale forhold. Samtidig er
der en række genkendelige led,
hvor nadverens måltidsfællesskab og dåb står centralt sammen med læsninger fra Biblen,
fadervor og forkyndelse.
Der bliver langsomt, men sikkert dannet en bestemt tradition for, hvordan vi skal holde
gudstjeneste. Traditionen bliver
hjulpet på vej af en stadig mere
velorganiseret katolsk kirke.
Omkring år 1500 er der mange
fornyelsestiltag i gang inden for
kirken, fordi den er kommet for
langt væk fra almindelige mennesker. Folk forstår ikke kirkens
gudstjeneste, og synes den er for
kedelig. Kirkens sprog er latin
og derfor ukendt for de fleste.

Martin Luther tager med sin
reformation af kirken omkring
1520 også fat på forståelsen
af, hvad en gudstjeneste er, og
hvordan den skal indrettes. Kodeordet er, at den skal være almindelig, så alle kan være med.
Enhver skal have mulighed for
at have livs – og bordfællesskab
med Jesus Kristus.
Reformationen kommer til Danmark i 1536, og vi får også en
ny måde at holde gudstjeneste
på. De centrale dele i gudstjenesten skal være dåb, nadver
og prædiken. Biblen bliver
oversat til dansk, så den kan
bruges ved gudstjenesten. Der
bliver skrevet nye salmer, så
folk ved, hvad de synger. Salmerne bliver sunget af alle for
at understrege, at gudstjenesten
tilhører menigheden. Hvis det
fortsat skal gælde i fremtiden,
er vi hele tiden nødt til at arbejde med gudstjenestens indhold og form. Det er der god
tradition for.

Læs mere om gudstjenesten og alterbrød her:
http://www.folkekirken.dk/gudstjeneste
https://www.kristendom.dk/spørg-om-kristendom/hvad-er-forskellen-på-gudstjeneste-og-højmesse
http://kirkenikbh.dk/nyheder/fotoreportage-alterbroed-bliver-tilpaa-peter-bangs-vej
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Taler til tiden
Hvad tænker præsterne egentlig, når de står deroppe på prædikestolen om søndagen?
Per Thomsen og Jacob Holm fortæller om udsigten derfra.
Af Helle Køhler Holm. Fotos: Christina Lund.
Når klokken nærmer sig 10
om søndagen, begynder det at
ringe fra Fredenskirkens tårn.
Hvis vinden er i det rigtige
hjørne, kan lyden høres over
det meste af sognet. Klokkerne
kalder til gudstjeneste for alle
dem, der har lyst og tid.
Allerede inden klokkerne sætter
ind, er dagens præst ankommet
til kirken. Det kan være Jacob
Holm eller Per Thomsen – kirkens to fastansatte præster. Jacob bor lige overfor kirken, Per
noget længere væk, men fælles
for dem er, at de begge møder
op i god tid om søndagen, hvis
de selv står for gudstjenesten.
Der skal være ro til at drikke
kaffe med de andre, sikre sig,
at alt er klart, og endelig: De
skal i kjolen.
Flere dage i forvejen er de begyndt at tænke på gudstjenesten om søndagen. Når konfirmanderne har været til
undervisning om tirsdagen,
har præsterne gennemgået
den følgende søndags tekst,
og den er begyndt at lejre sig
i dem.
- Teksten skal filtreres igennem
ens krop og historie. Og den
skal gøres nutidig, når jeg skal
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sige noget om den, fortæller Jacob, og Per supplerer:
- Jeg bruger en halv time hver
morgen på at læse avis. Orienterer mig om, hvad der rører
sig. Som regel er der noget,
som kan inspirere én, når man
skal i gang med sin prædiken,
men det skal være et overordnet tema, ikke politisk. Det kan
for eksempel være, hvordan vi
behandler hinanden, forældre
og opdragelse, sprogbrug på
Facebook. Man bør som præst
inspireres af tiden; hvis evangeliet skal være relevant, skal
det have noget at gøre med,

hvad der er sket den seneste
uge, synes jeg. Det kan ikke
nytte, at vi kun fortæller gamle
historier.
For både Per og Jacob gælder,
at ordet er frit, når de skal skrive en prædiken, og at de gør
sig umage med, at deres prædiken giver eftertanke i stedet for
klare svar.
- Firkantede regler er ikke fremmende for en god prædiken,
konstaterer Per.
Når søndagen kommer, er de
klar. Prædikenen er skrevet og

Fra kirkens alter har Per og
Jacob et fint ”kig” til menighed
og orgel.

Fadervor er et højdepunkt,
hvor menigheden træder til og
overdøver præstens stemme.
Og nadveren har sit særlige lys
over sig; fornemmelsen er intens, intim, sårbar – både for
menigheden og for præsten.
repeteret flere gange, så den
kan holdes uden, at den skal
læses direkte op. Den skal lyde
levende. Salmerne er valgt, og
der er styr på de praktiske detaljer, hvis der for eksempel
skal være dåb undervejs i gudstjenesten.
Jacob kan godt føle sig en smule spændt. Som yngre var han
nervøs. I dag er han sat op, føler sig ”på”. Per er rolig, men
koncentreret.
- Det er sjældent, jeg bliver hylet ud af den, men det kan godt
forekomme kortvarigt, hvis der
sker noget uventet. Jeg husker
for eksempel engang, hvor
en far stod i våbenhuset med
dåbsbarnet i en moseskurv.
Hanken gled ud af hånden på
ham, og barnet trillede ud på
granitgulvet. Der skete ikke noget, men i sådan en situation
skal man lige samle sig igen,
fortæller Per.

Kort før gudstjenestens start
tager de præstekjolen på. Og
ja, de HAR noget på indenunder. Sorte bukser, sorte sko og
sorte strømper, for alle dele vil
kunne ses under kjolen og skal
derfor ikke stikke ud. Jacob
har prøvet at have lidt for livlige strømper på, og det affødte
muntre kommentarer. Per har
en hvid krave over sin polo-Tshirt, mens Jacob tyr til en hvid
skjorte med knækflip. Så er de
klar.
De noterer sig begge ansigter i
kirkerummet undervejs i gudstjenesten. Genkender nogen.
Bemærker, når noget i prædikenen vækker genklang og smil.
De ser også, når nogen falder
hen. Og det er i orden at falde
hen i kirken, for her ”behøver
man ikke lægge sit ansigt i de
rigtige folder; her kan man bare
være”, som Jacob siger.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe for alle, der har lyst.
Her kan man snakke med gamle bekendte og møde nye mennesker. Præsterne forsøger at
komme lidt rundt i hjørnerne
og trække dem, som står alene,
ind i samtalen.
Når klokken nærmer sig frokost, er det tid at pakke sammen og tage hjem. Både Jacob
og Per er trætte og sultne på det
tidspunkt. En formiddag med
høj koncentration koster energi. Per går sjældent af vejen for
en middagslur, og han har behov for at være alene, lukke
sig lidt om sig selv. Jacob gør
det samme – han gemmer sig
bag avisen.
Sådan kan en søndag slutte
ugen smukt af, og ”det giver
overskud til livet”, konstaterer Per.
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Modtag alle
Herrens
velsignelse...

gen fejrede vi også en almindelig gudstjeneste sammen med
vores venskabsmenigheder.
Ud over gudstjenesterne deltog vi i et præstemøde sammen med 120 katolske præster
og overværede et spændende
foredrag af en katolsk professor om reformationen og dens
virkninger i dag. I det hele taget oplevede vi, at der i Den
Katolske Kirke er stort fokus
på Luther og Reformationen.
Et gymnasium havde samlet
alle skolens elever og indbudt
os til at tale om vores lutherske
kirke, og på en dagsudflugt i
Appenninerbjergene besøgte
vi et benediktinerkloster fra
1100-tallet.

I slutningen af søndagens gudstjeneste,
vender præsten sig mod alle i kirken, løfter
hænderne og lyser Guds velsignelse over os.
Han siger: ”Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give
dig fred.” Teksten er meget gammel, den kaldes den aronitiske velsignelse, og vi kan finde den i bibelen, i Det Gamle Testamente,
4. Mosebog kapitel 6, vers 24-26. Ordene
kan godt give anledning til spekulation…
for hvad er det lige, der bliver sagt til sidst
”Herren løfte sit ansigt mod dig…”
Hvorfor løfter Gud sit ansigt?
Det er der en historisk forklaring på. Moses
var beduin, en meget velhavende beduin,
han var leder for sit folk og han boede i et
beduintelt. På den tid var det skik for en leder,
at modtage enhver, der kom til hans telt, siddende i teltåbningen
med blikket vendt mod jorden. Hvis beduinlederen ikke ønskede at
tale med gæsten, lod han bare være med at løfte hovet – men hvis
gæsten var velkommen, løftede beduinlederen sit ansigt mod ham.
Måske er det forklaringen på teksten i den gamle aronitiske velsignelse; Gud velsigner os, ser på os og siger: – velkommen, du
hører til hos mig.
I 1979 fandt arkæologer, lidt uden for Jerusalem, to små sølvruller,
som kunne dateres til begyndelsen af det 6. århundrede før Kristus.
Udrullet viste de sig være tekst-ruller med bl.a. den aronitiske velsignelse. De små sølvruller kan ses på Israel Museum i Jerusalem.
Så det er nogle meget gamle ord med en meget spændende historie, vi kan lytte til og tage imod i slutningen af vores gudstjeneste.
Læs evt. mere på:
https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/
den-aronitiske-velsignelse
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En hvid Luther-rose på alteret i
den katolske domkirke i Fano.

Besøg hos Fredenskirkens venskabsmenigheder i Italien
I slutningen af januar 2017 var
en gruppe på 10 personer fra
Fredenskirken igen i Italien for
sammen med vore venskabsmenigheder at markere den
fælleskirkelige (økumeniske)
bedeuge.
Opholdet i Italien bød på tre
store gudstjenester i domkirkerne i Pesaro, Fano og Urbino
med deltagelse af ortodokse
og lutherske præster foruden
katolikkerne selv. Prædikenen ved disse gudstjenester
var skrevet af Fredenskirkens
ulønnede hjælpepræst, professor Peter Lodberg. Om sønda-

På et møde om det fremtidige
arbejde blev vi sammen med
menighedsrådet i vore venskabsmenigheder bl.a. enige
om at lave et lille sanghæfte
med italienske og danske salmer, der skal oversættes til hhv.
dansk og italiensk. I forvejen
har vi en to-sproget bønnebog
med bønner fra Fredenskirken
og fra vores venskabsmenigheder, som kan købes i Fredenskirkens Kirkekontor.
Leif Vestergaard

Ny medarbejder

Menighedsrådet har, pr. 1. maj,
ansat Julie Stahlschmidt i stillingen som kirke- og kontormedarbejder. Julie skal varetage administrative opgaver på
kirkekontoret, skrive kirkeblad
og andre PR opgaver samt have
kontakten til kirkens frivillige.
Hvis ikke I allerede har mødt
Julie, er der god mulighed for
det ved gudstjenesten pinsedag,
hvor Julie er kordegn, og hvor
menighedsrådet og Fredenskirkens ansatte byder Julie velkommen ved kirkefrokosten efter
gudstjenesten.

MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Fredenskirken sprudler af kor og musik på alle ugens dage. Flere gange om året inviterer vi til
koncerter i kirken – både de store følelsesladede påskepassioner og koncerter med kirkens yngste
kor og sangaftener for alle.
Der er kor for alle aldersgrupper – fra klassisk til gospel. Alle kirkens kor synger i løbet af året ved
forskellige gudstjenester og koncerter i kirken, og hver søndag kl. 10.00 synger Kantoriet for på
salmer ved gudstjenesten. Tilmelding til korene (undtagen gospel) sker via hjemmesiden, hvor du
også kan læse meget mere – bl.a. om optagelsesprøve for Pigekor og Kantori. Herunder kan du se,
hvornår de forskellige kor starter op efter sommerferien.

Spirekor 0.-1. klasse
Tirsdage kl. 15.00 – 16.00.
Første gang d. 5. september.

Teenkor 5.-9. klasse
Onsdage kl. 16.30-18.00.
Første gang d. 16. august.

Børnekor 2.-4. klasse Pigekor
Onsdage kl. 15.00 – 16.15.
Første gang d. 23. august.

Bliv venner med
Fredenskirken på Facebook:
www.facebook.com/
fredenskirken

Torsdage kl. 17.30-19.30.
Første gang d. 17. august.

Gospelkor

øver ca. hver anden
mandag kl. 19.00.
Du kan læse mere om koret
og se alle øvedage på
Fredenskirkens hjemmeside
www.fredenskirken.dk

Hvorfor synge i kor? – sang byder op til og samler til fællesskab.
At synge giver ikke kun glæde, men også fysisk velvære i kroppen, simpelthen fordi ilttilførslen
styrkes. Sang kan være lige som at dyrke sport – der udløses glædeshormoner i hjernen!
Fællesskabet i koret er afhængigt af din tilstedeværelse, energi og stemme. Det er disciplinerende
og socialiserende, fordi man må indgå i fællesskabet på en ordnet måde – en sund øvelse i en tid,
hvor vi er så optagede af os selv.
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SOMMER I
FREDENSKIRKEN
Pinse med fødselsdagsfest og vandring

Søndag d. 4. juni kl. 6.30 / 10.00
Vi begynder pinsefesten med en vandring fra stavkirken ved Moesgaard gennem skov og strand til Fredenskirken. Her venter os et
morgenbord med brød og kaffe, inden vi fortsætter med festlig gudstjeneste med børneprædiken for de yngste i kælderen. Bagefter fejrer vi Fredenskirkens fødselsdag med frokost og kagemand til alle. I
år stiller vi en kæmpe Hoppekirke op på græsplænen til (forhåbentlig) stor fornøjelse for alle børn.
Tilmelding til pinsevandringen:
Jytte Lund, jytte.kahr.lund@stofanet.dk / 4096 1518.

2. pinsedag i Hørhaven

Mandag d. 5. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
i samarbejde med provstiets andre kirker.

Stjernestund

Onsdag d. 21. juni kl. 17.00
En kort stund i kirken for familier med små børn,
hvor musikken er det bærende element.

Sankt Hans på Højen

Fredag d. 23. juni kl. 18.00
Som altid er FDF Fredensvang sammen med menighedsrådet vært
ved en festlig Sankt Hans aften på Højen ved væddeløbsbanen. Der
kan købes mad og drikke i boderne, og kl. 20.30 tænder vi op i
Sankt Hans bålet. Årets båltaler kender vi endnu ikke, men hold øje
med opslag på hjemmesiden og plakater i kirken.
Vi glæder os til igen at se rigtig mange af sognets beboere til en
dejlig sommeraften.

Kirkebesøg på sommeraftener

Vi mødes ved Fredenskirken kl. 19.00 og kører i fælles biler ud og
besøger vores nabokirker.
Onsdag d. 7. juni Domkirken
Tirsdag d. 20. juni Langenæskirken
Onsdag d. 5. juli
Gellerup kirke
Tilmelding til kirkekontoret: kontakt@fredenskirken.dk / 8614 2113.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du kan tilbyde fælleskørsel.
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
I Fredenskirken samles unge og
ældre i forskellige fællesskaber,
som mødes henover hele året.
Fælles for alle er, at det er hyggeligt samvær. Nogle fællesskaber
mødes omkring håndarbejde og
kreativt julepynt. Andre mødes
til foredrag med forskelligt indhold. Nogle mødes omkring en
bog, og andre igen samles for at
være sammen med andre børnefamilier.
Særskilt program og info for
hvert enkelt fællesskab findes
på kirkens hjemmeside:

ADRESSER
FREDENSKIRKEN
Håndarbejdskredsen
onsdage kl. 14.30.
Begynder igen d. 2. august.

Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Begynder igen d. 12. september.

Fredagsforum

Hver gang kl. 19.30
Begynder igen d. 25. august.

Litteraturkredsen

Hver gang kl. 14.15
Udflugt torsdage d. 17. august.

Fredagsfamilien

Se: www.fredenskirken.dk

www.fredenskirken.dk Sysseltinget

– og nogle, som en folder i kirken.

Se: www.fredenskirken.dk

Højskolen i kirken

Udflugt tirsdag d. 29. august
Turen går til keramikmuseet
CLAY ved Middelfart og efter
fælles frokost videre til én, måske to spændende gamle kirker
nær den gamle hærvej.
Afgang fra Fredenskirken kl.
8.30, hjemkomst samme sted kl.
ca. 18.00. Inkl. entré, frokost og
kaffe koster turen kr. 220,- pr.
person. Busplads til max. 50
deltagere.
Tilmelding senest fredag d. 18.
aug. kl. 12.00 til kirkekontoret
tlf. 8614 2113 eller på mail:
kontakt@fredenskirken.dk

Sommercafé
Onsdage i juni og juli kl. 10.00 – Første gang d. 7. juni

Som noget nyt vil vi hver onsdag formiddag i sommermånederne skabe et cafémiljø, for de der har
interesse i at mødes til en kop kaffe en formiddag i ugen. Der er intet fast program for formiddagen, så
deltagerne kan selv være med til at bestemme, om der skal synges en sang, læses op fra en bog eller
noget helt tredje. I forlængelse af caféen vil forældre med småbørn samles til en stund med sang og
musik i kirken, og her er det helt oplagt at gå med ind og deltage, hvis man har lyst. Medbring gerne
din egen madpakke, så vi sammen kan slutte formiddagen af omkring et frokostbord. Kirken sørger for
kaffe, te og vand.

Nyt fællesskab for kvinder

Har du lyst til at mødes med en gruppe kvinder og udvikle idéen til et fællesskab, som har det formål
at udføre opgaver inden for diakoni, fundraising, praktiske opgaver m.m., så sæt kryds i kalenderen
fredag/lørdag d. 1.-2. september. Her mødes en gruppe til et fyraftensmøde med overnatning ved
Naturbasen ved Skovhytten på Djursland til en snak om fællesskabets indhold og fremtidige arbejde.
Det bliver et fællesskab, hvor vi kan bruge både den enkeltes, men også gruppens samlede kompetencer til at løse forskellige ad-hoc opgaver i og omkring Fredenskirken. Vi hører gerne fra dig, hvis du har
lyst til at være med eller lyst til at tænke med i, hvordan vi starter op.
Kontakt Jytte Kahr Lund på jytte.kahr.lund@stofanet.dk eller 4096 1518.

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.)
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.
Find alle Fredenskirkens
kontaktoplysninger på:

www.fredenskirken.dk
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN

Mandag d. 5. juni (anden pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
for hele provstiet
Søndag d. 11. juni (trinitatis søndag)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 18. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 25. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 2. juli (3. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 9. juli (4. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 16. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: Leif Vestergaard
Søndag d. 23. juli (6. s. e. trinitatis)
9.00: Erik Kelstrup (obs på tidspunkt)

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Følgende dage kl. 10.15, Vidtskuevej 6:
			
13. juni: Jacob Holm
27. juni: Per Thomsen
11. juli:
Per Thomsen – med altergang
25. juli:
Jacob Holm
8. august: Jacob Holm
22. august: Per Thomsen – med altergang

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. 30. juli (7. s. e. trinitatis)
10.30: Jacob Holm (obs på tidspunkt)

Søndag d. 13. august (9. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg H

Søndag d. 27. august (11. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
25 års jubilæumsreception
for Per Thomsen
H Tilbud om børnepasning under prædikenen.
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”Der findes ikke nogen større
gudstjeneste end
den kristne kærlighed,
som hjælper og tjener
de nødlidende”.
Martin Luther,
reformator 1483-1546

•
”Vi skal bruge tiden på etik,
fordi vi skal leve sammen
med vores uenigheder”.
Mickey Gjerris,
professor mso i antropologi
og neurovidenskab

•

Søndag d. 6. august (8. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 20. august (10. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
konfirmandindskrivning

FRAGMENTER:

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i august 2017.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 6. juni 2017.
Forsidefoto: FDF’ere på opdagelse i kirken.
Fotograf: Christina Lund.

”Hvis alle skal bidrage
til et fællesskab,
og der er en, der ikke
har taget noget med til grillen,
så skal vedkommende
alligevel være velkommen.
Det er det, den bibelske historie
lærer os. Selv den,
der modarbejder fællesskabet,
skal være med”.
Svend Brinkmann,
professor i psykologi

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 4. juni (pinsedag)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Kirkens fødselsdag

