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Temanummer:

”Noget om bøn”

Fadervor er kristendommens ældste og mest
brugte bøn – men bøn er meget mere,
end Fadervor. Læs mere her i kirkebladet.
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Den gode afhængighed!
Dåbskjolen
I rigtig mange familier er det en
tradition, at alle børn i familien
bliver døbt i den samme dåbskjole. For ikke så længe siden
døbte jeg en lille dreng i en dåbskjole, der var syet af hans oldemors brudekjole, og brugt første
gang, da hun skulle have sit første barn døbt. Hvert barn, der er
blevet døbt i kjolen, har fået broderet sit navn på kjolen. Der var
rigtig mange navne på den kjole.
Dåbskjolen med de mange navne
fortæller en historie om, at alle
der er døbt i den kjole har et fællesskab på forhånd. Der er nogle
vigtige og stærke relationer, der
binder dem sammen fra dag et.
Relationen er givet på forhånd,
sammenhængen er givet på forhånd – og ingen skal på forhånd

gøre sig fortjent til at være med
i fællesskabet. Det er så at sige
givet på forhånd ganske gratis.
Dåben
Den gamle dåbskjole med de
mange navne er på mange måder et godt billede på, hvad dåben er og betyder. I dåben bliver
den døbte også en del af et forud
givet fællesskab både med alle
andre døbte og med Gud – også
helt uden at skulle gøre sig fortjent til det. Sammenhængen er
givet.
Relationer
Relationer er en livsbetingelse for
mennesker. Alle mennesker er på
en eller anden måde afhængige
af andre mennesker – heldigvis.
Det er i relationer, vi lærer alt
det, vi kan og har brug for: At
tale, at begå sig og alle mulige
andre færdigheder. Relationer
er livsvigtige for os og derfor er
uendelig meget i vort liv afhængige af, hvordan vi lever i og med
vores relationer, og at vi erken-

der, at vi
er afhængige
af hinanden,
at vi kan hjælpe
hinanden, og at
vi kan bede om hjælp.
Hvor ensomt må ikke det
menneske være, der ikke kan
eller vil gå til andre for at
bede om hjælp.
Bøn er relationernes sprog
Når vi beder hinanden om hjælp,
så er det foruden den konkrete
bøn om hjælp eller støtte til det
ene eller det andet, også en understregning af den andens betydning og værdi i relationen.
Bøn er også anerkendelse. Tænk
blot på helt almindelige situationer som, når vi f.eks. beder hinanden om hjælp til at grave haven, om gode råd til opdragelsen
eller om hjælp når vi sørger. Der
er uendelig mange situationer,
hvor vi med små og store bønner
lever i og med vores relationer
og anerkender betydningen heraf. Bønner lever i relationer. At
bede er en positiv måde at give
udtryk for den gode og berigende
afhængighed.

Bøn og Gud
Bøn er temaet for dette kirkeblad. Her selvfølgelig først og
fremmest de bønner vi bruger,
når vi beder til Gud enkeltvis eller i fællesskab. Også her er det
at bede en positiv måde at give
udtryk for den gode, berigende
og livsvigtige afhængighed. Uanset de enkelte bønners forskellige
form og indhold, så er de også
altid et udtryk for en berigende
og livsvigtig relation.
Når vi i bøn takker Gud for det
gode, vi har oplevet, når vi klager vores nød, når vi beder om
hjælp til os selv eller en anden,
eller når vi i bønnen mediterer
over relationens betydning, så
er bønnen også altid samtidig
en måde at leve med sin tro og
i sin relation til Gud. I bønnen
vedkender vi os og beriges af, at
også i forhold til Gud er det at
leve i en relation en velsignelse.
Per Thomsen
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Øjeblikke med bøn
Vores personlige bønspraksis er lige så forskellig som vi mennesker. Hvornår vi beder, hvad vi beder om,
og hvilke faktorer i løbet af dagen, der giver en længsel efter Gud, er helt individuelt. Men fælles er,
at vores bøn er en samtale med Gud om stort og småt.
Her fortæller Lene Troelsen om to øjeblikke med bøn i hendes hverdag.
Af Lene Troelsen
Jeg ser ud ad forruden i bilen, hvor solen farver morgenhimlen
lyserød, og jeg bliver glad og taknemmelig for livet. Jeg sender en
stille takkebøn op til Gud, som naturligt glider over i en bøn om, at
Han vil være med mine nærmeste i dagen, der kommer, og hjælpe
dem med de udfordringer, de hver især vil møde i løbet af dagen.
Jeg beder om, at han vil have omsorg for dem hver især og lade sin
varme svøbe sig om dem som et lunt tæppe. At hans hænder vil
bære dem frem gennem de udfordringer, der måtte komme, og at
han vil hjælpe dem til at være en støtte for de, der er omkring dem
i løbet af dagen. Lige inden jeg drejer ind på den store fyldte parkeringsplads ved jobbet beder jeg om hjælp til at gøre en forskel
på mit arbejde for mine kollegaer og for de opgaver, der venter.
Nogle dage, hvor store udfordringer på jobbet eller i mit privatliv
overvælder mig og gør mig modløs, bliver bønnen som et råb om
hjælp. Den løsner op og giver mig modet til at konfrontere de problemer, jeg møder. Den er meditativ for mig og gør mig roligere og
klar til at møde dagens udfordringer.

Mange opgaver i løbet af dagen har givet mig en behagelig træthedsfølelse i kroppen og nu denne rolige afslutning på dagen:
Tidspunktet om aftenen, hvor tiden sættes i stå, og hvert sekund
er mættet med nærvær. Børnene ligger afventende i nattøj i hver
sin seng – klar til at høre godnathistorie, synge aftensang og bede
Fadervor efter at være blevet vasket og have fået børstet tænder.
Denne tradition startede hurtigt, efter at første barn var ankommet, og naturligt blev ”den hemmelige opskrift” delt med mødregruppen, da de andre mødre efterlyste redskaber til at få urolige
børn til at falde i søvn om aftenen. Udover den religiøse arv, som
vi gerne vil give videre til vore børn, har dette ritual også haft en
beroligende effekt på vore børn, så de bedre falder til ro og giver
sig hen til nattens hvile. Ritualet er det samme aften efter aften;
godnathistorierne og aftensangen skifter med alderen, men bønnen forbliver den samme år efter år. Ved sygdom i familien eller
andre skelsættende oplevelser eller udfordringer sker det, at jeg
tilføjer en personlig bøn efter Fadervor. Denne stille stund giver
også ro til en snak om dagen, der er gået.
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Som et led i
konfirmationsforberedelsen arbejder
de unge med bønner.
De lærer at sætte ord på
bønner, der hver især
afspejler forskellige
livssituationer.

At klage sin nød – hvorfor Gud?

Konfirmander

Allerede i Det gamle Testamente findes klagesalmer, der blev anvendt fx ved sørgefester over templets ødelæggelse, nederlag i
krige og personlig krise i forbindelse med sygdom, oplevelsen af
meningsløshed og gudsforladthed - for hvorfor Gud? Den mest
berømte klagesalme er Salme 22, hvor der står: ”Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig”. Jesus citerer dette udsagn på
korset langfredag.

At tænke på andre – bøn for andre

Næstekærligheden kan ytre sig ved at have andre i tankerne. Fra
gammel tid har man opfattet disse tanker som bønner for andre.
Når alle tanker for andres ve og vel lægges frem for Gud, så kaldes
det en forbøn. Under gudstjenesten beder præsten på menighedens vegne for alle, der har det svært – hvileløse, forfulgte, ofre
og fattige. Bønnen kaldes kirkebønnen. Fadervor kan opfattes som
Jesu forbøn for alle mennesker.

Eksempler på konfirmandernes hvorfor-bønner:

Eksempler på konfirmandernes forbønner:

Gud. Jeg forstår ikke, hvorfor du aldrig
hører min bøn. Jeg har bedt om det samme
hver dag, men alligevel hører du mig aldrig.
Hvorfor skulle hun miste sit barn?
Gud, jeg føler alt går mig imod.
Hvorfor skal man dø – og hvorfor lige én
fra min familie, Gud?

Jeg ønsker, alle her i verden har et godt liv. Amen.
Jeg ber for alle soldater kommer sikkert hjem
til deres familier, så familierne kan få ro.
Vi ber for alle, der har det svært.
Vi ber for Folketinget og dronningen,
for kirken og troen.
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Da de unge formulerede
bønnerne herunder, sad de
i kirkerummet hver for sig.
Nogle bønner blev puttet
i lommen, andre måtte
andre godt læse.
Vi bringer et udpluk:
Af Jacob Holm

lærer om bøn
Tak Gud!

De fleste af os oplever øjeblikke af fryd og glæde. Når et barn fødes, så skal der siges tak ved dåben i kirken for den lille ny. Når vi
kan gå på vandet og alt flasker sig, så siger vi YES! Vi kan bryde
ud i jubel eller sang eller bøn. Under gudstjenesten synges salmer,
hvor Gud takkes for alt godt – at Gud i sidste ende vil vende alt til
det gode; redde os fra alt ondt.

Konfirmanders eksempler:

Gud, jeg takker dig!
Jeg takker dig for blomsterne, det dejlige
solskinsvejr, regnvejrsdagene og alle de
fantastiske dage om efteråret.
Gud, jeg takker dig for livet!
Gud, jeg takker dig for den fantastiske is,
man kan få i Paradis is.
Gud, tak fordi min far overlevede kræft.
Tak, fordi jeg bor i et frit land.

Bøn om at begynde på en frisk

Èn af de mest almindelige bønner i Det nye Testamente er bønnen
om tilgivelse for noget, der gik galt, blev gjort eller forblev ugjort.
Bønnen kræver en bevidsthed om, at det burde være anderledes.

En konfirmands eksempel:

Kære Gud. Jeg har dummet mig,
og jeg véd ikke, hvordan jeg kan rette op på det.
Jeg håber, at du forstår, hvad jeg mener,
og jeg ber om tilgivelse.
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Litteratur om bøn:
Margareta Melin:
Den indre kilde (1986)
Moder Theresa:
Dybt i hjertets stilhed
(1985)
Gerhard Pedersen:
Glæden ved stilhed (1998)
Owe Wikström:
Det blændende mørke
(1998)
I Den Danske Salmebog
findes en Bønnebog
– lige efter alle salmerne.
Christiane GammeltoftHansen (m.fl.):
Himlen i mine fodsåler
(2014)
Bogen indeholder 286
bønner, som er samlet i
en række livstemaer:
fryd, arbejde, erotik,
almindelighed osv.
De 23 temaer danner
tilsammen en mosaik af
menneskelivet. Til hvert
tema er der knyttet en
bibeltekst, og som en
bro mellem bibeltekst og
bønner finder læseren en
bibliade, en slags bibelsk
ballade, der hjælper
bibelteksten på vej ind
i bønnernes moderne
univers og antyder et eller
flere aspekter i livstemaet.
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Store bededag
Hvorfor har vi en
helligdag, der hedder
STORE bededag?

man ikke kunne andet. Man
stod med ryggen mod muren,
der var ikke andre muligheder
end at bede.

Af Jacob Holm
Tilbage fra katolsk tid havde
man mange helligdage i løbet af
kirkeåret, hvor folk skulle bede.
Ikke nok med at man skulle
bede på en række særlige helligdage, man gjorde også bod
for sine synder.
Når der f.eks. kom ulykker ind
over landet f.eks. pest eller
nederlag i krig, så forordnede
kongen, at der skulle afholdes
særlige faste-, bods- og bededage for at afvende sygdommens
hærgen eller vende heldet i
krig. For ulykkerne blev tolket
som dommedag her og nu, et
udtryk for Guds vrede. Det kan
siges sådan, at man bad, fordi

I 1686 tyndede man dog voldsomt ud i mængden af særlige
bededage. Alle bededage blev
samlet i en stor pulje, der blev
til store bededag. Faste, bod og
bøn var stadig centralt, da biskop Hans Bagger (1645-1693),
Christian V’s rådgiver, ikke blot
reviderede Danske Lov, men
også kirkens Alterbog og rigets
helligdagslovgivning. Store bededag blev indvarslet allerede
aftenen før med klokkeringning, der var et signal til kroer
om at lukke, og der måtte ikke
drives handel. Fasten varede til
gudstjenestens afslutning, og
man skulle også afholde sig fra
arbejde, rejser, leg, spil og al
slags ”verdslig forfængelighed”.

Vi har ikke længere bededage,
hvor vi synes, det er livsnødvendigt at bede. Alligevel kan
man opleve grænsesituationer,
hvor man bare ikke kan andet
end at bede. Er vi ved at falde
ned med flyveren, vil mange
bede spontant ud af en indre
nødvendighed. En kollega fortalte, at år tilbage røg hendes
familie ind i en tyfon i Asien.
Alle troede, de skulle dø. Stewardesserne skreg og kastede
op – det endte med nødlanding
og redning. Senere spurgte min
kollega sine børn om de bad –
den mindste svarede: ”Jeg bad
til alt og alle, til Gud, til Allah,
til Buddha, til Odin og til Gammelsmølf”.
Læs evt. mere om store bededag (og
varme hveder) på:

www.folkekirken.dk
– søgeord ”Store bededag”.

Fadervor

PÅSKE I
FREDENSKIRKEN
Påskens gudstjenester

Tænd et lys
og bed en bøn!
Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav
og tømt for løn,
fyldt med sandhed,
fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft
min hånd!
Jordens mindste
suk og skrig
høres lydt i Himmerig!
Du er nær, min ven,
mit værn,
Gud, uendelig
og fjern,
nær som hunger
og som tørst,
du er sidst,
og du er først,
lyset først
i verden sat,
lyset i den sidste nat.
Johannes Johansen
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.

– handler om Jesu sidste dage,
hans død og opstandelse. Vi
kommer her igennem livets store
modsætninger: hyldest, kærlighed og glæde på den ene side
og svigt, lidelse og død på den
anden. Fælles for påskens vidt
forskellige gudstjenester er, at
de munder ud i fejringen af Jesu
opstandelse – og dermed overvindelsen af både lidelse og død.

Langfredag

Fredag den 30. marts kl. 10.00
Kirken fremstår rå uden tændte
alterlys, men med en rosenkrans omkring korset bag alteret. Orglet er tavst, og menighed og Kantoriet synger uden
akkompagnement til salmerne.

I Bibelen, i Det Nye Testamente, kan vi læse, hvad Jesus
svarede, da han blev spurgt
om, hvordan man skal bede
til Gud...

Påskedag

Søndag den 25. marts kl. 10.00
En familiegudstjeneste med saft
i kalken og påskefortælling for
alle børn i kælderen.

Søndag den 1. april kl. 10.00
Opstandelsens herlige budskab
får påskemorgen frit løb i ord
og musik ved denne festlige
gudstjeneste.

... når du vil bede, så gå ind i
dit kammer og luk din dør og
bed til din fader, som er i det
skjulte. Og din fader, som ser
i det skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne
gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem
må I ikke ligne. Jeres fader
ved, hvad I trænger til, endnu
før I beder ham om det.

Skærtorsdag

2. påskedag

Derfor skal I bede således:

Palmesøndag

Torsdag den 29. marts kl. 18.00
En fest for nadveren, som Jesus indstiftede. Vi forsøger at
genskabe lidt af stemningen og
dækker op i kirken til nadvergudstjeneste med lammesteg og
bitre urter.

Mandag den 2. april kl. 10.00
Dagen handler om Jesu møde
med Maria Magdalene ved
gravhulen, og hvordan hun
først genkender ham, da han
taler til hende.
Læs mere på:
www.fredenskirken.dk

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader
vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten
og æren i evighed!
Amen.
Læs evt. mere om Fadervor på:

www.folkekirken.dk
– søgeord ”Fadervor”.
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Med baby i kirke – babysalmesang

Tirsdag den 10. april kl. 10.00 - 11.15
Tag din baby med til en musikalsk stund i kirken, hvor vi skaber rum for nærvær med de helt små. Vi synger salmer, blæser
sæbebobler og vifter med tørklæder. Tilmelding via hjemmesiden www.fredenskirken.dk. Der er rift om pladserne, så skynd
dig at melde dig til.

Stjernestunder for de yngste

Tirsdag den 20. marts / Torsdag den 31. maj
Findes der noget bedre end at sidde helt tæt med de små og
mærke deres lille hånd i din? To dage i foråret inviterer vi til
Stjernestunder for de yngste, hvor sangen og salmerne er de
bærende elementer. Begge dage kl. 17.00.

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 14. marts kl. 18.00
Her er det for de lidt større børn, hvor vi lukker bibelens fantastiske fortællinger op og fortæller i børnehøjde, så det er let for
hele familien at være med. Børnekoret synger med, og vi slutter
aftenen af med at spise spaghetti og kødsovs.

KONFIRMATIONER i 2018

Fredag den 27. april kl. 9.00 (b-klassen)
Fredag den 27. april kl. 11.00 (c-klassen)
Lørdag den 28. april kl. 10.00 (a-klassen)
I 2019 er der konfirmation lørdag den 27. april
kl. 9.00 (a-klassen) / kl. 11.00 (b-klassen).
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NYT FRA FREDENSKIRKEN
Overskud fra Basar 2017

Basaren gav en omsætning på godt 130.000 kr. Tak til alle, som bidrog til det fine resultat – både de besøgende, de frivillige og dem,
der gav genstande, som kunne sælges. Overskuddet går til lokale,
nationale og internationale hjælpeorganisationer.

Konstituering af menighedsråd

Menighedsrådet har konstitueret sig, og posterne er fordelt
som følger:
Formand: Niels Aage Eriksen
Næstformand: Helge A. Lund
Kasserer: Torben Lauridsen
Kontaktperson: Bettina Bech
Kirkeværge: Karna Salomonsen

Kom og vær med i et særligt strikkefællesskab

I mange kirker, bruges en dåbs-serviet. En lille fin strikket serviet,
som bruges til at tørre barnets hoved efter dåben, og som barnet
får med hjem som et minde om dåben.
Har du lyst til at være med til at strikke dåbs-servietter til de
mange barnedåb i Fredenskirken, så kom og hør nærmere
mandag d. 5. marts kl. 10.30 i Fredenskirken.
Du får udleveret garn og opskrift i kirken.
Du kan også bare henvende dig på kirkekontoret og få udleveret garn og opskrifter.
Mere info. fås hos Lotte Fogsgaard,
lotte@fogsgaards.dk
M 2542 5350.

Udvidet kirkekaffe

Et par gange i foråret udvider vi kirkekaffen og inviterer forskellige mennesker til at komme med et
lille oplæg på ca. 45 minutter. Undervejs er der mulighed for at smøre sig et stykke brød til kaffen.
Søndag den 4. marts kl. 10.00
Sogne- og feltpræst

Peter Sporleder

FRAGMENTER:
Før ordet bliver til
på min tunge, kender du
det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter
du mig, og du lægger din
hånd på mig.
Det er for underfuldt til,
at jeg forstår det,
det er så ophøjet,
at jeg ikke fatter det.
Salmernes Bog kap. 139

•

”Bøn handler ikke om
at overvinde Guds modvilje,
men i stedet om at gribe fat
i hans enorme villighed.”
Martin Luther

•

”Da jeg gik i 3. g, bad jeg
Vorherre inderligt om at ville
lade en dejlig pige, som jeg
var forelsket i, forelske sig
i mig. Hun så aldrig til min
side. Og tak for det.
Forleden mødte jeg hende
i Netto i Vordingborg.
En vred dame, der skreg
ad sin ligblege mand.
Gud kan have en mening
med ikke at bønhøre os.”
Poul Joachim Stender (født 1956)
dansk præst og forfatter

Søndag den 22. april kl. 10.00
Kulturredaktør ved Kr. Dagblad

Michael Bach Henriksen

– giver et indblik i:
”Kirken og krigen”.

– fortæller om:
”Kirken i medierne”.

Pinsevandring – Søndag den 20. maj kl. 6.30
Vi begynder pinsefesten med en vandring gennem skov og
strand, hvor vi med korte ophold undervejs, gennem tekster og
refleksioner vil søge at opleve pinsens budskab, som er så stort
og uhåndgribeligt.
Vi mødes kl. 6.30 i Stavkirken ved Moesgaard, hvor vi begynder
dagen med en kort andagt. Herefter vandrer vi, med små ophold
til sang og refleksioner videre til Ørnereden og Blommehaven,
for til sidst at ende ved Fredenskirken kl. 9.15, hvor der
venter os et morgenbord med kaffe og rundstykker.
Tilmelding til Jytte Lund: jytte.kahr.lund@stofanet.dk / 4096 1518.

Filmaftener

Onsdag den 7. marts

Dette forår inviterer vi igen indenfor til to
filmaftener. I løbet af aftenen sætter vi filmen på
pause, fylder glasset med vin og tager en kort snak
med hinanden om det, vi har set indtil nu.
Begge aftener er kl. 19.00.
Filmene er nærmere beskrevet på www.fredenskirken.dk

It´s a wonderful life
af Frank Capra

Tirsdag den 10. april

Silence

af Martin Scorsese

4. maj gudstjeneste kl. 19.00

Vi mindes frihedsbudskabet, der lød i radioen
efter 5 års besættelse.
Hjemmeværnets Musikkorps Århus medvirker
ved gudstjenesten sammen med Fredens Pigekor.
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Hold øje med

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

www.fredenskirken.dk
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 tlf. 5150 6953.

FDF

www.fredenskirken.dk/
aktiviteter/fdf/

KFUM-Spejderne

www.fredenskirken.dk/
aktiviteter/kfum-spejdere/
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Tirsdagstræf

Hver gang kl. 14.30
Tirsdag den 20. marts
Helga Kolby: Vejen til
salmebogen, der udkom i 2002.
Refleksioner over 10 år i Salmebogskommissionen.
Tirsdag den 17. april

Kjeld Juul Sørensen:

Kom foråret i møde med musik
og sang.
Tirsdag den 15. maj
kl. 10.00 – ca. 17.00

Heldagsudflugt

Tilmelding senest den 8. maj
på tlf. 8614 2113. Program
og pris oplyses senere på
kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk

Højskolen i Kirken

Hver gang kl. 10.00 – 12.00
Mandag
den 19. marts:

Tine Illum

Præst og medforfatter til flere
bøger med nye
bønner: ”Enhver,
som beder, får! Den personlige
bøn – bønnen i lønkammeret.”

Internationale Kirkedage

Fredag den 1. juni til søndag den 3. juni
Sognene i Aarhus Stift og deres venskabsmenigheder rundt
om i verden mødes til fælles arrangementer og fester.
Fredenskirkens venskabsmenighed i Italien kommer også.
Programmet indeholder bl.a.: Festlig modtagelse på rådhuset,
workshops om både kirkens liv, musik og forkyndelse i dag
og møder med mennesker, som arbejder med mission og
diakoni samt festaftener.
Tilmelding senest den 1. april til ks@karensaederup.dk
Se tilmeldingsblanket på www.fredenskirken.dk

Fredenskirkens fødselsdag med besøg af
venskabsmenighed fra Italien
Søndag den 3. juni

Gospelkorets sommerkoncert
Mandag den 4. juni kl. 19.30

2. pinsedag – friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Mandag den 21. maj kl. 11.00

MUSIK I
FREDENSKIRKEN

Læs mere om Fredenskirkens kor- og koncertliv på:

www.fredenskirken.dk

Sangaften med
Arne Andreasen

Mandag den 5. marts kl. 19.00
En festlig aften med højskolesang med både nye og ældre
sange og salmer samt fortællingerne bag. Der skal helt sikkert
synges kendte sange og helt sikkert også synges spritnye og knap så kendte højskolesange.

Koncert med Dopplers

Søndag den 15. april kl. 16.00
Glæd jer til en fantastisk koncert med vokalgruppen Dopplers, som består af 12 sangere,
som selv komponerer og arrangerer det meste materiale selv, men også inddrager kendte
værker. Fredens Pigekor medvirker på nogle
af numrene.

Forårskoncert

Onsdag den 16. maj kl. 19.00
Den traditionsrige forårskoncert med alle kirkens kor, som synger forårssolen helt frem
denne aften. Vi glæder os til en aften med kormusik i alle genrer, hvor korene synger både
hver for sig og sammen.

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.

Sogneindsamling · Søndag den 11. marts kl. 10.00

Hvert år deltager Fredenskirken i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling, hvor tusindvis af mennesker landet over samler ind til verdens
fattigste. Der er brug for støtte og hjælp i mange lande, og der er brug for dig
som frivillig! Meld dig som frivillig indsamler på kirkekontoret:

www.fredenskirken.dk
Tlf. 8614 2113

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
Udvidet kirkekaffe med sognepræst
Peter Sporleder

Søndag d. 11. marts (Midfaste)
10.00: Per Thomsen H
Sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp

Onsdag d.14. marts (Spaghettigudstj.)
18.00: Jacob Holm
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelsesdag)
10.00: Jacob Holm H
Tirsdag d. 20. marts (Stjernestunder)
17.00: Per Thomsen
Stjernestunder for de yngste

Søndag d. 25. marts (Palmesøndag)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Familiegudstjeneste

Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag)
18.00: Per Thomsen
Nadvergudstjeneste med fællesspisning

Fredag d. 30. marts (Langfredag)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 1. april (Påskedag)
10.00: Jacob Holm H
Mandag d. 2. april (2. påskedag)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 8. april (1. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 15. april (2. s. e. påske)
10.00: Peter Lodberg H
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Søndag d. 22. april (3. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Udvidet kirkekaffe med
Michael Bach Henriksen

Fredag d. 27. april (Bededag)
9.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Konfirmation 7. B

11.00: Jacob Holm

Konfirmation 7. C

Lørdag d. 28. april
10.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Konfirmation 7. A

Søndag d. 29. april (4. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 6. maj (5. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Torsdag d. 10. maj (Kr. himmelfartsdag)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 13. maj (6. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 20. maj (Pinsedag)
10.00: Per Thomsen H

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

– særligt for beboere på plejehjemmene
Rosenvang og Vidtskuevej, men åbne for
alle. Gudstjenesterne finder sted i dagligstuen på plejehjemmet Vidtskuevej 6.
			
6. marts: Jacob Holm
20. marts: Per Thomsen – altergang
3. april:
Jacob Holm – OBS i Fredenskirken
17. april: Per Thomsen
1. maj:
Jacob Holm
15. maj:
Jacob Holm – altergang
29. maj:
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.

Pinsevandring – se side 9

Mandag d. 21. maj (2. pinsedag)
11.00: Fælles provstigudstjeneste
i Hørhaven

		
		

Bliv venner med Fredenskirken
på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Søndag d. 27. maj (Trinitatis søndag)
10.00: Jacob Holm H
Gospelkoret medvirker

Søndag d. 3. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Friluftsgudstjeneste og kirkefrokost
i anledning af Kirkens fødselsdag.
Besøg af venskabsmenigheden
i anledning af Intern. Kirkedage 2018

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i maj 2018.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag den 10. april
Forsidefoto: Korsspejling i Fredenskirkens døbefont.
Fotograf: Leif Vestergaard.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Søndag d. 4. marts (3. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen H

