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Fællesskabernes historie
i Fredenskirken
Fællesskaber har altid været
vigtige i Fredenskirken.
Som forhenværende menighedsrådsformand,
Karsten
Poulsen, skrev i kirkens 50-års
jubilæumsbog, så har Fredenskirken siden sin begyndelse
dannet rammen om utallige
arbejdsfællesskaber og faste
grupper. Fælles for dem har
været, at de i større eller mindre grad har ladet sig inspirere
af den kristne tro og set kirken
som det sted, hvor kristenlivets
mange sider kan udfoldes i et
givende og inspirerende fællesskab.

dagskirke, sådan som det blev
tænkt, allerede da kirken blev
bygget. Dengang som nu finder både børn, unge, voksne
og gamle vej til kirkens lokaler for at mødes i fællesskaber,
hvor det gennemgående er det
sociale ofte kombineret med et
arbejdsfællesskab.

Fælles er også, at man kan
komme og være sammen med
andre mennesker uden betingelser eller krav: Alle er velkomne. Der er brug for alle og
plads til alle – der kræves kun,
at man møder op. Og har man
lyst, er der rig mulighed for at
sætte sit præg på samværet ud fra en særlig
I dette tema-kirkeblad, sætter vi
interesse, viden eller
fokus på tre af Fredenskirkens
baggrund.

mange fællesskaber...
Find information om ALLE
fællesskaber + programmer
på Fredenskirkens hjemmeside:

Gennem årene har lysten til at gøre brug
af kirken mellem søndagene været stor. To
gange har menighedsrådet måtte udvide
lokalerne for at kunne
give plads til det store
frivillige arbejde, som
er blomstret op omkring kirken. Et arbejde, der begyndte
med KFUK-spejderne i 1960;
samme år, som kirken blev indviet. Siden stødte FDF’erne til,
som allerede i 1963 oprettede et

www.fredenskirken.dk
Nogle programmer findes
i papirform i kirken.
Sådan er det stadig. Uge for uge
mødes mange forskelligartede
grupper i kirkens rammer og
skaber kirkelivet mellem søndagene, så Fredenskirken både
er en søndagskirke og en hver-
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tamburkorps, og i 1985 kom så
KFUM-spejderne. Der kom søndagsskole, forældre- og vennekreds samt en ældreklub, der i
øvrigt begyndte længe før Fredenskirken blev bygget og helt
indtil i dag har fortsat de gode
traditioner – nu som ”Tirsdagstræf”. Desuden lægger kirken
lokaler til Sykredsen, som har
rødder helt tilbage til midten
af 1940’erne, til Sysseltinget
og til konfirmandklub, babysalmesang og et utal af koraktiviteter. Siden slutningen af
1980’erne har kirken også haft
en Fredagsfamilie med aktiviteter for børnefamilier, og når
børnene bliver store, kan de
voksne rykke over i Fredagsforum, som beskæftiger sig med
kirkelige og kulturelle emner.
Derudover rummer kirken også
studiekredse, litteraturkreds,
besøgstjeneste og Højskolen i
kirken, der gennem forskellige
foredragsrækker beskæftiger sig
med kirke, kultur og forskellige
sider af menneskelivet.
Nyeste skud på stammen er et
fællesskab for kvinder (se side
11), som vil udføre opgaver inden for diakoni, fundraising,
praktiske opgaver mm.
Sanne Opstrup Wedel

Sysseltinget
For snart 30 år siden, blev
en lille flok yngre kvinder
enige om, at oprette
et arbejdsfællesskab,
som skulle være et
supplement til
Håndarbejdskredsen – men
udelukkende
med
julepynt og småjulegaver.
Ret hurtigt fandt gruppen på at
kalde sig Sysseltinget, et godt
navn, var alle enige om, som
fint kunne dække det, gruppen
beskæftigede sig med.
Sysseltinget har altid mødtes
om aftenen og på ”lange lørdage” på grund af job og børn,
og sådan er det stadig. Hele året
forbereder Sysseltinget sig til
den årlige julebasar – som altid
foregår sidste lørdag før første
søndag i advent – og mange
kender sikkert Sysseltinget bod,
som på basardagen fylder godt
i kirkens konfirmandlokaler.
Her kan man købe engle, krybbespil, julepynt, små jule-værtindegaver, fint papirklip, nisser
og julemus og alt muligt andet.
Sysseltingets primære formål
er at fremstille julepynt til
årets basar, men der er
også et andet, og lige
så vigtigt formål,
nemlig at støtte
hinanden i et
sjovt og kreativt arbejds-

fællesskab. Sysseltinget har
ikke nogen fast mødedag, men
mødes på forskellige aftener
ca. én gang om måneden, lidt
oftere i efteråret, hvor der også
ligger nogle ”lange (arbejds)
lørdage”. Desuden griller hele
flokken sammen en aften i
august, som indledning til efterårets ”strabadser”.
Sysseltinget henvender sig til
kvinder i alle aldre, som har
lyst til at jule året rundt og kan
bruge fingrene kreativt. Det er
også rigtig fint, hvis man kan
bidrage med gode idéer, men
det er ikke et krav… og der er
god plads i Sysseltinget til nye
syslere.
Spørger man gruppen, hvordan
de oplever at være med i dette
særlige fællesskab, får man
svar, som:
Jeg hygger mig i Sysseltinget.
Det sociale betyder rigtig meget
for mig. Meget af det jeg laver,
laver jeg hjemme, så ved Sysselmøderne handler det for mig
om samværet.
For mig er det meget vigtigt, at
der er respekt for forskellighed i
gruppen – at der er plads til
både dem, der laver meget, og
dem, der laver ikke så meget, at vi kan være
sammen på lige fod.
Jeg får rigtig mange
idéer af de andre
her i Sysseltinget,

og det er spændende for mig,
der kan lide at være kreativ.
Her kan man komme og bare
være sig selv. Man kan snakke
til højre og venstre, eller man
kan sidde stille og nørkle, hvis
det er det, man lige har brug for.
Gruppen har svært ved at pege
nogle særlig oplevelser ud, dem
er der nemlig flere af:
Vores grillaften hjemme hos Bodil ved starten på efteråret er
virkelig hyggelig.
Ind imellem er vi på en sysseludflugt (i egne biler) og nogle
af dem har været meget spændende og inspirerende.
Jeg synes, der er en helt særlig
stemning aftenen før basaren,
hvor vi sidder og sætter priser
på alt det, vi har lavet… og er
enige om, at vi har da aldrig
haft så flot en bod! Og det siger
vi hvert år!
Sysseltinget ønsker at svare kollektivt på Kirkebladets spørgsmål… her gør vi tingene i fællesskab, siger de.
Anne Kathrine Vestergaard
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Babysalmesang
Til babysalmesang mødes forældre og babyer i alderen 0-12 måneder til ca. 45 minutter i kirken tirsdag formiddag, hvor salmerne
og nærværet mellem forældre og barn er de bærende elementer. Vi
har spurgt fire mødre, hvorfor de har valgt at gå til babysalmesang
i Fredenskirken, og hvad de synes om det. En af mødrene beskriver
det sådan: Det er det tidspunkt på ugen, hvor jeg skal forholde mig
til mindst. Jeg skal bare være. Jeg skal bare være sammen med Ellen.
Fælles for alle mødrene er, at det ligger højt på prioriteringslisten at
komme af sted til babysalmesang – og de kommer gerne i god tid,
så snakken går lystigt, inden vi går ind i kirken. En mor fortæller:
Der er en dejlig varm, lys og fri stemning, hvor jeg bare har lyst til
at være sammen med mit barn. Jeg får endda lyst til at tage min
svigermor med. Vi snakker i konfirmandlokalet før og efter babysalmesang, og det er med til at gøre stemningen afslappet, men det er
samtidig højtideligt, når vi mødes i kirken. Her bliver det mere seriøst og formelt, men på en behagelig måde. Der er plads til, at vores
børn kan være kede af det, og vi kan frit rejse os og give mad eller
skifte bleen, når det er nødvendigt.

Babysalmesang er klart den aktivitet, jeg har fået mest ud af i min
barsel. Jeg husker ikke, hvad jeg ellers gik til med mit første barn,
men jeg husker, at jeg gik til babysalmesang her i kirken. Og det
er også derfor, jeg kommer her igen i min anden barsel – fortæller
Janni, som er mor til Esther på 5 måneder.
Vi spurgte mødrene, hvilke stunder fra babysalmesang de bedst husker, og fælles for dem alle er de små øjeblikke – hvor barnet kigger
på moren med stor kærlighed i øjnene, fordi mor og barn gør noget
sammen. – Og så er kirkerummet altså også med til at skabe en
oplevelse. Det ville ikke være det samme, hvis vi var i et andet rum.
Salmerne er vigtige, og vi bruger dem hjemme hos os. Jeg ville aldrig
have sunget salmer, hvis ikke jeg var kommet til babysalmesang
med mit barn – nu er det næsten det eneste, jeg synger for mit
barn, og jeg kan se på min ældste søn, at han kan
huske dem, fra dengang jeg gik her med ham.
Salmerne sætter sig i børnene, og den
stemning glemmer man aldrig.
Christina Lund

Til babysalmesang i Fredenskirken bliver der sunget, danset og lavet
tegn til salmerne, og der bliver brugt forskellige rekvisitter
som tørklæder og sæbebobler, en engel i et kræmmerhus og forskellige musikinstrumenter. Vi læser også
børneevangeliet ved døbefonten, efter vi har
tændt lys i lysgloben, og undervejs bliver der
læst bønner op.
Til babysalmesang bliver der ikke
krævet noget af os – jo måske lige,
at vi er medlem af folkekirken.
Men ellers er det netop det, at der
ikke stilles nogle krav, der gør, at vi
kommer.
Der er ingen læringsmål – intet vi skal
kunne, når forløbet er slut. Det er her,
vi slapper af. Jeg glemmer alt – inklusiv
maden til mit barn. Jeg bor så tæt på, at
jeg bare skal trille hen over kirkegården,
og så er vi her. Det er skønt.
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Gospelkoret
ved Fredenskirken
Fredens Gospelkor mødes i Fredenskirken. Man begynder aldrig på slaget 7 aften, og der er
en livlig snak i sideskibet, hvor
50-65 sangere sidder, før Lene
Nørrelykke, korets dirigent,
siger god dag i mikrofonen.
Alle rejser sig og først varmes
der op ved at give sidemanden
lidt skuldermassage, så er der
en klappeøvelse og så varmes
stemmen op. Der øves sange fra
et sanghæfte, som er programmet for et halvt år. De tre stemmer øves og det hele sættes så
sammen, typisk øves på 3-4
sange på én aften. I pausen går
snakken livligt og man drikker
kaffe og spiser Kjeldsens småkager. Lene og Stephen Nørre-

lykke er gospelkorets dygtige
og sprudlende instruktør og
pianist.
Formålet med koret er at synge
sammen og dele gospelmusikken med hinanden. Koret mødes 2 mandage om måneden
fra kl. 19 til 21. Ud over øveaftenerne medvirker gospelkoret
ved én gudstjeneste hvert halve
år og giver også selv en lille
koncert i Fredenskirken.
Fredens Gospelkor har sangere
fra Fredens sogn og hele Århusområdet. Deltagernes alder varierer, enkelte er pensionister
eller i 20’erne, de fleste er 3550 år. Der er ingen optagelses-

Ariadne Nielsen, Birgit Hede Krogh og Marianne Vinter
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prøve – alle der har lyst til at
synge kan være med. Det koster
600 kr. pr halve år. Adspurgt om
der kræves noget særligt for at
være med, svarer...
Marianne: Jeg ledte efter et kor.
Hvor er det lige at man går hen
og bliver optaget? Det er meget
let at være ny, der grines og det
er ikke vældigt højtideligt – det
er let at være med. Man skal
være glad for at synge og slå sig
løs, man får en MASSE energi af
det, og det er rart, at der er en
tilknytning til kirken.
Ariadne: Lene véd, hvad hun
vil have. Sidste gang terpede vi,
fordi vi ikke kunne det. Lene og
Stephen er dybt professionelle.
Vi kan tænke: ”Det lærer vi aldrig” – men de er gode til at lære
fra sig, og det er fascinerende at

opleve, hvordan de tre stemmer
passer sammen til sidst.

– også selvom vi ikke kender
hinanden. Det synes jeg er bevægende.

Om stemningen i koret siger...
Birgit: Der er dybde og indhold, kirken lægger rum til, det
giver god mening, uden at det
kræves, at man skal være dybt
kristen. Vi synger heller ikke
salmer.
Ariadne: At synge gør lykkelig,
det har forskere vist.
Angående særlige oplevelser er
der ikke noget Marianne umiddelbart vil fremhæve frem for
noget andet – og alligevel: Der
er en rituel afslutning – det er
lidt meditativt. Vi står sammen
og tager hinanden i hænderne

Birgit fortæller: Jeg husker den
aften der blev sat 8 stole i midten, hvor så 8 af os skulle sidde.
Koret stod uden om hele vejen
rundt og sang. Det var utrolig
stemningsfuldt og lyset blev
dæmpet – man kunne få lov til
bare at lytte og modtage musikken. Det var rørende at høre
alle stemmerne. Man kan bare
håbe, at vi kan give noget af det
til en koncert.
Jacob Holm

Hver uge mødes
følgende fællesskaber
i Fredenskirken:
Mandag:
• Gospelkor
• Konfirmandklub
Tirsdag:
• Babysalmesang
• Spirekor
Onsdag:
• Børnekor
• Teenkor
• Håndarbejdskreds
• KFUM-spejderne
Torsdag:
• Pigekor
• FDF		
Ca. en gang om
måneden mødes
følgende fællesskaber
i Fredenskirken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fredagsfamilien
Fredagsforum
Kvindeforum
Litteraturkreds
Sct. Georgsgildet
Sysseltinget
Tirsdagstræf
Voksentræf
Sct. Clemens
Y’s Men’s Club

Læs mere
om dem alle på:
www.fredenskirken.dk
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1+1=3
Når to mennesker sætter sig sammen og
begynder at lave noget sammen, så sker
meget ofte det forunderlige, at de når
mere, end de kunne have klaret hver for
sig. Fælleskab om noget væsentligt og
sjovt er en drivkraft i sig selv.
Oticon+et formål+en spejder=succes
Erhvervsmanden Lars Kolind har ofte fortalt
om, hvordan han formåede at få den gamle
skrantende høreapparatvirksomhed Oticon til at blomstre og få ny energi.
Den helt korte version er, at han gav
sine medarbejdere fri til at løse deres opgave med at skabe og opfinde
verdens bedste nye høreapparat.
De skulle ikke længere gøre det
på samme måde som hidtil, men
de skulle gøre det sammen på
den måde, som de bedst kunne.
Eksperimentet lykkedes, firmaet
blomstrede, og både medarbejdere og direktion fandt de store
smil frem.
Senere har Lars Kolind fortalt,
at den vigtigste uddannelse
han har fået som erhvervsleder, fik han gennem sine
aktive år som KFUM-Spejder.
Den gode leder er nemlig som
en god patruljefører, der både
viser vej og hjælper de sidste
til at kunne følge med – og
ikke mindst: patruljer fungerer kun, hvis det, de laver
sammen, er noget, de er fælles om at synes er sjovt. I det
frivillige arbejde er der ingen mulighed for tvang, her er kun den gode
motivation, den gode stemning og det

gode fællesskab, der kan bære alle frem. Det var disse lederegenskaber, han i vidt omfang brugte i Oticon.
Frie fællesskaber
Livet i og omkring Fredenskirken i dag er på mange måder et udtryk for denne ledelsestankegang. I Fredenskirkens lokaler findes
der en helt lang række af fællesskaber, der kun lever og fungerer,
fordi der er rart at være, og fordi de ikke bliver styret efter en fast
skabelon. Der er og skal være forskel på at være med i Håndarbejdskredsen og i Sysseltinget. Begge fællesskaber er selvstyrende,
ledes af frivillige og har mindst to formål med deres arbejde: 1:
at producere håndarbejdsting, der kan sælges på Fredenskirkens
julebasar og 2: at skabe et godt fællesskab, hvor hver enkelt finder
sig godt til rette.
På samme måde med KFUM-Spejderne og FDF. Her skal være godt
at være både for ledere og for de børn og unge, der kommer og er
aktive, og alt arbejde sker med det formål at give børnene gode
oplevelser og værdier med sig ud i livet. Noget, der kan præge
dem for altid.
På samme måde kan man lave en lille beskrivelse af alle de andre
fællesskaber ved kirken. En liste over alle fællesskaberne kan findes i Årsfolderen, som udgives sammen med dette kirkeblad.
Frihed og formål
Alle fællesskaberne ved kirken er selvfølgelig på en eller anden
måde præget og formet af, at de netop hører hjemme i kirkens
lokaler og lever i det større fællesskab, som kirken også er. De er
netop fællesskaber i kirken og arbejder sammen om det at være
kirke. De er alle kirkelige fællesskaber i al deres forskellighed.
Det går ikke altid som præsten prædiker. Og det skal det heller
ikke. Eller sagt på en anden måde: Hverken menighedsråd, præster, ansatte eller andre skal bestemme, hvordan de enkelte fællesskaber lever og virker, for det vil kun blive til snærende bånd, der
i sidste ende vil medføre, at fællesskaberne dør ud. Derfor er det
præsters, menighedsråds og ansattes vigtigste opgave at understøtte fællesskaberne i al deres forskellighed og i, at de må befinde
sig godt i den overordnede ramme som kirken er, så det bliver
tydeligt, at alle er værdsatte medarbejdere i kirkens liv og virke.
Per Thomsen
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Babysalmesang

tirsdag den 15. august
kl. 10.00 / 11.15
Vi er igen klar til at tage imod
nye babysalmesangere. Der er
tilmelding via hjemmesiden. Se
også side 4.

Spaghettigudstjeneste

torsdag den 28. september
kl. 18.00
En hyggelig børne- og familiegudstjeneste, hvor vi også får
glæde af Fredenskirkens Børneog Teenkor. Vi runder gudstjenesten af med at mødes i kirkens lokaler og spise spaghetti
med kødsovs sammen. Mad og
drikke er gratis, men medbring
gerne en mønt til kirkebøssen,
for vi samler altid ind til kirkens sociale arbejde.

Stjernestunder
for de yngste

torsdag den 12. oktober
kl. 17.00
Sangen og salmerne er det bærende element i Stjernestunder
for de yngste – en herlig stund
for børn op til 4 år og deres
forældre. Vi bruger hele kirkerummet og danser til salmerne,
ligesom vi blæser sæbebobler,
tænder lys og skaber små stille
øjeblikke på tæppet foran alteret.
Læs også om BUSK-gudstjenesten på side 9 og Musicalen
om Moses her på siden.
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MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Sangaften med Pigekoret

torsdag den 21. september kl. 19.00
I anledning af Viby Ugen inviterer Fredens Pigekor til fællessang
– for vi ved, at fællessang er lig med fælles åndedræt, fælles skabelse og fællesskab. Og det er alt sammen godt for menneskebørn
og -voksne. Så med Gnags’ linje: Lige meget hvem du er, lige
meget hvor du er, så velkommen her, inviterer vi til fællessang i
en ramme af efterår.

Musical ”Milde Moses”

lørdag den 11. november kl. 15.00
Vi gør det igen igen! Og du skal unde dig selv at komme og
høre, hvad Fredenskirkens kor og det herlige ”husorkester” kan
præstere denne lørdag eftermiddag. Vi lover, at du vil blive rørt
i både hjerte og lattermuskler. Den fantastiske og uopslidelige
fortælling om den lille dreng i kurven, der som voksen fører sit
folk hjem til Israel. En rørende fortælling – med humor og anlæg
til smilerynker.

Den Danske Salmeduo

søndag den 26. november kl. 16.00
Hør hvordan Den Danske Salmeduo serverer ”salmer til folket” –
med sangerhjælp fra Viby og Fredens Kantorier. En meget smuk
samling af vore elskede salmer, skrevet af Luther, og som stadig
synges efter 500 år. Musikken har stor betydning for, hvor meget
en salme bliver sunget, og Den Danske Salmeduo kommer med
deres bud på salmefornyelse – med et inderligt glimt i øjet.

Tænd et lys
og bed en bøn!
Du er.
I alt, hvad du har skabt,
er du, i træets rod og
fuglens vinger.
Alt lever, Gud, i dette nu
af kærtegn fra din
skaberfinger.
Du er
dog mer end dette korte
nu, som binder os til tid
og steder.
Højt over stjernerne er du
og kender vore
muligheder.

Jens Simonsen,

”Lutherrosen – 17 salmer”.
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
Høst

søndag den 17. september kl. 10.00
En festlig gudstjeneste, hvor vi fejrer, at høsten er i hus. Vi pynter kirken med efterårets farver og siger tak for livet og alt, hvad
jorden giver os. Efter gudstjenesten holder vi auktion over den
medbragte høst, og derefter spiser vi frokost sammen.
Pris for frokosten: voksne 50 kr. / børn 25 kr.

Høstgudstj. for Lokalcenter Rosenvang

tirsdag den 19. september kl. 10.15
Vi fejrer gudstjeneste for beboere og pårørende på Lokalcenter
Rosenvang hver anden uge. Men ved høsttid holder vi en særlig
høstgudstjeneste for alle med tilknytning til Lokalcentret. Den
foregår i kirken, som er pyntet op med efterårets blomster og
kornneg.

Gudstjeneste i Vibycentret

onsdag den 20. september kl. 19.00
Traditionen tro inviterer Fredenskirken, Viby kirke og Ravnsbjergkirken til fælles gudstjeneste i Viby Centret som en del af
Viby Ugen. Viby Fællesråd er arrangør af Viby Ugen, som forskellige institutioner i lokalområdet bidrager med inspirerende
og oplysende indhold til.

BUSK

søndag den 8. oktober kl. 10.00
Igen i år er der familiegudstjeneste under overskriften BUSK
(Børn-Unge-Sogn-Kirke). Kirkens børn og unge er med til festen
denne søndag, hvor vi efter gudstjenesten serverer hotdogs til alle.
Pris: voksne 25 kr. / gratis for børn.

Reformationsgudstjeneste

søndag den 29. oktober kl. 10.00
Vi fejrer naturligvis reformationen med en festlig gudstjeneste,
hvor Luther klinger igennem i både salmer og tekster. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Pris: voksne 50 kr. / børn 25 kr.
Hold øje med opslag i kirken og på hjemmesiden.

Allehelgen

søndag den 5. november kl. 10.00
En af årets smukke og højtidelige gudstjenester, hvor vi mindes
alle dem, vi har taget afsked med. Denne dag gør vi lidt ekstra
ud af musikken, som både er med til at understrege stemningen
på dagen og samtidig peger frem ad mod i morgen. Cellist Oda
Mathilde medvirker ved gudstjenesten sammen med Fredens Pigekor og Kantoriet. Under gudstjenesten vil kirkens præster læse
navnene op på dem, vi har mistet i det forgangne år.
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Gudstjeneste og fernisering
Ikoner fra Transsylvanien
Teodora Rosca og Conelia Giurgiuman
søndag den 3. september kl. 10.00
Arrangeres i samarbejde med Ejnar Korsgaard som
venligst udlåner ikoner fra sin private samling.
Fotografi, ”Forladte kirker”
Johan Rauhe Müller
søndag den 23. oktober kl. 10.00
Fotografier fra forladte kirker og klostre i
Belgien. Rauhe Müller har besøgt kirker,
slotte og ejendomme, der i dag er lukkede, og formentlig på et
tidspunkt bliver revet ned. Indtil da lever stedets sjæl videre, og
det er det, han finder interessant.

Udvidet kirkekaffe

Et par gange i efteråret 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.

Jette Marie Nielsen

Søndag den 15. oktober kl. 10.00
Provst Jette Marie Nielsen, Aarhus søndre provsti,
giver os et bud på ”Fremtidens folkekirke”

Erik Kaastrup

Søndag den 12. november kl. 10.00
Direktør for Sociale forhold og beskæftigelse
Aarhus kommune, Erik Kaastrup taler om
”Aarhus kommunes afradikaliseringsindsats
– hjælper folkekirken med?”

Luther musik!

onsdag den 8. november kl. 19.00
Marianne Christiansen, biskop Haderslev stift,
formand for Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
”Musikken forkynder for hjertet, hvad teologien
forkynder for forstanden”, sagde Martin Luther,
som fik tilnavnet ”Nattergalen fra Wittenberg”. Luthers salmer er
stadigvæk en levende del af dansk salmesang, der forbinder os
med resten af verden.
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FRAGMENTER:
”Når vi møder hinanden,
ligger der, selvom vi ikke
formulerer det, en bøn
i vores samvær:
’Tag mig for gode varer,
hån mig ikke, lås mig ikke
fast i min fortid, i det
du ikke kan lide ved mig,
i mine handlinger,
i mit væsen, i mine fejltagelser, i mit forkerte sprog,
i det, der frastøder dig
ved mig, i det du har
hørt om mig eller selv
oplevet med mig.’
Alt det, som stiller sig
i vejen for, at vi
kan være rigtigt sammen.
Overalt, hvor et menneske
er sig selv, er det en bøn
om accept, om forståelse,
om kærlighed.”
Johannes Møllehave
(født 1937),
dansk præst og forfatter

•

”Visdom er ikke
at vide en masse.
Visdom er at vide, hvad
man skal gøre med det,
man ved.”
Ordsprog af ukendt
oprindelse

FÆLLESSKABER I Tirsdagstræf
FREDENSKIRKEN Hver gang kl. 14.30.
Som det fremgår af dette kirkeblads tema, mødes rigtig mange
i Fredenskirken i forskellige interessefællesskaber.
Med dette kirkeblad følger en
årskalender, hvor der kan læses
meget mere om alle Fredenskirkens fællesskaber og grupper.
Du kan også holde dig orienteret på kirkens hjemmeside:

Tirsdag den 12. september
Annett Schammel: Mit liv og min
opvækst i DDR samt oplevelsen
af ’Murens’ fald.
Tirsdag den 10. oktober
Carl Erik Byskov: Reformationsjubilæet med fokus på salmesang og musik.
Tirsdag den 21. november
Leif Winther: Aarhus og Viborg:
To Stiftsbyer.

www.fredenskirken.dk Fredagsforum
I de kommende tre måneder, ser
programmet for de faste fællesskaber således ud:

Håndarbejdskredsen

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

Hver gang kl. 19.30.
Fredag den 22. september
Fængselspræst Jesper Birkler
fortæller om indenfor murene.
Fredag den 27. oktober
Debataften – ved hjlp af Grundtvigs forums samtalekort.

Nyt fællesskab for kvinder
- er det mon noget for dig?
Fællesskabet har til formål, at udføre opgaver inden
for diakoni, fundraising og praktiske opgaver, og iværksætte menighedsrådets beslutninger inden for de nævnte områder.
Det bliver et fællesskab, hvor der er brug for både den
enkeltes, men også gruppens samlede kompetencer,
til at løse forskellige ad-hoc opgaver i og omkring Fredenskirken.
Fællesskabet er så nyt, at du stadig kan nå at være med
helt fra begyndelsen – vi mødes nemlig første gang til et
fyraftensmøde med overnatning den 1. og 2. september
ved Naturbasen ved Skovhuset på Djursland.
Har du lyst til at være med eller lyst til at tænke med i,
hvordan vi starter op, så kontakt Jytte Kahr Lund på:
jytte.kahr.lund@stofanet.dk eller mobil 4096 1518.

Fredag den 17. november
Helga og Karsten Kolby Kristiansen fortæller om om den danske
højskoles opgave historisk og
aktuelt.

Litteraturkredsen

– mødes torsdag d. 21. sept., d.
26. okt. og d. 23. nov. – hver
gang kl. 14.15. Kontakt Gerda
Bjerregaard på tlf. 5150 6953, for
mere info om litteraturkredsen.

Fredagsfamilien

- et fællesskab for børnefamilier.
Se mere på kirkens hjemmeside
eller hent et program i kirken.

Sysseltinget

- laver julepynt til årets basar.
Se mere på kirkens hjemmeside.
Info FDF og KFUM-Spejdere
– se kirkens hjemmeside.

Højskolen i kirken
Heldagsudflugt tirsdag d. 29. aug.
kl. 8.30-18.00. Kirkekontoret kan
kontaktes ang. ledige pladser.
Nordisk
mytologi
Uffe Adelørn
Lektor.
Mandag
d. 25. sept.
kl. 10.00-12.00
Kirkens
udfordringer
i en ny tid
Viggo Mortensen – Professor,
dr.theol.
Mandag
d. 30. okt.
kl. 10.00-12.00

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

Søndag d. 27. aug. (11. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Reception: Per Thomsens
25 års jubilæum
Søndag d. 3. sept. (12. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm*
Søndag d. 10. sept. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Fernisering
Søndag d. 17. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen H
Høstgudstjeneste med auktion og
kirkefrokost
Onsdag d. 20. sept. (Viby-kulturugen)
19.00: Per Thomsen
Gudstjenesten foregår i Viby Centret
Søndag d. 24. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Torsdag d. 28. sept.
18.00: Jacob Holm H
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 1. okt. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Jørgen Bækgaard H
Søndag d. 8. okt. (17. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
BUSK og let frokost
(Børn-Unge-Sogn-Kirke)
Søndag d. 15. okt. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Udvidet kirkekaffe med provst
Jette Marie Bundgaard Nielsen
Søndag d. 22. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H

3. okt.:

Jacob Holm

17. okt.:

Per Thomsen

31. okt.:

Jacob Holm

14. nov.:

Jacob Holm

28. nov.:

Per Thomsen

Kirkebil

Søndag d. 5. nov. (Allehelgensdag)
10.00: Per Thomsen H

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. 12. nov. (22. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg H
Udvidet kirkekaffe med socialdirektør
Erik Kaastrup

		
		

Søndag d. 29. okt. (20. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen H
Reformationsjubilæum og frokost

Søndag d. 19. nov. (23. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Gospelkoret medvirker
Søndag d. 26. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 3. dec. (1. søndag i advent)
10.00: Jacob Holm H

Bliv venner med Fredenskirken
på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i november 2017.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 25. september 2017
Forsidefoto: Sysseltinget i fuld gang...
Fotograf: Anne Kathrine Vestergaard.
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Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Følgende dage kl. 10.15,
Vidtskuevej 6:
			
19. sept.: Per Thomsen
		 Høstgudstj. i Fredenskirken

