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Temanummer:

Kirkegården

I dette nummer af kirkebladet sætter
vi fokus på Fredens Kirkegård
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Kirkegården – paradisets forhave
– besindelsens sted
Det er ikke uden grund, at kirkegården er anlagt som en smuk
park med træer, græs og buske.
Der er en lang tradition i Danmark for at gøre meget ud af kirkegårdene, da de er en væsentlig
del af vores kulturarv. Uden kirkegården ville vi have sværere
ved at besinde os på, hvem vi
har elsket og grunde over samlivets mysterium. For på kirkegården ligger vore døde.

en særlig sommerdag i familiens skød, festlige mærkedage.
Og nu stod disse begivenheder,
hvor deres kære var til stede i et
ganske særligt lys i erindringen.
Jeg har kaldt disse stunder, der
rækker ud over deres tid og sted,
ufuldendte smugkig ind i evigheden. Det er vel disse stunder,
vi lever af. For mig vækker de
en længsel efter genoplevelse,
heling, fuldkommengørelse.

Området har sin helt egen historie, der afspejler dét liv, vi lever.
Et traditionelt gravsted er f.eks.
hegnet ind af en hæk, der er
grønne planter, små træer eller
buske og måske plantet blomster. Det er lidt ligesom en have
i et parcelhuskvarter, hvor hækken skal klippes, og græsset og
blomsterne skal passes.

Sådan kan vi hver især gøre os
tanker på kirkegården. Vi kan
tænke efter og forstår måske
livet med hinanden lidt bedre,
tankerne på kirkegården er en
form for andagt, der kan lindre
og trøste, ligesom når vi går til
gudstjeneste.

Læser vi i Biblens første kapitler,
så er paradiset udformet som en
vidunderlig have, hvor Adam
og Eva færdes frit, og alt er såre
godt. Kirkegården har jeg kaldt
for paradisets forhave til pårørende, idet den kan minde os
om opstandelsen fra de døde, at
alt engang skal blive vildt godt.
I begravelsessamtaler har jeg
ofte lagt øre til beskrivelser af
særlige stunder med afdøde, der
foregik i haven. Det kunne være
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hvordan han samtidig ankommer til sig selv, ja, kommer hjem
i flere betydninger. Nu forstår
Lykke-Per sig selv bedre, fordi
han er ”blevet sig sin kristendom bevidst”: Samvittigheden
er ikke længere så hård en dommer over hans brud med faderen. Faderens formørkede kristendom, der tidligere fik det til
at isne i ham, har ikke længere
samme tag i ham. Samtidig når
hans selverkendelse nye dybder,
og ungdommens hovmod opløses langsomt i ham.
Næste morgen går Lykke-Per ind
på kirkegården og sætter sig på
en bænk helt alene for sig selv,
og han betages af havens skønhed, stilheden og freden. Vinden suser mildt og bevægende,

Hver dag sørger
kirkegårdspersonalet
for at kirkegården
fremstår pæn og velholdt.
Du kan i bladet
møde én af dem,
Bjarne Lorentzen,
og du kan få
indblik i de
regler, der er
for kirkegården,
sådan at den
forbliver et
skønt helle,
et fredens sted,
vi altid kan søge.
					
Jacob Holm

For mange er kirkegården forbundet med en ro og en fred, i
alt fald et helle fra hverdagens
jag og trækasserier, hvor små
problemer let vokser ud af proportioner i forhold til at være til
og have mennesker omkring sig,
der endnu lever.

”men nede over Gravene
rørte der sig ikke et Blad,
og Stilheden var saa dyb,
som strømmede den ud fra
selve Evigheden”

I Henrik Pontoppidans store roman LYKKE-PER, der kan ses
på biograflærredet i skrivende
stund, ankommer Lykke-Per på
et modent tidspunkt i sit liv til
sin hjemegn efter sin mors død.
Pontoppidan beskriver malende,

Ikke mærkeligt, at kirkegården
er en del af vores kulturarv. Vi
har derfor valgt at gøre kirkegården til dette blads tema. På
kirkegården er der i mange år i
juni blevet afholdt friluftsgudstjeneste på kirkens fødselsdag.

(Bd. 2, s 210), som det beskrives
så mageløst.

Fredenskirkens fødselsdag
Mellem levende
og døde
Det begyndte egentlig af nød. I år 2000 var Fredenskirkens kirkerum lukket et halvt år, mens der blev gennemført en omfattende
restaurering. I den periode blev gudstjenesterne afholdt i konfirmandstuerne, og det fungerede fint med flytbart alterbord og
døbefont. Men pladsen var begrænset.

Tænd et lys
og bed en bøn!
“Herren er min hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge
i grønne enge,
han leder mig
til det stille vand.
Han giver mig kraft
på ny,
han leder mig
ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går
i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav
er min trøst.”

Lige siden Fredenskirkens indvielse i 1960 er kirkens fødselsdag
hvert år blevet markeret på en af de første søndage i juni måned
med en festgudstjeneste – enten med morgenkaffe først eller efterfølgende frokost. Den tradition ville man gerne holde fast ved,
selv om det i år 2000 ikke var muligt at benytte kirkerummet og
konfirmandstuerne var for små.
Der opstod derfor den tanke at markere Fredenskirkens 40-års
fødselsdag ved en friluftsgudstjeneste på kirkegården. Det gav
samtidig god mening, at det netop skulle være der, fordi en række
af de personer, som havde været aktive i forbindelse med bygningen af kirken og engagereret i opbygningen af sognearbejdet var
begravet på kirkegården.
Derfor er markeringen af Fredenskirkens fødselsdag også en markering af, at vi som menighed i dag så at sige ”står på skuldrene”
af dem, der var her før os. Så det giver god mening af holde gudstjeneste mellem levende og døde.
Leif Vestergaard

Salmernes Bog, 23,1-4
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.
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En god snak er
det allervigtigste

6 nye medarbejdere
Fredenskirken har fået 6
nye medarbejdere på kirkegården… eller i hvert fald 6
nye robotplæneklippere.
De cirkler rundt på kirkegården og klipper græsset
der, hvor personalet tidligere skulle køre med maskiner. Men på trods af de
små, nye hjælpere er der
stadig steder, hvor personalet selv står for græsslåningen; bl.a. der, hvor robotterne ellers ville napper
hovederne af blomsterne
på gravene.

Gravsteder
På Fredens Kirkegård er
der flere muligheder for
valg af gravsted.
Kirkegården er indrettet i
afdelinger, som er tildelt
bogstaverne A til N. Afdeling A er første afdeling
nord for kirken. Afdeling
M og N er urne- og kistegrave i kirkegårdens midterste plæne. De forskellige
afdelinger har forskelligt
særpræg, og der gælder
forskellige regler for vedligeholdelse, valg af gravsten
og beplantning m.v.
Se mere på:
www.fredenskirken.dk/
om-kirken/kirkegaarden/
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Gennem 20 år har Bjarne Lorenzen fulgt sognets døde til
graven. Det er blevet naturligt – ikke mindst gennem alle
de samtaler, han har haft med
både pårørende og døende.
Det var meningen, at han bare
skulle arbejde en måneds tid
ved Fredenskirken, men nu er
det 20 år siden, at Bjarne Lorenzen blev vinterfyret fra sit
job ved et anlægsgartnerfirma
og begyndte at arbejde som
gartner på kirkegården – ikke
graver. ”Det der med at blive
kaldt graver, det er mere ude på
landet,” fortæller han.
Som gartner på kirkegården
klipper man hæk, slår græs og
passer alle de gravsteder, der
er vedligehold på; dvs. hvor
de pårørende har overdraget
pasningen helt eller delvist til
kirkegården – ligesom gartneren sløjfer gamle gravsteder og
anlægger nye.
Bjarne Lorenzen holder af det
hele ved sit arbejde, men måske allermest af at sørge for at
få en god snak med dem, der
skal finde et gravsted. ”Døden

kan være svær at tale om, men
det hjælper, når vi går rundt
på kirkegården. Det er vigtigt
at få en god snak og finde det
rette, så folk ikke fortryder senere. Hvis de altid kun har gået
igennem kirkegården på ét bestemt sted, så kender de jo ikke
resten, og derfor viser jeg dem
altid hele stedet, så de kan se,
hvad vi har af muligheder,” forklarer han.

Alvorlige som
sjove oplevelser

Det er i tidens løb blevet til
mange snakke. Og mange oplevelser – både sjove og alvorstunge.
Sjovt var det f.eks., da der skulle lægges vaniljekranse og et ur,
der selv sagde, hvad klokken
var, ned i en grav – og uret højlydt skrattede ’14.57’, da Bjarne Lorenzen var ved at dække
graven til. Og mere alvorsfuldt
var det, da en døende 22-årig
pige, som boede på Sjælland,
bad ham sende billeder fra kirkegården, så hun selv kunne
vælge sit gravsted. Eller da en
mand i 30’erne kom for at finde
et gravsted, der viste sig at være
til ham selv, selv om han endnu
ikke havde fortalt sin hustru, at
han var uhelbredeligt syg. ”Senere på dagen kom de sammen

for at se på gravstedet. Det var
fint,” konstaterer Bjarne Lorenzen, der gennem frost, regn,
solskin og skyer følger udviklingen i sognebørnenes liv.
”Vi ser mange forskellige ting
her på kirkegården. Hvordan
nogle efterladte i begyndelsen
kommer mange gange om dagen, og hvordan besøgene hen
ad vejen ebber lidt ud. Det er
godt nok; sådan skulle det helst
være.
Men vi ser også dem, som sørger dybt resten af deres eget
liv,” siger han.
Det samme følelses-spænd oplever Bjarne Lorenzen hos dem,
der først finder gravstedet, efter
deres kære er døde. Her møder
han mennesker i alt fra lettelse
til ubærlig sorg.
”Det svinger meget, og i starten
var jeg jo ikke vant til det, men
nu er det helt naturligt for mig.
Når der er begravelse, går jeg
også foran kisten sammen med
præsten for at hjælpe ved graven. Det er ikke alle, der bryder
sig om at gå dér med en masse
mennesker bagved, som
er kede af det, men… det
er helt naturligt for mig.”
Sanne Opstrup Wedel

En gave til os alle:
Kirkegårdens ro
Reglerne er få på Fredens Kirkegård, så man bør styre
efter sit indre moralske kompas, når man går derind.
Skumringen sænker sig blåtungt over Fredens Kirkegård og tangerer nattemørke. På Rosenvangs Allé er der liv og lys, men
lister man ind på kirkegården, mærker man roen næsten, inden
fødderne har ramt stien.
Kirkegården er ved nattetide et magisk ocean af storbystilhed.
Her, hvor plænen folder sig sølvgråt ud i skæret fra byens glimtende krans af lys, sænker skuldrene sig, og lungerne fyldes med
fri luft.
Og det er dét, som kirkegården kan være – et åndehul, et frirum,
et stilhedens punkt foruden et sidste hvilested for de, der ikke
er iblandt os mere.
Og det er dét, som kirkegården skal være. Også i dagslys og om
sommeren.
Reglerne er få og nemme at huske: Hunde skal være i snor, man
skal samle efterladenskaber op efter kræene, og i øvrigt må man
kun køre i bil derind, hvis man er gangbesværet.
Men derudover er der også alle de uskrevne regler, dem, som
man skal hente frem med hjælp fra sit eget moralske og etiske
kompas og udstikke retningen efter.
På kirkegården ligger de døde, og ved gravene står der ofte pårørende, som mindes og sørger. Det er deres privilegium at få ro
dertil. De skal ikke belemres med højlydt latter og vild leg.
Man bør heller ikke ræse på cykel igennem kirkegården i høj
fart, træne sin hund i tempofyldt boldspil, sprinte om kap med
ungerne, drikke en bajer på bænken eller slikke solskin iført
ingenting. Niksenbiksen.
På kirkegården skal man derimod færdes med varsomhed og
værdighed. Til gengæld får man serveret et fristed af ro blot ved
at liste ind gennem porten ved aftenstide.
Helle Køhler Holm
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Hvilket gravsted
skal vi vælge?

FREDENSKIRKEN

Valg af gravsted afhænger af meget forskelligt. Vil vi i familien
gerne vedligeholde gravstedet? Hvor langt har vi til kirkegården?
Er vi der ofte, eller forventer vi at nøjes med at besøge graven
en sjælden gang imellem? Inden for de sidste årtier er der opstået
forskellige typer for gravsteder, der imødekommer vores behov for
at mindes og vores muligheder for fysisk at komme på kirkegården. Nedenfor beskrives de mest almindelige:

DECEMBER
DECEMBER
13. kl. 14.15: Litteraturkreds ”Uforudsete hændelser”
af Hanne Richard Beck.
14. kl. 19.30: Fredagsforum ”Julemøde med sang og 		
fortælling”.
18. kl. 14.30: Tirsdagstræf – se omtale s. 9

1. Traditionelt gravsted, indhegnet med en hæk, med grus, planter og en gravsten. Man kan vælge selv at holde gravstedet eller
betale sig fra det.

2. En sten med navn i plænen. I dette område af kirkegården

findes firkantede flade gravstene, som er lagt ned i plænen på et
fælles åbent område med græsplæne, som græsslåmaskinen kan
køre hen over.

3. En gravsten i en fælles lund. Her findes flere traditionelle

gravstene ved siden af hinanden med græs eller fælles beplantning omkring.

4. ”De ukendtes grav”. Her er der ikke nogen gravsten eller et
af-grænset gravsted at dvæle ved, men et åbent område med
græsplæne, hvor det er ukendt, hvor afdøde ligger.
5. ”Skovkirkegården”. Et åbent

område, hvor stenen placeres frit
og beplantningen har sit eget liv
– lidt ligesom i en skov.

6. Spredes over havet. Efter afdødes
ønske kan asken fra urnen spredes
over havet.

På skiltene på Fredens Kirkegård
ses QR-koder, som kan bruges,
hvis man gerne vil finde ud af,
hvor en afdød (som man kender
navnet på) ligger begravet.

På Vestre Kirkegård findes en
muslimsk gravplads og en symbolneutral afdeling i uindviet jord.

december/januar/februar 2018/2019

For arrangementer i december måned se endvidere side 7

JANUAR
JANUAR
11. kl. 19.30: Himmelske aftener, ”Nytårskur”
hos Lene og Niels.
13. kl. 16.00: Nytårskoncert.
15. kl. 10.00: Babysalmesang begynder.
15. kl. 14.30: Tirsdagstræf – se omtale s. 9
17. kl. 14.15: Litteraturkreds ”Stillidsen” af Donna Tartt.
18. kl. 17.30: Fredagsfamilien ”Film og popcorn”.
24. kl. 18.00: Spaghettigudstjeneste.
25. kl. 19.30: Fredagsforum ”Skam” v/ Krista Korsholm
Bojesen, psykolog.
28. kl. 10.00: Højskolen i kirken – se omtale s. 9
FEBRUAR
FEBRUAR
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskredsen.
3. kl. 10.00:
Højmesse og fernisering ”Nordisk lys”
v/ Rikke Steenholt.
5. kl. 19.00: Lysmesse.
19. kl. 14.30: Tirsdagstræf – se omtale s. 9
21. kl. 14.15: Litteraturkreds ”Elleve dage i Berlin”
af Håkon Nesser.
22. kl. 18.00: Fredagsfamilien ”Tur til Egebakkeskolen”.
22. kl. 19.00: Fredagsforum ”Hellere forrykt end 		
forgæves”, film i Malling Bio.
24. kl. 10.00: Højmesse og udvidet kirkekaffe
v/ Rikke Steenholt.
25. kl. 10.00: Højskolen i kirken – se omtale s. 9
25. kl. 19.00: Sysseltinget.
Se mere på:

www.fredenskirken.dk
Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
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Advent og jul i Fredenskirken
Julemåneden er travl! Også i Fredenskirken… Herunder får du en oversigt over hvad der bl.a. sker i
adventstiden ud over søndagens højmesser og aktiviteter i Fredenskirkens mange frivillige fællesskaber. Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på hjemmesiden www.fredenskirken.dk og på
Facebook www.facebook.com/fredenskirken – eller henvend dig til kirkens personale næste gang
du kommer i Fredenskirken, hvis du vil vide mere.

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 fredag d. 7.
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.

H BASAR 2018

		 Lørdag den 1. december kl. 13.00-17.00

H Koncert med
		
		
		
		

Allan Mortensen og Lene Nørrelykke
”Få varmen indefra”
Søndag den 2. december kl. 16.00
Entré: 100 kr. ved indgangen.

H Gospelkorets julekoncert

		 Mandag den 3. december kl. 19.30
		 Entré: 50 kr. ved indgangen.

H Risengrødsgudstjeneste

		 Onsdag den 5. december kl. 18.00

H Adventsmeditation

		 v/Leif Vestergaard
		 Torsdag den 6. december kl. 17.00

H Julekoncert med

		 Senex Brassband og Fredens Pige- og 		
		Folkekor
		 Søndag den 9. december kl. 16.00

H Luciaoptog

		 v/ Fredens Junior- og Pigekor
		 Torsdag den 13. december kl. 17.00

H Julegudstjeneste

		 for de yngste
		 Fredag den 14. december kl. 10.00

H Vi synger julen ind

		 Søndag den 23. december kl. 10.00

H Juleaften
		
		
		
		
		

Mandag den 24. december
kl. 11.00 Per Thomsen – Familiegudstjeneste
kl. 13.00 Jacob Holm
kl. 14.30 Per Thomsen
kl. 16.00 Jacob Holm

H Juletræsfest

		 Lørdag den 29. december kl. 14.00
		Det er gratis
		 at deltage.

H Adventsgudstjeneste

		 med plejehjemmene
		 Tirsdag den 11. december kl. 10.15.

H Stjernestunder for de yngste

		 Tirsdag den 11. december kl. 17.00

H Adventsmeditation

		 v/Per Thomsen
		 Onsdag den 12. december kl. 17.00
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Mest for børnefamilier
Med baby i kirke
– babysalmesang

Nye hold begynder tirsdag
d. 15. jan. kl. 10.00 og 11.15.
Tilmelding via kirkens
hjemmeside.

Risengrødsgudstjeneste
Onsdag d. 5. dec. kl. 18.00

foran alteret, hvor sangen er det
bærende element. Henvender sig
primært til børnefamilier.

Juletræsfest

Lørdag d. 29. dec. kl. 14.00
Det er gratis at deltage.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 24. jan. kl. 18.00
En hyggelig familiegudstjeneste,
hvor vi hører fortællinger og synger salmer sammen med Børne- og
Tirsdag d. 11. dec. kl. 17.00
En kort gudstjeneste på gulvet Teenkor.

Stjernestunder for
de yngste

H Læs mere om gudstjenester og aktiviteter på kirkens hjemmeside eller Facebook.
Lysmesse
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00
I Fredenskirken markerer vi Kyndelmisse med en
stemningsfuld Lysmesse. Vi fejrer lysets tilbagevenden
ved at tænde levende lys, synge salmer og lytte til
læsninger og Pigekorets lyse stemmer.
Denne vinteraften glæder vi os især over, at lyset vender
tilbage, og vi minder os selv om, at Guds lys altid
skinner i vores hjerter.
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa,
der betyder lysenes messe. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret
som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november
og den 1. maj er gået. Folkeligt gik dagen førhen under navnet
Kjørmes Knud.
Måske har du lyst til at læse mere om baggrunden for Kyndelmisse på:
www.kristendom.dk/kyndelmisse – og på:
www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/helligtrekonger/kyndelmisse
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Nytårskoncert

Søndag den 13. januar kl. 16.00
Medvirkende:
Anne Lise Quorning (sopran/klaver) og
Louise Boll (orgel/klaver)
+ overraskelser…!
Som altid et festfyrværkeri af de skønneste hits
lige fra det kirkelige, klassiske repertoire til musicals.
Hvem, der bliver årets ”gæst” afslører vi længere
henne på efteråret. En musikalsk overraskelse af
de helt særlige afsløres først på dagen ;-)
Traditionen tro er der – efter koncerten –
bobler og Guddes lækre kager i sideskibet,
hvor vi kan ønske hinanden et Godt Nytår.
Entré: 50 kr.
/ børn op til konfirmationsalderen gratis.

Fællesskaber
I Fredenskirken samles unge og ældre i forskellige fællesskaber,
som mødes henover hele året. Fælles for alle er det hyggelige samvær. Særskilte programmer for hvert fællesskab i Fredenskirken findes på kirkens hjemmeside: www.fredenskirken.dk
– og nogle også som en folder i kirken. Blive ven med Fredenskirken på: www.facebook.com/fredenskirken
– og bliv jævnligt orienteret om kirkens mange aktiviteter.

Tjek
www.fredenskirken.dk
og se programmer for:

Menighedsrådets
møder
– er offentlige og foregår i
kirkens lokaler.
Begynder hver gang
kl. 19.00. Næste møde:
Tirsdag d. 8. januar 2019.

Håndarbejdskredsen
mødes onsdage kl. 14.30
Fredagsforum
hver gang kl. 19.30
Litteraturkreds
hver gang kl. 14.15
Himmelske aftener, Fredagsfamilien og Sysseltinget

Højskolen i kirken

hver gang kl. 10.00 – 12.00
mandag
d. 28. januar
Peter Lodberg,
dr. teol, prof.
i teologi: ”Når
kristendom er
nødvendig for
samfundet”
mandag
d. 25. februar
Lone Vesterdal, forfatter
og sognepræst:
”Robusthed
– om tro og
magtesløshed”

Tirsdagstræf

hver gang kl. 14.30
Tirsdag den 18. december:
Birgit Barfod: Personlige oplevelser om sønderjysk jul i 195060erne. Adventkransens historie,
julesange, julekalender og hvad
er julen uden fedtklatter!
Tirsdag den 15. januar:
Halfdan Olesen, tidl. folkeskoleog Rudolf Steinerlærer: Selma
Lagerlöfs opvækst og hendes
fortælling Skiftningen.
Tirsdag den 19. februar:
Jørgen Bækgaard Thomsen: Min
tid som præst i Israel – og måske
lidt om deltagelse i de nyeste udgravninger i Jerusalem.
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Hold øje med
Sogneindsamling Søndag den 10. marts kl. 10.00

Hvert år deltager Fredenskirken i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling, hvor tusinde af frivillige 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!
Sæt kryds i kalenderen den 10. marts, mellem 11.30 - 15.00
og meld dig som indsamler til Christina Lund:
www.fredenskirken.dk / 8614 2113

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

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 3. marts
kl. 10.00
Velkommen til en
festlig søndag i kirken
med familiegudstjeneste,
hvor vi inviterer alle til at være med – store og små, udklædte og
ikke-udklædte. Bagefter har FDF sørget for, at vi kan slå katten af
tønden og spise fastelavnsboller. Det er alt sammen gratis, og der er
en overraskelse til den bedste og sjoveste udklædte.

Filmaften

Onsdag den 6. marts
kl. 19.00
Hold øje med hjemmesiden
for titel på den viste film.
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Musical

Kaptajn Noah og hans flydende dyreark
Lørdag den 16. marts kl. 16.00
Tekst og musik: Michael Flanders og Joseph Horovitz.
Medvirkende:
Jesper Brun-Jensen (operasanger, bas) som Noah,
Fredenskirkens Spire- og Junior- og Pigekor.
Samt Niels Nørager (klaver), Henrik Jensen (trommer)
og Jakob Panduro (kontrabas).
Vi ser frem til at glæde både børn og voksne med denne
søde og sjove fortælling om Noah, hans familie og
selvfølgelig alle dyrene – en af Bibelens bedste fortællinger!
Og så ER det jo spændende, om vi kan få regnbuen ind i
Fredenskirken? Kom og oplev en rørende, sød og sjov f
ortælling med musik for HELE familien.
Der er fri entré.
Har du lyst til at være med - enten på scenen eller bag ved
kulisserne – uanset alder og færdigheder, kan du ”hoppe
med om bord” – kontakt korleder/organist: Anne Lise.

Kontakt:
Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk

FRAGMENTER:

Rikke Stenholt

”Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.”

Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/21221384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.

DDS 552:
”Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet”
vers 3.

•
”Som et strejf af en dråbe
fik vi lov til at håbe
på de ting
som skal komme
før end livet er omme”

Fernisering og Udvidet kirkekaffe
ved Rikke Steenholt
Vi har fornøjelsen af at have besøg af glaskunstner Rikke Steenholt
hele to gange i løbet af februar måned.
• Første gang søndag den 3. februar kl. 10.00, hvor der er fernisering på hendes udstilling, som kan ses i Glasgangen frem til 8. marts.

•

• Og anden gang søndag den 24. februar kl. 10.00, hvor vi har
inviteret Rikke til Udvidet kirkekaffe til en snak om inspiration og
kunst i kirken.

”Jeg er opstandelsen
og livet;
den, der tror på mig,
skal leve,
om han end dør.
Og enhver, som lever
og tror på mig,
skal aldrig i evighed dø”

Rikke Steenholt har glaspusteri og værksted i det centrale Aarhus,
hvor varmt glas lejlighedsvis kombineres med ædelmetaller. Om
udstillingen fortæller Rikke selv: ”Glas er et utrolig smukt og udfordrende materiale. Det er mig en daglig glæde at forme det varme
glas til sarte blanke og lysreflekterende værker, men jeg fascineres i
stigende grad af også at vise det rå udtryk, materialet kan have, når
det bearbejdes i store massive støbte emner. Lyset spiller en central
rolle i alle mine værker – direkte såvel som indirekte”.

Kim Larsen 1945-2018

Johannesevangeliet 11,25

Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16

På udstillingen vises værker tiltænkt kirkerummet.

Sognepræst
Per Thomsen
Tlf. 2122 0162
peth@km.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 som oftes 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 december 2018 – januar/februar 2019
Søndag d. 13 januar (1. s. e. h3k)
10.00: Per Thomsen

Onsdag d. 5. december
18.00: Jacob Holm
Børnegudstjeneste og risengrød

Søndag d. 20. januar (2. s. e. h3k)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 9. december (2. s. i advent)
10.00: Per Thomsen H

Torsdag d. 24. januar
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 16. december (3. s. i advent)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 27. januar (3. s. e. h3k)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 23. december (4. s. i advent)
10.00: Per Thomsen H
Vi synger julen ind

Søndag d. 3. februar (4. s. e. h3k)
10.00: Jacob Holm

Mandag d. 24. december (juleaften)
10.30: Jacob Holm – Julegudstjeneste
på Lokalcenter Rosenvang
11.00: Per Thomsen – Børnegudstjeneste
13.00: Jacob Holm
14.30: Per Thomsen
16.00: Jacob Holm

Tirsdag d. 5. februar (lysmesse)
19.00: Jacob Holm

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang
Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej,
men er åbne for alle. Gudstjenesterne
finder sted i dagligstuen på plejehjemmet
Vidtskuevej 6 – følgende tirsdage kl. 10.15:
			
11. december: Jacob Holm
Adventsgudstjeneste i kirken
24. december: Jacob Holm – OBS kl. 10.30
8. januar:

Per Thomsen

22. januar:

Jacob Holm – altergang

5. februar:

Jacob Holm

19. februar:

Per Thomsen

Søndag d. 10. februar (sidste s. e. h3k)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 17. februar (septuagesima)
10.00: Jacob Holm

Kirkebil

Onsdag d. 26. december (2. juledag)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 3. marts (fastelavn)
10.00: Per Thomsen
Familiegudstjeneste og tøndeslagning

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. december (julesøndag)
10.00: Per Thonsen

H Tilbud om børnepasning
under prædiken.

Fredens sogns kirkeblad

Tirsdag d. 25. december (juledag)
10.00: Per Thomsen

Mandag d. 31. december (nytårsaften)
15.00: Jacob Holm
Søndag d. 6. januar (helligtrekonger)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Konfirmandforældremøde
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Søndag d. 24. februar (seksagesima)
10.00: Per Thomsen
Udvidet kirkekaffe med Rikke Stenholt

BEMÆRK: I løbet af det kommende år
vil vi opleve små ændringer i højmessens
liturgi (forløb og ritualer). Menighedsråd
og præster ønsker at afprøve forskellige
muligheder. Den nye liturgi er sat ind
kirkens salmebøger.

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2019.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er fredag d. 4. januar 2019.
Forsidefoto: Bjarne Lorenzen hilser på en af de
seks små nye ”medarbejdere” på kirkegården.
Fotograf: Anne Kathrine Vestergaard.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 2. december (1. s. i advent)
10.00: Jacob Holm H

