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Temanummer:

Nadver

I dette nummer af kirkebladet sætter
vi fokus på altergang og nadver
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Mad er mere end mad
”Åh, jeg er så glad for mad” – sådan synger Asterix og Obelix i filmen ”Asterix og
Cleopatra”. Det er maden som livgiver og
som grund til glæde, der lovprises på alle
måder. Eller som Asterix synger: ”Er man
bare mæt, går det hele let.” Så simpelt er
det nu ikke altid, men ingen tvivl om, at
maden er en livsnødvendighed. Uden mad
og drikke dur helten ikke, som vi siger det.
”Herren som skabte alt på jord, skabte vel
også dette bord.” Sådan sang Poul Bundgaard i operetten Farinelli, hvor lovprisningen af bordets glæder bruges i et større spil
om intriger, magt og kærlighed.
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Karen Blixen skrev ”Babettes gæstebud”
om den franske kokkepige, der gør maden
til mere end mad. Hendes kogekunst er
netop en kunst, der både kan lukke lukkede sind op, mægle mellem fjender og få
kærlighed til at blomstre.
Scenerne fra Asterix, Farinelli og Babettes
gæstebud viser, at mad meget ofte er meget
mere end et spørgsmål om den livsnødvendige næring. Selvfølgelig skal vi spise for at
overleve, men på rigtig mange måder er der
meget mere på færde end blot kalorierne og
kulhydraterne.

Hver gang familien samles om aftensbordet
for at spise sammen, så er formålet heller
ikke altid bare at blive mæt. Når man spiser sammen, er det også en markering af,
at alle omkring bordet hører sammen – er
med i et fællesskab. De spiser sammen og
er derfor i en vis forstand sammenspiste. Et
udtryk, der blot betyder, at nogen har noget
sammen. Når vi i familien vil fejre noget,
er måltidet næsten altid noget helt centralt.
Vi gør noget særligt ud af det, hvad enten
vi er kongelige og inviterer flere hundrede
mennesker til en nytårskur, eller vi blot er
fire venner, der fejrer fødselsdag eller nytår
sammen.

Nadvermåltidet
Når vi mødes til gudstjeneste, så er maden også helt central. Nadvermåltidet er
ikke rigt på kalorier og kulhydrater, men
til gengæld på betydning. Ordet nadver er
et gammelt dansk ord, som betyder aftensmåltid. Gudstjenestens nadvermåltid har
fået sit danske navn, fordi oprindelsen til
det findes i det sidste måltid, Jesus spiste
sammen med sine disciple skærtorsdag aften. Jesus bad denne aften sine disciple om
at bryde brødet og drikke vinen til minde
om Ham og til markering af deres ”sammenspisthed” med Ham, hver gang de kom
sammen i Hans navn. Det udviklede sig
gennem tiden til at blive det rituelle nadvermåltid, vi kender fra vores gudstjeneste.

Nadvermåltidet er et
påskemåltid
Måltidet skærtorsdag aften var ikke et almindeligt aftensmåltid mellem venner. Det
var det særlige påskemåltid, som alle jøder
spiste hvert år til minde om dengang, Moses førte israelitterne ud af fangenskabet i
Ægypten. Det jødiske påskemåltid består af
stegt lam, usyret brød og bitre urter, sådan
som Moses havde befalet jøderne at forberede det, aftenen inden deres udrejse. Desuden havde han påbudt dem, at de skulle
smøre noget af blodet fra det lam, de havde
slagtet, på dørstolperne til deres huse. De
huse med lammeblod på dørstolperne ville
dødens engel gå forbi. Ordet påske stammer fra det hebræiske ord for at gå forbi.
I påskemåltidet skærtorsdag aften blander
traditionerne sig, når Jesus siger, at dette
brød er mit legeme, og denne vin er mit
blod. Jesus gør så at sige sig selv til det påskelam, der får dødens engel til at gå forbi.
Det blev virkelighed, da han påskemorgen
stod op af graven. Døden var overvundet,
gået forbi. Det var blevet påske på ny.
Alt dette ligger der i den kristne menigheds
nadverfejring, og derfor gør vi også altid
noget særligt ud af nadverfejringen skærtorsdag aften i kirken. Med spisning af
lam, brød og urter prøver vi at holde fast
i nadvermåltidets/påskemåltidets mange
betydninger.
Påsken er nær, og derfor omhandler dette
kirkeblad nadveren og prøver at beskrive
nogle af nadverens mange betydninger og
traditioner.
PT

Tænd et lys
og bed en bøn!
Kalken med Ordet
sættes på bordet
brødstumper dyppes så let deri
havet forstummer
midt mellem gummer
der trængte til en Kristussti.
Kalken vil tvætte
indenbordstrætte
hér har vi dannet et alterhegn
alle de svage
sorger må plage
går hjem igennem fosforregn.
Døde, der hviler
træer og biler
rødmer i blæsten som pælerod
natten vil skue
op i en bue
vi løfter himlens søjleblod.
Vinen og brødet
sejler i kødet
hjertet slår fastere nu end før
cirklen alene
gjorde os rene
da står vi ved din palmedør.
Simon Grotrian 2017, salme nr. 847 i ”100 salmer”
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Alle kan drikke druesaft

Præster og menighedsråd har i fællesskab besluttet, at der
i en prøveperiode til sept. 2019 skænkes god druesaft frem
for vin under nadveren i Fredenskirken. Baggrunden er, at
børn ofte ikke kan lide vin, og nogle voksne ikke kan tåle
den. Alle kan drikke saft.

Vox
Pop
Vox Pop
Vi har stillet medlemmer af menigheden to spørgsmål:
1) Hvornår var du sidst til nadver? 2) Hvorfor går du til nadver?
Læs deres svar her:

Oliver Letager:

– Jeg var til nadver i søndags.
– Jeg går til nadver for at blive konfirmeret og
få et kryds for at have været til gudstjeneste.

Mads-Emil Stilling:

– I starten af november var det vist, søndagen
inden jeg skulle på ferie.
– Det gør jeg for at blive konfirmeret. Det er
sjovt, man lærer meget om kristendommen,
Gud og Jesus.

Vivian Skafte:

– Jeg var sidst til nadver i søndags.
– Jeg går til nadver for at få ro i sjælen.
Det giver en dejlig ro, man får en indre ro.

Jan Rasmussen:

– For 1 ½ uge siden, første søndag i advent.
– Nadver er for mig en helt særlig stund, hvor
man samles til et fælles måltid, hvor man ikke
kommunikerer sammen. For mig en stund,
hvor jeg kan fokusere på tanker omkring
syndsforladelse, tænke over de tanker og handlinger jeg fortryder og bede Gud om forladelse.
Det er en vigtig stund, hvor jeg føler mig tæt
på Gud og menigheden, fællesskabet omkring
bordet. Jeg har også en taknemmelighed, jeg
efterlades med en glæde og lettelse.
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En nadver jeg aldrig glemmer
De fleste har nok deres første oplevelser med nadver som børn.
Sådan har jeg det i hvert fald. Engang besøgte jeg min ven i Søborg
i en ferie. Om søndagen skulle vi i kirke, og jeg fik krampe i benet
under nadveren. Jeg bed smerten i mig, lod som ingenting, men
kunne godt mærke de andres undrende blikke på det let sitrende
ben. Den nadver glemmer jeg aldrig.
En anden gang, nu som voksen, var jeg i Tel Aviv. Det var en lørdag
– jødernes helligdag – og alt var lukket. En strid blæst for gennem
byens gader. Gaderne var tomme, men jeg var ude, og satte mig ind
i en kirke for at hvile benene. En mikroskopisk menighed på fem
etiopere gik nu i gang med gudstjenesten. Jeg blev siddende og deltog, også i nadveren, og mærkede fællesskabet med andre i et for os
fremmedartet land. Den nadver glemmer jeg heller aldrig.
En tredje nadver, jeg heller ikke glemmer, er fra bøgernes verden.
I den danske forfatter Jens Smærup Sørensens roman ”Feriebørn”
er en tidligere landmand blevet præst. Fortiden fornægter sig ikke.
Når menigheden kommer til alters tænker den tidligere landmand,
at kirkegængerne er som smågrise, der møver sig på plads foran
ædetruget, mens landmanden/præsten deler mad ud. Den nadver
– fra fantasiens og romanernes verden – glemmer jeg heller aldrig.

Men så er det også slut. Alle andre nadveroplevelser har jeg glemt.
Pist væk fra erindringen. Og jeg tænker, om der er en pointe med
dét? De nadveroplevelser jeg husker – fra Søborg, Tel Aviv og en bog
– skiller sig ud ved ikke rigtig at handle om det centrale: nadveren.
De er alle en slags udenomsoplevelser. Man husker jo som regel
det påfaldende, dét, der skiller sig ud. En helt normal altergang er
til gengæld upåfaldende. Den samme søndag efter søndag. Kedelig
gentagelse.
Sådan ser det i hvert fald ud. Men med årene er jeg blevet mere og
mere glad for gentagelsen. Det upåfaldende. Der er en glæde ved, at
noget altid er det samme. Og en trøst i, at man ikke er alene. Millioner af kristne over hele verden gør hver søndag det samme. Kort
sagt er det vigtigste ved nadveren usynligt. Syndernes forladelse kan
man ikke se.
Så den nadver, jeg aldrig glemmer – det, som denne lille tekst skal
handle om – er på en måde den nadver, jeg altid glemmer: Den helt
almindelige upåfaldende gentagelse om søndagen, når man går til
alters. Den lagrer sig ikke i hukommelsen og er glemt, når man har
været der. For så er man blevet sat fri og kan gå ud af kirken og leve
sit liv med andre mennesker.
Michael Bach Henriksen
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Nadverens betydning – ultrakort
Ordet nadver betyder måltid i to grundbetydninger: et almindeligt aftensmåltid og Jesu sidste
måltid med disciplene skærtorsdag, hvor Jesus
indstifter nadveren, og måltidet bliver et helligt
sakramente. Når nadveren i dag indstiftes ved
at gentage Jesu indstiftelsesord, så genopføres
nadveren som et helligt måltid.
Brødet brydes
– dette er Jesu Kristi legeme
Når brødet brydes, så symboliseres splittelsen
mellem mennesker og mellem mennesker og
Gud. Jesu liv ”brydes itu” og gives til føde til
liv for mennesker. Brødet og ordene bliver et
tegn på, at mennesker har del i Jesu liv, et forsonende liv, der heler splittelsen. Det kaldes også
syndernes forladelse.
Blod bliver til liv
– dette er Jesu Kristi blod
På Jesu tid blev blodet i kroppen opfattet som
det mest livagtige, man kunne forestille sig. For
en generation siden kunne tætte venner ”blande
blod” som et tegn på forening og skæbnefællesskab. I nadveren ”blandes blod” med Jesu blod,
mennesket får del i hans liv og opstandelse,
både her og nu og hisset.
Fællesskabet af levende og døde
Knæfaldet er i de fleste kirker en halvcirkel, hvilket symboliserer, at nadverfællesskabet rummer
både levende og døde; både rummer en synlig
kreds af mennesker og usynligt alle, der hører
Kristus til.
Mindemåltid
– gør dette til min ihukommelse!
I nadveren mindes Jesu liv og budskab, hans liv
og opstandelse. Det sker under påkaldelsen af
helligåndens nærvær i skikkelse af fællesskabet,
brødet og druesaften.

6

Måltid med saft og kraft
I salmerne sættes ofte ord på dåbens og nadverens gave, at mennesket får del i Guds liv og
kraft. I salmen ”Kærligheds og sandheds ånd”
hedder det f.eks.: I det store sjælebad og i hjertets drik og mad du er Guddoms-kraften; i hver
gren og i hver kvist på det sande vintræ, Krist, du
er levesaften. (DDS 292 vers 3).
Gudsrigets måltid
– syndernes forladelse og himmelkig
Måltidet peger ikke blot bagud, men også på
her og nu, idet den fælles spisen og drikken er
et tegn på forsoning. Fællesskabet lever af Jesu
tilgivelse, syndernes forladelse, der skænkes
modtageren ved Helligåndens kraft. Endelig
peger måltidet fremad. Det er et smugkik ind i
Himlen, gudsrigets komme i Kristus tages lidt på
forskud. I Det Nye Testamente bruges ofte brylluppet, kærlighedens og foreningens fest, som
et ufuldendt glimt af gudsriget i menneskers erfaringsverden.
Stående eller knælende modtagelse af nadver
Brødet og druesaften modtages på forskellige
måder i Fredenskirken, alt efter hvor mange der
er i kirke:
1. Knælende: I gammel tid knælede man ved
sengen for at bede. I dag knæler vi i hengivelse
og ærefrygt, når f.eks. manden frier til sin kommende hustru. Over for dét, der er så stort og
herligt, at ingen ord kan rumme det, må der
knæles. Deltageren knæler på knæfaldet, modtager brødet og druesaften og finder først sin plads
efter en opbyggelig sætning til at tage med sig
(”Bortsendelsesord”).
2. Kontinuerlig: Her knæler man, når man modtager brødet og druesaften og finder så straks
sin plads igen.
3. Stående: Her dyppes brødet i druesaften. Man
spiser det stående og finder straks sin plads.

En tallerken med brød – disken

Fra gammel tid er nadveren forstået som en
fejring. Ligesom vi dækker fint op med tallerkner og sølvtøj, når der er fest, sådan er
det også i kirken, hvor kalk, disk og bægre
kan være af sølv. Disken er den tallerken,
som brødet – de såkaldte oblater – ligger på.

I Fredenskirken er disken af sølv med et ANAGRAM i midten, som er et slags hemmeligt
tegn, der skal understrege, at nadveren er et
mysterium, hvis betydning aldrig kan udtømmes af ord, men dog kan åbnes af enkelte
ord. Anagrammet er en figur, som anskueliggør indhold og betydning. Figuren består af
bogstaverne IHS, der smukt væver sig ind i
hinanden, men dog kan skelnes fra hinanden
med øjet, men ikke skilles ad for troen. H står
for Hominae, I for Iesu, S for salvator, hvilket
er latin og betyder Jesus, Menneskets Frelser.
Et ANAGRAM er et ord eller en sætning, som
er dannet ved omflytning af et andet ords
bogstaver; typisk således at en ny betydning
opstår.

Usyret brød
blev til små oblater

I Fredenskirken er der
tradition for at spise et
påskemåltid sammen
skærtorsdag aften.
Der dækkes op i kirken
og alle er velkomne.
Mere info s.12 og bagsiden.

Når vi deltager i gudstjenestens nadver, får vi sammen med vinen
(druesaft) et lile hvidt brød, som kaldes en oblat – og kigger vi
godt efter, kan vi se et fint præg med et krucifiks, Jesus på korset. Hvis vi skulle gøre, som Jesus og disciplene gjorde den første
skærtorsdag, så skulle vi spise rigtigt brød bagt uden gær. Men
det ændrede kirken af praktiske grunde allerede i 1100-tallet, hvor
man gik over til at bruge oblater lavet af kun mel og vand. Oblatens
møntfacon skulle symbolisere, at den var en slags ”løsepenge” for
menneskenes synder.
Men hvor kommer de små oblater så fra? I Danmark kommer stort set alle de oblater, som
bruges i Folkekirken, fra ét eneste bageri, nemlig Diakonissestiftelsens bageri i København.
Her er der blevet bagt alterbrød lige siden 1877. Det kan du læse mere om på:
www.diakonissestiftelsen.dk/koeb-alterbroed
Se også denne artikel:
https://kirkenikbh.dk/nyheder/fotoreportage-alterbroed-bliver-til-paa-peter-bangs-vej
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Kom med til
Himmelske Dage på Heden
30. maj – 2. juni i Herning: En blanding af et kirkeligt folkemøde og en kirkelig festival med gudstjenester, koncerter, debatmøder, byvandringer i en spændende smeltedigel af kirke, samfund
og kultur. Det er den vision, lokalkomitéen i Herning arbejder frem
mod. Og vi glæder os til at få besøg fra hele landet her i Midtjylland
i Kristihimmelfartsferien 2019.

Fredenskirkens fællesskab Himmelske aftner
planlægger en tur til Himmelske Dage på
Heden. Kontakt Søren Christian Madsen på
tlf. 2552 0400 hvis du vil høre mere om turen.
musik, humor, kultur og fest og er et element i alle aspekter af

Vision: Tro er en mangfoldig størrelse, som det enkelte menneske tilværelsen.
og den enkelte kirke bærer med sig på sin egen måde, men også som
det udgangspunkt medmennesket og verden mødes ud fra. Tro kan
vi hvile i, tro kan vi gøre, tro kan vi leve og tro kan vi dele.
Samfund er både små og store, fra villavejen til nationen og verden.
De kan være formelle og uformelle, men vi eksister som mennesker
altid i samfund. Derfor påvirker samfundet kirkens dagsorden og
kirken samfundets dagsorden – derfor ønsker vi at møde, engagere
og udfordre hinanden.
Folkelighed er først og fremmest en invitation til liv, til fællesskab,
til samtale, til det vi deler og identificerer os med. Den udleves i
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Aktiviteter i City – Fest i Boxen: Vi drømmer om at fylde
torve, pladser, kirker og bygninger i Herning City med debatlyst
om aktuelle temaer for både samfund og kirke, spirituelle andagter,
folkelige gudstjenester og begejstrende koncerter. Vi arbejder stærkt
på en stor festaften i Jyske Bank Boxen, en fest der i kraft af sit program henvender sig til alle uanset kirkeligt kendskab og er både for
lokale midtjyder og gæster. Aftenen vil være fyldt med appellerende
musik og inspirerende talere. Læs mere om Himmelske Dage på
hjemmesiden: www.himmelskedage.dk

DropInDåb
I Den danske Folkekirke er det aldrig for sent at blive døbt. Derfor
er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb. Der
inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og planlægning af stor fest. Man kan komme når som helst
i det tidsrum kirken er åben. Alle er velkomne, børn som voksne,
også selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at have
gæster med, men man kan også komme alene – så sørger kirken for
at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed.
Når man møder op, får man en kort samtale med en præst, og
bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben foregår, helt som vi plejer,
bare uden tilmelding. Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter
bydes på en forfriskning og en dåbsgave, som kan hjælpe med at

folde dåbens betydning ud, fx en salmebog, en bibel eller en genfortælling af Bibelen.
Det eneste, der skal medbringes, er gyldig billedlegitimation. Børn
under 18 år skal have forældre eller værge med.

Datoer for DropInDåb i Aarhus stift:
2. februar kl. 11-16: Skt. Johannes Kirke,
Peter Sabroes Gade 20, 8000 Aarhus C
29. marts kl. 16-19: Fredenskirken,
Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby
6. april kl. 14-17:

Tranebjerg Kirke,
Tingvej 2 – Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDENSKIRKEN

d
Klip uem
og g

marts/april/maj 2019

MARTS
MARTS
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskredsen.
1. kl. 19.30:
Himmelske aftner: ”Tage Skou-Hansens forfatterskab v/ Kjeld Holm, biskop emeritus.
6. kl. 19.00:
Filmaften.
10. kl. 10.00:
Højmesse og Sogneindsamling.
16. kl. 16.00: Musical: ”Kaptajn Noa og ...”.
19. kl. 14.30: Tirsdagstræf ”Fra Skokæde til Kirkens
Korshær” v/ Niels Otto Maibom.
19. kl. 19.00: Sysseltinget.
21. kl. 14.15: Litteraturkreds: ”Vildanden” af Henrik Ibsen.
24. kl. 10.00: Højmesse og udvidet kirkekaffe
v/ Henrik Wigh Poulsen.
25. kl. 10.00: Højskolen i kirken ”Altid allerede elsket
– set fra sidelinjen” v/ Helle Skaarup,
forstander Løgumkloster Refugium.
28. kl. 19.30: Himmelske aftener, ”Dokken – hvad er det
folkelige perspektiv og tanken bag huset?”
v/ Lise Kloster Gram.
29. kl. 16-19: DropInDåb i Fredenskirken.
29. kl. 19.30: Fredagsforum: “Diakoni i Danmark”
v/ Bodil Lodberg ph.d.
APRIL
APRIL
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskredsen.
2. kl. 10.00:
Babysalmesang begynder.
5. kl. 17.30:
Fredagsfamilien: ”Brætspilsaften”.
10. kl. 19.00: Påskekoncert med Fredens Folkekor.
10. kl. 19.00: Sysseltinget.
16. kl. 14.30: Tirsdagstræf: ”Medlemmer af Aarhus 		
Viseklub optræder” v/ Helge Lund.
25. kl. 14.15: Litteraturkreds: ”Øen under havet”
af Isabel Allende.
MAJ
MAJ

Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskredsen.
3. kl. 19.30:
Fredagsforum: ”Tilgivelse i litteraturen”
v/ Svend Erik Larsen, tidl. profes. AU
10. kl. 17.30: Fredagsfamilien: ”Orienteringsløb i skoven”.
15. kl. 19.00: Forårskoncert.
21. kl. 10.00:
Heldagsudflugt med Tirsdagstræf.
23. kl. 14.15: Litteraturkreds: “Champagnepigen”
af Leonora Christina Skov.
31. Dagtur. Himmelske aftner, ”Folkekirkemødet i Herning”.
Se gudstjenesteoversigt på bagsiden / se også www.fredenskirken.dk
Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
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Mest for børnefamilier
Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 3. marts kl. 10.00
Velkommen til en festlig søndag i Fredenskirken. Vi begynder med en familiegudstjeneste,
hvor alle inviteres til at være
med – store og små, udklædte
og ikke-udklædte. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden
sammen med FDF’erne, og vi
slutter dagen med fastelavnsboller og præmier til de sjovest
udklædte.

Stjernestunder
for de yngste

Onsdag d. 20. marts kl. 17.00
En stjernestund i kirken, som vi
fylder ud med salmer med tegn
og med sæbebobler, lystænding
og en ultra kort fortælling.

Stjernestunder henvender sig
især til småbørns-familier, som
har børn i alderen 0-4 år, men
hele familien er velkommen.
Næste Stjernestund er tirsdag d.
4. juni (bemærk ændring af tidl.
annonceret dato).

Babysalmesang

Nye hold begynder tirsdag d.
2. april. Læs mere på kirkens
hjemmeside, hvor der også er
tilmelding.

Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 3. april kl. 18.00
Vi fortæller om Jesus, der vasker
Peters fødder – en fortælling om
at have lod og del i påsken. Juniorkoret deltager, og bagefter er
der spaghetti og kødsovs til alle.

Musik i Fredenskirken
Kirke-musicalen

”Kaptajn Noah - og hans flydende dyreark”

- Tekst og musik: Michael Flanders og Joseph Horovitz
Lørdag d. 16. marts kl. 15.00
Medvirkende: Jesper Brun-Jensen (operasanger, bas) som Noah,
Fredenskirkens Spire- og Juniorkor som folket/dyr – godt bakket op
af Fredens Pigekor. Niels Nørager, klaver, Jakob Panduro, kontrabas
og Henrik Nielsen, trommer, akkompagnerer musikken, der er fuld
af skønne tekster og herlige rytmer. Alt sammen foregår i ”takt og
tone” med Anne Lise Quorning ved roret.
Det er nu 2. gang vi kaster os ud i 40 dages regn med Noah og alle
dyrene! Vi ser frem til at glæde både børn og voksne med denne
søde og sjove fortælling om Noah, hans familie og selvfølgelig alle
dyrene... og så er det jo spændende, om vi kan få regnbuen ind i
Fredenskirken? Har du lyst til at være med, enten på scenen, eller
bag ved kulisserne? Uanset alder og færdigheder kan du stadig nå at
”hoppe om bord”! Kom og oplev en rørende, sød og sjov fortælling
med musik for HELE familien. Der er fri entré.

Vi synger påsken frem

Onsdag d. 10. april kl. 19.00-20.30
En sangaften i godt selskab med Fredens Folkekor, som synger påsken frem med nye påskesalmer.
Fredenskirken har indkøbt nye salmebøger: ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen”. Denne aften vil vi sammen finde og synge nye salmer
i de nye samlinger – salmer, der udfordrer vore stemmer og tanker.
Fredens Folkekor synger for og med – og de fremmødte kan glæde
sig til at høre Folkekoret synge noget af den dejlige musik, koret har
arbejdet med i forårssæsonen. Efter vi har sunget, byder Fredenskirken på en forfriskning. Der er fri entré.

Forårskoncert

Onsdag d. 15. maj kl. 19.00
Sangglæde og varme stråler langt ud i sognet hver gang korene deltager i kirkens tjenester, koncerter og arrangementer. Forårskoncerten er ingen undtagelse – tværtimod! Kom og hør Spire-, Junior- og
Pigekor for FULD musik lovsynge foråret og sangen. Gratis entré.
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Fællesskaber i Fredenskirken

Påsken i Fredenskirken

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.

Hvert enkelt menneskes liv er en fortælling værd. Hvad et menneske har erfaret og oplevet livet igennem, fortæller både om det
enkelte menneske og om menneskers liv med hinanden. Gennem
alle vores unikke og spændende fortællinger vi bliver klogere på,
hvad det vil sige at være menneske. Derfor er vigtigt at fortælle
historierne og fæstne sig ved deres betydning. Således er det også
vigtigt at fortælle alle historierne om, hvad der skete i den påske,
hvor Jesus døde og opstod. Påskens fortællinger om Jesus fra
Nazaret er ikke kun historier om noget, der skete engang – det
er også fortællinger, der føjer sig ind i vores aktuelle virkelighed.

Tirsdagstræf

hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 19. marts:
Niels Otto Maibom: Fra skokæde
til Kirkens Korshær.
		
Tirsdag d. 16. april:
Helge Lund: Medlemmer af
Aarhus Viseklub optræder.
Tirsdag d. 14. maj:
Heldagsudflugt kl. 10.00 til ca.
kl. 17.00. Tilmelding senest d. 7.
maj på tlf. 8614 2113.
Program og pris oplyses senere
på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 5. marts
Tirsdag d. 2. april
Torsdag d. 2. maj
Alle møder er offentlige
og foregår hver gang kl.
19.00 i kirkens lokaler.
Dagsorden for møderne
kan ses i våbenhuset en
uge forinden.

Tjek
www.fredenskirken.dk
og se programmer for:

Håndarbejdskredsen
mødes onsdage kl. 14.30
Fredagsforum
hver gang kl. 19.30
Litteraturkreds
hver gang kl. 14.15
Himmelske aftner
Fredagsfamilien
Sysseltinget
BroderiSkabet

Konstituering af
menighedsråd

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

Overskud fra Basar 2018

Basaren gav et overskud på 100.046 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.

12

Palmesøndag fortælles der om Jesu festlige indtog i Jerusa-

lem. Der fortælles også om, at misundelse, ondskab og magtsyge
lurer under den festlige overflade. Også i dag trues det gode liv
af misundelse, ondskab og magtsyge. Palmesøndag lyder opfordringen derfor til os om at holde fast i det gode, i livsglæden og
fællesskabet, for på den måde at tale alt det onde midt imod.
Palmesøndag fejres med en familiegudstjeneste, hvor påskens
afgørende begivenheder fortælles i ”børnehøjde”.

Skærtorsdag lytter vi til fortællingen om den sidste nadver;

Jesu fejring af påskemåltidet sammen med sine disciple. Med
påskemåltidet fejres den historiske begivenhed, at Gud hjalp sit
folk ud af slaveri i Ægypten. Skærtorsdag hører vi også om svig
og svigt, om Judas, der forrådte Jesus og om Peter, der fornægtede Ham. Men først og fremmest er skærtorsdags fortælling et
udtryk for, at tilgivelsen altid er en mulighed uanset alle vores
menneskelige fejl og svigt.
Skærtorsdag fejres med en nadvergudstjeneste i Fredenskirken
kl. 18.00, hvor vi sammen spiser lammesteg og bitre urter og
genfortæller den livsbekræftende historie.

4. maj gudstjeneste

Højskolen i kirken

Langfredag hører vi om Jesu lidelse og død, men også, at

Lørdag d. 4. maj kl. 19.00
Der er stadig brug for, at vi
mindes det frihedsbudskab,
som lød den 4. maj efter
flere mørke år over Europa.
Hjemmeværnets Musikkorps Århus og Fredens
Pigekor medvirker ved
aftenens stemningsfulde
gudstjeneste.

Påskedag står Jesus op fra de døde, møder sine disciple og

Konfirmationer 27. april kl. 9.00 og 11.00

selvom Jesus på korset råbte ”Min Gud, min Gud hvorfor har du
forladt mig?”, så var han ikke Gudsforladt. Der findes ikke nogen
let vej til at håndtere lidelse, sorg, smerte og død – hverken for os
eller for Jesus den allerførste langfredag. Derfor er der heller ikke
nogen livsbekræftende afslutning på fortællingen langfredag.
Langfredag er alterlysene slukkede. Men håbet, kærligheden og
Gudsnærværet midt i mørket, markeres med en rosenkrans omkring det sorte kors på altervæggen. Fredens kantori og -pigekor synger med menigheden uden orgelakkompagnement.
siger til dem, at enhver, som holder sig til Ham, får del i opstandelsens under – lidelse og død ikke er det sidste og ultimative,
der er at sige om menneskelivet. Det er dét, vi husker og trøstes
ved, når vi ved hver eneste begravelse eller bisættelser siger: ”Af
jorden skal du igen opstå.”
Opstandelsens glædelige budskab får frit løb i ord og musik
ved denne særlige festgudstjeneste.

Anden påskedag møder vi fortællingen om de to disciple

på vej til Emmaus – disciple i sorg og fortvivlelse, der bliver mødt
af håb og nærvær. Det er en fortælling om, at lyset altid sejrer
over mørket. Lyset er i denne fortælling den opstandne Kristus,
der fra at have været fraværende pludselig bliver nærværende –
og i mødet bliver sorg til glæde vendt.
Anden påskedag fejrer vi, at den opstandne Jesus fortsat er
nærværende hos os som den, der kan tænde lys i vores menneskelige mørke.
Per Thomsen

Mandag
d. 25. marts
kl. 10.00-12.00
Helle Skaarup,
forstander
Løgumkloster
Refugium:
”Altid allerede
elsket – set fra
sidelinjen”.

Vi glæder os som altid til en festlig dag med konfirmanderne

Hold øje med...
Fredenskirkens fødselsdag

søndag d. 2. juni kl. 10.00. Med kirkefrokost og kagemand.

Sommerkoncert med Fredens Gospelkor
mandag d. 3. juni kl. 19.30.

Pinsevandring

søndag d. 9. juni kl. 6.30. Vi mødes ved Stavkirken ved Moesgaard og vandrer gennem skov og strand til Fredenskirken.

Sogneindsamling søndag d. 10. marts kl. 10.00
Hvert år deltager Fredenskirken i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende indsamling, hvor tusindvis 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! Meld dig som frivillig
indsamler hos Christina Lund:

cpl@km.dk / 60 10 36 35
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Udvidet kirkekaffe

Søndag d. 24. marts kl. 10.00
Henrik Wigh-Poulsen
Mød biskop over Århus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, der vil fortælle
om, hvad der rører sig i Folkekirken, hvor kirke og kommune finder
nye veje sammen. Senest er to store konferencer afholdt om det
sociale ansvar, som kirke og kommune har fælles. Efter et oplæg vil
der være rig mulighed for at stille spørgsmål direkte til biskoppen.

FRAGMENTER:
Fernisering v/Dorthe Tilma

Søndag d. 12. maj kl. 10.00
Jeg arbejder hovedsageligt med naturmaterialer indsamlet ved skov
og strand. Med materialet som inspirationskilde udforsker jeg dets
muligheder uden hensyn til brugsværdi. Værkerne fremstår med en
lethed og lyrisk følsomhed.
I mine værker benytter jeg mig af
min tilgang som både musiker og
flettemager – inspirationen går
begge veje. Det ene håndværk
smitter af på det andet, der dannes
en sammenhæng, som handler om struktur, linjer, form og rytme.

Filmaften ”Ida”,
instruktør Pawel Pawlikowski

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00
Indledning ved sognepræst Jacob Holm
I starten af 1960’erne er den 17-årige Anna er på vej til at blive nonne
i Polen. Lige inden hun afsiger løftet til den katolske kirke, løftes sløret for en familiehemmelighed, som trækker spor tilbage til besættelsestiden. Ida opsøger sin moster for at nå til klarhed.
En film om at leve i en broget verden; en intens, tyst og bevægende
film om sanselighed og kærlighed. Filmen rummer de store spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad betyder arv og miljø for, hvem jeg er blevet? Hvad er mit livs kald? Hvad er at være tro?
Alt sammen fortalt på beskedne 80 minutter og uden farver.

Anmelderne skriver:
”En sjæle-sønderrivende historie om identitet og tilgivelse” (Rasmus Brendstrup)
”Et æstetisk storværk” (Nanna Frank Rasmussen)
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”Når jeg drikker din
druesaft og spiser dit brød,
kan jeg mærke, at du gør
mig stærk og er med mig,
også når jeg er bange, og
mine kræfter er helt væk.
Tak for det”!
Del af en bøn fra bogen:
”Gud flyver forrest – håndbog i
børnegudstjenester”

•

”Når I kommer sammen,
er det ikke Herrens måltid,
I holder, for enhver tager
straks for sig af sin egen
mad, og én sulter, mens en
anden drikker sig beruset”.
Paulus’ første brev til
Korintherne, 11,20-22

•

”Befrier, som har vist os
at Gud er kærlighed
– tak, at du har bespist os
og givet os din fred!
Vi løb til alle sider,
nu viser du os vej,
nu er til alle tider
vi sammenspist med dig.”
Tredje vers af Hans Anker
Jørgensens ”Vort hjertes dybe
længsel”. Tillæg til DDS 1994
nr. 869

har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at
vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF
giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde
verden fra”.
Læs mere på: www.fdf.dk

Børn og unge
i Fredenskirken
I Fredenskirken har vi en lang tradition for samarbejde med forskellige børne- og ungdomsorganisationer, som hver uge mødes i kirkens lokaler.
FDF og KFUM-Spejderne har mødelokaler i kirkens kælder, hvor de laver forskellige aktiviteter,
når de ikke lige er udenfor eller er på weekendtur.
Fælles for begge organisationer er, at børnene
møder voksne mennesker med noget på hjerte –
voksne, som ikke tænker i præstationer og målsætninger, men som ser børnene som de hele
mennesker, de er. Med hver deres forskelligheder.
”I FDF møder vi børn og unge med
et kristent livs- og menneskesyn, der
viser, at vi som mennesker er skabt
til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Børn og unge møder
engagerede voksne, der har en holdning til livet.
Her er voksne med noget på hjerte.
FDF vil gerne inspirere børn til at tænke kreativt og
bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi
udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Mange
FDF’ere har fået stærke sociale kompetencer i FDF,

”KFUM-Spejdernes vision: Sammen
rykker vi verden – med vilje!
KFUM-Spejderne giver børn og unge
mod til sammen at tage ansvar for
en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for
flere børn og unge.
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt
over og anerkendt for at gøre en forskel.
Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og
unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne,
der har respekt for deres omverden og naturen”.
Læs mere på: www.kfumspejderne.dk
Lyder det som noget for dit barn? Eller som noget
du som forældre kunne tænke dig for dit barn?
Læs mere på kirkens hjemmeside, eller ring til en
af lederne og hør mere om, hvordan dit barn kan
blive en del af et større fællesskab i Fredenskirken.

Kontakt:
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 3077/2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
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 træffer bedst 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 marts/april/maj 2019
Søndag d. 3. marts (fastelavn)
10.00: Per Thomsen
Familiegudstjeneste og tøndeslagning

Mandag d. 22. april (2. påskedag)
10.00: Jacob Holm

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Søndag d. 10. marts (1. s. i fasten)
10.00: Peter Lodberg
Sogneindsamling

Lørdag d. 27. april
9.00: Jacob Holm
Konfirmation 7. A
11.00: Per Thomsen
Konfirmation 7. B

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:

Onsdag d. 20. marts
17.00: Per Thomsen
Stjernestund for de yngste
Søndag d. 24. marts (3. s. i fasten)
10.00: Henrik Wigh-Poulsen
Udvidet kirkekaffe med
biskop Henrik Wigh-Poulsen
Søndag d. 31. marts (midfaste)
10.00: Per Thomsen
Onsdag d. 3. april
18.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 28. april (1. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm

5. marts:

Jacob Holm – altergang

Lørdag d. 4. maj
19.00: Jacob Holm
4. maj gudstjeneste

2. april:

Jacob Holm

16. april:
		

Per Thomsen – påskegudstjeneste
i Fredenskirken.

Søndag d. 5. maj (2. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen

30. april:

Jacob Holm

14. maj:

Per Thomsen

Søndag d. 12. maj (3. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen
Fernisering på udstilling
v/ Dorthe Tilma

28. maj:

Jacob Holm – altergang

Fredag d. 17. maj (store bededag)
10.00: Jacob Holm

19. marts: Per Thomsen

Kirkebil

Søndag d. 7. april (Mariæ bebudelses dag)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 19. maj (4. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 14. april (palmesøndag)
10.00 Per Thomsen
Familiegudstjeneste

Søndag d. 26. maj (5. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm
Gospelkoret medvirker

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.

Torsdag d. 18. april (skærtorsdag)
18.00: Per Thomsen
Nadvergudstjeneste med spisning

Torsdag d. 30. maj (Kr.himmelfartsdag)
10.00: Per Thomsen

Fredens sogns kirkeblad

Fredag d. 19. april (langfredag)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 21. april (påskedag)
10.00: Per Thomsen
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Søndag d. 2. juni (6. s. e. påske)
10:00: Jacob Holm og Per Thomsen
Kirkens fødselsdag
med friluftsgudstjeneste og
kirkefrokost

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i maj 2019.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag d. 19. marts 2019.
Forsidefoto: Mosaikruden spejler sig i Fredenskirkens ”disk” til alterbrødet/oblaterne.
Fotograf: Leif Vestergaard.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 17. marts (2. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm

