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Temanummer:

Salmer

I Danmark har vi et helt særligt forhold
til vores salmer _ både de gamle og de
nye af slagsen. Læs mere inde i bladet...
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Sange, salmer og musik
Så syng da, Danmark,
lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Sådan hedder det i sidste strofe
af Kai Hoffmanns kendte sang:
Den danske sang er en ung
blond pige. Hjertesproget er vers
og sang. Det er noget helt centralt, at vi mennesker ikke kun
i vores danske kultur, men overalt i verden udtrykker os i musik
og sang.
Enhver kultur, tidsepoke og
hver generation har sin musikart og musikstil. Men uanset
hvor forskelligt det kan tage sig
ud – tænk blot på forskellene på
f. eks. afrikansk trommemusik,
Bachs orgelmusik eller moderne
rapmusik for blot at nævne nogle forskellige stilarter – så er der
alligevel altid det fælles, at musikken og sangene gør noget ved
os. Musik og sang kan hjælpe os
i vores sorg, give udtryk for vores længsel, beskrive vores kærlighed og juble vores glæde ud.
Sangene kan binde os sammen,
kan være fællesskabsskabende
og være med til at forme os, og
gøre os til dem vi er. Sange og
salmer sætter sig ofte spor i os
og bliver til en kilde, vi kan øse
af i forskellige situationer ved at
nynne en melodistump eller citere en verselinje, der kan give
udtryk for nogle af de følelser,
der kommer op i os.
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Salmesangen er
menighedsskabende

Det siges om den lutherske reformation, at den lykkedes for
en stor del i kraft af netop den
nye tradition med fælles menighedssalmer. Gennem salmerne
kunne man give udtryk for den
nye måde af forholde sig til Gud
og kirken på. Gennem salmerne,
der blev sunget højt og i kor,
formedes de nye fællesskaber,

som inviterede alle til ikke kun
at synge med, men også at være
med.

Gamle og nye salmer

Det er i kirken som så mange andre steder, at måden at udtrykke
sig på i ord og med musik forandrer sig over tid. Hver tid formulerer sig på en sin måde. Der
er stor forskel på hvordan vores
gamle salmedigtere formulerede
sig og de melodier, der levede
og var folkelige på den tid, og
så den måde som nutidens kom-

ponister og salmedigtere formulerer sig på.
I kirken synger vi både de
gamle og de nye salmer. Mange
af de gamle salmer er blevet en
del af vores kultur og tradition,
og vi synger dem stadigvæk
med glæde. Lad mig blot nævne
nogle ganske få: Vor Gud han er
så fast en borg (Luther, 1538),
Du Herre Krist (Stehn, 1588),
Sorrig og glæde (Kingo, 1681),

Op al den ting, som Gud har
gjort (Brorson, 1734) og Nu falmer skoven (Grundtvig, 1844).
Mange nye og nyere salmer er
også blevet en del af vores salmeskat og kom derfor med i salmebogen i forbindelse med den
sidste salmebogsrevision i 2002.
Tænk blot på: Fyldt af glæde
over livets under (Svein Ellingsen 1971), Du, som har tændt
millioner af stjerner (Johannes
Johansen 1971), Nåden er din
dagligdag (Johannes Møllehave,
1985), Du satte dig selv i de ne-

derstes sted (Hans Anker Jørgensen, 1986), Spænd over os
dit himmelsejl (Leif Rasmussen,
1988), Du kom til vor runde jord
(Sten Kaalø, 1990) og Uberørt af
byens travlhed (Lars Busk Sørensen, 1990).

Salmebogen nu
og i fremtiden

Nogle salmer er langtidsholdbare, mens andre kun lever en tid.
Selv om Grundtvig er den ubetinget største salmeleverandør
til vores nuværende salmebog,
er det alligevel kun en brøkdel
af hans salmer, der er med i
salmebogen. Nogle kom aldrig
rigtig i brug, andre er gledet ud
igen, og nogle lever stadig i bedste velgående. Hvad der gælder
for Grundtvig, gælder også for
alle de mange andre salmedigtere. Hvordan salmesangen og
salmebogen vil se ud om 25, 50
eller 100 år er umuligt at sige,
men sikkert er det, salmesangen
vil leve, for salmerne og salmemusikken er en del af kirkens
åndedrag og er med til at forme
og danne os som mennesker og
som kirke.
Dette kirkeblad har fokus på salmer og viser, at salmerne, og det
at synge sammen, til stadighed
betyder uendelig meget for os.
– Så syng da Danmark.
Per Thomsen

Børns oplevelse af salmer

Tænd et lys
og bed en bøn!
Giv mig, Gud,
en salmetunge,
så for dig
jeg ret kan sjunge
højt og lydelig,
så jeg føle kan med glæde:
sødt det er om dig at
kvæde uden skrømt
og svig!
Himlene
din glans forkynde,
lad hver morgen
mig begynde
dagen med din pris!
Og når aftenklokken ringer,
lad min sang på
lærkevinger
stige ligervis!
N.F.S. Grundtvig
Den Danske Salmebog, nr. 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.

Børn ELSKER at synge – de gør
det hele tiden: mens de tegner,
leger, børster tænder – ja, hvis
de får lov: altid! Og synd for det
barn, der bliver tysset for meget
på – det er blot et udtryk for
glæde - at de har det godt, at de
er ved at lære…
Hjemme hos os er der kun én
regel: vi synger ikke med mad i
munden…!
Og børn ELSKER også at synge salmer, og det er lige meget
om det er nye eller gamle salmer, der synges. Selvfølgelig er
salmer som bl.a. ”I østen stiger
solen op”, ”Ingen er så tryg i
fare”, ”Spænd over os dit himmelsejl”, ”Måne og sol”, ”Du,
som har tændt millioner af stjerner”, favoritter. Men for at lære
den danske salmebog, og de
øvrige tillæg, at kende, skal du
have en vis læsefærdighed. Og
det er jo en udfordring for de
mindste. De fleste skal
have passeret 3. klasse
for at kunne følge nogenlunde med i salmebogen.
Derfor er salmer med gentagelser at foretrække til de yngste.
Og det er ikke de salmer, der er
flest af i salmebogen. Der
er ofte mange vers, og bare
at skulle slå op i salmebogen kræver øvelse.
Hvis Fredens Børnekor
(2.-6. klasse) skal mestre
en salme til en gudstjeneste, skal den synges
ind – og det skal gøres

over flere øvegange. Ofte lærer
de derfor udenad. Og udenadslæren er en gave! Mange husker sikkert, hvordan det var
i ”gamle dage” at lære udenad
– og det var helt sikkert ikke altid lige sjovt. Ikke fordi det altid
skal være sjovt, men hvis vi skal
fange børnenes interesse og lyst
til at lære mere, er måden vi lærer på vigtig.
Mindre børn elsker at udtrykke sig med krop og stemme.
I Fredenskirkens Spire- og Børnekor danser vi ofte til sange/
salmer og bruger ofte tegn/fagter for at lære teksterne udenad.
Det er et fantastisk redskab, for
det er med til at pakke teksternes forståelse ud – og det højner
salmernes frasering/musikalitet.

Også solmisation (håndtegn for
hver tone, der synges) bruger vi
meget.
Børnenes vidunderlige energi
skal mødes – og bruges. Jeg tror
på, at det vigtigste er at lære de
yngste glæden ved at synge –
og synge sammen. Så må vi gå
på kompromis med indholdet.
Salmebogen får de jo i hånden
(igen), når de skal konfirmeres,
og så kan vi tage fat!
Og hvis bare børnene kan
synge med på følgende, har troen slået rod i deres hjerter:
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse,
med et fadervor i pagt,
skal du aldrig gyse.
Anne Lise Quorning,
organist og korleder
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Vidste du?
!.. at det antages, at der er
skrevet 16.000 nye salmer
de seneste 10 år?

!.. at salmer synges

på skole, plejehjem og
kulturelle institutioner?

!.. at der de sidste år er

udkommet to tillæg til
Den Danske Salmebog?
”Kirkesangbogen” (2017)
og ”100 salmer” (2016)

!.. at der findes salme-

databaser på nettet?
Salmebogenonline.dk
(se omtale side 6)
og Salmedatabasen.dk

Salmer der hitter
i Fredenskirken
Ved begravelser synges ofte:
DDS 784: Altid frejdig
når du går

Anna Bentholm,
mor til Leona

DDS 754: Se nu stiger solen
af havets skød

Din yndlingssalme?
Lige for tiden er det ”Talsmand,
som på jorderige”. (DDS 294)

DDS 770: Jeg er træt
og går til ro
DDS 787: Du som har tændt
millioner af stjerner
Ved vielser synges ofte:
DDS 703: Det er så yndigt
at følges ad
DDS 706: I blev skabt
som mand og kvinde
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Hvornår har du sunget den?
Senest i Fredenskirken et par
uger før pinse, og til min datters
barnedåb pinsesøndag.
Hvad kan du godt lide
ved salmen?
Kombinationen af en fængende
melodi med stor spændvidde og
en smuk billedrig tekst gør, at
denne salme inspirerer mig og
taler til min spiritualitet.

Eva Vilsgaard,
skoleleder på
Rosenvangskolen
Det salmen vækker i mig, er en
følelse af ydmyghed, ift. at der
er noget større der ved hvad vi
har brug for. Det der også giver
genlyd i mig, er budskabet, om
at ikke alt skal siges med ord, og
at huske at skære alt det overflødige væk for komme ind til kernen af de sande værdier i livet.
Salmen virker moderne i både
sprog, rytme og melodi, og jeg
var overrasket over, at den faktisk er 181 år gammel.

Din yndlingssalme?
For mig personligt, er det ”Op,
al den ting, som Gud har gjort”.
(DDS 15)
Det er dét der med at ”sætte et
blad på en nælde” – det kan
intet menneske. Den vækker
forundringen, ydmygheden over
for skaberværket. ”Hvad skal
jeg sige, mine ord vil ikke meget
sige” – synger vi.
Men der er en anden, der er i
stærk konkurrence med denne,
det er ”Se nu stiger solen” (DDS
754 / Jakob Knudsen).

Hvornår har du
sunget den?
Jeg har sunget den mange gange
på Melderup Efterskole til forældrearrangementer.
Hvad kan du godt lide ved
salmen?
Den handler jo om det håb, der er,
når man sidder til en begravelse.
Jakob Knudsen blev jo inspireret af at stå der og kigge ud
over Randers fjord. Mine papbørn Rune og Esben kan synge
anden stemmer til den, så selv
en papmor som mig bliver rørt.
Dét har de lært på Efterskolen.
Jeg har sagt til mine kære, at de
to salmer skal synges til min begravelse. Sådan er det.
Eva Vilsgaard supplerer: På Rosenvangskolen har vi siden 1928
sunget ”I Østen stiger solen op”
(DDS 749) på første skoledag på
Rosenvangskolen. Vi gør det i to
hold for gamle elever og med de
nye 0-klasser sammen med elevernes forældre ved morgenkaffen. Vi synger den altså hele tre
gange på første skoledag.

Martha Høeg Winther,
konfirmand
Din yndlingssalme?
Jeg kan godt lide ”Spænd over os
dit himmelsejl”. (DDS 29)
Hvornår har du sunget den?
Vi sang den underkonfirmationsforberedelsen. Jeg læste den
også hjemme inden konfirmationen.
Hvad kan du godt lide
ved salmen?
Jeg synes, den er virkelig smuk.
Den fortæller om livet på en
speciel måde – dét den siger om
fred. Den er nem at relatere til,
og det er nemt at forstå, hvad
den siger.

Anton Behnk,
konfirmand
Din yndlingssalme?
Jeg kan godt lide ”Uberørt af
byens travlhed”. (DDS 331)
Hvornår har du sunget den?
Vi sang den, da vi gik til præst
og da vi blev konfirmeret.
Hvad kan du godt lide
ved salmen?
Der er lidt mere gang i den. Den
står sjovt i Salmebogen.

Min
yndlingssalme

Ingeborg Meldal,
engel på plejehjemmet
Din yndlingssalme?
”Du som har tændt millioner af
stjerner”. (DDS 789)
Hvornår har du sunget den?
Senest da vi var med plejehjemmet til babysalmesang i kirken
og ved min mors bisættelse.
Hvad kan du godt lide
ved salmen?
Den rører mig og siger mange
ting – Gud der er vores lys og
vogter og værner over os, mens
vi sover trygt. Dagen der bliver
rakt til os som en gave. Og så
kan jeg godt lide den beskyttelse
der også ligger i teksten – at vi
bliver passet på.

Kirkebladets redation har spurgt fem forskellige personer i Fredens Sogn om at fortælle, hvilken salme, de
allerbedst kan lide. Alle de nævnte salmer står i Den Danske Salmebog. Når der i teksten står (DDS 749)
i en parentes, er det en forkortelse af Den Danske Salmebog + salmens nummer i salmebogen.
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Et bryllup i fødselsdagsgave
I sidste nummer af kirkebladet skulle der have været tre eksempler på, hvordan et bryllup kan foregå.
Ved en fejl kom kun de to med, så her kan du læse det tredje eksempel... om en helt særlig fødselsdagsgave
Af Christina Lund
Lisette Lauring og Jesper Kristian Jacobsen havde kendt hinanden
i nogle år, og det eneste Lisette ønskede sig i 50 års fødselsdagsgave var at blive gift med Jesper. Og det blev hun. Et stille bryllup
uden musik og gæster og med to af kirkens ansatte som vidner til
vielsen.
Ud over at det var Lisettes fødselsdag, foregik vielsen på en
ganske almindelig fredag, hvor Lisette kørte Jesper på arbejde om
morgenen. Hun hentede ham igen ved middagstid, og inden de
kørte til guldsmeden, for at hente de bestilte vielsesringe, klædte
de begge om, så de var klar til ceremonien i kirken først på eftermiddagen. ”Det var for os begge en meget stor dag, og vi havde
sommerfugle i maven. Det at sige ja til hinanden til døden os skiller
er en stor beslutning i disse skilsmissetider, og noget man skal tage
alvorligt”, fortæller Jesper. Hverken Jesper eller Lisette var i tvivl

om, hvordan dagen skulle forløbe. En stor fest havde aldrig været i
deres tanker, og af samme årsag ringede de først til deres forældre
et par dage forud for vielsen, for at ingen skulle have forventninger
om fest og gaver. Parret har også valgt at beholde deres egne navne
og ikke tage navneændring til fælles efternavn. ”Det vigtigste er, at
vi elsker hinanden og gerne vil sikre hinanden”, fortæller de. ”Vi
ønskede begge, at det skulle foregå i kirkens rum, og at det alene
skulle være skåret ned til det helt enkle og kristne ritual”.
Parret var ikke i tvivl om noget omkring brylluppet – kun om
kirken ville være med på en vielse en fredag eftermiddag, hvilket
var vigtigt for dem, da de ville vies på Lisettes 50 års fødselsdag.
”Vi mødte kun stor fleksibilitet fra kirkens side”, fortæller de glade.
Efter vielsen sendte parret et billede fra kirken på sms til resten
af familien, som nu også kendte til den særlige dag.

Kirken i arbejdstøjet Invitation

Den Danske Salmebog Online

Kender du det? Du har lige været til en dejlig barnedåb i kirken, og
der sang de en salme... noget om et nyfødt barn i vore hænder...
noget med dåbens gave... som du gerne vil kigge nærmere på, men
hvordan finder man lige den salme igen?
Det gør du på hjemmesiden dendanskesalmebogonline.dk hvor
du både kan finde samtlige salmer i vores salmebog, hører alle salmemelodier og læse lidt baggrunds-info. Du kan også finde forslag
til salmer til bestemte lejligheder, f.eks. til et bryllup eller til en
begravelse. God fornøjelse med at udforske:

www.dendanskesalmebogonline.dk
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søndag den 26. august
Ved en udvidet kirkekaffe umiddelbart efter
højmessen vil menighedsrådet orientere om sit arbejde.
Nogle af hovepunkterne handler om meget store besparelser
med ændringer i medarbejderstaben til følge, om byggeplaner
for overdækning af tårngården og ikke mindst om gudstjenesteudvalgets arbejde. Gudstjenesteudvalget fremlægger nogle
forslag for højmessen, som vi gerne vil afprøve i løbet af det
næste år inden en evt. endelig godkendelse. Med de fremlagte
ændringsforslag er det menighedsrådets opfattelse, at højmessen vil blive iført en mere nutidig tone og et mere enkelt sprogligt udtryk, men at der stadig er tale om stor genkendelighed i
liturgien.
På grund af den omfattende orientering og debatten herom,
regner vi med at mødet tager ca. 1 time.
Menighedsrådet

FREDENSKIRKEN

d
Klip uem
og g

september/oktober/november 2018
SEPTEMBER
SEPTEMBER
Tirsdag d. 4. kl. 10.00: Babysalmesang begynder
Tirsdag d. 18. kl. 14.30: Tirsdagstræf, ”Kan man leve af
at brodere?” v/ Pelse Asboe
Mandag d. 24. kl. 10.00: Højskolen i kirken, ”Dannelse
– set fra den kristne sociale vinkel” v/ Jens Maibom,
forstander på Diakonhøjskolen.

Gudstjenester
Høstgudstjeneste

søndag d. 16. sept. kl. 10.00
Festlig gudstjeneste, hvor vi bærer høsten ind og sælger den på
auktion bagefter. Der er prædiken for de yngste i kælderen,
ligesom der også vil være en
børneauktion. Vi slutter af med
kirkefrokost – pris: 50/25.

Gudstjeneste
i Vibycentret

onsdag d. 19. sept. kl. 19.00
I anledning af Viby-ugen inviterer Fredenskirken, Viby kirke og
Ravnsbjergkirken til gudstjeneste i Vibycentret. Læs mere om
ugen og de mange aktiviteter på
www.vibyugen.dk

BUSK

søndag d. 28. okt. kl. 10.00
Som altid er der familiegudstjeneste denne sidste søndag
i oktober måned. I år deltager
juniorkonfirmanderne, og gudstjenesten afslutter deres under-

visningsforløb gennem oktober
måned, hvor de har overnattet i
kirken op til denne søndag.

Allehelgen

søndag d. 4. nov. kl. 10.00
En af årets smukke og højtidlige
gudstjenester, hvor præsterne
læser navnene op på dem, vi
har mistet gennem året. Musikken tilpasses denne særlige
gudstjeneste og violinist Ida
Spang Hanssen er inviteret til at
spille. Desuden deltager Fredens
Pigekor.

Ida Spang Hanssen

Højmesse
med gospelkor

søndag d. 11. nov. kl. 10.00
Gospelkoret deltager ved højmessen denne søndag.

OKTOBER
OKTOBER
Søndag d. 7. kl. 10.00: Gudstjeneste og Udvidet
kirkekaffe v/ Lars Viftrup
Tirsdag d. 9. kl. 14.30 Tirsdagstræf, ”Vi kan ikke sidde
her til juleaften” v/ Hanne Sindbæk
Onsdag d. 10. kl. 19.00: Filmaften, ”Match Point”
Mandag d. 29. kl. 10.00: Højskolen i kirken, ”Dannelse
og erindring” v/ Kjeld Holm, biskop emeritus
NOVEMBER
NOVEMBER
Onsdag d. 7. kl. 17.00: Stjernestund for de yngste
Fredag d. 9. kl. 18.00: Frivilligfest
Onsdag d. 14. kl. 19.00: Filmaften, ”Pleasantville”
Søndag d. 18. kl. 10.00: Gudstjeneste og Udvidet
kirkekaffe v/ Bodil Lodberg
Tirsdag d. 20. kl. 14.30: Tirsdagstræf, ”Fyrtårne på
min vej” v/ Gudrun Nielsen (Gudde)
DECEMBER
DECEMBER
Lørdag d. 1. kl. 13.00 – 17.00: BASAR
Søndag d. 2. kl. 16.00: Julekoncert med Allan
Mortensen og Lene Nørrelykke
Se mere på: www.fredenskirken.dk
Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
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Musik i Fredenskirken
NYT KOR I FREDENS:

Mest for børnefamilie
Med baby i kirke
– babysalmesang

tirsdag d. 4. sept. kl. 10.00
Vi begynder nye hold babysalmesang. Læs mere på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding.

Stjernestunder
for de yngste

onsdag d. 7. nov. kl. 17.00
En kort gudstjeneste på gulvet
foran alteret, hvor sangen er det
bærende element. Henvender
sig primært til børnefamilier.

Spaghettigudstjeneste

torsdag d. 27. sept. kl. 18.00
Spaghettigudstjenesterne er tilrettelagt for børn, og her fortæller vi bibelhistorier i børnehøjde
og synger salmer og sange, der
passer til aftenens tema – denne
gang ”Høst”.
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Juniorkonfirmander
Fredenskirken inviterer alle
børn i 3. klasse til juniorkonfirmand undervisning.
Her er spændende oplevelser,
utrolige historier, film og overnatning, og så er det gratis at
være med!
Gå på opdagelse i kirken og
lær kirken at kende på en sjov
måde.
Alle nysgerrige børn i 3. klasse kan blive juniorkonfirmander. Uanset om de er døbt eller
ej, kan de lære noget af de mange fantastiske bibelhistorier. Historier som ikke bare er vigtige i
kristendommen, men også er en
væsentlig del af vores kultur.
Undervisningen foregår to
tirsdage efter skole i oktober
måned + den sidste weekend
i måneden, hvor vi overnatter
i kirken fra lørdag til søndag og
er med til gudstjenesten søndag
morgen.
Læs mere på hjemmesiden,
hvor der også er tilmelding.

Sidste år forsøgte vi at lave et
Julekor – og det lykkedes!
Erfarne og knap så erfarne
sangere – alle med masser af
lyst til at synge, samledes til fælles sang i kirken og deltog som
afslutning i Julekoncerten. Og
netop sangglæde er kriteriet for
Fredenskirkens nye kor:
Fredens Folkekor!
Det er et sæsonkor, som øver
3 måneder i efteråret og slutter
af med at deltage i ”Vi synger
julen ind”.
Og når det bliver forår, gør vi
det igen og slutter af med ”Vi
synger Påsken frem”.

Øveaftener:

tirsdage kl. 19.00-20.30
– med efterfølgende kaffe i køkkenet for dem, der har tid og
lyst. Første gang d. 18. sept.

Sangaften med
Pigekoret

torsdag d. 20. sept. kl. 19.00
I anledning af Viby-ugen inviterer Pigekoret indenfor i Fredenskirken til en aften med fællessang. Fri entré.

Vi har ændret lidt
i vores korliv
Fredenskirkens korliv
– fra sommer 2018:
0.-1. klasse: Spirekor
tirsdage kl. 15.00-16.00
2.-6. klasse: Juniorkor
onsdage kl. 15.15-16.45
7. klasse – 25 år:
Fredens Pigekor
torsdage kl. 16.30-18.30
Alle Sangglade voksne:
Fredens Folkekor
tirsdage kl. 19.00-20.30
Fredens Kantori:
Højmessekor

Fællesskaber 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. Blive ven med Fredenskirken på: www.facebook.com/fredenskirken
– og bliv jævnligt orienteret om kirkens mange aktiviteter.

Familie-FDF

Familie-FDF i FDF Fredensvang er et tilbud til hele familien, hvor I sammen kan tage til FDF. Aktiviteterne er målrettet børn i aldersgruppen 3-5 år, men det udelukker ikke ældre
søskende i at deltage. Man går som forældre sammen med sit barn
til Familie-FDF sammen med andre familier. Det eneste I skal gøre
er sådan set bare at dukke op og være med. På møderne vil der
være en ”rigtig” FDF leder tilstede, men sammen sørger vi for det
praktiske, hvilket vil sige, at planlægningen går på skift mellem de
enkelte familier og FDF lederen.
Som udgangspunkt vil alle møder foregå ude uanset vejret, men
i de kolde og triste måneder er der mulighed for at være inde. Tag
derfor altid tøj på efter vejret.
Der vil være møde en gang om måneden mellem kl. 10.00 og
14.00 alt efter, hvad der er planlagt af program. På nogle af møderne
spiser vi sammen og laver mad over bål. Der vil også være mulighed
for at deltage på weekendture sammen med de andre børn - eksempelvis sommerlejr, jule- og familieweekend.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. september, hvor vi kører til Fredenskirkens bålhytte på Djursland samt den 15. december,
hvor der er juleweekend på Bogensholmlejren ved Ebeltoft.
Lyder det som noget din familie skal være en del af, eller vil I vide
mere så kontakt Karna Salomonsen på e-mail:
karna.salomonsen@gmail.com eller sms 4031 1462
Du kan også læse mere på Fredenskirkens hjemmeside.

Højskolen i kirken

hver gang kl. 10.00 – 12.00
mandag
d. 24. sept.
Jens Maibom
Pedersen, forstander Diakonhøjskolen:
”Dannelse – set
fra den sociale kristne vinkel”
mandag
d. 29. okt.
Kjeld Holm,
biskop emeritus
”Dannelse og
erindring”

Tirsdagstræf

hver gang kl. 14.30
tirsdag d. 18. sept.
Pelse Asboe: ”Kan man leve af
at brodere”? Overtaci-broderiudstilling i kirken fra 2. september
(læs mere på side 10)

tirsdag d. 9. okt.
Hanne Sindbæk, journalist og
forfatter til bog om Salling Koncernen: ”Vi kan ikke sidde her
til juleaften”, som hendes foredrag omhandler.
tirsdag d. 20. nov.
Gudrun Nielsen: ”Fyrtårne på
min vej”.

Tjek
www.fredenskirken.dk
og se program og mødedatoer for:
Håndarbejdskredsen
mødes onsdage kl. 14.30
Fredagsforum
hver gang kl. 19.30
Litteraturkreds
hver gang kl. 14.15
Himmelske aftener, Fredagsfamilien og Sysseltinget

BroderiSkabet
hedder et nyt fællesskab i Fredenskirken:
Kom og vær med til
at brodere din del af
et ”FREDENSTAPET”. Tapetet er tænkt som en gave til
Fredenskirken i anledning af kirkens 60 års jubilæum i 2020.
Alle interesserede inviteres hermed til et

orienterende møde tirsdag d. 4. sept. kl. 19.30 i kirken.
Ellen Uth, Marianne Westergreen og Else Krøjgaard Andersen

Karna Salomonsen
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Efterår i Fredenskirken
Frivillighedsfest

fredag den 9. november
Vi fejrer frivilligheden i Fredenskirken ved
en fest for alle frivillige! Og meget passende
er Aarhus kåret til at være frivillig hovedstad 2018 og sætter derved stor fokus på frivillighed for os alle.
Frivilligheden er stor i Fredens sogn, og
menighedsrådet vil gerne sige tak til alle,
der yder en større eller mindre opgave ved
de mange aktiviteter og gudstjenester, der
finder sted hver uge.
Er du frivillig ved kirken, så sæt et stort
kryds i kalenderen.

Lars Buch Viftrup

Bodil Lodberg

Udvidet kirkekaffe

Et par gange i efteråret er der ”udvidet kirkekaffe” med et lille oplæg på ca. 45 minutter og mulighed for spørgsmål. Undervejs
er der mulighed for at smøre sig et stykke
brød til kaffen.
søndag den 7. oktober kl. 10.00
Lars Buch Viftrup: ”Kirken som
åndehul, pejlemærke og social drivkraft”
Et indblik i resultaterne af en undersøgelse
blandt kirke, kommune og borgere i Aarhus. Byerne vokser og ændrer sig dramatisk
i disse år, også Aarhus. Det stiller spørgsmål til kommune såvel som kirke og borgere
om hvilken by, man ønsker og hvad kirken,

som en af de store institutioner og civilsamfundsmæssige aktører, kan bidrage med.
søndag den 18. november kl. 10.00
Bodil Lodberg: ”Hjem til Aarhus?”
Oplægget vil centrere sig om spørgsmålene:
- Hvorfor kom metaforen ”hjem” til at betegne en lang række af de kristeligt inspirerede
institutioner, som senere blev integreret i
velfærdssamfundet i det 20. århundrede? Og
på hvilken måde kom hjemmene også til at
forme den kristelige, sociale indsats i Aarhus by fra slutningen af 1800-tallet og helt
frem til nutiden?

Gudstjeneste og fernisering

Sy din by

søndag den 2. september kl. 10.00
Marianne Westergreen fortæller om sin udstilling: ”Billedet hedder Sort og Hvid over
Psyk. Det symboliserer fuglene som flyver,
og de små lyspunkter i det triste sind sammen med Overtaci´s spændene figurer. Jeg
har valgt at billedet skulle have et grafisk
rent udtryk i sort, gråt og hvidt.
Broderiteknikken er hovedsagelig fladsting,
syet på hørstof, hvor jeg har trykt det grå
motiv.”
Udstillingen kan ses frem til d. 5. oktober.
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BASAR 2018

Lørdag d. 1. dec. kl. 13 -17

H
Fredenskirkens store festlige basar – og ja, her begynder julemåneden! –
samler både frivillige hjælpere og flittige ”brugere” og har til formål at støtte
kirkeligt og socialt arbejde ude og hjemme samt
det lokale ungdoms- og menighedsarbejde.
Også Fredenskirkens forskellige kor deltager
og giver små koncerter i kirken i dagens løb.
Har du lyst til at bidrage med gaver, som
kan bruges i Tombola eller Amerikansk
lotteri, tager vi gerne imod. Kontakt
kirkekontoret for mere information eller
læs mere på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk

Kontakt:
Filmaften

Hver gang vil filmen kort blive præsenteret af en oplægsholder,
og hver gang er der lejlighed til at diskutere filmen over et glas
hvidvin og lidt rejer. Pris: 50 kr.
onsdag d. 10. okt. kl. 19.00

Match Point

FRAGMENTER:
”Næst efter teologien
sætter jeg musikken
højest, for den forkynder
for hjertet, hvad
teologien forkynder
for forstanden”.
Martin Luther

•
”Det er en digtsamling uden
lige, vi har i vores salmebog.
Grundtvig, Kingo og Brorson
– tre af vores fornemmeste
digtere – har skrevet
de salmer, vi synger
søndag efter søndag.
Det er stor poesi, og der
kommer virkelig farver på,
når man synger deres ord”.
Dronning Margrethe II

•
”Lad Kristi ord bo
i rigt mål hos jer.
Undervis og forman
med al visdom hinanden
med salmer, hymner og
åndelige sange, syng
med tak i jeres hjerte
til Gud”.
Paulus

instrueret af Woody Allen
Hvad har størst betydning for vores
udvikling som mennesker - arv eller
miljø? I den veldrejede og tankevækkende thriller Match Point
udforsker Woody Allen dette ældgamle filosofiske spørgsmål.
Filmen foregår blandt andet i tennismiljøet i London – og antyder, at held
jo også spiller ind i vores liv som
mennesker med hinanden.
onsdag d. 14. nov. kl. 19.00

Pleasantville

instrueret af Gary Ross
Filmen tager et tankevækkende
livtag med det eksistentielle
vakuum, vi som mennesker står i.
”Pleasantville” er et lukket og sikkert
samfund, hvor der sker det samme hver eneste dag, og hvor
folk har det fint med det, indtil nogen udefra bliver årsag til forandringer. Da 2 unge personer ”ankommer” til dette lukkede
samfund med deres viden fra ”den virkelige verden” skaber de
farver i en verden af sort/hvid (bogstavelig talt). Filmen rejser
spørgsmålet: Er en tryg, men stærkt begrænset tilværelse, hvor
alt kun er sort eller hvidt, at foretrække frem for en rådvild og
usikker, men farverig verden? Pleasantville er filmisk magi, skønhed og underholdende originalitet, når det er bedst!

Menighedsrådsmøder
– er offentlige og foregår i kirkens lokaler. Begynder hver
gang kl. 19.00. Kommende møder: Tirsdag d. 11. sept.,
tirsdag d. 23. okt. og tirsdag d. 20. nov.

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
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 september/oktober/november 2018
Gudstjenester på
plejehjemmet Vidtskuevej

Søndag d. 26. aug. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Gudstjeneste i nye klæder

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:
			
4. september: Per Thomsen

Søndag d. 2. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Fernisering ”Sy din by”
Søndag d. 9. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 16. sept. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Høstgudstjeneste med børneprædiken i
kælderen, auktion og kirkefrokost.
Onsdag d. 19. sept.
19.00: Gudstjeneste i VIBY CENTRET
Søndag d. 23. sept. (17. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Torsdag d. 27. sept.
18.00: Spaghettigudstjeneste

2. oktober:

Per Thomsen

16. oktober:

Jacob Holm

30. oktober:

Per Thomsen – altergang

Søndag d. 28. okt. (22. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm.
BUSK/Familiegudstjeneste (børn, unge
og juniorkonfirmander medvirker)

13. november: Jacob Holm

Søndag d. 4. nov. (Alle Helgens dag)
10.00: Jacob Holm

Kirkebil

27. november: Per Thomsen

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. sept. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H

Søndag d. 11. nov. (24. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg H
(gospelkoret medvirker)

Søndag d. 7. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten
ved Lars Viftrup

Søndag d. 18. nov. (25. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten
ved Bodil Lodberg

Søndag d. 14. okt. (20. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H

Søndag d. 25. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: Per Thomsen H

Søndag d. 21. okt. (21. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H

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

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i november 2018.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 11. september.

H Tilbud om børnepasning
under prædiken.

Forsidefoto: Fem glade korpiger: Nanna, Clara,
Mathilde, Eva og Ella.
Fotograf: Anne Lise Quorning.
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Fredens sogns kirkeblad

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

18. september: Jacob Holm
– Høstgudstjeneste i kirken

