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Temanummer:

Fredenskirken – Grøn Kirke
– læs mere i dette nummer af kirkebladet om
grønne tiltag og om håb trods coronaaflysninger
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Omstilling er et andet ord for håb
– på trods af klima og corona
Jeg elsker at spille skak. Det er et fantastisk
spil. Hvilket træk er det bedste? Hvordan
ser mit bræt ud efter hans næste træk? Hov.
En omstilling af spillet er pludselig nødvendigt. Ellers er jeg skakmat lige om lidt!

Dobbelttydigt var det: virus og mørketal
var på alles læber. Går verden under?
Eller mister jeg firma, job eller indtægt?
Alt imens foråret varslede et
lille håb for alle.

Skakspillet er et godt billede på det mentale landskab hos os mennesker, når det
kommer til klimaet og en corona virus, der
næsten satte verden skakmat. Frygten for
fremtiden kender vi, når vi ser isen smelte
på tv. Er vi ikke sat skakmat lige om lidt?
Taber vi spillet om fremtiden? Findes der
overhovedet noget træk, der bringer os videre?

Storm P. lader en vagabond sige til
en anden:
”Alle taler om undergang”.
Den anden vagabond svarer:
”Det er som regel kun en overgang”.
Et herligt ordspil – undergang og
overgang. Overgang som en bro.
Et nyt træk. En pludselig vending
i spillet. Omstilling er et andet ord
for håb.

Hvad siges i kirkens forkyndelse? Ærefrygt
over for Guds lægende hånd og skaberværkets bevarelse er altid blevet forkyndt.
Ødelæggelsens kræfter og menneskehedens grådighed er vi altid blevet holdt fast
på. Og hver epoke har haft sin syndflod af
krig, ødelæggelse eller corona som nu. Der
er brug for at blive holdt fast på kirkens
budskab midt i omstillingen, hvor vi leder
efter de næste træk, og ingen kan overskue
spillet om klima og fremtid. Det siges, at vi
har teknologierne, vi kender de næste træk,
for at omstillingen skal lykkes.
Vi er heldigvis ikke sat skakmat endnu.
Vi er midt i en omstilling. Når vi ser isen
smelte, burde vi også se noget om dæmningsteknologi, mulighederne for flydebyer
og andet jeg ikke skal gøre mig klog på.
Eller når corona virus spredes, så omstilles
vi med lynets hast – på få dage var verden
i beredskab. En omstilling af skoler, sygehuse, kirker og vores almindelige hverdag.
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I dette kirkeblad kan du få
et indblik i den grønne omstilling
inden for kirken. Vi har valgt
at gøre det grønne/klimaet
til tema i dette nummer.
Som berørt ovenfor har
skaberværkets bevarelse
altid været en del af
kristendommen, såvel som
bønner om Guds lægende
hånd i det hele.
Men, hvordan bliver det
udmøntet i gudstjenesten?
I sidste øjeblik er det
lykkedes at få noget
om kirken og coronakrisen
med i bladet.
Hvad blev vi mindet om?
				
Jacob Holm

Tilbageblik
– kirken blev lukket ned
Ingen havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, at en pandemi kunne lukke en hel verden
ned. Onsdag den 11. marts kl. 20.30 vil blive husket mange år frem. Hvad lavede jeg den
aften? På få dage blev også kirken lukket for alle aktiviteter og gudstjenester. Sognelokaler
og gudstjenesterum stod tomme dagen lang, det virkede spøgelsesagtigt og uvirkeligt.
Ingen mennesker, ingen grupper kunne mødes.
Al energi hos ansatte og præster blev samlet omkring et nødberedskab med dåb, begravelser og vielser under meget strikte forhold. Det skar i hjertet at sige til pårørende, at
højtideligheden kunne udsættes, eller kun omkring 10 kunne deltage. Alt fra tangenter til
stole og katafalk skulle sprittes af, hver dag nye meldinger eller vejledninger.

Kirken blev lukket - men genopstod på nye måder

Kirkebygningen blev lukket, men Kirken med stort K – blev gradvist genopdaget på flere
måder: Kirken i hjertet, længslen efter håb og fremtid; den virtuelle kirke med streaming
af gudstjenester vandt indpas, hvor kunstigt og akavet det end føltes; det mentale fællesskab omkring kirkens budskab blev levende – sammen hver for sig.
Personligt vil jeg huske tilbage på dåb kun med forældre og barn, hvor ritualet uden musik eller betjening blev det bærende. Eller når en særlig fortætning omkring evangeliets
forkyndelse ved begravelser kunne mærkes ind under huden, selvom vi var langt fra hinanden fysisk. Tættere sammen på større afstand. Kirken blev lukket – men Helligånden,
evangelium, rum, ritual og præstekjole lukkede op på ny.

10 ting vi blev mindet om
1.
2.
3.
4.

Klimaets udfordringer er mange – luften, havene, sygdomme, herunder virus.
Hensynet til de svages vel, omsorgen og kærligheden er vigtigere end økonomi.
Det menneskelige, ængstelsen og længslen fylder mere end materiel overflod.
Trods udvikling forbliver vi sårbare – og må tage vores grådighed og udnyttelse af
resurserne på os.
5. I den store verden er det tid til at ændre adfærd.
6. I hver vores lille verden kaldes på besindelse: Hvad kan samle os? Hvem holder
os oppe?
7. Ligesom vi på sigt ikke kan leve uden kram og berøring (hudsult), sådan kan mange af
os heller ikke leve uden at blive mindet om, at krise og fremtid er usynligt favnet af Gud.
8. Kirken er mere end en kirkebygning – den er også en usynlig virkelighed.
9. Synd handler også om: kollektiv fremmedgørelse og destruktivitet, en død vi er
fælles om.
10. Vi skal ikke blot leve på det kristne budskab – vi skal også dø på det.
Jacob Holm
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”En grøn kirke er en kirke,
der viser omtanke for Guds
skaberværk gennem helt konkrete
tiltag, der mindsker belastningen
af klima og miljø.”
Citat fra hjemmesiden:

www.gronkirke.dk

Kirken har været forløber
for nutidens klimafokus

Teologer har diskuteret miljø siden 1970’erne, og i mere end
10 år har projektet Grøn Kirke inspireret til klima- og miljøtiltag
i kirkelivet. Fredenskirken arbejder på at blive én af mere end
200 grønne kirker i Danmark.
Længe før de 17 verdensmål blev vedtaget
på FN’s generalforsamling i New York, og
Greta Thunberg blev kendt verden over for
at starte den første skolestrejke for klimaet
foran Riksdagen i Stockholm, har Danske
Kirkers Råd gennem projektet Grøn Kirke
arbejdet for at inspirere og motivere bl.a.
menigheder og kirker til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer
verden står overfor.

Grøn Kirke i Danmark

Miljøvenlig
konfirmation
Også i forbindelse med
konfirmation – og andre fester –
kan man tænke i en mere miljøvenlig retning. Her i Fredenskirken
indsamler vi konfirmationstøj,
som kommende konfirmander
har mulighed for at leje (ca.
150 kr., som betaler for en rensning af tøjet). Så hvis dit barns
konfirmationstøj stadig hænger i
skabet og ikke længere bliver
brugt, vil vi meget gerne modtage
det. Vi vil senere invitere til en idéaften med fremvisning af tøj
og idéer til festen.
Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
cpl@km.dk / 6010 3635
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Initiativet blev startet i 2009 af bl.a. sognepræst og miljøteolog Martin Ishøj, som
i sin bog ”Klimaklar kristendom” har forsøgt at formulere en miljøteologi, der taler
ind i en dansk sammenhæng. Men faktisk
har der siden 1970’erne været teologer

inden for den danske folkekirke, som har
gjort sig overvejelser om klima og miljø.
F.eks. Løgstrup-eleven Svend Andersen,
der på linje med sin læremester tager
udgangspunkt i skaberværket og tilintetgørelsen i sine overvejelser om påvirkningen af miljøet – på linje med definitionen
inden for Grøn Kirke-projektet, hvor en
grøn kirke er en kirke, der viser omtanke
for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af
klima og miljø. Og derudover ikke mindst
en anden Løgstrup-elev, Ole Jensen, som
allerede i 1976 tog kampen op mod det
siden herskende dogme om, at økonomisk
vækst ikke blot er et gode, men en nødvendig forudsætning for, at samfund består. I bogen ”I vækstens vold” kritiserer

han skarpt væksttanken, herunder vores
grådighed og rovdriften på ressourcer, og i
2011 fulgte ”På kant med klodens klima –
om behovet for et ændret natursyn”, som
er et opgør med det, Løgstrup kaldte den
moderne vanvidskultur. Bogen argumenterer for, at det ikke længere går an blot
at betragte naturen som værende til for os
mennesker. Derimod må vi ”genlære agtelsen for skaberværket … og indlære en
hidtil ukendt sans for det uerstattelige,
som nu med ét er truet af vore magtmuligheder,” som forfatteren skriver i bogens
forord.
Dét illustrerer samtidig den forskydning,
der er sket fra Ole Jensens første bog til i
dag, hvor nogen taler om, at vi befinder os
i en antropocæn tidsalder. En tanke er her,
at fra at det moderne menneske gennem
videnskab og oplysning erobrede verden,
opfandt flyvemaskinen og kunne styre alt
med sin fornuft, oplevede man med første
verdenskrig, opfindelsen af atombomben
og ødelæggelsen af naturen en bagside
af medaljen, som i dag har udviklet sig
til, at naturen slår tilbage på os. Om det

har antropologen Nils Bubandt bl.a. sagt,
at naturen ikke er en syg patient, der er
udsat for menneskets hærgen, men et aktivt subjekt, som mennesket er en del af.
”Naturen er snarere et monster, som truer
med at slå os ihjel. Livet skal nok bestå.
Spørgsmålet er, om mennesket vil.”

Grøn Kirke i Fredenskirken

I kirkelige kredse er Grøn Kirke som
nævnt et projekt, der netop tilskynder til
en større balance i forholdet mellem klima
og mennesker. Kirkernes bidrag er både
praktisk og åndeligt. Når vi i en kristen
sammenhæng taler om skaberværket, er
det ikke kun som en ressource til vores
forbrug; det er Gud, der ejer det, og vi må
være ansvarlige forvaltere.
For at blive Grøn Kirke, skal man arbejde
på to spor: Et praktisk og et kirkeligt. Det
praktiske kan for eksempel være at skifte
fra glødepærer til LED-pærer, at sortere affald og at købe lokalt og økologisk. Det
kirkelige kan for eksempel være at tale
om skaberværket til gudstjenester eller at
integrere klima og retfærdighed i kirkens
undervisning.

energiforbrug og kirkens liv. Når man kan
sætte kryds ved mindst 25 punkter med
mindst to punkter i hver kategori, kan
man registrere sig som Grøn Kirke.
I Fredenskirken arbejder en arbejdsgruppe
på tjeklisten, som man har inddelt i tre
kategorier:
A-punkter, der er implementeret eller
umiddelbart kan iværksættes, B-punkter,
der skal diskuteres eller bearbejdes i udvalg samt C-punkter, der er irrelevante for
Fredenskirken af forskellige årsager. På
menighedsrådsmøder drøftes B-punkterne
for at afklare, om de skal flyttes til A eller C. Det kunne f.eks. være, om kirken
skal overgå mest muligt til elektronisk
information, om kirken skal købe certificeret klimavenlig strøm, eller om kirken
skal arrangere loppemarkeder til fordel for
klima- og miljøprojekter?
Sanne Opstrup Wedel

Fredenskirken er lige nu i gang med
at blive Grøn Kirke, og til brug
for dette arbejde er udarbejdet en
tjekliste på 48 punkter inden for
seks kategorier som f.eks. indkøb,
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Klimaet er en del af de
liturgiske byggeklodser
Mange elementer fra projektet Grøn Kirke
forstørres i gudstjenesten
Hvis man går i kirke i Fredenskirken, vil man opdage, at der
allerede er flere grønne elementer i gudstjenesten, som støtter op
om Grøn Kirke-projektet, hvor kirker kan blive grønne ved at
gennemgå en tjekliste og opfylde 25 af 48 foreslåede klima-tiltag.

Grønne elementer i gudstjenesten
Et af de grønne elementer, der allerede er i gudstjenesten, er
kirkebønnen, hvor vi kan bede Gud tage vores viljer og klimaet
i sin lægende hånd. Og det er godt, fordi man dermed åbner for
at tale om menneskeskabte klimaforandringer på en måde,
der ikke fratager os al håb og tro på fremtiden – at klimaet kan
læges og er i Guds hånd.
Også syndernes forladelse er en form for frisættelse. I kirken
kan man lade sine klimasynder bag sig og forsøge at gøre det
anderledes, mens der uden for kirken ingen forsoning eller
heling er for klimasynder. Tager man kristendommen ud af det,
er klimaproblemerne blot menneskeskabte. Men med syndernes
forladelse kan man sættes fri til også at få livsmod og kunne handle,
selv om man har svinet naturen til.
I projektet Grøn Kirke er en grøn kirke desuden en kirke, der viser
omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker
belastningen af klima og miljø. I stedet for at være uhensigtsmæssig i
sin adfærd over for naturen skal mennesket forvalte den med omtanke,
så naturen, før den på nogen måde kan opfattes som ressource, er
uerstattelig. Vores grådighed giver sig dog udslag i fremmedgørelse over
for skaberværket og over for Gud, og her skal ikke bare mennesket,
men også klimaet ydes retfærdighed.
Også i prædikenen har klimaet sin plads. F.eks. ved at fokusere på
det kristne håb – at livet er stærkere end undergangen – og lyst til
den grønne omstilling. For netop omstilling er det nærmeste ord,
vi har for, at noget kan forandres. Og det er vigtigt, så vi ikke kun
lader skrækscenarier trække af sted med os, men også nærer
håb og bliver mindet om selv at gøre vores bedste hver dag.
Sanne Opstrup Wedel
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Hvad kan jeg selv gøre...?

Tænd et lys
og bed en bøn!
Herre,
luk mig ind i stilheden
for dit ansigt
bare for en kort stund.
Luk alt det ude,
der tynger mit sind
og ødelægger min fred.
Gør mig stille,
så jeg kan høre,
hvad du vil sige mig.
Tal til mig, Herre,
og lad mig mærke
din nærhed,
så jeg kan gå styrket ud
til dagens opgaver
og arbejde,
til dens sorger
og glæder,
og det,
som du vil bruge mig til.
Den Danske Salmebog, Bønner.

Videnskaben er ikke i tvivl – klimaforandringerne er menneskeskabte. Vi ser og mærker dem
allerede. ”At begrænse den globale opvarmning
til 1,5 grader celcius vil kræve hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af enhver
side af samfundet”. Citat fra FN’s Klimapanel
8/10 2018.

Genbrug:

Ikke blot alle sektorer i samfundet, men også vi
som enkeltindivider kan bidrage til at dæmme
op for klimaforandringerne og ødelæggelsen af
biodiversiteten, hvis vi ændrer adfærd.
En hovedregel, der overordnet set gælder
alle: Forbrug mindre.

Rejser/transport:

Følgende indsatsområder er tænkt som inspirationskilder, da vi hver især ikke har samme
forbrugsmønstre og adfærd:

Fødevarer:

Dansk landbrug står for 33% af vores samlede
CO2 udslip (incl. transport).
• Spis mindre eller undgå rødt kød og spis
flere grøntsager. Her kan hentes en væsentlig
reducering af CO2-udslip. 1 kg oksekød udleder
en CO2 mængde svarende til at køre 140 km i
bil. Desuden forbruges der 10.000 l vand pr. kg
oksekød. Til sammenligning udledes der over 5
gange mere end ved produktion af 1 kg svinekød og over 6 gange mere end 1 kg kyllingekød.
• Køb årstidens danske fødevarer, derved
mindskes transporten.
• Forsøg at undgå fødevarer, der er dyrket i
drivhuse. Det samme gælder blomster.

Tøjforbrug:

”Danskerne køber i gennemsnit 16 kg tøj om
året, og det meste af det tøj vi kasserer har stadig meget lang levetid tilbage.” (Samvirke 2018).
• Køb mindre tøj, og brug det du allerede har i
længere tid.

• Genbrug mest muligt og lad tingene gå
videre til andre.
• Køb og sælg ting og lån af hinanden
i stedet for at købe.
• Køb færre nye ting og efterspørg varer og
produkter, der kan opdateres og repareres.
En gennemsnitlig dansker genererer ca. 19
ton CO2 årligt. En retur-rejse til New York
genererer ca. 3 ton CO2, hvis flyet er fyldt op.
Flytrafik udleder endvidere langt mere end
CO2, da vanddampe m.m. udledt i stor højde,
fordobler flyenes drivhuseffekt. Danskerne
flyver 4-5 gange så meget som gennemsnittet
på verdensplan. Her vil det have stor effekt
at begrænse eller undlade flyrejser og i stedet
benytte tog, eller foretage rejser i nærområdet,
hvor anden transportform kan benyttes.
• Kør mindre i bil – anskaf en el-bil eller
tilmeld dig en dele-bilsordning.
• Benyt cykel og offentlig transport så ofte
som muligt.

Og hva’ mere...

• Sorter dit affald.
• Efter-isoler din bolig/spar på varmen.
• Sæt din pensionsopsparing i investeringer
med en grøn profil.
• Undgå madspild.

Din klimaindsats nytter!

Din indsats kan inspirere andre – skubbe
til de sociale normer – sende et signal til
samfundet – give mening for dig selv.
Annette Weinreich,
De grå klimaambassadører, medlem af 		
Grøn Kirke udvalget i Fredenskirken.
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Kormusikken i Fredens
– et forår vi aldrig glemmer!

Pga. coronasmitten må vi desværre følge trop på alle de aflysninger, der foretages landet over. Tænk, at sådan en lille virus kan
ramme vores allervigtigste samværsform: det fysiske fællesskab!
Hvordan klarer vi os uden at synge påsken frem? Uden ”Peters
båd”? Uden forårskoncerten, hvor alle kirkens kor medvirker?
Uden Pige- og Juniorkorets sang for de gamle på plejehjemmet?
Uden den smukke og stemningsfulde fællessang den 4. maj?
Hvordan klarer vi os uden kor i så lang tid?
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Men vi klarer os! For på trods af COVID-19 har sangen blomstret.
Højskolesangbogen hitter, og heldigvis har vi Phillip Faber hver
eneste morgen og hver fredag aften, KÆMPE sang for Dronningen
på hendes fødselsdag, sang på balkoner, altaner, terrasser, gader
og stræder – unge som gamle, hver for sig. Sangen har smittet – i
trods. Kreativiteten har ingen grænser, og især på de sociale medier har kunsten nærmest været grænseløs.
Netop i kriser stråler kærligheden til det skabende. Savnet bearbejdes med tekster, musik, sang og kunst i alle mulige retninger.
For det er netop det, vi mennesker kan. Vi er skabende væsner, og
langt de fleste af os har det bedst i selskab med andre - også når
vi sidder alene – og hver for sig.

Det handler kor også om – at blive bekræftet og udtrykke sig.
Stemmen i det store kor. Min egen lille stemme, mit personlige
indbyggede instrument, der ”logges på” hele følelsesregistret. Besøg i tidslommer er til glæde og trøst og utroligt befriende – og
heldigvis mere smittende end corona!
Vores stemmer i koret ER fælles-skabende. ”Så, syng da Danmark, lad hjertet tale, thi hjertesproget er vers og sang” – syng dig
glad hele sommeren igennem.
Og så vil vi glæde os til at samle korene efter sommerferien igen
– og mon ikke ”Peters båd” sejler engang i efteråret alligevel? Og
sangene, der skulle ha’ fyldt kirken, menigheden og publikum
med glæde og til trøst, ja de klinger inde i sangernes katedraler.
De klinger gennem sommernatten og glæder sig til at løfte sig
ung og glad.
Anne Lise Quorning

GODT NYT!
Godmorgensang for de små og deres voksne
Lørdag d. 29. aug. og d. 31. okt. – begge dage kl. 9.30 - 10.15
Syng, dans, hop og vrik weekenden i gang i kirken sammen
med dine børn eller børnebørn. Godmorgensang er for børn
i alderen 0-6 år og deres voksne. Vi synger morgensalmer,
børnesange, danser og lytter til dejlig musik.
Godmorgensang er åbent for alle – også dig der ikke kan
låne nogle børn, men måske har lyst til at sidde i kirken og
kigge på – og nyde al den skønne musik og sang.
Efter morgensangen er der saftevand, kaffe og the.
Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se jer! – hilsen Christina og Anne Lise

Kor-opstart efter sommerferien
Spirekor (0. – 1. klasse): Tirsdag d. 1. sept. kl. 15.00-16.00
Juniorkor (2.-7. klasse): Onsdag d. 19. aug. kl. 15.15-16.45
Pigekor (fra 8. klasse): Torsdag d. 13. aug. kl. 16.30-18.30
Folkekor (for alle sangglade 18+): Tirsdag d. 1. sept. kl. 19.00-20.30
Gospelkor (for alle sangglade 18+): – se på kirkens hjemmeside

FREDENSKIRKEN
– i en coronatid...

Fredenskirkens 60 års jubilæum
– udsat til efteråret
Fredenskirken har 60 års jubilæum i år, og selvfølgelig
skal vi fejre det. Men pga. usikkerhed om, hvornår kirken
igen må åbnes for større forsamlinger, har menighedsrådet besluttet at flytte jubilæumsgudstjenesten til efteråret.
Vi tror, at det kan blive en meget festlig dag, hvor vi igen
kan fylde hele kirken både til gudstjeneste og kirkefrokost
i nye lokaler.
Hold øje med ny dato i næste kirkeblad, på kirkens
hjemmeside, på facebook samt opslag i kirken.
Menighedsråd, kirkens præster og personale

At lave kirkeblad i en coronatid ...
Det er ikke let at være kirkebladsredaktion i skrivende
stund (april) – vi ved ikke meget om, hvornår vi igen kan
mødes i Fredenskirken til forskellige gudstjenester, korsang og musik og i de mange fællesskaber i og omkring
kirken. Derfor er det også med alle forbehold og stor usikkerhed vi omtaler kommende arrangementer og datoer for
juni, juli og august her i 2020.
Vi tror og håber, at det nedlukkede Danmark lige så stille
og roligt vil åbne igen i det sene forår, og derfor har vi valgt
at sætte et kirkeblad sammen med omtaler og datoer, ganske som vi plejer her i april. Og så håber vi på forståelse,
hvis der bliver aflysninger og/eller udsættelser. Følg med
på kirkens hjemmeside www.fredenskirken.dk og især
på facebook www.facebook.com/fredenskirken hvor
der jævnligt lægges noget ud.
I er allesammen i vores tanker... pas godt på hinanden.
Kirkebladets redaktion
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Fællesskaber i Fredenskirken
Find særskilt program for hvert af de mange fællesskaber i Fredenskirken på kirkens
hjemmeside: www.fredenskirken.dk
– nogle fås også som en folder i kirken.
Du kan også blive ven med Fredenskirken
på: www.facebook.com/fredenskirken
og blive jævnligt orienteret.

Højskolen i Kirken

– hver gang kl. 10.00-12.00
Begynder igen efter sommerferien mandag d. 28. september. Gennem forskellige
foredrag beskæftiger vi os med emner, som
har med kirke, kultur og forskellige sider af
menneskelivet at gøre.
Heldagsudflugt med Højskolen i Kirken
Tirsdag d. 25. august kl. 8.30-18.00
Første stop er rundvisning og formiddagskaffe i Sejs-Svejbæk kirke. Turen fortsætter ad smukke veje til frokost i Brdr. Prices
restaurant i Herning med efterfølgende besøg på Møltrup Optagelseshjem. Her bliver
der bl.a. oplæg i én af herregårdens flotte
stuer, rundvisning, besøg i madbutikken
og kaffebord med hjemmebag.
Prisen er 300 kr. pr. person.
Tilmelding senest søndag d. 16. august til
Niels Chr. Hansen, tlf./sms: 2327 5161
eller mail: hjorth.hansen11@gmail.com

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige
og foregår i kirkens lokaler fra kl. 19.00.
Næste møde: Tirsdag d. 25. august.
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Håndarbejdskredsen
– onsdage kl. 14.30

Begynder igen efter sommerferien onsdag
d. 5. august. Hver onsdag eftermiddag er
der hygge og snak, kaffe og sang, alt imens
der bliver hæklet, broderet og strikket til den
årlige basar ved Fredenskirken. Ønsker du at
høre mere – eller kender du én, som ville
nyde godt af dette fællesskab, så kontakt
Bente Viola Fasdal, tlf. 2943 4637.

Sysseltinget

Begynder igen efter sommerferien fredag
d. 14. august kl. 18.00 med en grillaften
hos Bodil Lodberg.
I Sysseltinget er der plads til alle, som har
lyst til at være med til at producere julepynt
i papir, stof, strik og meget andet, som alt
sammen sælges på den årlige basar.

Tirsdagstræf – hver gang kl. 14.30
Begynder igen efter sommerferien tirsdag
d. 15. september. Tirsdagstræf mødes den
tredje tirsdag i måneden. Eftermiddagen begynder med sang fra Højskolesangbogen og
kaffe. Derefter har dagens gæst/foredragsholder ordet, og eftermiddagen afsluttes ved
en af kirkens præster.
Pris for kaffe og kage er 40 kr.

FredagsForum – hver gang kl. 19.30
Begynder igen efter sommerferien fredag
d. 28. august, bemærk kl. 19.00.
FredagsForum er et uhøjtideligt mødested
for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at
være sammen og tale om tidens kulturelle,
etiske og kirkelige spørgsmål.
Pris for kaffe m.m. 40 kr.
Litteraturkredsen
– hver gang kl. 14.15

Vi sætter nye vinkler på vores læseoplevelser, når vi deler tanker og tolkning med
hinanden. En sommerudflugt eller tur i biografen, når en af vores bøger er filmatiseret,
er en anden måde, vi er sammen på.

Himmelske aftner er et åbent forum
for voksne. Vi ser f.eks. film, tager på virksomhedsbesøg, griller i haven eller diskuterer et aktuelt emne.
FDF og KFUM-Spejderne – se:

www.fdf-fredensvang.dk
www.fredenskirken.dk/aktiviteter/kfumspejdere/

Bemærk! Alle datoer med forbehold for
eventuelle corona-relaterede aflysninger.

Pinsevandring – søndag d. 31. maj kl. 6.30
Vi begynder pinsefesten med en vandring gennem skov og strand, hvor vi med korte ophold
undervejs, gennem tekster og refleksioner vil søge at opleve pinsens budskab.
Vi mødes kl. 6.20 i Stavkirken ved Moesgaard, hvor vi begynder dagen med morgensang
og en kort andagt. Herefter vandrer vi, med små ophold til sang og refleksioner,
videre til Ørnereden og Blommehaven, for til sidst at ende ved Fredenskirken kl. 9.15, hvor der venter os et morgenbord med kaffe og rundstykker.
Tilmelding til Jytte Lund: jytte.kahr.lund@stofanet.dk / 4096 1518
Har du svært ved at komme til Stavkirken, så arrangerer vi fælles
transport fra Fredenskirken, ligesom vi i fællesskab efter
gudstjenesten sørger for at komme til Stavkirken og
hente biler, der holder derude.

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.

Sommercafé

Onsdage i juni og juli kl. 10.00 – første gang d. 10. juni
Hver onsdag formiddag i sommermånederne skaber vi et
cafémiljø for alle, som har lyst til at mødes til en kop kaffe
en formiddag i ugen.
Der er intet fast program for formiddagen,
så man kan selv være med til at
bestemme, om der skal synges,
læses op fra en bog eller
noget helt tredje.
Tag madpakken med,
så vi sammen kan
slutte formiddagen
med at spise frokost.
Kirken sørger for kaffe, te og vand.

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 juni/juli/august 2020
Søndag den 31. maj (pinsedag)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 2. august (8. s. e. trinitatis)
9.30: Jacob Holm

Gudstjenester på
plejehjemmet Vidtskuevej

Mandag den 1. juni (anden pinsedag)
11.00: Jacob Holm

Søndag d. 9. august (9. s. e. trinitatis)
9.30: Jacob Holm

Søndag d. 7. juni (trinitatis søndag)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 16. august (10. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men
er åben for alle. Gudstjenesterne finder sted
i dagligstuen på Plejehjemmet Vidtskuevej 6.

Søndag d. 14. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 23. august (11. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Konfirmanindskrivning

Søndag d. 28. juni (3. s. e. trinitatis)
9.30: Per Thomsen
Søndag d. 5. juli (4. s. e. trinitatis)
9.30: Lise Barnkop
Søndag d. 12. juli (5. s. e. trinitatis)
9.30: Per Thomsen
Søndag d. 19. juli (6. s. e. trinitatis)
9.30: Per Thomsen
Søndag d. 26. juli (7. s. e. trinitatis)
9.30: Leif Vestergaard

Søndag d. 30. august (12. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm

9. juni:

Per Thomsen

23. juni: Jacob Holm
7. juli:

Per Thomsen – altergang

21. juli:

Per Thomsen

4. aug.: Jacob Holm
Søndag d. 6. september (13. s. e. trinitatis)
18. aug.: Jacob Holm – altergang
10.00: Jacob Holm
1. sept.: Per Thomsen
Grundet corona véd vi i skrivende stund
ikke, hvordan gudstjenester bliver
afviklet i juni. Bliver de fortsat streamet
live på Facebook? Flyttes de uden for,
fordi der må forsamles flere udendørs?
Plejehjemmet er p.t. lukket ned for besøg.
Afviklingsform vil tilpasses de regler,
Sundhedsstyrelsen udstikker.

Sysseltinget juler året rundt med ting til den årlige basar.

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre
og gangbesværede til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Pris 30 kr. pr.
person t/r. Betaling sker til kirketjeneren.
Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse til Fredenskirken på tlf.: 8614 2113.
Kirkebil til søndagens gudstjeneste skal
bestilles senest fredag kl. 12.00.

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og
kulturmedarbejder Christina Lund.
Redaktionsudvalg: Michael Bach Henriksen, Helle
Køhler Holm, Sanne Opstrup Wedel, Anne Kathrine
Houe Vestergaard, Jacob Holm, Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i august 2020.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag d. 26. maj 2020.
Forsidefoto: Leif Vestergaard. ”Grøn Kirke”.
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Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 21. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm

– følgende tirsdage kl. 10.15:

