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Kirken – et hus med indhold
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Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde...
... Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene.
Der findes en gammel anekdote om en besøgende ved et af middelalderens store katedralbyggerier. Den fremmede gik nysgerrigt
rundt på byggepladsen og spurgte tre forskellige stenhuggere, der så ud til at lave det
samme, hvad de var i gang med. Den første
sagde: Det kan du vel se. Jeg tilhugger en
sten. En anden sagde: Jeg prøver at passe
mit arbejde, så jeg kan tjene min dagløn og
få brød på bordet. Men den tredje svarede:
Jeg bygger en katedral til ære for Gud. Et sted,
hvor mennesker, som er faret vild, kan finde
ro og styrke. Et sted som vil stå i 1000 år.
Det er kendetegnende ved Fredenskirken, at
den altid har været en byggeplads. Der har i
næsten hele kirkens historie været gang i et
byggeprojekt, som nu, hvor vi har renoveret
og udvidet sognegården. Men murstenene
har aldrig været et mål i sig selv. Det vigtigste har altid været det kirkebyggeri, hvor
der bygges med levende stene, hvor der på
baggrund af forkyndelsen bygges menighed.
Efter hvert menighedsrådsvalg er det nyvalgte menighedsråd taget på en inspirationsweekend, hvor formålet altid har været
at kreere idéer til, hvordan man kan styrke
og udvikle menighedslivet ved kirken. Fokus har været, at Fredenskirken ikke kun
skal fremstå som et hus med mange rum,
men som et attraktivt sted, hvor der er plads
til mange fællesskaber, der på hver deres
måde er medarbejdere på forkyndelsen af
Guds kærlighed. Da jeg i sin tid søgte og fik
præsteembede ved Fredenskirken, var det
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netop noget af denne sammentænkning af
menighedsliv og gudstjenesteliv, jeg oplevede som fascinerende.
I Fredenskirken er der igennem årene blevet
arbejdet meget med gudstjenesternes form
og indhold, og hvordan vi kan gøre budskabet om Guds nærvær vedkommende og
levende for mennesker i alle aldre og i alle
faser af livet. Det er ikke alt, der er lykkedes
lige godt, men der har til stadighed været
en åbenhed overfor at forsøge at gøre det
bedre. Det har altid været en glæde og en
inspirationskilde at være en del af det arbejdende fællesskab, som Fredenskirken er.
Både når der bygges kirke og menighed i
kirkerummet ved gudstjenester og ved kirkelige handlinger, og når kirkebyggeriet sker
ved møder og aktiviteter i kirkens menighedsfløj.

I Fredenskirken har ansatte, menighedsråd
og menighed altid sammen været trukket
i arbejdstøjet i bevidstheden om, at når vi
løfter sammen, kan vi magte meget mere.
Fredenskirken har altid været et godt sted at
være præst, for kirken er på så mange måder bygget af hele menigheden. Kirken blev
bogstaveligt talt bygget for midler tjent ved
den årlige basar, men arbejdet med basar
og alt det andet frivillige arbejde har også
været med til at bygge et fællesskab, hvor
der arbejdes til fælles bedste, hvor arbejdsglæden er stor, og taknemmeligheden over
at få lov til at være en del af fællesskabet er
mærkbar.
Tak for 28 gode år i et levende kirkehus og
-fællesskab.
Per Thomsen

Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op,
solid, urokkelig,
et hus du trygt kan høre hjemme i.
Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus, hvor kærlighedens bud
folder sig ud,
hvor mismod mødes af
Guds løfte om at bære dig hver dag.
Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus for den, der søger trøst –
de, der af lyst
har åbnet døren ind,
hvor de før gik forbi på vejen hjem.
Et hus at komme til,
selvom du måske ikke vil
eller har brug for det du tar
med dig herfra.
Du altid hilses vil,
hvis du en anden gang søger hertil.
Et hus at komme til,
bli’ her så længe som du vil.
Græd dine tårer ud hos Gud,
han rækker ud,
hvor håbløsheden gror
og planter troens frø dybt i din jord.
Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus, hvor kærlighedens lov
står over den
som vi har selv bestemt
og sat så højt at næsten nær blir glemt.
Et hus, et helligt sted,
kirken vi stadig regner med,
når livet rammer os for hårdt –
når alt blir sort
vi gerne favnes vil
da er det kirkens hus vi kommer til.
Salmer fra broen © Janne Mark 2013

Kirken og dens bygninger

Renoveringen af Fredenskirken er i fuld gang, men hvad kommer
forandringerne til at betyde for de ansatte i kirken? Det har vi spurgt
to af kirkens medarbejdere om.
Ved Sanne Wedel

Ellinor Hjorth, kirketjener

”Med kirketjener-øjne glæder vi os meget og tænker, at det bliver en smuk og harmonisk sognegård
at være i for os og ikke mindst for alle dem, der
bruger kirken og dens rum. Og det sidste er vigtigt,
for det er livet i kirken, der er det interessante ved
at arbejde her – vi nyder alle de mennesker, der er
omkring os og synes, det bliver spændende med det
nye lokale foran i kirken, hvor man lukker op til
den gamle tårngård og inddrager det areal til et nyt
mødelokale. Her håber vi at kunne tilbyde et dejligt
sted til vores brugere – om det er håndarbejdskredsen, sysseltinget eller andre – som får et helt andet
rum at sidde i med dejligt lysindfald og mulighed for
at åbne en dør og være ude.
Derudover er jeg meget glad for, at vi nu får to døre
fra det nye lokale og ind til sideskibet, for det betyder, at vi kan bruge sideskibet meget mere fleksibelt
– bl.a. til større arrangementer, hvor de to rum kan
udgøre en helhed.
Endelig glæder vi os over, at et af de gamle konfirmandlokaler lægges sammen med et stort depot
til et nyt korlokale, så alle korfolkene får deres helt
eget sted. Her kan de have deres noder og andre materialer samt en opstilling, der passer til koret, så de
ikke hele tiden skal flytte rundt på sig selv og deres
ting – jeg tænker, at det kan styrke tilhørsforholdet
til kirken, når man har et sted, der er ens eget.”

siske rammer betyder utroligt meget for,
at undervisning af korene kan lykkes, og
derfor har vi indtil nu brugt sideskibet
i korarbejdet, fordi det er et rum med
så mange muligheder ift. bl.a. plads, lysindfald og akustik. Et vellykket korrum
må ikke føles trangt, og det skal kunne
bære, at mange synger sammen - både
fysisk og lydmæssigt. Vi er så heldige
at have rigtig mange børn, der synger,
så det er spændende, om vi kan være
der – især fordi vi ikke bare står stille
og synger, men f.eks. har brug for plads
til stemmetræning, hvor vi arbejder med
krop og stemme ved bl.a. at bokse ud
i luften, lave store armsving, gå, hoppe
og danse rundt mellem hinanden. Men
heldigvis er der gjort rigtig meget i det
nye korlokale. Depotet er flyttet, så lokalet bliver længere, og der bliver store,
smukke vinduer ud mod kirkegården, så
vi får lys og grønne farver ind i rummet.
Så jeg håber og tror, at det bliver rigtig
dejligt at være der. Korene kommer hver
uge, og de føler, at det er deres kor og
deres kirke, og at de nu også får deres
eget lokale. Et sted, der er deres. Det
betyder rigtig meget – og det glæder jeg
mig personligt rigtig meget til.

Og lige som bonusinfo, så er det altså
en skrøne, at vinduerne klirrer, når sopranen synger det høje C – det passer
”Jeg er vældig spændt på, hvad ombygningen kom- altså ikke, så ingen behøver at frygte for
mer til at betyde for os i hverdagen, og det bliver vinduerne i det nye lokale.”
fantastisk spændende at opleve forandringen. De fy-

Anne Lise Quorning, organist og
korleder
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Kirken og finanserne – hvor kommer
pengene til tilbygningen fra?
Hvem ejer Fredenskirkens bygninger?
Det enkle svar er: medlemmerne af Folkekirken i
Fredens sogn. De ejer i princippet kirkebygning,
sognelokaler og præstebolig. I daglig tale siger
vi dog, at kirken er alles, hvilket mest vil sige,
at bygningerne ikke er nogens frem for andres. I
praksis er der dog flere grupper, der benytter de
lokale bygninger og oplever et særligt ejerskab,
ligesom rigtig mange mennesker gennem årene er
kommet til at holde af kirkerum og sognegård i
forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, kor eller arrangementer.
Hvordan er pengene til tilbygningen rejst?
Folkekirken i Danmark finansieres hovedsageligt af kirkeskatten, som alle medlemmer betaler.
Udgifter til vedligehold og køb af nye kirker, sognelokaler eller præsteboliger er altså medlemsfinansieret, så vi får noget ret konkret lokalt ved at
betale kirkeskat! Menighedsrådet valgte for nogle
år siden at sælge en præstebolig. Det er de fleste
af indtægterne fra salget, der har finansieret tilbygningen. Renovering af lokaler og ny bygning
kommer til at koste godt 4 mill.
Hvilke hænder har pengene været igennem?
Staten indkræver kirkeskatten via selvangivelsen
hos medlemmerne i alle sogne i Danmark. Provstiudvalget ved Århus Søndre Provsti fastsætter
den kirkelige ligning for Fredens sogn, der p.t. er
på 4,5 mill. kroner, der går til lønninger, bygninger og evt. omkostninger for drift af kirkegården.
Tilbygningen er dog et større anlægsønske, som
provstiet er blevet ansøgt om. Efter godkendelser
i provsti og stift har menighedsrådet ved Fredenskirken kunnet realisere byggeprojektet og betale
arkitekt og håndværkere. Det sker i et samarbejde
mellem menighedsrådets valgte kasserer og provstiets regnskabskontor i Holme.
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De fem niveauer i Folkekirkens
samlede økonomi:
• Folketinget – fastsætter landskirkeskatten
• Kirkeministeren – administrerer bl.a.
Fællesfonden
• Stifter – stiftsadministrationerne
• Provstier – provstiudvalgene
• Sogne – menighedsrådene
Folkekirkens økonomi er sammensat af
kirkeskatten, der består af en lokal kirkeskat,
og en landskirkeskat samt et statstilskud

Folkekirkens økonomi kan opdeles
i tre grupper:
• Den lokale økonomi – som omfatter kirke-,
præstegårds- og kirkegårdskasser samt provstiudvalgenes kasser. Disse lokale kasser afholder knap
80 % af alle kirkens samlede udgifter lokalt. Knap
6 mia. kr.
• Fællesfonden – som består af landskirkeskatten og statens tilskud til Folkekirken. Det administreres af Kirkeministeriet og dækker udgifter til
bl.a. IT, stiftsadministrationer, Folkekirkens uddannelser og musikskoler. Lidt under 2 mia. kr.
• Statstilskuddet – som er begrundet i Grundlovens § 4, hvor staten forpligter sig til at understøtte den evangelisk lutherske folkekirke i Danmark. Der er her mest tale om et tilskud til præster
og provsters løn og pension. Ca. 750 mill. kr.
Jacob Holm

Vox
Pop
Vox Pop
Hvad betyder kirkebygningen for dig?

Anne Marie Overbeck

Det spørgsmål får mig i allerførste omgang til at tænke på kirkens vigtigste
rum, selve kirkerummet. Her foregår de store ritualer, begivenheder og
overgange i ens liv. Dåben, som en af de smukkeste, hvor det lille barn
bæres frem, døbes og bliver Guds barn, samtidig med at det bliver en del
af den kristne menighed og det kristne fællesskab. Konfirmationen er en
glad og festlig personlig bekræftelse på dåben, og endelig er begravelsen
en smuk og højtidelig afslutning på et forhåbentligt godt levet liv. I alle disse
sammenhænge danner kirkerummet rammen. Udover kirkerummet er der alle
de andre rum i kirken, hvor kirkens fællesskaber udfolder sig. I disse mange forskellige fællesskaber mødes mennesker på kryds og tværs. Her møder man gode mennesker, som giver meningsfyldt samvær.

Anne Gaml-Sørensen

Kirkens bygninger betyder for mig
på den ene side fest, liv og musik –
og på den anden side tid til refleksion, hvor jeg nemt kommer til
at føle mig som en meget lille del
af en uendelig større sammenhæng.

Per Risum

Først og fremmest har det
jo været min arbejdsplads.
Jeg har altid set op til kirken,
og da jeg blev ansat som
kirketjener ved Fredenskirken i 1995, fik jeg
pludselig øjnene op for –
Jamen, det er jo et kulturhus!
Her foregår så meget mere, end hvad den almindelige
borger ved. Selve kirkesalen betyder for mig et rum,
hvor vi omgås hinanden med respekt.
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Farvel og stort tak
til vores sognepræst,
Per Thomsen
Vores trofaste og vellidte sognepræst, Per Thomsen, har efter
28 års virke ved Fredenskirken valgt at gå på pension pr.
31.12.2020.
Det er en stor beslutning, og vi
vidste godt, at den var på vej,
men overraskede blev vi dog,
da Per meldte sit ønske ud på
menighedsrådsmødet i maj.
Fredenskirken er en kirke med
mange aktiviteter og fællesskaber. Per har altid været fortaler
for, at disse fælleskaber skulle
have de bedst mulige vilkår og
har ofte gået forrest, når der har
været brug for en hjælpende
hånd i de forskellige fællesskaber. Pers kærlighed til kirken og
det mangfoldige liv i sognegården er derfor også årsagen til, at
han har været med til at starte
flere af vores fællesskaber op.
Han var blandt de første i ”Fredagsfamilien”, da han ankom til
kirken tilbage i 1992. Senere opstod ”Fredagsforum”, som også
blev etableret med Pers hjælp
– et fællesskab, der stadig findes i kirken i dag, og som tæller
mange aktive.
Per var også med til at etablere det stærke bånd til vores
venskabsmenighed, og som en
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naturlig del af at have venner i
Italien, satte han sig for at lære
italiensk. Nu på 20. år er han
så god til sproget, at han
gerne oversætter og tolker
– og holder såmænd også
prædikener på italiensk,
når Fredenskirken er på
besøg i Italien.
Per er vellidt ’hele vejen
rundt’: menighed, pårørende og familier, der har
mistet en af deres kære, menighedsråd, kolleger, konfirmander,
børnefamilier, alle fællesskaber
ved kirken – ja, og af børne- og
ungdomskorene er han kendt
som ”Præstmand Per”. Per favner
alle aldre og har mødt folk i øjenhøjde og gerne med en opmuntrende bemærkning på sin vej.
I det kirkelige landskab kendes
Per også for sit store kirkelige
arbejde og interesser udenfor
Fredenskirken. Senest i Provstiudvalget, Mellemkirkeligt Stiftsudvalg og som en stor drivkraft
bag Internationale kirkedage i
Aarhus. Hele sit præsteliv har
Per været kontaktpræst for hørehæmmede, han har været bestyrelsesmedlem for IVSS – en
international organisation for
hørehæmmede, hvor han bl.a.
har været med til at arrangere

konferencer, han har siddet
med i Sct. Nicolaitjenesten og i
en periode været tillids- og sikkerhedsrepræsentant for præster.
Alle medarbejdere i huset kender Per som en samarbejdsvillig kollega, der gerne tager fat,
når der skal slæbes, eller når vi
alle skal trække i arbejdstøjet og
få noget til at ske. Det ses bl.a.
hvert år, når Basaren skal stilles
op – og tages ned igen. Per er
med hver gang!
På prædikestolen har vi set Per
både med klovnenæser, med
hoppebolde flyvende gennem

luften i kirkerummet og tomatplanter i massevis, når konfirmanderne skulle konfirmeres.
Og ved søndagens højmesser
har Per formået at forkynde
evangeliet i et sprog, som alle
forstår - uden at miste kernen
og dybden i det budskab, der
altid ligger bag.
Per har gennem alle årene arbejdet med alternative gudstjenesteformer, f.eks. børne- og
meditationsgudstjenester, og vi
mærker nu, at han nyder en lille
”Stjernestund” med de helt små
og deres familier.
Per mener ikke selv, han er den
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søndag d. 1 nesten kl. 10.
e
tj
s
d
u
efter g
store sanger, men hvis andre
sætter tonen an, synger han
med en stor kærlighed og glæde
til salmesangen. Og netop salmerne er et vigtigt kirkesprog
for Per. Han har altid bakket op
om nye salmer, og takket være
Pers kontinuerlige valg og videreførelse af en stolt tradition af
netop nye salmer, har Fredenskirken i dag et stort repertoire.
Per er vores alles excel- og ITredningsmand. Der findes ikke
en aktivitet, der ikke er registreret i Pers arkiver – og det er en
fantastisk dokumentation og
hjælp til kirkens fremtidige arbejde og virke.
Vi kommer til at savne dig, Per,
i det arbejde, som finder sted i
– og ud fra – Fredenskirken. Vi
sender dig de varmeste, kærligste og bedste ønsker for din nye
tilværelse som pensionist – i et
smukt partnerskab med Pia, der
også her skal have en stor tak for
opbakning og hjælp i Fredenskirken. Vi ser frem til at tage
imod jer i kirkedøren, og glæder
os over, at I to nu kan nyde jeres
tid med hinanden og jeres dejlige familie. Alt godt til jer begge!

Særlige gudstjenester
Konfirmationer

Lørdag d. 19. september kl. 9.30 og 11.30
– se også gudstjenestelisten på bladets bagside.

Fredenskirkens jubilæum
og høstgudstjeneste

Søndag d. 20. september kl. 10.00
Vi har glædet os til endelig at kunne fejre Fredenskirkens 60 års jubilæum. Biskoppen prædiker fra prædikestolen, og der er børneprædiken
for de yngste i kælderen. Kirken er pyntet med
blomster til fest, og alle kor medvirker. Efter
gudstjenesten er der høstauktion og jubilæumsfest med kirkefrokost.
Pris: voksne kr. 50,- /børn kr. 25,-.

BUSK-gudstjeneste

Søndag d. 4. oktober kl. 10.00
Kirkens juniorkonfirmander afslutter deres forløb denne dag og medvirker ved gudstjenesten
sammen med Junior- og Pigekor. Efter gudstjenesten er der en let frokost til alle, og juniorkonfirmanderne får overrakt et diplom og en
gave.

Udvidet kirkekaffe

Et par gange om året udvider vi kirkekaffen
med et lille oplæg og efterfølgende samtale. Der
vil være mulighed for at smøre et stykke brød
med pålæg. I efteråret er der udvidet kirkekaffe
to gange:
Søndag d. 18. oktober
Oplæg fra Grøn Kirke-udvalget til en snak om,
hvordan vi arbejder med at være Grøn Kirke.
Søndag 22. november
Biblen 2020
Vi har inviteret Louise
Højlund, sognepræst i Langenæs, til at fortælle om den
nye bibeloversættelse 2020.
Hvorfor skal Biblen igen og
igen oversættes? Hvilke udfordringer er der, og
hvilke positive og negative sider er der ved en
ny bibeloversættelse?

Allehelgen

Søndag d. 1. november kl. 10.00
En af årets smukke og højtidelige gudstjenester,
hvor præsterne læser navnene op på dem, vi
har mistet gennem året. Vi gør noget ekstra ud
af de musikalske liturgiske led og har ud over
sang fra Pigekoret og Kantoriet også oboisten
Henrik Husum med denne dag.

Ansatte og menighedsråd
ved Fredenskirken
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Musik og sang i Fredenskirken
Godmorgensang for de små og deres voksne
Lørdag d. 29. august og lørdag d. 31. oktober
Hver gang 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!
Christina og Anne Lise

Folkekoret begynder igen
Tirsdag d. 1. september kl. 19.00-20.30
Er du sangglad 18+, er Folkekoret måske noget for dig? Folkekoret er fællesskabende, dyrker sund brug af stemmen, fællessangen og korklangen i et meget
bredt repertoire. Nodekendskab og/eller korerfaring er ikke et krav – heller ingen
hindring! Alle får noget ud af at synge i Fredens Folkekor.
Det er gratis at synge med – så tag din bedste ven, nabo, kæreste/ægtefælde,
familiemedlem, kollega og andre gode folk under armen og kom og oplev, hvad
sangen kan!

Kirkemusicalen ”Peters båd”
Lørdag d. 14. november kl. 15.00
Peters båd sejler langt om længe
efter at have ligget stille på corona-land.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

Forfatteraften med
Maren Uthaug
Onsdag d. 11. november
kl. 19.00-21.00
I samarbejde med Viby- og Højbjerg bibliotek
inviterer vi til foredrag i Fredenskirken med
tegner og forfatter Maren Uthaug, som bl.a.
er kendt for sin stribe i Politiken: ”Ting jeg
gjorde”. Striben har hun tegnet dagligt siden
2013. Ud over at blive trykt i avisen udgives
striben hvert år i kalenderformat med 365
tegninger.
Siden 2009 har Maren Uthaug desuden drevet
’Marens blog’, der dagligt besøges af 120.000
læsere. Maren Uthaug har skrevet en række
humoristiske selvhjælpsbøger samt romanerne: ”Og sådan blev det”, ”Hvor der er fugle”
og senest ”En lykkelig slutning”.
I den første halvdel af aftenarrangementet
live-tegner Maren Uthaug, og efter pausen
fortæller hun om sin seneste roman og svarer
på spørgsmål.
Billetter koster 100 kr. og kan købes via aarhusbibliotekernes hjemmeside www.aakb.dk
Bemærk, at der er begrænsede pladser.
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Gudstjeneste og fernisering
Fernisering på Fredenstapetet

Søndag d. 6. september kl. 10.00
Broderiskabet har siden 2018 broderet på Fredenstapetet, som i dag
skænkes til kirken i anledning af Fredenskirkens 60 års jubilæum
netop i år. Dygtige brodøser har mødtes i kirkens lokaler, og sammen med kunstner Mette Østergaard fundet frem til et motiv, som
skildrer Fredenskirkens historie. I
dag kan vi endelig hænge det op
på væggen, og vise det frem for
hele menigheden.

Charlotte Juul Sørensen

Søndag d. 25. oktober kl. 10.00
Det skal være sjovt at lave kunst. Let
og eksperimenterende. Jeg elsker at
afprøve nye materialer og motiver, og
holder mig sjældent til det samme i
længere tid. Jeg vælger dog gerne et
tema, som jeg bearbejder på forskellig vis – fra det figurative til det
abstrakte. I 2019 var det de voldsomme naturkræfter ved den jyske
vestkyst, og i 2020 er det den danske sommer.
Udstillingen kan ses frem til d. 20. november.

BASAR 2020

Fra før Fredenskirken blev bygget, har den årlige julebasar været
en festdag og et omdrejningspunkt i menighedslivet i Fredens
Sogn. Kun i kirkens indvielsesår i 1960 har man måttet undvære
basaren. Dengang, fordi man troede, at nu, hvor kirken var bygget (for de indsamlede midler fra bl.a. basaren), var pengeindsamling og basar overflødig. Det blev man dog hurtigt klar over
ikke var rigtigt, for basaren var i årene op til kirkebyggeriet så at sige blevet en del af sognets DNA.
Trods corona forbereder vi os på at kunne afholde
Basar i vores nye lokaler lørdag d. 28. november
kl. 13-17, men hold for en sikkerheds skyld
øje med nyhedsbreve og kirkens hjemmeside
i dagene op til, hvor vi giver besked, hvis
retningslinjer eller andet ikke tillader, at
basaren gennemføres i år.

FREDENSKIRKEN

d
Klip uem
og g

september/oktober/november 2020
SEPTEMBER
SEPTEMBER
Søndag d. 6. kl. 10.00:
Onsdag d. 9. kl. 17.00:
Tirsdag d. 15. kl.14.30:
Tirsdag d. 15. kl. 19.00:
Torsdag d. 17. kl. 14.15:
Søndag d. 20. kl. 10.00:
Fredag d. 25. kl. 19.30:
Fredag d. 25. kl. 19.30:
Mandag d. 28. kl.10.00:

Gudstjeneste og fernisering ”Fredenstapetet”.
Stjernestunder for de yngste.
Tirsdagstræf ”Livet omkring Fredenskirken”
v/ Karsten Poulsen.
Valg til menighedsråd.
Litteraturkreds ”Hundedage”.
Jubilæums- og høstgudstjeneste.
Fredagsforum ”Rulle Maries Roadshow”
v/ Marie Holm Laursen.
Himmelske aftener ”Hvordan er det med klimaet? 		
Klima og økosystemer” v/ Jens Mogens Olesen 		
og Birgit Overgaard Olesen.
Højskolen i kirken ”At vælge livet – med humor,
glæde og værdi” v/ Ole Kamp.

OKTOBER
OKTOBER
Søndag d. 4. kl. 10.00: BUSK-gudstjeneste.
Søndag d. 18. kl. 10.00: Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe ”Arbejdet med
at blive Grøn Kirke” v/ Grøn Kirke udvalget.
Tirsdag d. 20. kl. 14.30: Tirsdagstræf ”Grænsemenneske i et grænseland”
v/ Kjeld Holm.
Onsdag d. 21. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste.
Onsdag d. 21. kl. 19.30: Himmelske aftener ”Kultur med gods i: Rundvisning på Godsbanen” v/ Jette Sunesen.
Torsdag d. 22. kl. 14.15: Litteraturkreds ”Signes hjemkomst”.
Fredag d. 23. kl.19.30: Fredagsforum ”Det levede liv” v/ Arne Aa.
Søndag d. 25. kl. 10.00: Gudstjeneste og fernisering ”Charlotte Juul
Sørensen, Tegninger og malerier”.
Mandag d. 26. kl. 10.00: Højskolen i kirken ”Glæder og udfordringer ved
den tredje alder” v/ Annette Due Madsen.
Lørdag d. 31. kl. 9.30:
Godmorgensang for de yngste mellem 1-6 år.
NOVEMBER
NOVEMBER
Onsdag d. 11. kl. 19.00: Forfatteraften i samarbejde med Viby- og Højbjerg
bibliotek med Maren Uthaug.
Lørdag d. 14. kl. 15.00: Musical ”Peters båd”.
Søndag d. 15. kl.10.00: Gudstjeneste og afskedsreception for
sognepræst Per Thomsen.
Tirsdag d. 17. kl. 14.30: Tirsdagstræf ”Arbejdsliv på havnen”
v/ Palle Jørgensen.
Torsdag d. 19. kl. 14.15: Litteraturkreds ”Postkort til Annie”.
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Himmelske aftener ”Kirkeinspirationsbesøg i 		
Århus valgmenighed” v/ Kjeld Godasi.
Fredag d. 20. kl. 19.30: Fredagsforum ”Det evige liv” v/ Helge Kjær Nielsen.
Søndag d. 22. kl. 10.00: Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe ”Bibelen 2020”
v/ Louise Højlund.
Tirsdag d. 24. kl. 10.00: Med baby i kirken ved juletid begynder.
• Se alle gudstjenester omtalt på kirkebladets bagside.
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Nærdemokrati
i Fredenskirken
Mest for børnefamilier
Risengrødsgudstjeneste

Onsdag d. 2. december kl. 17.00

Stjernestunder for de yngste

Onsdag d. 9. september og onsdag d. 21. oktober
Hver gang kl. 17.00
En kort gudstjeneste på gulvet foran alteret, hvor sangen er det bærende element. Henvender sig primært
til børnefamilier med børn i alderen 0-4 år.

Med baby i kirke - Babysalmesang

Nye hold begynder tirsdag d. 18. august
Læs mere på kirkens Facebook eller hjemmeside,
hvor der også er tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.

Juniorkonfirmander – September måned
Gå på opdagelse i kirken og lær kirken at kende på
en sjov måde! Fredenskirken inviterer alle børn i 3.
klasse til juniorkonfirmandundervisning. Spændende
oplevelser, utrolige historier, sjov og leg – og så er det
gratis at være med!
Alle børn i 3. klasse kan blive juniorkonfirmander.
Uanset om du er døbt eller ej, kan du lære noget af
de mange fantastiske bibelhistorier – som ikke bare er
vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores liv og kultur.
Undervisningen foregår efter skoletid: Tirsdag
d. 22. september og tirsdag d. 29. september+
weekenden d. 3.-4. oktober, hvor vi også deltager i gudstjenesten søndag morgen kl. 10.00.
Læs mere på kirkens hjemmeside, hvor der også
er tilmelding.
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At vi har en folkekirke betyder, at kirken ”gror” nedefra – det er folkets kirke.
Meget bestemmes oppefra, fra kirkeministeriet, biskopper, provster osv., men
det er det lokale nærdemokrati i hvert sogn, der gør, at vi har en folkekirke og
ikke en statskirke. Lokalt har vi stor indflydelse på vores kirke. Hvad er vigtigt
for os? Hvad skal der foregå?
I Fredenskirken har vi en lang række fællesskaber og aktiviteter. Vi har kor,
FDF, KFUM-Spejdere, konfirmandklub, og for voksne er der foredrag, litteratur, koncerter, sykreds osv., og vi har forskellige gudstjenester for børn og
voksne, søndage og hverdage.
Hvorfor nævne det? Jo, for sådan ser det ud nu, men måske skal det ikke blive
ved med det. Måske skal noget udvikles. Måske skal noget lukkes ned, og
måske skal der ske noget nyt. Det er folkekirken i arbejdstøjet.
I år er der menighedsrådsvalg i alle kirker, og det betyder, at nærdemokratiet
skal bekræftes og fornyes. Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse med
kirkelige og administrative opgaver, der har ansvaret for gode rammer og økonomi til alle aktiviteterne samt fastlægge gudstjenesterne.
Grundtvig sagde, at kirken er ”bygget af levende stene”. Det betyder, at vel har
vi en flot kirkebygning i Fredenskirken, men det er jo kun mursten og tomme
stole, som ikke i sig selv giver liv. Livet skabes af alle dem, der ugen igennem
kommer i Fredenskirken, og der er meget liv i Fredenskirken. Hvordan det skal
formes de næste 4 år, bliver opgaven for det nye menighedsråd.
Selve valget foregår tirsdag d. 15. september (i kirkens lokaler). Kom og
”skub” til debatten. Kommentarer, spørgsmål og nye idéer er velkommen, for
det er med til at gøre Fredenskirken til vores kirke.
Du er med din stemme med til at sætte retning for Fredenskirken, når det nye
menighedsråd skal vælges. Hvis du selv har lyst til at præge arbejdet, er du meget meget velkommen til
at stille op til valg.
Kom og vær med til
fortsat at gøre Fredenskirken til en levende
kirke.
Helga Kolby Kristiansen
medlem af menighedsrådet

Fællesskaber i Fredenskirken
Se 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

Tirsdagstræf – hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 15. september
Karsten Poulsen: ”Livet omkring Fredenskirken”
Tirsdag d. 20. oktober – OBS kl. 13.30!
Kjeld Holm: ”Grænsemenneske i et grænseland”
Tirsdag d. 17. november
Palle Jørgensen: ”Arbejdsliv på havnen 1965-1990”

Julehjælp
Det kan være svært, når pengene ikke slår til, og særligt i
julemåneden kan det for mange føles ekstra hårdt, hvis der ikke
er penge til børnenes julegaver eller julemaden på bordet.
I Fredenskirken siger vi, at der ikke skal være en eneste i sognet,
som ikke har én at holde i hånden juleaften – derfor står
der ved alle juleaftens gudstjenester et juletræ i kirken,
som vi sammen, hånd i hånd,
går rundt om. Det samme kunne vi
sige om børnene og julegaverne –
der skal ikke være et eneste barn i
Fredens Sogn, som ikke kan få en julegave juleaften,
og derfor giver kirken julehjælp til økonomisk trængte
familier i sognet.
Du kan hente et ansøgningsskema på
kirkekontoret frem til d. 7. december,
som er sidste frist for indlevering af skemaet.
Kender du en familie, som kunne have glæde
af julehjælp fra kirken, hører vi også gerne fra dig.

Kontakt:
Mandag d. 28. september
kl. 10.00 – 12.00
Ole Kamp, konsulent og
tidl. højskoleforstander
”At vælge livet – med
humor, glæde og værdi”
Mandag d. 26. oktober
kl. 10.00 – 12.00
Annette Due Madsen,
psykolog og familieterapeut
”Glæder og udfordringer
ved den tredje alder”

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder
er offentlige og foregår i
kirkens lokaler fra kl. 19.00.
Kommende møder:
Torsdag d. 24. sept.,
tirsdag d. 27. okt. og
onsdag d. 25. 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
M. 2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst
Per Thomsen
M. 2122 0162
peth@km.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
M. 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 september/oktober/november 2020
Søndag d. 18. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Udvidet kirkekaffe
Søndag d. 25. okt. (20. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Fernisering

Gudstjenester på
plejehjemmet Vidtskuevej
Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men
er åben for alle. Gudstjenesterne finder sted
i dagligstuen på Plejehjemmet Vidtskuevej 6.
– følgende tirsdage kl. 10.15:

Søndag d. 8. nov. (22. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 6. sept. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Fredenstapet fernisering
Søndag d. 13. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Lørdag den 19. sept. (konfirmation)
9.30: Konfirmation 7. A
v. Jacob Holm
11.30: Konfirmation 7. B
v. Per Thomsen
Søndag d. 20. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Henrik Wigh-Poulsen
Høst- og festgudstjeneste i anledning
af kirkens 60 års jubilæum
Søndag d. 27. sept. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 4. okt. (BUSK)
10.00: Peter Lodberg
Søndag d. 11. okt. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
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1. sept.: Per Thomsen
15. sept.: Jacob Holm – OBS kl. 10.30
		
Høstgudstjeneste i kirken
29. sept.: Per Thomsen

Søndag d. 15. nov. (23. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Afskedsgudstjeneste og reception

13. okt.: Per Thomsen

Søndag d. 22. nov. (sidste s. i trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Gospelkoret medvirker
Udvidet kirkekaffe

24. nov.: Jacob Holm

Søndag d. 29. nov. (1. s. i advent)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 6. dec. (2. s. i advent)
10.00: Jacob Holm

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.

27. okt.: Jacob Holm (altergang)
10. nov.: Per Thomsen
8. dec.:
		

Jacob Holm – OBS kl. 10.30
Adventsgudstjeneste i kirken

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
Fredenskirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk

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 og Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i november 2020.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag d. 22. september 2020.
Forsiden: Plakat fra Folkekirken i Aarhus.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 1. nov. (allehelgensdag)
10.00: Jacob Holm

