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Temanummer:

Kirkeklokkerne

Denne gang sætter kirkebladet fokus
på kirkens klokker – som vi møder dem
til hverdag og til fest...

1

Klokken slår, tiden går,
aldrig udrinder evigheds år,
aldrig afblomstrer Guds Paradis,
aldrig forstummer hans nådes pris.
Amen! Halleluja! Tak!

Kimer, I klokker!
ja, kimer før dag
i det dunkle!
Af Jacob Holm
Kirkeklokken kimer ved juletid, hvilket
understreger julegudstjenesternes karakter af glæde, fest og fejring. Klokkerne har
lydt gennem århundreder i Danmark, den
har kaldt mennesker til besindelse og eftertanke, bøn eller gudstjeneste.
Og når aftenklokken ringer
Fra gammel tid afhang tiden af solens
gang og klokkens slag. Det var før armbåndsurenes tid, før kalenderplanlægning
og idealet om at ”nå alt” eller være evigt
nærværende i sit eget nu. Klokken minder
os den dag i dag om livet som en ydre,
given gave, der er ny hver morgen – før al
kontrol og planlægning.
Himlene din glans forkynde,
lad hver morgen mig begynde
dagen med din pris!
Og når aftenklokken ringer,
lad min sang på lærkevinger
stige ligervis!
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Tiden går, evigheden forestår
Sådan slutter en morgensalme. Klokken
minder os om det forunderlige: at tiden
går, uden vi gør noget som helst, ligesom
den minder os om, at vi skal dø. Sproget
bærer denne erindring i sig, talemåden
”klokken er slået” minder os om tidens alvor og grænse: Det ugjorte kan ikke gøres
ugjort, og det gjorte kan ikke gøres om.
Samtidig er kirkeklokkens lyd en genlyd
af noget himmelsk, som de fleste af os har
svært ved at sætte ord på: en anelse eller et håb om noget vigtigt i det uvigtige,
noget evigt i det timelige, ja, noget uforgængeligt i tiden, der raser forbi. Klokken
slår, tiden går, evigheden forestår – også
omkring kisten.

Kimer, I klokker! ja, kimer før dag
i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne
kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!
Kimer, I klokker
Julen er en højtid i kirkens tid. Derfor kimes der til julefest. Klokkens klang minder os om budskabet om den himmelske
fred, vi alle længes efter, som ankommer
i det spæde – med Jesus-barnets fødsel og
englenes sang julenat, både dengang og i
vore hjerter i dag.
Rigtig glædelig jul!

Det kimer nu til julefest
Nr. 94 i Den danske salmebog
1 Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
2 O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!
3 Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
4 O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.
5 Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
6 Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!
7 Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.
8 Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.
9 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817.
Bearbejdet 1852.

Klokkerne kimer til fest
Det kimer nu til julefest, skriver Grundtvig i sin salme,
for kimning er et tegn på en helt særlig begivenhed.
Af Helle Køhler Holm

Kimer, I klokker!
Nr. 100 i Den danske salmebog
1 Kimer, I klokker! ja, kimer
før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner,
som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!

Kun ganske få gange om året kimer Fredenskirkens klokker, men når de gør, så
gør de det grundigt.
I en halv time slår hammeren uafbrudt
på den lille klokke i stor hast, sat i gang
af det automatiske ringeanlæg i kirken.
Lyden er overvældende og sender sine
bølger ud over hele kvarteret. Infernalsk,
synes nogen. Festligt, synes andre.
Og fest er netop dét, som kimning
handler om. Derfor skrev Grundtvig også
to julesalmer om kimende klokker, for den
heftige klokkelyd bringer bud om en helt
særlig begivenhed.

Reglerne for klokkeringning er gamle og
specifikke. Siden 1685 har det været bestemt, at kirkeklokker bør kime ved kirkens store højtider: Julen, påsken og pinsen. Engang kimede man også ved Kristi
himmelfart, men det gør man ikke længere
i Fredenskirken. Til gengæld kimer man
ved vielser. Og man kimer ved særlige nationale begivenheder, senest da prins Henrik blev bisat.
Når lyden af buldrende klokker svæver
ud over kvarteret omkring Fredenskirken
i en halv times uafbrudt højtempo, er det
derfor et tegn til fest. Og festen er åben for
alle.
Vær velkommen.

2 Julen er kommet med solhverv
for hjerterne bange,
jul med Guds-barnet i svøb,
under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
3 Synger og danser, og klapper
i eders småhænder,
menneskebørnene alle
til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
N.F.S. Grundtvig 1856.
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Hvem ringer klokkerne for?
Morgen og aften, til bryllup og begravelse samt jul, påske og pinse
ringer Fredenskirkens klokker, som kirkeklokker har gjort det
i mere end 1.000 år over hele landet. Og det gør de for dig og mig.
Af Sanne Opstrup Wedel
Til hverdag ringer kirkeklokkerne solen
op og solen ned – ikke for at vække solen, men for at vække noget i os. Formålet
med morgen- og aftenringning er nemlig
fra gammel tid at minde om, at tiden er
inde til bøn. Således lød kirkeklokkerne
syv gange om dagen i middelalderen,
men selv om frekvensen i dag er lavere,
er klokkerne stadig den dag i dag kirkens
hjerte, der slår, og dermed tilkendegiver, at her er liv.

Desuden er klokkerne med til at markere højtids- og festdage som jul, påske og
pinse, og endelig kan klokkerne bruges
som advarsel ved f.eks. stormflod eller
ildebrand, hvilket dog de fleste steder er
erstattet af sirener. Dog skal klokkerne benyttes som ”varsel om mobilisering og radioaktivt nedfald”, som der står i Kirkeministeriets vejledning om klokkeringning
fra 1993, der er den gældende
på området.

Klokker og tid

For ud over at opforSåledes er klokkernes
I det daglige lever vi, som om,
dre til bøn har kirkefunktion i dag en
vi har tiden i hænderne og kan
klokkerne tre andre
ramme for livsrytkontrollere den, men hos Benediktiopgaver af vidt formen i sognet, men
ner-munkene er det ikke tiden, der styrer
skellig karakter:
også en stund for
livet, men bønnen og arbejdet – udtrykt i
kommunikation,
eftertænksomden gamle klosterregel Ora et labora - bed
markering af højhed; en mulighed
og arbejd. Her kaldes syv gange i døgnet
tids- og festdage
for at have et øjetil tidebøn; livet har dermed bønnen og
samt advarsel.
blik for os selv,
hengivelsen til Gud som ramme, mere
Kommunikation er
hvor vi kan tænke
end det har hvad vi som mennedér, hvor ringninover dagens og lisker inde i vores hoveder sygerne har karakter af
vets gang.
nes, at vi skal nå.
meddelelser, som ved
dødsfald eller inden gudsSå hvem ringer klokkerne
tjenester, hvor den anden af de
for? De ringer for dig og for
tre ringninger i perioder har været an- mig. For den glade, der takker for livets
ledning til skriftemål. Men i dag er for- gave. For den sørgende, som savner. For
ringningerne til orientering for den kir- den unge, den ældre, den rige, den fattige.
kesøgende, som bliver mindet om den Som en vigtig ramme om vores kultur og
forestående gudstjeneste.
tilhørsforhold – som en markør om vores
tilværelse, som vi ikke selv skal opfinde.

Læs meget mere om kirkeklokker på:
www.kristendom.dk/indføring/kend-din-kirkeklokke
4

Fredenskirkens
kirkeklokker
Af Per Thomsen

Siden midten af det første årtusinde har det været skik at forsyne
alle kirker med kirkeklokker. Da Fredenskirken blev bygget i
1960, var der da heller ingen tvivl om, at den nye kirke skulle
forsynes med kirkeklokker.
Da kirken blev bygget i sin tid, var klokketårnet en selvstændig enhed, der stod lige vest for menighedsfløjen. Siden
er kirkens menighedslokaler blevet udvidet af flere omgange, og klokketårnet er nu blevet til en del af bygningskomplekset.
I forbindelse med kirkens bygning bestiltes to
klokker af forskellig størrelse og med lidt forskellig lyd til at hænge i det nye kirketårn. Klokkerne
blev lavet i Danmark af A/S De Schmithske i Ålborg.
I dag støbes der ikke længere store kirkeklokker i Danmark.

Klokkerne er klar til ophængning
i foråret 1960

Den lille klokke bærer indskriften:
KOM NAAR JEG KALDER
LYT TIL GUDS ORD
FAA KRAFT TIL AT LEVE
HJÆLP TIL AT DØ

Fredenskirkens store klokke har et tværmål forneden på 97,5 cm
og vejer 875 kg. Den lille klokke måler 82 cm og vejer 500 kg.
Den samlede pris for klokker og apparatur var i 1960 26.945 kr.
Begge klokker er ophængt i slyngbomme, der sættes i bevægelse af et kædetræk, hvor motorerne er placeret på loftet over klokkerne. Desuden er der ved siden af den store klokke en ligeledes
motordrevet hammer, der bruges til at slå de 3 gange 3 bedeslag.
Ved siden af den lille klokke er det en meget mindre hammer,
der bruges, når der skal kimes ved højtider og bryllupper mm. Al
form for ringning styres af kirketjenerne via et lille styringspanel,
der sidder i elskabet i forbindelse med våbenhuset.
Begge klokker er forsynet med hver sin indskrift, som siger noget om klokkernes betydning. De har begge på hver deres måde
fået skrevet deres primære formål på sig.
Den store klokke bærer indskriften:

JEG ER FREDENSKIRKENS KLOKKE
JEG VIL STEDSE KALDE
FREDLØS SJÆL TIL STILLE STUND I HERRENS HUS
TIL DET GODE BUDSKAB
HELLIG DAAB OG NADVER
GAVER TIL HVER FATTIG FRA DEN RIGE GUD
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Løst og fast om
Fredenskirkens klokker...

Der er en pæn portion love og regler, når det gælder kirkens brug af
kirkeklokkerne – se bare her...
Hvordan ringer
klokken?

Almindelig ringning:
Med langsomme slag
rammer kneblen den store
klokkes inderside.
Den liturgiske ringning:
Kimning: Hurtige slag med
hammer på den lille klokkes
yderside.
Bedeslag: 3 gange 3 hammerslag (for Fader-Søn-Helligånd) på den store klokke.

Love og regler

Ifølge Danske Lov af 1683
skulle degnene ”ringe bede- og
fredsklokken morgen og aften”
og ifølge Kirkeritualet af 1685,
skulle der forud for højmessen
ringes 3 gange.
Da den evangelisk lutherske
folkekirke i Danmark understøttes af staten (Grundlovens
§4), er det lovfæstet, at der ringes ved landets kirker.

Uddrag fra ringeregulativet ved
Fredenskirken

Højmessen: Der ringes 30, 15
og 5 min. inden gudstjenesten og med bedeslag
umiddelbart inden.
Bryllup: Der kimes ved brudens
ankomst, og når parret forlader kirken.
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Bisættelse: Der ringes før og
med bedeslag ved rustvogn.
Begravelse: Der ringes før, 		
under udbæring og 		
med bedeslag ved grav.
Juleaften, påskelørdag og
pinselørdag: Kimning fra
17.30-18.00.

Fredenskirkens
klokker

Kirketjeneren aktiverer klokkerne, når der er gudstjeneste eller
kirkelige handlinger i kirken.
Alt andet er automatiseret. Ud
fra et lille instrumentbræt styres
ringning, bedeslag og kimning.
Morgen- og aftenringing er fuldt
ud automatiseret. Kirketjenerne
Allan og Ellinor fortæller.
Allan: ”Kirkeringning fylder ikke så meget i hverdagen. Skulle man hive i en snor,
ville det være anderledes, men
det er let at dreje på knappen.
Men hvis klokken ikke teknisk
fungerer, så fylder det, og den
mangler virkelig. Der er stolthed over, at den ringer, som
den skal”.
Ellinor: ”Man skal lige huske tiden og slukke kimningen
igen, når bruden går ind i kirken, eller det skal passe med,
at dåbsfølget skal være klar til
at gå ind i kirken i procession,
før bedeslagene sættes til”.
Allan: ”Og ved begravelser

og bisættelser skal bedeslagene
slåes på det rigtige tidspunkt,
når kisten sænkes i jorden eller
sættes ind i rustvognen”.

Autisme og
kirkeklokker

Allan fortæller videre: Der kom
en far med sit autistiske barn,
der elskede kirkeklokker, så
jeg lavede en specialringning,
så de både kunne se og høre,
hvordan det foregik. Det var
en god oplevelse at gøre en forskel for drengen og hans far”.

Klagen

Allan har talt sig varm: ”Vi fik
en henvendelse fra en mand,
som ville tale om vores klokker. Jeg troede, det var en
klage over for megen ringning,
men det viste sig, at solen ikke
var ringet op den morgen, og
manden ikke var kommet op til
radioavisen kl. 7.00, som han
plejede”.

FRAGMENTER:
Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver:
fryd og fred.
Den danske salmebog
nr. 94

•
For de unges skyld
skal man læse, synge,
prædike, skrive og digte.
Ja, hvis det kunne hjælpe,
ville jeg lade alle klokker
ringe – og spille på alle
orgler og bimle og bamle
med alt, hvad der kan
bimle og bamle.
Martin Luther,
Den tyske messe 1526

•
Hver gang
en klokke ringer,
er der en engel, der får
sine vinger.
Citat fra filmen
”Det er herligt at leve”/
”It’s a wonderful life”, 1946

Vox
Pop
Vox Pop
Vi har stillet nogle af Fredenskirkens tætteste
naboer et par spørgsmål om kirkeklokkerne:
– På hvilket tidspunkt hører du kirkeklokkerne?
– Hvad betyder klokkerne for dig?

Hanne og Laura Sterndorf

– Hanne: Vi hører dem på alle tider af dagen.
Laura: Jeg har levet med dem hele livet og
lægger næsten ikke mærke til dem mere. Jeg
tænker slet ikke på dem om morgenen. Hanne:
Vi hører dem ved bryllupper og begravelser.
– Hanne: De siger noget om tidspunktet på dagen. De markerer
dagen, livets og årets gang. Laura: Og så er det hyggeligt at vide,
at der er nogen, der bliver gift i baghaven.

Christina Nissen

– Primært i weekenden i forbindelse med
enten gudstjenester eller ceremonier.
– Min søn siger ofte ”nu ringer min
kirke”, når han hører klokkerne. Og det
er egentlig meget sigende for mit og vores
forhold til Fredenskirken. Jeg tænker på
mine børns dåbsgudstjenester i kirken og på kirkens babysalmesang, som jeg har deltaget i med begge børn. Særligt det har været
en meget fin oplevelse.

Per Møller

– Jeg hører dem om morgenen kl. 7.00 og pinselørdag fra kl. 17.30-18.00, hvor de kimer. Og så
hører jeg dem ved bryllupper og begravelser.
– Nej, de betyder ikke noget for mig. De fortæller noget om en begivenhed. Jeg synes, at de
larmer alt for meget. De har en alt for høj lyd
ift., hvad der er tilladeligt på en arbejdsplads.

FREDENSKIRKEN

d
Klip uem
og g

december 2019 /januar/februar 2020
DECEMBER
SEPTEMBER
Mandag d. 2. kl. 19.30: Julekoncert med Gospelkoret
Onsdag d. 4. kl. 17.00: Risengrødsgudstjeneste
Søndag d. 8. kl. 16.00: Julekoncert ved Senex brass band,
			
Clements Knejterne og Fredens Pigekor
Onsdag d. 11. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste
Torsdag d. 12. kl. 14.15: Litteraturkreds, ”Signes hjemkomst”
Fredag d. 13. kl. 19.30: Fredagsforum, ”Julemøde”
Tirsdag d. 17. kl. 14.30: Tirsdagstræf, ”Sangeftermiddag”
Søndag d. 22. kl. 10.00: Vi synger julen ind
Søndag d. 29. kl. 14.00: Juletræsfest
Tirsdag d. 31. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste
For arrangementer i december måned se endvidere side 10
JANUAR
Januar
Søndag d. 12. kl. 16.00: Nytårskoncert ved BaroqueAros, Fredens 		
			
Pigekor, Anne Lise Quorning og Louise Boll
Torsdag d. 16. kl. 10.00: Babysalmesang begynder
Fredag d. 17. kl. 17.30: Fri Fredag
Tirsdag d. 21. kl. 14.30: Tirsdagstræf ”Museum Overtasis historie
			
og fremtid” Mia Lejsted Bonde
Onsdag d. 22. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste
Torsdag d. 23. kl. 14.15: Litteraturkreds, ”Grand finale i gøglerbranchen”
Torsdag d. 23. kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste
Mandag d. 27. kl. 10.00: Højskolen i kirken, ”Storm P. og evangeliet”, 		
			
Niels Chr. Kobbelgaard
Fredag d. 31. kl. 19.00: Fredagsforum, filmaften ”The mission”
FEBRUAR
Februar
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskreds
Søndag d. 2. kl. 10.00: Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe v/ Louise 		
			
Heldgaard, ”Gudsbilleder i børnebibler”
Tirsdag d. 4. kl. 19.00: Lysmesse
Søndag d. 9. kl. 10.00: Gudstjeneste og fernisering v/ Mette Tønder
Tirsdag d. 18. kl. 14.30: Tirsdagstræf, ”Folkekirkens møde med
			
østens religioner” Leif Vestergaard
Torsdag d. 20. kl. 14.15: Litteraturkreds, ”Syv år for PET”
Søndag d. 23. kl. 10.00: Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
Mandag d. 24. kl. 10.00: Højskolen i kirken, ”Hvad sker der med vi
			
menneskers tro...” Ruth Østergaard Poulsen
Mandag d. 24. kl. 19.00: Sysselting
Tirsdag d. 25. kl. 19.00: Filmaften, ”Shoplifters”
Fredag d. 28. kl. 17.30: Fri Fredag
• Se alle gudstjenester omtalt på kirkebladets bagside
• Se programmer/omtaler af alle kirkens fællesskaber på:

www.fredenskirken.dk
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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.

Tirsdagstræf / hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 17. december
”Sangeftermiddag” v/Anne Lise Quorning.
Tirsdag d. 21. januar
”Museum Overtasis historie og fremtid”
v/ Mia Lejsted Bonde.
Tirsdag d. 18. februar
”Folkekirkens møde med østens religioner”
v/ Leif Vestergaard.

Højskolen i kirken
Mandag d. 27. januar
kl. 10.00 – 12.00
Niels Chr. Kobbelgaard,
domprovst:
”Storm P. og
evangeliet.”
Mandag d. 24. februar
kl. 10.00 – 12.00
Ruth Østergaard
Poulsen, tidl. sogneog sygehuspræst:
”Hvad sker der med vi
menneskers tro, når
vi kommer på herrens
mark?”

Udvidet kirkekaffe
KOM OG VÆR MED
Sogneindsamling 2020 ”Gudsbilleder i børnebibler”

Søndag d. 8. marts
kl. 10.00
Årets sogneindsamling sætter
fokus på klimaforandringernes ofre og du
kan give din hjælp ved at melde dig som
indsamler i Fredenskirken. Læs mere på
www.facebook.com/fredenskirken
og Fredenskirkens hjemmeside
www.fredenskirken.dk
når vi nærmer os indsamlingen.

Sæt

8ved SOGNEREJSE til Assisi

2. - 9. oktober 2020
Fredenskirken fejrer 60-års-jubilæum i 2020
og i den anledning arrangeres en sognejubi-rejse til Assisi, inkl. besøg i vores venskabsmenigheder og den nærliggende by
Urbino. Alle overnatninger på hotel.
Program/pris følger på kirkens hjemmeside og i en folder.
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Søndag d. 2. februar kl. 10.00
v/Louise Heldgaard
Vi har inviteret ph.d.
stud. Louise Heldgaard
til en snak efter dagens gudstjeneste om
de mange forskellige
illustrationer og udlægninger, der gives af
Gud i børnebiblerne.
Og hvad betyder de mangeartede Gudsbilleder mon for børnenes opfattelse af Gud?
Inkl. let frokostbuffét med smør-selvhåndmadder.

Menighedsrådsmøder – er offentlige,
foregår i kirkens lokaler og begynder kl. 19.
Næste møder: 15. januar og 20. februar 2020.

Fernisering

Mette Tønder, akrylmaling
Søndag d. 9. februar kl. 10.00
Jeg arbejder ofte med oliemalerier, der
er figurative, koloristiske og ekspressive.
Inspirationen finder jeg på rejser,
men også i hverdagens små pudsigheder, skævheder og almindeligheder…..
en sjov hat, en sovende kat, et gammelt
menneske, en fugl, en blomst, et lysstrejf, en sut, børn der leger….. og især
portrættet har optaget mig meget.
Jeg fascineres af det menneskelige
ansigts udtryk og arbejder derfor tilbagevendende med portrættet – det skæve
portræt, et udtryksfuldt blik, en stor
næse, røde ører, et mørkt øje, et levet liv,
en historie.
Udover at bruge oliemaling på lærred
arbejder jeg også meget med tusch, grafit, akvarel, gouache mm. på papir.
Se mere på: www.mettetoender.dk
instagram: mettetoender
Udstillingen kan ses frem til og med
d. 13. marts.

Filmaften

Tirsdag d. 25. feb. kl. 19.00

Shoplifters

”Shoplifters” betyder butikstyve, og er titlen på denne
skønne japanske film, vi har
sat på programmet.
Filmen skildrer en varm
og meget anderledes underklassefamilie med helt
egne regler for, hvad det
vil sige at være familie. Vi
møder et fællesskab og en
meget fremmedartet, men
fascinerende kultur, en stille
næsten dagligdags dialog,
nogle meget velspillende japanske skuespillere og ikke
mindst en tankevækkende
og menneskeligt kompleks
fortælling, som bliver ved
med at stille spørgsmål til én
længe efter biograflyset igen
er tændt. Filmen, instrueret
af den japanske instruktør
Hirokazu Koreeda, vandt
den store pris, Guldpalmen
på Cannes filmfestival i
2018.
Efter filmen samles vi ved
borde med vin og rejer – her
vil Carsten Kristiansen lede
os igennem en debat om filmen. Pris: 50 kr.

Musik i Fredenskirken – se også side 10: ”Advent & jul i Fredenskirken”
Nytårskoncert – søndag d. 12. jan. kl. 16.00 Juniorkoret medvirker i
Medvirkende: BaroqueAros, Louise Boll (orgel/ Juleforestilling i Den Gamle By
piano), Fredens Pigekor og Anne Lise Quorning
(sopran).
Det professionelle ensemble, BaroqueAros (stiftet
i 2009) spiller som i de gode gamle barok-dage,
dvs. med naturstrenge og lav kammertone. Orkestret er kendt for sit rytmiske og dansende spil –
med kant. Louise, der til daglig deler orgelbænk
med Anne Lise, er fast tilknyttet orkestret.
Til årets Nytårskoncert i Fredenskirken skal vi
høre klassiske hits af Bach, Händel og andre barokkomponister, og så må vi se, om orkestret kan
lokkes ud i nutidige genrer!? Det bliver helt sikkert
som altid: smukt, bevægende og festligt.
Efter koncerten byder Fredenskirken på et lille glas
og Guddes hjemmebagte petitfours. Entré 50 kr.

Lørdag d. 7. og søndag d. 8. dec. (begge dage kl.
14.00) fejres 40-års-jubilæet for TV-julekalenderen
”Jul i Gammelby” med en juleforestilling i Den
Gamle By. Sammen med borgmesterfruen, ”Louise”,
(Lene Maimu) skal Juniorkoret synge sange af Maria Elizabeth Hersing – og selvfølgelig titelsangen fra
”Jul i Gammelby”.

Korlivet i Fredens lige nu

Korlivet i Fredenskirken har utrolig flot opbakning
– fra alle fronter. Både Spire- og Folkekoret har over
30 medlemmer, og der er stadig plads til dig/jer! Kig
på kirkens hjemmeside og find det kor, der passer
til lige netop dig. Kom glad og oplev, hvad kor kan!

Lysmesse – tirsdag d. 4. feb. kl. 19.00

Medvirkende: Fredens Pigekor
”Kyndelmisse slår sin knude” og vinterens mørke
er på tilbagetog. Det fejrer vi i kirken med Lysmesse, hvor Pigekorets dejlige sange, levende lys,
læsninger og fællessalmer bevæger og glæder os –
og minder os om, at Guds lys altid skinner uanset,
hvor mørkt det er…

Junior- og Pigekoret var på korweekend den 13.-15. september, hvor vi afsluttede dagene med at deltage i årets
Høstgudstjeneste.
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Advent & jul i Fredenskirken
H Julekoncert med gospelkoret
		 Mandag d. 2. december kl. 19.30
		 Entré: 50 kr. – betales ved indgangen.

H Risengrødsgudstjeneste

		 Onsdag d. 4. december kl. 17.00

H Julekoncert ved

		 Senex brass band,
		 Clements Knejterne og
		 Fredens Pigekor
		
		
		
		
		

Søndag d. 8. december kl. 16.00
En koncert med garanti for jule-stemningssmitte-glæde, kendte toner i nye arrangementer og skønne fællessalmer.
Fri entré.

H Adventsgudstjeneste

		 med plejehjemmene

		 Tirsdag d. 10. december kl. 10.15

H Meditationsgudstjeneste

		 Tirsdag d. 10. december kl. 17.00

H Stjernestunder for de yngste
		 Onsdag d. 11. december kl. 17.00

H Julegudstjeneste for de yngste
		 Fredag d. 13. december kl. 10.00

H Luciaoptog ved Fredens
		 Juniorkor, Pigekor og Folkekor
		 Fredag d. 13. december kl. 17.00

H Meditationsgudstjeneste

		 Onsdag d. 18. december kl. 17.00

H Vi synger julen ind

		
		
		
		
		
		
		

Søndag d. 22. december kl. 10.00
Kirkens præster, Kantoriet, Fredens Juniorog Pigekor samt Fredens Folkekor medvirker.
Denne sidste søndag i advent fortælles fra
Skabelsens morgen til Jesu fødsel gennem
læsninger og musik. En stemningsfuld musikgudstjeneste helt ”ind under Jul”.

H Juleaften
		
		
		
		
		

Tirsdag d. 24. december
11.00: Jacob Holm - Børnegudstjeneste
13.00: Per Thomsen
14.30: Jacob Holm
16.00: Per Thomsen

H Juletræsfest

		 Søndag d. 29. december kl. 14.00
		 Det er gratis at deltage.

Julehjælp
Det kan være svært, når
pengene ikke slår til, og
særligt i julemåneden kan
det for mange føles ekstra hårdt, hvis der ikke
er penge til børnenes julegaver eller julemaden
på bordet. I Fredenskirken siger vi, at der ikke
skal være nogle i sognet,
som ikke har én at holde i
hånden omkring juletræet
– derfor står der ved alle
juleaftens gudstjenester
et juletræ i kirken. Det
samme kunne vi sige om
børnene og julegaverne –
vi vil gerne give mulighed
for, at alle børn får en julegave at åbne juleaften, og
derfor giver vi julehjælp
til økonomisk trængte familier i sognet.
Du kan hente et ansøgningsskema på kirkekontoret frem til den 6. 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.
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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.

Mest for børnefamilier – se også side 10: ”Advent & jul i Fredenskirken”
Juletræsfest

Søndag d. 29. december kl. 14.00
Vi begynder i kirken med fortælling og sang, og
bagefter pynter vi juletræet og danser omkring
det. Der er kaffe, boller, kage og juleknas til alle.
Og hvem ved – måske kommer julemanden på
besøg…? Det er gratis at deltage.

Med baby i kirke – babysalmesang

Fra d. 16. januar kl. 10.00
Læs mere på kirkens hjemmeside, hvor der også
er tilmelding.

Stjernestunder for de yngste

Onsdag d. 22. januar 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.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 23. januar kl. 17.00
Bibelhistorie og salmer i børnehøjde, så det er let
for hele familien at være til gudstjeneste. Junior-

koret synger sammen med os, og vi slutter af med
fællesspisning. Alt er gratis, men vi siger tak for
en hjælp til udsatte familier.

Fastelavnsgudstjeneste
med tøndeslagning

Søndag den 23. februar kl. 10.00
Velkommen til en festlig søndag med familiegudstjeneste i kirken. Alle er velkomne og meget gerne
udklædte. Efter gudstjenesten har FDF sørget for,
at vi kan slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. Det er alt sammen gratis, og der er en overraskelse til den bedste og den sjoveste udklædte.

Fri Fredag

Fredag, Fællesspisning og Fredagsslik
Fredag d 17. januar og fredag d 28. februar.
Begge dage kl. 17.30
Fællesspisning for børnefamilier i kirkens lokaler,
hvor det er nemt og praktisk for alle.
I møder andre familier, og vi dækker op til fællesspisning, leg og kreativitet for alle. Vi slutter
aftenen med Fadervor og en aftensang og siger tak
for i aften ca. kl. 19.30.

Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst
Per Thomsen
Tlf. 2122 0162
peth@km.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
Du træffer bedst en medarbejder i kirken eller i
kirkens lokaler på hverdage
kl. 9.00-13.00.
Yderligere kontaktoplysninger:

www.fredenskirken.dk
Ved akut behov er det altid
muligt at henvende sig til en
af kirkens præster, uanset
tidspunkt.
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Gudstjenester december 2019/januar/februar 2020
Søndag d. 1. dec. (1. s. i advent)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 5. jan. (H3K-søndag)
10.00: Per Thomsen

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Onsdag d. 4. dec.
17.00: Jacob Holm
Børnegudstjeneste og risengrød

Søndag d. 12. jan. (1. s. e. H3K)
10.00: Per Thomsen
Konfirmandforældremøde
efter gudstjenesten

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

Onsdag d. 11. dec.
17.00: Per Thomsen
Stjernestund for de yngste
Søndag d. 15. dec. (3. s. i advent)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 22. dec. (4. s. i advent)
10.00: Jacob Holm
Vi synger julen ind
Tirsdag d. 24. dec. (juleaften)
10.30: Per Thomsen
Plejehjem
11.00: Jacob Holm
Børnegudstjeneste
13.00: Per Thomsen
14.30: Jacob Holm
16.00: Per Thomsen

Søndag d. 19. jan. (2. s. e. H3K)
10.00: Jacob Holm
Onsdag d. 22. jan.
17.00: Christina Lund
Stjernestund
Torsdag d. 23. jan.
17.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 26. jan. (3. s. e. H3K)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 2. feb. (Sidste s. e. H3K)
10.00: Per Thomsen
Udvidet kirkekaffe
Tirsdag d. 4. feb.
19.00: Per Thomsen
Lysmesse

Onsdag d. 25. dec. (1. juledag)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 9. feb. (septuagesima)
10.00: Per Thomsen
Fernisering

Torsdag d. 26. dec. (2. juledag)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 16. feb. (seksagesima)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 29. dec. (julesøndag)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 23. feb. (fastelavn)
10.00: Jacob Holm

Tirsdag d. 31. dec. (nytårsaften)
15.00: Per Thomsen

Søndag d. 1. marts (1. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen
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– følgende tirsdage kl. 10.15:
10. dec.:
		
24. dec.:
7. jan.:
21. jan.:
4. feb.:
18. feb.:
3. marts:

Jacob Holm –
Adventsgudstjeneste i kirken
Per Thomsen (NB. kl. 10.30)
Per Thomsen
Jacob Holm – altergang
Per Thomsen
Jacob Holm
Per Thomsen – altergang

Kirkebil

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.

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2020.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 6. januar 2020.
Forsidefoto: Leif Vestergaard

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 8. december (2. s. i advent)
10.00: Jacob Holm

