59. årgang | juni·juli·august 2019
Temanummer:

Børn og kristendom

Kirkebladet sætter fokus på ordene,
der lyder ved enhver barnedåb om
at ”oplære sit barn i den kristne tro”
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At oplære sit barn
i den kristne tro
Fra ældgammel tid har det været en opgave for forældrene at
oplære deres døbte barn i den
kristne tro.

Michael Ancher: En barnedåb

udenad. Balles bog fik enorm
betydning for forståelsen af,
hvad det vil sige at oplære sit
barn i den kristne tro. Den blev
brugt helt op i 1900-tallet. I dag
Martin Luther skrev i 1529 en vil de fleste tøve lidt over for
Katekismus, det betyder lære- udenadslære i frygt for, at det
stykke eller belæring, og den blot bliver gold terperi. Kønsfindes i Salmebogen. Den rum- rollerne er også ændret, så det
i mange hjem ofte
er moderen, der
I forældre skal
taler med barnet
oplære jeres barn i den kristne tro
om kristendom,
og bede for det, for at det må blive i Kristus,
Gud og tro. Alle
ligesom det nu ved dåben
er indpodet i ham
vil gerne, at det
skal være frit og
– fra dåbsritualets vejledning til tale til forældrene.
legende. Der skal
mer kommentarer til De ti bud, være højt til loftet. Tro og tvang
trosbekendelsen, fadervor, dåb går meget dårligt sammen.
og nadver. Tanken er, at her er
troens centrale stykker samlet, I Danmark har skolen viderealt det som ”en husfader let- ført undervisningen i kristenfatteligt skal lære sin husstand dommen. Hertil kommer, at
dem”, som det hedder i indled- Folkekirken tilbyder undervisningen. Nemt og overskueligt.
ning for juniorkonfirmander
og konfirmander, den såkaldte
I 1791 udgav Biskop Balle en dåbsoplæring. Det er tænkt
udgave af katekismen, der blev som et samarbejde med forælfolkeeje, og mange kunne den drene, men nogle forældre sy-

nes, at det er lettere, at kirken
tager sig af alt det med Gud og
Jesus. Men måske skulle lidt
mere af opgaven tilbage til forældrene igen?
Børn efterligner forældrene.
Hvis en forælder ikke tør synge
eller bede fadervor med sit barn,
hvad så? Mangler vi en frimodighed? Tør vi sige Gud og Jesus?
Præsterne taler med forældre til
dåbssamtaler: For mig et kæmpe privilegium og noget af det
bedste, jeg véd som præst. Min
oplevelse er, at forældre meget
gerne vil og gør meget. Med
den usikkerhed, der er i verden,
så er det blevet vigtigere at få
troens tryghed – og trøst – ind
med modermælken. Vores børn
bliver konstant bombarderet
med dårlige nyheder, så troen
på – og håbet til - Guds gode
hånd i det hele bliver let væk.

Dåben og
forældrenes opgave

Mange forældre husker dagen, da deres barn blev døbt
i kirken, som noget smukt og
godt. Hvad er budskabet, der
skal gives videre til den næste generation? Hvilke værdier
handler det om? Og hvad med
næstekærligheden? Hvad er der
af hjælp og trøst, når livet gør
ondt, når barnet møder smerte
og afsavn, ulykke eller død?
Hvordan gribe opgaven an med
at oplære ens barn i den kristne
tro? Spørgsmål som disse får du
nogle svar på i dette kirkeblad.
Til inspiration.
Jacob Holm
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Tænd et lys
og bed en bøn!
Kære Gud
Vi vil gerne takke dig for
at vi blev født og at vi bor
sammen med vores
mor og far.
Tak for træerne og vandet.
Tak for blomsterne og
agurkerne.
Tak for at vi lever.
Tak fordi vi har en familie
og så vil vi godt bede om
at vores søskende
ikke er så irriterende.
Vi beder dig passe godt på
dyrene og på verden.
Lad alle mennesker
være gode mennesker
så der altid er fred i Danmark.
Bøn formuleret af børn mellem
5-8 år hos FDF, Fredensvang.
Fra dansk/italiensk bønnebog,
udgivet af Fredenskirken i samarbejde med kirkens italienske
venskabsmenighed.

Værdierne skal gives videre
– samtale med Ane Mette og Martin Buchtrup Kjølby, Fredens sogn
Martin: ”Vi er begge døbt og konfirmeret. Der er ikke nogen af os, der har haft
traditioner med ritualer og regelmæssig kirkegang. Det er mere værdierne.
Danmark er et kristent land, det er dem, vi er vokset op med. Det er
noget, vi giver videre til vores børn, og det er den måde, vi forsøger at
præge vores børn.”
Ane tilføjer: ”Ja, hvordan man behandler andre mennesker, det er
vigtigt. Man skal kunne tilgive, og det er ok at fejle.”
Ane: ”Det var særligt mit ønske, at børnene blev døbt. Vi har
dåbskjoler fra begge familier. Det betyder noget at give
videre. Der er noget tradition i at blive døbt. Vi er positive over for Fredenskirken. Der er mange aktiviteter,
der ikke nødvendigvis er kristne. Det er fint at have
alt det så tæt på. Lilly på 3 år har et meget positivt
billede af kirken og vil meget gerne i kirke. Hun
forbinder det med sjov, sang og Stjernestunder.”
Martin: ”Det er godt at have et positivt billede
af kirken. Da jeg var barn, var det ikke sådan, at
jeg tænkte: ”Yes - jeg skal over i kirken.”
Ane: ”Lilly kommer til at have et andet forhold
til kirken, end jeg selv havde som barn.”
Ane: ”Jeg har gået til babysalmesang med begge
børn. Idéen med fællesskabet betyder noget. Nu bor vi
her, og det er nærliggende med kirken. Det er dejligt
med alle aktiviteterne, det vil vi gerne støtte op om.
Basar og fastelavn for eksempel.”
Ane: ”Vi tog nogle venner med til Stjernestunder.
Det er hyggeligt at gøre det med venner, og gøre det
som en fælles ting.”
Ane og Martin har Lilly på 3 år og Svend på 7.
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Popcornbønner og bibelhistorier
– samtale med Marianne og Karsten Thorlund, Fredens sogn
Marianne: ”Vi er relativt bevidste om dét med den kristne
børneopdragelse. Det er noget, vi har haft vendt: Hvad
kunne være godt nu, når vi ser vores børn bliver ældre?
Hvad er relevant?
Karsten: ”Man kan ikke lære et barn at tro, men man kan
præsentere det for dét, man kan tro på. Det, jeg tænker er, at
de skal lære Gud at kende: Hvad er det for en far, de har
fået i Himlen; den far, man får, når man bliver døbt.”
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Fredenskirken
for børnefamilier
Marianne: ”Tillid er et centralt ord for mig. Tillid til at Gud er
kærlig, at Gud er som en far, hvilket er noget med at vogte én,
passe på én.”
Karsten: ”Det er en vigtig erkendelse, at der er en Gud, der er
med i livet, at der er andet end mig i verden, at det ikke er mig,
der skal lykkes med det hele; ja, give ens barn den mulighed, at
det kan bede til Gud, hvis der er noget, det ikke magter. Det er en
helt simpel erfaring.”
Karsten: ”Da børnene var små, læste vi bibelhistorier som godnathistorier. Inger Schröder Hansens gendigtning, Synne Garffs,
nogen med flotte tegninger. Vi er startet i det simple, så er der
bygget på.”

Fredenskirken henvender sig til alle i Fredens Sogn, men har
et særligt fokus på børn og deres familier... se bare her:

Børne- og familiegudstjenester:
• Stjernestunder for de yngste
		
For de 0-4 årige. Finder sted 4 gange om året.
• Spaghettigudstjenester
		
For de 4-10 årige. Finder sted 4 gange om året.
• Fastelavnsgudstjeneste – hele familien.
• BUSK-gudstjeneste (Børn-Unge-Sogn-Kirke)
		
Sidste søndag i oktober, hvor kirkens mange børn
		
og unge medvirker i gudstjenesten.
• Familiegudstjenester.
• Julegudstjenester for skole og institutioner.

Marianne: ”Når vi har spist aftensmad, så læser vi en bibeltekst
i familien. Vi følger en læseplan for børn, der er bygget op med
tekst og en lille forklaring i børnesprog.”

Andre tilbud til børn og unge:

Karsten: ”Vi beder Fadervor med dem, når vi putter dem.”
Marianne: ”Vi forsøger at vise, at bøn er andet end Fadervor, at
man kan tale med Gud som til en ven. Efter aftensmad har vi haft
popcornbønnen, hvor de på skift beder dét, der popper op hos
dem. De er kommet med til gudstjenester, både spaghettigudstjenester og højmesser. Det er vigtigt, at de får oplevelsen af, at
det er sjovt at være i kirke, og de møder andre børn, at de får
grinet og spist kiks.”

• Babysalmesang

• KFUM-spejderne

• Spirekor

• Konfirmandundervisning

• Juniorkor

• Konfirmandklub

• Juniorkonfirmander

• Fredagsfamilie

• FDF

• Juletræsfest

Du kan læse mere om de mange tilbud på kirkens
hjemmeside – www.fredenskirken.dk – du kan også
blive ven med Fredenskirken på – www.facebook.com/
fredenskirken – og blive jævnligt orienteret.

Marianne: ”For mig er det vigtigt, at de får set forskellige måder
at praktisere tro på, oplever en bredde. Det kan jeg rigtig godt
lide. Så kan de selv vælge, hvad der siden passer til deres personlighed. Denne bredde kan vi ikke give som forældre, de må møde
den uden for hjemmet.”
Marianne og Karsten er forældre til Dora, Ella og Anton på 11, 9
og 6 år.
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Vox
Pop
Vox Pop

Vi har stillet børn, der synger i kirkens kor, 4 spørgsmål:
1) Hvordan er det at komme i kirken?
2) Hvad oplever du, når du kommer i kirken?
3) Hvad tror du om Gud?
4) Hvordan tror du, Gud ser ud?

Ellen, Juniorkor

– Jeg synes, det er sjovt.
– En masse ting. Man lærer om Gud.
– Han er rar og vil have folk til at opføre sig ordentligt.
– Han er en gammel mand med hvidt
skæg. Lidt som en sky.

Runa, Juniorkor

– Det er hyggeligt, og der er mange,
jeg kender heroppe. Vi synger sammen, os der går til kor.
– Der er mange, der er glade. Det er
kun, når der er begravelse, at nogen
er triste.
– Jeg tror ikke selv på Gud, men der
er nogle ting, jeg tror på mere end
nogle andre ting. Jeg tror ikke, at Gud
opfandt verden, men jeg ved ikke helt,
om det der med Jesus er rigtigt – om
han levede og blev korsfæstet.
– Han har fuldskæg. Han er lidt gammel og grå. Gud er ligesom alle andre mennesker
– nogle gange kan han godt være irriterende overfor mennesker
ligesom alle andre, men man vælger ikke at fortælle om det i
bøgerne.
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Ingrid, Spirekor

– Jeg synes, det er sjovt.
– Jeg synes bare, det hele er sjovt her i
kirken.
– Jeg tror på, at det var Gud, der opfandt
de to første mennesker.
– Jeg tror, han er skaldet, og han har en
skjorte på og cowboy-bukser. Og så har
han nogle sko på med snørebånd. Og så
har han et meget stort smil.

Liva, Spirekor

– Det er sjovt.
– Jeg oplever, at vi hygger os sammen,
og så fortæller præsten nogle gange
om Jesus, og så synger vi bare en
masse sange.
– Jeg tror, han er sådan en, der hjælper med klimaet og hjælper med, at
vi ikke skal have et træls liv.
– Jeg tror, måske han har kort brunt
hår eller sådan noget.

Diana, Spirekor

– Jeg synes, det er sjovt og hyggeligt.
– Man synger og man får gode venner
derovre.
– Jeg tror selvfølgelig på, at han
findes, og så tror jeg på det der med,
at Jesus var Guds søn og alle sådan
nogle ting.
– Jeg tror, at han på en måde er
sådan en ånd agtig.

Litteratur om Gud og os ...
... til børn/familien:
Næste – Per, Poul & Farmand – Det store party
Kim Fupz Aakeson har gendigtet nogle af Jesus’
lignelser fra Det Nye Testamente. Fupz’ke lignelser er
oplagte til højtlæsning i familien, hvor de kan give
anledning til gode snakke om store emner.
Sigurd fortæller Bibelhistorier
Sigurd Barrett har udvalgt 24 af sine yndlingshistorier fra Bibelen og genfortæller dem uhøjtideligt og humoristisk for børn i alle aldre –
inkl. en kode til 24 film med Sigurd og Snapper.
En bog om Fadervor... af Bodil og Lars Busk Sørensen
En billedskøn bog om betydningen af Fadervor og om
vigtigheden af at sidde et fortroligt sted sammen med
én man holder af.
Guds ABC
Marianne Iben Hansen tager dig på rundtur i alfabetet og fortæller samtidig om altings skabelse,
de første mennesker på jorden og det forbudte
træ, der begynder med K … På www.bibelselskabet.dk/webshop/guds-abc kan man downloade et
gratis maleark til bogen.
Find bøgerne her: www.bibelselskabet.dk/produkter/born-og-unge

... til de voksne:
Barnets ret til religion
af Friedrich Schweitzer, professor dr. theol
Med til det at være barn hører også alt det, som forbavser og forundrer. Det, som åbner en anden måde
at spørge og tænke på, og som taler til barnets søgen efter håb og mening. Uanset om omgivelserne tilskynder til det
eller ej, beskæftiger børn sig med livets store spørgsmål. Og det er
spørgsmål, som kræver religiøse svar.
I Barnets ret til religion giver Friedrich Schweitzer vedkommende,
enkel og anvendelig vejledning i formidlingen af religion for børn.
Bogen kan købes i boghandlen, på nettet eller lånes på biblioteket.

FREDENSKIRKEN
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juni/juli/august/ 2019
JUNI
JUNI
2. kl. 10.00:
3. kl. 19.30:
4. kl. 17.00:
9. kl. 6.30:
10. kl. 11.00:
14. kl. 17.30:

Fredenskirkens fødselsdag med kirkefrokost.
Sommerkoncert med Fredens Gospelkor.
Stjernestunder for de yngste.
Pinsevandring.
2. pinsedag i Hørhaven.
Fredagsfamilien og Himmelske aftener:		
”Fælles grill”.
14. kl. 19.30: Fredagsforum, grill-aften.
19. kl. 19.30: ”Fredens forfattere – en aften i Fredenskirken med de lokale forfattere Louis Jensen
og Peter Lodberg.”
23. kl. 18.00: Sankt Hans på Højen.
• Sommercafé i Fredenskirken
Onsdage i juni og juli kl. 10.00.
Første gang d. 5. juni.
• Se også gudstjenestelisten på bladets bagside.
AUGUST
AUGUST

7. kl. 14.30: Håndarbejdskredsen begynder efter
sommerferien. Herefter alle onsdage.		
15. kl. 16.30: Pigekor (7. klasse opefter) begynder.
16. kl. 18.00: Sysselting – grillaften hos Bodil Lodberg.
21. kl. 15.15: Juniorkor (2.-6. klasse) begynder.
23. kl. 19.30: Fredagsforum – program følger.
25. kl. 10.00: Højmesse og konfirmandindskrivning.
27. kl. 8.00: Udflugt med Højskolen i Kirken.
Alle aktiviteter i august er i skrivende stund endnu ikke
på plads, så hold øje med det næste kirkeblad, facebook
og kirkens hjemmeside:

www.facebook.com/fredenskirken
Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
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Fællesskaber i Fredenskirken
I Fredenskirken samles unge og ældre i forskellige fællesskaber, som mødes henover
hele året. Særskilte programmer for hvert
fællesskab i Fredenskirken findes på kirkens hjemmeside – www.fredenskirken.
dk – og nogle 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. 30. 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. 27. august kl. 8.00-18.00
Første stop er Johanneskirken, Randers,
hvor efter der køres til Hvidsten Kro. Her
fortælles den dramatiske historie om Hvidstengruppen med efterfølgende frokost. Turen fortsætter til Glasmuseet i Ebeltoft og
eftermiddagskaffe i Femmøller med udsigt
over Aarhusbugten.
Prisen er 300 kr. pr. person.
Tilmelding senest fredag d. 16. august til
Niels Chr. Hansen, tlf./sms: 2327 5161
eller mail: hjorth.hansen11@gmail.com

Håndarbejdskredsen

/ onsdage kl.

14.30
Begynder igen efter sommerferie onsdag
d. 7. 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
Else-Marie Køhler Olesen, tlf. 3055 7479.
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Sysseltinget

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. Vi begynder
igen efter sommerferien fredag d. 16. august med en grillaften hos Bodil Lodberg.

Tirsdagstræf / hver gang kl. 14.30
Begynder igen efter sommerferie tirsdag d.
17. 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 30 kr.
Fredagsforum / hver gang kl. 19.30
Begynder igen efter sommerferie fredag d.
23. august. 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.
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.
Fredagsfamilien er et hyggeligt familie-

fællesskab, hvor børn og voksne spiser sammen og deltager i et familievenligt program.

Himmelske aftner

er et åbent forum
for voksne. Vi ser f.eks. film, tager på virksomhedsbesøg, griller i haven eller diskuterer
et aktuelt emne.

BroderiSkabet – se næste side.

Mød nogle af kirkens mange
fællesskaber. Måske har du
lyst til at være med i et af dem?
BroderiSkabet

Hvor kom idéen fra – idéen om
sammen med frivillige i sognet
at sy et billedtæppe, som skulle
være en hyldest til Fredenskirken og de mange fællesskaber, som lige fra starten
i 1960 har haft tilknytning
til kirken, fællesskaber, som
spænder vidt?
For det første har vi tre initiativtagere haft glæde af at deltage i forskellige fællesskaber i
Fredenskirken.
For det andet havde vi deltaget i Sy-din-by-projektet, hvor
broderiet i høj grad blev udforsket, men også udfordret.
Mødet med de frie sting og muligheden for at arbejde med nål
og tråd, som var det tegneredskaber, var meget inspirerende.
Nogle af værkerne fra Sy-din-by
har i to omgange været udstillet
Dele af Fredenstapetet er kommet i glasgangen i Fredenskirken.
ud i den store verden. På opfordring
fra Per Thomsen broderede Ellen Uth For det tredje besøgte vi
to små udsnit af tapetet, som skulle Hærvejs-tapetet, som er udvære en gave til Fredenskirkens ven- stillet i Søndermarkskirken i Viskabsmenighed i Italien i forbindelborg. Tapetet er broderet af en
se med et besøg i januar 2019.
gruppe kvinder, kaldt Mejlbygruppen, som, viste det sig, har broderet billedtæpper til Todbjerg kirke
og Risskov kirke. Og så er der selvfølgelig Bayeuxtapetet i Frankrig og
kopien, som hænger i Børglum kloster. Og så er der jo lige det helt nye
Ladbytapetet i Kerteminde. Det viste sig, at der i Danmark er 12-14
tapeter, som for de flestes vedkommende er broderede. Og så opstod
idéen. “So ein Ding müssen wir auch haben”!

Forberedelserne startede i februar 2018, hvor tapetets størrelse og indhold blev besluttet. Vi fandt to billedkunstnere Anne Østergaard og
Mette Tønder, som fik til opgave at lave et udkast i akvarel på 4 x 0,60
meter. Det var spændende at følge og deltage i processen fra de første
akvareller til den færdige udgave. Akvarellen blev fotograferet og overført til lærred, og i samarbejde med Pelse Asboe fra Broderi Moderne og
idékvinden bag Sy-din-by-projektet blev der valgt farver.
Men vi skulle jo have hjælp. Og vi fik hjælp. BroderiSkabet blev
oprettet, og vi er nu i alt 18 brodeuser, som mødes jævnligt og med
ildhu er gået i gang med opgaven. Den første fase med prøvesyninger,
hvor vi har skullet finde fælles fodslaw og lære at “tegne med nål og
tråd”, er nu erstattet af den sidste, hvor vi i højere grad skal arbejde
sammen på tværs af de enkelte stykker, for at tapetet – Fredenstapetet,
som vi kalder det – kan fremstå som et samlet hele. Tapetet skal være
færdig til montering i april-maj 2020 og fernisering i juni ved kirkens
60-års fødselsdag.
På BroderiSkabets vegne
Marianne Westergreen, Ellen Uth og Else Krøjgaard Andersen

Basisgruppen

Basisgruppen er et mødested for voksne kvinder, der er eller har lyst til
at deltage i det frivillige arbejde i og omkring Fredenskirken. Vi mødes
ca. en gang hver anden måned, hvor vi hygger os sammen og drøfter
det frivillige arbejde, som vi hver især eller sammen deltager i, nye
ad hoc opgaver, ideer til nye tiltag, vores eget liv og livet i øvrigt i og
omkring Fredenskirken. Alle er velkomne – interesserede kan kontakte
Jytte Lund, jytte.kahr.lund@stofanet.dk, tlf. 4096 1518.

Børnepasning under gudstjenesten

En helt almindelig højmesse kan måske opleves lidt lang for et mindre
barn. Derfor tilbyder en gruppe frivillige fra menigheden på skift at
passe børnene under prædikenen. Det foregår i et af kirkens lokaler,
hvor der er legetøj og tegneredskaber til rådighed, så en gudstjeneste
for børnene også indeholder tid til leg og snak. Det er især de søndage,
hvor der også er dåb i kirken, det kan være godt med en børnepasser.
Under salmen før prædikenen går den frivillige rundt i kirken, og tager
de børn med sig ud, som gerne vil have en lille legepause. Det giver ro,
så menigheden kan lytte til prædikenen og en pause til de små, hvor de
for en stund kan lege og snakke sammen. Har du lyst til at tilbyde din
hjælp under prædikenen et par gange om året, er du velkommen til at
kontakte kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
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Pinsevandring / søndag d. 9. juni 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 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 sørger for at komme
til Stavkirken og hente biler, der holder derude.

LitteratureXchange

er en ny international litteraturfestival i
Aarhus, der finder sted for anden gang 13.-23. juni 2019.
Programmet består af cirka 150 arrangementer med alt fra litteratur i
byrummet til tematiske litteraturmiddage foruden traditionelle oplæsninger og debatter. I år er Fredenskirken med i programmet.

Sommercafé / Onsdage i juni og juli kl. 10.00

Første gang onsdag d. 5. 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. Medbring gerne egen madpakke, så vi sammen kan slutte formiddagen omkring et frokostbord. Kirken sørger for kaffe, te og vand.

Fredenskirkens fødselsdag / Søndag d. 2. juni kl. 10.00
Som altid fejres Fredenskirkens fødselsdag den første søndag i juni.
I år er det 59 år, der skal fejres med gudstjeneste og dåb på plænen
bag kirken og efterfølgende kirkefrokost og kagemand til alle. Pris for
kirkefrokost: voksne 50,-/børn 25,-. Velkommen til alle.
Sankt Hans på Højen / Søndag d. 23. juni kl. 18.00
Fredens forfattere – en aften i Fredenskirken med de
lokale forfattere Louis Jensen og Peter Lodberg

Onsdag d. 19. juni 19.30
Den ene er en af Danmarks mest anerkendte børnebogsforfattere. Den
anden er en af Danmarks mest fremtrædende teologer (og hjælpepræst
her i Fredenskirken) og forfatter til bl.a. bogen “Tro”. Denne aften vil
Louis Jensen og Peter Lodberg, som begge bor i området omkring Fredenskirken, fortælle om deres bøger, om at bevæge sig ind i usynlige
verdener - fiktionens og troens områder - og om deres lokale forankring
i Viby. Interviewer er kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad, Michael
Bach Henriksen.
Du kan læse mere om festivallen på www.literaturexchange.dk
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Som altid er FDF Fredensvang sammen med menighedsrådet vært ved
en festlig Sankt Hans aften på Højen ved væddeløbsbanen. Der kan
købes mad og drikke i boderne, og kl. 20.30 tændes Sankt Hans bålet.
Årets båltaler er Jette Marie Bundgaard, provst i Aarhus Søndre.
Vi glæder os til igen at se rigtig mange af sognets beboere
til en dejlig sommeraften.

Kontakt:
Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk

FRAGMENTER:
”Det er typisk Gud
at være god.”
(Jenny 6 år)
”De børn, der skal døbes,
skal have en lang kjole på,
selv om de er drenge.
De er for små
til at grine af det.”
(Johnny 5 år)
”At være engel
er typisk kvindearbejde.”
(Anna 9 år)
”Gud kommer egentlig
fra Gudhjem.”
(Lars Henrik 5 år)
religion.dk – 15. marts 2010

•

”Lad først børnene blive
mætte. For det er ikke
rigtigt at tage børnenes
brød og give det
til de små hunde.”
NT. Mark.7, 27.

•

”Lad de små børn
komme til mig,
det må I ikke hindre dem i,
for Guds rige er deres...”
NT. Mark.10, 14.

Musik i Fredenskirken
Fredenskirken sprudler af kor og musik på alle ugens dage. Men nu
går vi en lang sommerferie i møde – her samler korene kræfter til en
ny sæson, hvor vi også håber at få en masse nye sangere i korene.
Vores håb er, at korstemmerne klinger gennem hele sommeren i
familien, på ferien, en lun sommeraften ved bålet, for: ”Sangen har
vinger” – og lad den endelig smitte!
Glædelig syngende sommer til alle, på gensyn og velkommen!
Louise Boll og Anne Lise Quorning
Herunder kan du se, hvornår korene starter op efter sommerferien:
Spirekor 0.-1. klasse:
tirsdage kl. 15.00-16.00.
Første gang d. 3. september.
Juniorkor 2.- 6. klasse:
onsdage kl. 15.15-16.45.
Første gang d. 21. august.
Pigekor 7. klasse og opefter:
torsdage kl. 16.30-18.30.
Første gang d. 15. august.

Folkekor for alle sangglade
voksne:
tirsdage kl. 19.30-21.00.
Første gang d. 17. september.
Gospelkor
Øver ca. hver anden mandag
kl. 19.00. Du kan læse mere om
koret og se øvedage på kirkens
hjemmeside.

Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16.
Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst
Per Thomsen
Tlf. 2122 0162
peth@km.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk

Hold øje med...

Du træffer bedst en medarbejder i kirken eller i
kirkens lokaler på hverdage
kl. 9.00-13.00.

Rettelse!

Gudstjeneste og fernisering af udstilling ved Dorte Tilma.
Bemærk at dato for fernisering er ændret til søndag d. 26. maj kl. 10.00.

Yderligere kontaktoplysninger:

Konfirmandindskrivning / Søndag d. 25. august kl. 10.00.
Babysalmesang – Opstart i september – hold øje med hjem-

Ved akut behov er det altid
muligt at henvende sig til en
af kirkens præster, uanset
tidspunkt.

mesiden, hvor der også er tilmelding.

www.fredenskirken.dk
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Gudstjenester juni/juli/august 2019
Torsdag d. 30. maj (Kr.himmelfartsdag)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 2. juni (6. s. e. påske)
10:00: Per Thomsen
Kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste og kirkefrokost
Tirsdag d. 4. juni
17.00: Per Thomsen
Stjernestund for de yngste
Søndag d. 9. juni (pinsedag)
10.00: Per Thomsen
Mandag d. 10. juni (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstj. i Hørhaven
Søndag d. 16. juni (trinitatis søndag)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 23. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 30. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 7. juli (3. s. e. trinitatis)
9.30: Per Thomsen
Bemærk tidspunkt
Søndag d. 14. juli (4. s. e. trinitatis)
9.30: Henrik Søgaard Mikkelsen
Bemærk tidspunkt
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BEMÆRK!

Gudstjenesteændringer i juli
Vær opmærksom på gudstjenestetidspunkter i juli måned! Præsterne i
de omkringliggende kirker vikarierer
for hinanden i løbet af sommerferien,
og derfor begynder højmessen flere
søndage i juli allerede kl. 9.30.

Søndag d. 21. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: Leif Vestergaard
Søndag d. 28. juli (6. s. e. trinitatis)
9.30: Henrik Søgaard Mikkelsen
Bemærk tidspunkt
Søndag d. 4. aug. (7. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 11. aug. (8. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 18. aug. (9. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 25. aug. (10. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Konfirmandindskrivning og
konfirmandforældremøde
Søndag d. 1. sept. (11. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Efter højmessen inviteres alle til
menighedsmøde med orientering
fra menighedsrådet

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang
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:
11. juni:

Per Thomsen

25. juni:

Jacob Holm

9. juli:

Per Thonsen - Altergang

23. juli:

Jørgen Bækgaard

6. august: Jacob Holm
20. aug.:

Jacob Holm – Altergang

3. sept.:

Per Thomsen

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.

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i august 2019.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 20. maj 2019.
Forsideillustration: Natalia Bodal, 13 år.
Natalia synger i Fredenskirkens juniorkor.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 26. maj (5. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm
Gospelkoret medvirker
Fernisering på udstilling
med Dorthe Tilma

