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Temanummer:

Fredenskirken 60 år og
menighedsrådsvalg
– læs mere i dette nummer af kirkebladet
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Fredenskirken fejrer 60 år
søndag den 14. juni
Flag og klokker. Træ i blomst.
Sol i mosaikken.
Fredenskirken. Sammenkomst.
Bordet. Himmeldrikken.
Mørkets magter gyser af
det, vi her fortæller.
Vi har ord, der lyser fra
klokketårn til kælder.
Sådan skrev salmedigteren Hans Anker Jørgensen i sin jubilæumssalme til Fredenskirkens 50 års jubilæum i 2010. Salmen synger vi stadigvæk i taknemmelighed overfor
både kirkebygningen, den forkyndelse, der
lyder der og over det rige og betydningsfulde gudstjeneste- og menighedsliv, der
gennem årene har udfoldet sig i kirken og i
menighedslokalerne, og som har været med
til at skabe Fredenskirkens ry og betydning.
Lige fra kirkens allerførste år i 1960’erne har
forkyndelse og aktive fællesskaber været
helt centrale elementer i kirkens liv. I Fredenskirken er kirkerummet og menighedslokalerne derfor bygget sammen, og der finder til stadighed en frugtbar vekselvirkning
sted imellem dem.
”Ord mod løgn og brød mod sult, det er
åndens virke” står der i jubilæumssalmen.
Forkyndelsen peger hele tiden hen på, at vi
har et ansvar for hinanden. Derfor understøtter vi i Fredenskirken fællesskaber, som
kan give deltagerne mulighed for sociale
relationer og indhold i livet, der kan være
horisontudvidende:

1944
Stort møde på Rosenvangskolen
– ønsker om at bygge en kirke i
2 Fredensvang fremlægges

Babysalmesang og kor-liv er både forkyndelse og socialt samvær.
Ungdomskorpsene sætter rammer om et
indholdsrigt ungdomsliv med stærke og
livsbekræftende oplevelser.
Højskolen, Tirsdagstræf, FredagsForum,
Fri Fredag m. fl. er fællesskaber, hvor både
ord med ånd og fysisk nærvær er i centrum.
Håndarbejdskredsen og Sysseltinget er
steder, hvor flittige hænder målrettet forbereder julebasaren, der år efter år kan sende
godt 100.000 kr. videre til blandt andre Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp,
som med disse penge kan gøre en forskel
for mennesker i nød.

Menighedsrådsvalg i 2020
Til efteråret skal der vælges et nyt menighedsråd ved Fredenskirken. Menighedsrådet har 4 hovedfunktioner, der har hver
deres store betydning.
• Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte og skal derfor sørge for, at
rammerne er i orden, så medarbejderne har
mulighed for at yde deres bedste for menighedens liv og vækst.
• Menighedsrådet har ansvaret for kirkens
og kirkegårdens drift og vedligeholdelse.
• Menighedsrådet afstikker de overordnede
linjer for, hvordan vi skal give kirken krop
i Fredens Sogn. Det er f.eks. menighedsrådet, der har bevilget penge til kirkens rige
musikliv.

• Menighedsrådet vælger kirkens præster,
når der er en ledig stilling.
Hvis du har lyst til at være med til at løse
disse spændende og betydningsfulde opgaver, så er chancen der netop i år, hvor der er
menighedsrådsvalg.
Du kan læse mere om valget på side 8 og
12 – og på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
Per Thomsen
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Der nedsættes
en byggekomité

Håndarbejdskredsen
oprettes, og den årlige basar
ser sin begyndelse

Basaren giver et overskud på hele
13.000 kroner, kan man læse i
Aarhus Stiftstidende

På basaren kan man bl.a. vinde
en halv gris på en lodseddel med
form som ... en lyserød gris!

47 år i Fredenskirkens
menighedsråd
Kirkens udvikling har været drivkraften for
Karsten Poulsen gennem de 47 år, han har siddet
i Fredenskirkens menighedsråd
”Det begyndte jo allerede ved grundstensnedlæggelsen, hvor jeg spillede i FDF 6.
kreds hornorkester, som var inviteret til
at spille, da den første sten til kirken blev
lagt”. Og lige siden har Karsten Poulsen
haft sin gang i Fredenskirken. Han var bare
12 år gammel, da han spillede, og året efter
blev han konfirmeret som en af de første i
Fredenskirkens historie.
Grundstensnedlæggelse – med FDF 6. kreds
hornorkester i baggrunden.

”Jeg blev leder for FDF væbnere og seniorer, og vi begyndte at interessere os lidt
for strukturen omkring kirken – hvem det
egentlig var, der sad og traf beslutninger
om, hvad vi måtte og ikke måtte i kredsen”.
Dengang var det byens nobiliteter, der sad i
menighedsrådet, men kirkens præst, Anker
Nyvang, havde øje for at skabe kontakt til
de ungdomskorps, som allerede dengang
holdt til i kirken, og ved menighedsrådsvalget i 1965 blev der tildelt en plads til
bl.a. FDF. ”Bjarne Fredensvang og jeg slog

plat og krone om, hvem
der skulle have pladsen, og
det faldt ud til Bjarnes side.
Men da han senere flyttede
fra sognet, kom jeg ind i rådet i 1969”, fortæller Karsten.
”I begyndelsen var jeg menigt
medlem uden tillidsposter, som
sad med ved møderne, men omkring
midten af 80’erne stillede jeg op til kampvalg
om kassererposten og vandt
den”.
Det er tydeligt, at kirkens liv
og vækst har været drivkraften for Karsten Poulsen, og
grunden til at han har siddet i menighedsrådet i så
mange år. ”Kirkens udvikling, og de mange tilbygninger, der er sket
i årenes løb, har været spændende at være
med i. Jeg kom med i provstiudvalget allerede i 70’erne, og vi havde hele tiden gang
i en byggesag fra Fredenskirken. Jeg er så
glad for, at vi i sin tid fik bygget kirken og
kirkens lokaler sammen, så man stadig i
dag fornemmer, at man er i kirken, uanset
hvilken dør man går ind ad”.
Når vi beder Karsten om at nævne et højdepunkt fra sin tid i menighedsrådet, kan

han ikke holde sig til et enkelt. ”Det er altid et højdepunkt, når der skal vælges ny
præst. Det har jeg haft fornøjelsen af at
være med til tre gange. Og så er der Basaren, som er Fredenskirkens 4. højtid og
den egentlige grundstamme til, at Fredenskirken overhovedet står. Selve Basaren er
festlig, men hele det diakonale arbejde, der
bl.a. ligger i Håndarbejdskredsen, og som
foregår gennem hele året, er mindst lige så
vigtig. Og så må jeg også nævne arbejdet
omkring vores venskabsmenighed, som et
af mine højdepunkter”.
Når vi til gengæld spørger ind til dilemmaerne, skal der ledes lidt længere efter nogle
eksempler. ”Folkekirken er jo en særlig arbejdsplads og samarbejdet mellem menig-
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Grundstenen fra den gamle Viby
Kirke nedlægges i overværelse af
kirkeminister Bodil Kock!

Fredenskirken indvies!
Ingen basar dette år...
dog fortsætter den året efter

I de første år består kirkekoret
af frivillige – oplevelsen
bærer lønnen i sig selv!

Allerede fem år efter kirkens
indvielse får man råd til den
flotte mosaikrude

Skovhhuset købes
og indvies på
kirkens fødselsdag

3

hedsråd og ansatte har altid været specielt.
Præsten er der til daglig, kontaktpersonen,
der er personalets egentlige leder, kommer forbi en gang i mellem, og så er der en
formand, som måske siger sin mening om,
hvordan han gerne vil have tingene gjort. Det
kan nogle gange godt blive en udfordring”,
fortæller Karsten med et smil på læben”.
”En af de vigtigste beslutninger i min tid,
var da vi i forbindelse med to pensioneringer i personalegruppen nedsatte et udvalg,
der skulle se på kirkens fremtidige ansættelsesprofiler. Kirkeministeriet var begyndt
at tale mere om daglig ledelse i kirkerne, og
vi havde nu alle tiders chance for at sammensætte nye stillingsbeskrivelser for personalet og udstikke en retning for Fredenskirken, som kunne række mange år frem i
tiden. Det var her vi besluttede, at vi ville
ansætte en daglig leder, og at vi ville være
en kirke med meget musik”.
Karsten Poulsen kommer stadig meget i
Fredenskirken. ”Jeg holder meget af den
ro, der er i højmessen. Bare at sidde stille
og lade tankerne flyve. Og så elsker jeg at
komme i de fællesskaber, som passer til
min aldersgruppe”.
Vi slutter interviewet med at spørge ind til
Karstens ønsker for Fredenskirken. ”Jeg
ønsker, at der fortsat vil være et hav af aktiviteter, som vil have et stort fællesskab
omkring gudstjenesten, der fortsat binder
det hele sammen, at der aldrig kommer en
konflikt mellem kirkens præster eller mellem præster og menighedsråd, og at kirken
altid vil være synlig i sognet og i sine omgivelser”.
Christina Lund

1976-79
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Store loppemarkeder i Ridehuset skaffer penge til
kælder i kirken og udvidelser af skovhuset

”Ved offersind og fælles virken
vi bygger med på Fredenskirken”
Under dette motto arbejdede mange
mennesker utrætteligt i 15 år for at skaffe
penge til en ny kirke. I dag kan vi godt
smile lidt af ovenstående motto. Men set
i bakspejlet udtrykker det alligevel noget,
som har været kendetegnende for meget
af det arbejde, der udføres i og ud fra Fredenskirken.
Idéen til en ny kirke og et nyt sogn opstår
under Anden Verdenskrig, og i november
1944 samles 200 mennesker i Rosenvangskolen trods mørkelægning og risiko for
luftalarm. Her fremlægges planerne for
en ny kirke, og året efter oprettes en kirkekomité med 38 medlemmer, der skal
arbejde for at indsamle ca. 950.000 kr.,
som en ny kirke vil koste. På dette tidspunkt er der nemlig ingen offentlig støtte
til opførelse af nye kirker.
I kirkekomitéen er der diskussion
om, hvordan den nye kirke skal
se ud. Nogle ønsker, at den
skal ligne en gammel romansk landsbykirke – i stil
med den helt nye kirke
i Skåde! – mens andre
mener, at kirken skal
afspejle tidens aktuelle arkitektur. Og
Fine gæster ved
Fredenskirkens
indvielse

som bekendt er det den sidste gruppe,
der vinder.
Der lægges stor kreativitet og stort engagement i at indsamle de nødvendige midler. I perioden lige efter krigen var der
ikke mange penge mellem folk, og inflationen udhulede værdien af de indsamlede
midler. Men mange mennesker binder sig
til månedlige og årlige bidrag, og i Rosenvangskolens lille gymnastiksal (senere i
aulaen) afholdes en årlig basar, som også
bliver en vigtig indtægtskilde. I forbindelse med basaren dannes en håndarbejdskreds (som stadig eksisterer!).
I 1958 er indsamlingen nået op på det,
der svarer til ca. 6 mio. i nutidskroner. Og endelig kan man – efter 15
års indsamlingsarbejde – tage
det første spadestik i juni
1959. Året efter bliver kirken indviet på 2. pinsedag 1960.
Leif Vestergaard

Fredenskirken er
som en schweizerkniv
Det er godt at have en schweizerkniv med
i lommen, når vi rejser. Den kan bruges
til meget og har mange funktioner. Den
går ikke af mode, fordi den er et kvalitetsprodukt, der holder til at skære brød eller
åbne en flaske.
Sådan er det også med Fredenskirken. Den
er nu blevet tres år gammel og står fortsat
midt i sognet ved siden af skolen og over
for plejecentret. Her mødes langt de fleste
af os i Fredensvang og Kongsvang til jul,
påske og pinse, eller til konfirmation, begravelse, dåb og bryllup.
60 år går hurtigt, og for at følge med tiden er der i årenes løb kommet meget nyt
til. Nu bliver ikke kun børn døbt i kirken,
men også voksne, der dropper ind i kirken
og bliver døbt, når der er drop-in-dåb.
I løbet af årene er der kommet mange nye
kor til. Gospelkor, Spirekor, Ungdomskor
og Folkekor ved siden af kirkekoret. Enhver synger med sit næb. Det gælder i
hvert fald også de små, når de mødes med
deres forældre til babysalmesang. Tanken
er, at det vi synger, er vi selv.
Mange fra den første generation, der rejste
kirken i 1960, er heldigvis fortsat hos os,
men der kommer også nye til. De sætter
deres præg på livet i kirken med minikonfirmander, spaghettigudstjenester, højskole
og tirsdagstræf.

Sysseltinget forbereder sig
til den årlige basar

FDF og KFUM-Spejdere fylder fortsat lokalerne med liv og glade dage. Det samme
gør basarens mange arbejdsgrupper, der
skaber et unikt sammenhold og tjener en
masse penge til gode formål herhjemme
og i udlandet. Blandt andet til samarbejdet
med vores venskabsmenigheder i Italien.
Fredenskirken vil være en kirke i tiden og
til tiden. Nye salmer bliver indstuderet, og
gudstjenestens liturgi bliver gennemarbejdet, så den kan formidle kirkens budskab
til alle i sognet uanset alder, baggrund eller interesse.
Fredenskirken har alle år ønsket at være
et sted, der rækker ud i sognet ligesom
en schweizerkniv. Vi er forskellige i Fredensvang og Kongsvang ligesom knivens
forskellige knive og funktioner, men vi
hører alligevel sammen, fordi vi bor det
samme sted. Tiderne forandrer sig, og nye
vaner kommer til. Samtidig er der noget
genkendeligt, så vi ikke mister orienteringen i tilværelsen. Sådan er det også i Fredenskirken. Der arbejdes med fornyelse af
traditionen, men kirkens budskab lyder til
hver en tid og gælder os alle uanset, hvor
i livet vi er.
Peter Lodberg, professor, dr. theol og
ulønnet hjælpepræst ved Fredenskirken
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På pastor Langes forslag
indføres dans omkring juletræ i kirken juleaften

Kirketårnet får tag – og
”vejrhane” – og kirken får
vindfang ved indgangen

Den første sognerejse
i kirkens historie
går til Rom

1996
Kirkegården går fra at
være kommunal til at være
kirkens ejendom
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Vox
Pop
Vox Pop
I anledning af Fredenskirkens 60 års jubilæum samt det forestående menighedsrådsvalg senere på året, har vi stillet nogle af
kirkens brugere følgende spørgsmål:
• Hvad ønsker du af Fredenskirken i fremtiden?
•• Fortæl om din bedste oplevelse i Fredenskirken.

Christina Suurballe
Oplevelsesmedarbejder,
område Marselisborg

der kan blive bedre, end det allerede er. Man kommer jo ind ad
døren og er velkommen med det samme. Mit store ønske er, at man
formår at holde samarbejdet mellem personale og frivillige. Det giver et fantastisk liv i kirken og blandt menigheden. Her er plads til
alle med liv fra baby, børn og voksne til gamle og ældre. Det ønsker
jeg skal fortsætte.
•• Jeg har levet et langt liv i kontakt med kirken. Mine børns konfirmationer er nogle af mine højdepunkter. Der er god plads til, at
hele familien er samlet omkring en konfirmation. Og så husker jeg
tydeligt dagen ved siden af min mands kiste med mine tre unge
drenge siddende ved siden af. Hele rummet og stedet her. Der var
rettidig kærlig omsorg. Ingen omklamring, men hele kirkerummet
var fyldt med omsorg.

• Jeg vil faktisk gerne rose Fredenskirken for sit diakonale engagement, når det kommer til
ældre borgere på plejehjem. Jeg
kunne ønske mig, at flere kirker
gik i samme retning.

•• Mine bedste oplevelser med
kirken har faktisk ikke været
i selve kirkerummet, men har
været
når kirken
har formået at bære sit rum og sin atmosfære
ud til dem, som ikke selv magter at opsøge
kirken. En julegudstjeneste på Vinterherberget i Aarhus (hvor jeg af flere omgange har
været frivillig), samt Fredenskirkens gudstjenester på plejehjem, står som stærke og
rørende oplevelser.

Esther Lund Jensen

– kommer bl.a. i Håndarbejdskredsen
og i Litteraturkredsen

Kim Kallestrup

– kommer bl.a. i
Fri Fredag og ved
Spaghetti-gudstjenester

• Mit ønske til Fredenskirken er, at kirken til
stadighed holder sig i trit
med lokalsamfundet samt
understøtter dette og til
stadighed vil være et sted,
hvor folk/menighed kan
samles om forskellige ting/
aktiviteter.
•• Min bedste oplevelse i Fredenskirken må helt klart være børne-jule-gudstjenesten
juleaftensdag om formiddagen. Det er en fornøjelse at
se forventningsfulde børn og barnlige sjæle samles om
julens glade budskab, glædelige gensyn med folk fra nær
og fjern og hyggelig dans om juletræet. Og for os en fantastisk start på en dejlig feststemt dag.

• Jeg ved slet ikke, hvad jeg kan foreslå,
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Kirken får en vandrehal
ved tårngården og
6 to nye kontorer

Fredenskirken får
en venskabsmenighed
i Italien

Stor renovering af kirkerummet.
Prisen er 5 gange kirkens
oprindelige byggesum!

Traditionen med at
fejre kirkens fødselsdag
på kirkegården opstår

Fredenskirken fejrer de første
50 år med masser af fest for
både store og små

2020
Historien
fortsætter...

Ombygning i kirkens lokaler
Menighedsrådet har gennem længere tid
arbejdet med en plan for ombygning af og
tilbygning til sognegården. Efter en lang
proces med inddragelse af de forskellige
grupper, der mødes i kirken, har menighedsrådet besluttet sig for et projekt, som
inddrager tårngården, og som indebærer
ombygning af det ene konfirmandlokale
og pejsestuen.

Tårngården som den ser ud nu.

Når tårngården overdækkes, sker det bl.a.
for at få en større synlighed ud mod vejen.
Der skabes et sammenhængende rum mellem den nuværende glasgang og tårnrummet, adskilt af glasdøre som kan skydes
til side. Den nuværende pejsestue udvides
med rummet ved siden af, så den fremover

bliver ca. 20 m2 større. Konfirmandlokalet
mod syd får tillagt det depotrum, som er
ud mod kirkegården, altså en forøgelse
af lokalet med ca. 25 m2. Renoveringen
af sognegården betyder også nye gulvbelægninger, lofter og belysning i de berørte
rum samt i gangarealerne.
Arbejdet forventes at gå i gang omkring
1. februar og vil vare 7-8 måneder. Det vil
beklageligvis medføre gener for dem, som
mødes i sognegården og sandsynligvis
også betyde, at det i en periode ikke vil
være muligt at benytte store dele af sognegården. Menighedsrådet håber, at I vil
tage vel imod de nye lokaler og bære over
med byggerodet undervejs.
Niels Aage Eriksen,
formand for menighedsrådet
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Påsken er kristendommens vigtigste højtid...
– den trumfer endda julen! Det kan du høre mere om, når Fredenskirken fejrer påske:
Påsken er den største kristne
højtid og er en grundfortælling
i vores kultur. Den handler om
livets store spørgsmål – om håb,
forsoning, tilgivelse, fællesskab,
tro på livet, men også svigt,
ensomhed, lidelse og død.

Familiegudstjeneste

Fra palmesøndag til påskemorgen – hver dag i påsken har sine
fortællinger og traditioner.

Måltidsgudstjeneste

Vi synger påsken ind
Torsdag d. 2. april kl. 19.00
Læs mere på side 10.

Palmesøndag
d. 5. april kl. 10.00
Palmesøndag fejres med en familiegudstjeneste, hvor påskens
afgørende begivenheder fortælles i ”børnehøjde”.
Skærtorsdag
d. 9. april kl. 18.00
Skærtorsdag fejres med en nadvergudstjeneste, hvor vi sammen spiser lammesteg og bitre
urter og lytter til fortællingen
om nadverens indstiftelse.

Gudstjeneste

Langfredag
d. 10. april kl. 10.00
Langfredag er alterlysene slukket. Men håbet, kærligheden og
Gudsnærværet midt i mørket,
markeres med en rosenkrans
omkring det sorte kors på altervæggen. Fredens kantori og -pigekor synger med menigheden
uden orgelspil.

Højmesse

Påskesøndag
d. 12. april kl. 10.00
Opstandelsens glædelige bud-

skab får frit løb i ord og musik
ved denne særlige festgudstjeneste.

Højmesse

2. påskedag
d. 13. april kl. 10.00
Anden påskedag fejrer vi, at
den opstandne Kristus fortsat er
nærværende som den, der kan
tænde lys i vores mørke.
Se påskens
hvem-hvad-hvor på:
www.kristendom.dk/påske/
påskens-hvem-hvad-hvor

I år er der menighedsrådsvalg
Hvad er et menighedsråd og hvad laver det?

Fredenskirken bliver ledet af et menighedsråd, der er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire år. Menighedsrådet udgør Fredenskirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst.
Menighedsrådet har også ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper – undtagen præsterne. Dog er
det menighedsrådet, der ansætter præster.

Hvem kan være med?

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være fyldt 18
år, være medlem af folkekirken og høre til i Fredens Sogn. Bor du
udenfor sognet, skal du have løst sognebånd. Se mere her:
www.km.dk/folkekirken/medlemskab/sognebaandsloesning

8

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige
udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af dem sammen med
andre frivillige. Lige for tiden er rådet optaget af en spændende
ombygning i Fredenskirken.

Er du vores næste menighedsrådsmedlem?

Kom til caféaften om Fremtidens kirke (se side 12) og hør, hvad
der rører sig i Fredenskirken. Og overvej om ikke du skal være en
del af Fredenskirkens menighedsråd.
Du kan læse mere om valg til menighedsråd, og hvad menighedsrådene arbejder med på:
www.menighedsrådsvalg.dk/hvad-er-et-menighedsraad
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Musik i Fredenskirken

Kirkemusicalen ”Peters Båd”

Lørdag d. 14. marts kl. 15.00
Kom og oplev Spire-, Junior- og Pigekor i denne herlige og rørende
kirkemusical, der handler om fiskeren Peter, der bare ikke har held
med fangsten. Han møder Jesus, og det bliver til et varmt og givende
venskab, der intensiveres omkring påsketid, hvor det jo ender med,
at Peter og hans venner må klare sig alene…
Korleder og organist Anne Lise Quorning har frit udvalgt (og tillagt)
musik og tekster fra musicalen ”Peters Båd” af Tove Brogaard og Jens
Nielsen samt musik fra Sigurd Barret’s ”bibelhistorier”. Traditionen
tro spiller vores lille husorkester til – bestående af Niels Nørager, klaver, Jakob Panduro, kontrabas og Henrik Nielsen (trommer).
En rørende, sød og sjov fortælling med musik for HELE familien.
Der er fri entré.

Sangaften – ”Vi synger påsken frem”

Torsdag d. 2. april kl. 19.00
– en sangaften i godt selskab med Fredens Folkekor.
Vi synger påsken frem med forårssange og nogle af de nye påskesalmer og dykker igen i år ned i kirkens nye salmesamlinger: ”100
salmer” og ”Kirkesangbogen”.
Fredens Folkekor synger for og med – og de fremmødte kan glæde sig
til at høre Folkekoret synge noget af den dejlige musik, koret har arbejdet med i forårssæsonen. Efter vi har sunget, byder Fredenskirken
på en forfriskning. Der er fri entré.
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Alsang 2020

Den 4. maj 2020 er det 75 år siden ”Lærkerne lettede” og Danmark
blev frit. Det fejres over hele landet med en række Alsangs-projekter.
Lørdag d. 18. april kl. 14.00 i Aarhus Domkirke
Kom og mærk suset af Fællessang, Fællesskab og Fælles glæde, når
mange mennesker synger sammen. Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
er værter og børn, unge, gamle og ældre bydes velkommen til herlig
sang. FUK gennemfører Alsang i alle landets domkirker og håber at
se rigtig mange!
Mandag d. 4. maj kl. 19.00
Fredenskirken inviterer vidt og bredt til KÆMPE Fællessang i kirken.
Fredens Pige- og Folkekor synger for og med. Vi vil synge gamle og
nye sange, der knytter sig til frihed, forår og fællesskab. Denne times
fællessang er for alle – børn og voksne. Flere Alsangs-projekter er på
bedding – hold øje med opslag i kirken, aviser og øvrige medier.

Nyt flygel i Fredenskirken

Fredenskirken har i flere år ønsket sig et
nyt flygel og har samlet ind til det ved
flere lejligheder i kirken. Men i slutningen af 2019 lykkedes det så at erhverve et næsten nyt Bösendorfer
flygel fra Wien med stor hjælp fra personlige gaver og ikke mindst
økonomisk støtte fra både C.A.C. Fonden og Salling Fonden. Flygelet blev indviet ved nytårskoncerten i januar.

Grill-aften for
alle i sognet

Fredag d. 12. juni kl. 18.30
i kirkens Grønnegård
Kom med! FredagsForums traditionelle grill-aften er i år udvidet til at
omfatte alle, som har lyst til at være
med og som gerne vil hilse nærmere
på kirkens gæster fra de italienske
venskabsmenigheder... og så kan du
jo også lige høre, hvorfor der er mere
end én venskabsmenighed!
Bemærk! Har du lyst til at hjælpe
med ved det praktiske – lave en
salat, hjælpe med at dække bord,
hjælpe med opvask/oprydning – er
du mere end velkommen. Vi får brug
for al den hjælp, vi kan få. Nærmere
info følger i næste kirkeblad.

Vigtigt!

Har du i det hele taget
lyst til at ”grille med”, er det vigtigt,
at du tilmelder dig! Der skal jo gerne
være lækker grillmad til alle fremmødte. Pris 60 kr. for voksne, gratis
for børn. Tilmelding på sms eller
mail til Per Thomsen: 2122 0162 /
peth@km.dk

NB!

Som det ses på programmet
her på siden, er vore italienske venner på besøg i flere dage, så der bliver mulighed for at træffe dem flere
gange.

FREDENSKIRKEN
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60 års jubilæum 2020

Jubilæumsuge i Fredenskirken
SØNDAG07.06
d. 7. juni
SØNDAG
10.00: Fernisering af Fredens-tapet efter gudstjenesten.
14.30: Sigurd Barret synger salmer med store og små.

TIRSDAG
d. 9. juni
ONSDAG
10.06:
10.00: Måle fortælleteater for børnehaver og skolen.
19.00: LitteraturExchange.

ONSDAG11.06:
d. 10. juni
TORSDAG
19.00: Sommerkoncert med Fredenskirkens kor.
Ved organist Anne Lise Quorning.

FREDAG
d. 12. juni
FREDAG
12.06
18.30: Grill-aften / International aften i Grønnegården.
LØRDAG
d. 13. juni
LØRDAG
13.06
Program med italiensk venskabsmenighed.
SØNDAG14.06
d. 14. juni
SØNDAG
10.00: Jubilæumsgudstjeneste, hvor biskop over
Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen prædiker.
12.00: Kirkefrokost i Aulaen på Rosenvangskolen
(pga. ombygning i sognegården).
14.30: Koncert ved den italienske musikgruppe
”Aedon” fra venskabsmenigheden.

FredagsForum
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marts/april/maj 2020
MARTS
Marts
Mandag 2. kl. 19.30:
		
		
Torsdag 5. kl. 19.00:
		
		
Fredag 6. kl. 19.30:
		
Søndag 8. kl. 10.00:
Lørdag 14. kl. 15.00:
Tirsdag 17. kl. 14.30:
		
		
Onsdag 18. kl. 17.00:
Torsdag 19. kl. 14.15:
Fredag 20. kl. 17.30:
Søndag 22. kl. 10.00:
		
Onsdag 25. kl. 17.00:
Fredag 27. kl. 19.30:
		
Mandag 30. kl. 10.00:
		

Århundredets festival, ”Kirken i DDR før,
under og efter murens fald.”
Peter Lodberg, Carsten Kolby Kristiansen.
Århundredets festival, ”Håb i en håbløs tid
– tro og politik i det nye årtusinde.”
Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen.
Fredagsforum, ”Musikere i Aarhus symfoniorkester”. Lena og Anders Kildahl Larsen.
Højmesse og sogneindsamling.
Musical, ”Peters båd”.
Tirsdagstræf, ”Digteren H. C. Andersen
– et møde med nogle af hans eventyr”.
Niels Chr. Hansen.
Stjernestunder for de yngste.
Litteraturkreds, ”Flugten fra Frank”.
Fri Fredag.
Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe
v/ Morten Aagaard, ”Kirken på gaden”.
Spaghettigudstjeneste.
Fredagsforum, ”Fredenstapetet og andre billedtæpper”. Else Krøjgaard Andersen.
Højskolen i kirken, ”Livsglædens nødvendighed”. Erik Lindsø.

APRIL
April
Torsdag 2. kl. 19.00:
Fredag 17. kl. 16.30:
		
Tirsdag 21. kl. 14.30:
		
Torsdag 23. kl. 14.15:
Fredag 24. kl. 19.30:

Vi synger påsken frem.
Fælles sogneaften: Fællessang, fællesspisning
og foredrag ved biskop Tine Lindhardt.
Tirsdagstræf, ”Fredenstapetet og andre
tapeter”. Else Krøjgaard Andersen.
Litteraturkreds, ”Køligt daggry”.
Fredagsforum, ”Vores italienske menighed”.

Caféaften:
Fremtidens kirke

Tirsdag d. 12. maj. kl. 19.30-21.30
Kom til samtale og caféaften i Fredenskirken.
Hvad er det bedste og vigtigste ved kirken? Hvordan
skal evangeliet udbredes? Hvad med musikken, murstenene og økonomien? Hvad med samarbejdet med skole,
plejehjem og institutioner? Hvad med unge i sognet?
Hvad med foreningerne?
Mød en række korte indlæg fra engagerede mennesker. Mikrofonen vil gå rundt. Kom og giv dit besyv
med.
Aftenen er tænkt som en appetitvækker til efterårets
valg til menighedsråd i hele Folkekirken, og på denne
aften vil der være offentlige orienteringsmøder rundt
om i hele landet. Undervejs vil der blive serveret et
glas vin/vand og lidt lækkert.

Maj
MAJ
Fredag 1. kl. 17.30: Fri Fredag.
Mandag 4. kl. 19.00: Befrielse og alsang.
Tirsdag 12. kl. 19.30: Caféaften, ”Fremtidens kirke.”
Torsdag 14. kl. 14.15: Litteraturkreds, ”Alle mine morgener på jorden”.
Fredag 15. kl. 19.00: Fredagsforum, ”Besøg på Steno-museet”.
Tirsdag d. 19.:
Tirsdagstræf, Heldagsudflugt.
Tirsdag 26. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste.
Torsdag 28. kl. 19.30: Koncert, Musikstuderendes kor.
Håndarbejdskreds onsdage kl. 14.30 / Sysselting, se www.fredenskirken.dk
Gudstjenester, se kirkebladets bagside. Kirkens fællesskaber m..m. se:

www.fredenskirken.dk
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Tegnet af
Natalia Bodal,
13 år.

Fredenskirken er med i Folkeuniversitetets program om Århundredets festival,
Millenium 1989 – 2020. Læs her om to spændende aftener i Fredenskirken i godt selskab med
teologer og journalister og læs mere om festivallen på www.aarhundredetsfestival.dk

Kirken i DDR før, under og efter murens fald

Ved professor, dr. theol. Peter Lodberg og
tidl. højskoleforstander, cand. theol. Carsten Kolby Kristiansen
Mandag d. 2. marts kl. 19.30
1989 blev et voldsomt begivenheds år i Tyskland – ikke mindst for kirken, der havnede i DDR
i perioden 1949-1989. Kirken i DDR skulle efter den nye socialistiske stats oprettelse for første gang
håndtere at leve i et erklæret ateistisk samfund. Hvad indebar den situation for kirken og medlemmerne
mht. at tro og handle frit? Og hvilken rolle kom kirken til at spille for murens fald?
Efter 1989 er forholdet mellem stat, samfund og kirke igen blevet ”normaliseret”, men med nye
udfordringer. Antallet af kirkemedlemmer i de tidligere østtyske delstater er faldet drastisk.
Det giver kolossale økonomiske problemer, men også ny åbenhed med en fælleskirkelig besindelse på
kirkens nutidige rolle, hvor kirken på ny rejser sin stemme i forhold til stor arbejdsløshed, social nød
og en opblomstrende højrenationalisme i øst.

Håb i en håbløs tid - tro og politik i det nye årtusinde

Ved journalisterne Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad
Torsdag d. 5. marts kl. 19.00
Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvel som personligt. På det politiske plan
er der opbrud fra de gamle fasttømrede positioner. Fremtiden for den liberale
verdensorden, der har hersket siden afslutningen på Anden Verdenskrig synes
usikker, og institutioner står for fald. På det personlige plan er der også opbrud
og usikkerhed. Psykiatere og præster møder dagligt folk med ondt i sjælen,
der bebrejder sig selv, at de ikke lever op til egne idealer. Men er der veje ud af
håbløsheden?
Foredraget er baseret på den nye bog ”Mellem frygt og håb”, hvor førende
forfattere og tænkere fortæller om, hvad der giver dem håb for fremtiden.
Få svaret i foredraget, der giver inspiration til bedre at forstå verden lige nu.
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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.

OBS! Filmaften aflyst!

Grundet ombygningen i sognegården
er vi desværre nødt til at aflyse filmaften onsdag den 25. marts, hvor vi ville
have vist filmen ”Shadowland”.

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og
foregår i kirkens lokaler fra kl. 19.00.
Forårets møder: 17. marts, 21. april, 14. maj.

Tirsdag d. 21. april
”Fredenstapetet og andre tapeter”
v/ Else Krøjgaard Andersen.
Tirsdag d. 19. maj
Heldagsudflugt. Tilmelding senest d. 12. maj
på telefon 8614 1321. Læs mere på kirkens
hjemmeside og se plakater i kirken.

OBS! Ikke flere pladser til

sognerejsen til Assisi, 2.-9. okt. 2020
Der er i skrivende stund helt fyldt op på
sognerejsen i oktober. Det er muligt at
stå på en venteliste, hvis der skulle blive
ledige pladser pga. afbud. Henvendelse
til Leif Vestergaard.

Sogneindsamling 2020
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
hos kirke- og kulturmedarbejder
Christina Lund i Fredenskirken.

og på kirkens hjemmeside

www.fredenskirken.dk
14

60,-

Tirsdag d. 17. marts
”Digteren H.C. Andersen – et møde med nogle
af hans eventyr” v/ Niels Christian Hansen.

KOM OG VÆR MED

Læs mere på

-

Tirsdagstræf / hver gang kl. 14.30

Fisker i udtørret sø. Foto: Jakob Dall

www.facebook.com/fredenskirken

æums
Jubil
pris:

Læs
meget mere om
Fredenskirkens historie
Ved Fredenskirkens 50 års jubilæum udgav menighedsrådet en rigtig
flot jubilæumsbog. Bogen er fyldt
med billeder – også fra tiden før
kirken blev bygget. Se fx hvordag
det så ud med høstakke og kornmarker, der hvor Rosenvangskolen
senere blev bygget og endnu senere Fredenskirken – se hvordan
kirkerummet så ud, før man fik
råd til den store mosaikrude – læs
om fællesrådet og de mange unge
og forældregrupper, der knoklede
ved store loppemarkeder i Ridehuset i 70’erne for at skaffe penge
til udvidelser af kirken – se den
børnealtertavle en 4. klasse på Rosenvangskolen lavede til kirkens
børnegudstjenester – ja se og læs...
I anledning af 60-års-jubilæet kan
bogen købes for hele kr. 60,-.
Alle penge fra salget vil nemlig gå
til Kirkens Korshær og korshærspræst Morten Aagaards arbejde
blandt hjemløse, misbrugere og
psykisk syge. (Se også omtale af
udvidet kirkekaffe på side 15).

Udvidet kirkekaffe:
”Kirken på gaden”

FRAGMENTER:
”En dame, jeg kender, er så
kristen, at det hedder religiøs.
Hun er lige så from som en kat.”
(Anne Merethe 8 år)

Søndag d. 22. marts
kl. 10.00:
Gudstjeneste og miniforedrag v/ Morten Aagaard,
korshærspræst.
Gennem sit engagement
i Kirkens Korshær kender
Morten Aagaard om nogen til forholdene blandt
samfundets mest udsatte. Ensomhed, udstødelse,
misbrug og et liv i konstant undtagelsestilstand, det
har været Morten Aagaards virkelighed de sidste
mange år, hvor han har kæmpet for menneskeværdige forhold i velfærdssamfundets blindgyder.
Morten Aagaard er ansat som præst ved Sankt Pauls
Kirke i Aarhus, men er først og fremmest korshærspræst.
(Der er gratis smør-selv-håndmadder.)

”Det er typisk Gud at være god.”
(Jenny 6 år)
”At være engel
er typisk kvindearbejde.”
(Anna 9 år)
”Gud kommer egentlig
fra Gudhjem.”
(Lars Henrik 5 år)
”Menigheden er dem,
der holder med præsten.”
(Mie 8 år)
”Man kan blive frelst eller
totalfrelst; det kommer an på,
hvad man gider.”
(Ingrid Marie 8 år)
Alle citater er fra:
www.religion.dk
10-børnecitater-om-tro-og-religion

Højskolen i kirken
Mandag
d. 30. marts
kl. 10.00 – 12.00
Erik Lindsø, forfatter
og kulturjournalist:
”Livsglædens
nødvendighed”.
”Sorg er en glæde, man ikke kan komme af med, men
glæden kommer ikke af sig selv. Den kræver opsøgende virksomhed. Hvis der ikke er noget at glæde
sig over, er der noget at glæde sig til. Man må bøvle
for glæden, og uden bøvl ingen begejstring. Livsmod
består af det, vi løbende får sat ind på vores glædeskonto. Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske
livet forklares det. Vi må gerne græde over livet, men
ikke begræde det,” forklarer Erik Lindsø som appetitvækker på sit foredrag.
Pris kr. 40,- pr. person
(inkl. kaffe/te og rundstykker).

Kontakt:
Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk
Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16.
Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
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 marts/april/maj 2020
Gudstjenester på
plejehjemmet Vidtskuevej

Søndag d. 1. marts (1. s. i fasten)
10.00: Per Thomsen

Søndag den 19. april (1. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 8. marts (2. s. i fasten)
10.00: Peter Lodberg
Sogneindsamling

Gudstjenesterne er for beboere på plejeLørdag d. 25. april
hjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men
9.30: Konfirmation 7. A / Jacob Holm
er åben for alle. Gudstjenesterne finder sted
11.30: Konfirmation 7. B / Per Thomsen
i dagligstuen på Plejehjemmet Vidtskuevej 6.

Søndag d. 15. marts (3. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 26. april (2. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm

Onsdag d. 18. marts
17.00: Per Thomsen
Stjernestund for de yngste

Søndag d. 3. maj (3. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm

Onsdag d. 25. marts
17.00: Jacob Holm
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 29. marts (Mariæ bebudelse)
10.00: Per Thomsen
Søndag den 5. april (Palmesøndag)
10.00: Jacob Holm
Familiegudstjeneste
Torsdag den 9. april (Skærtorsdag)
18.00: Per Thomsen
Nadvergudstjeneste med spisning
Fredag den 10. april (Langfredag)
10.00: Jacob Holm
Søndag den 12. april (Påskedag)
10.00: Jacob Holm
Mandag den 13. april (Anden påskedag)
10.00: Per Thomsen
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Fredag d. 8. maj (Store bededag)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 10. maj (4. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 17. maj (5. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen

3. marts:
17. marts:
31. marts:
14. april:
		
28. april:
12. maj:
26. maj:

Per Thomsen – altergang
Per Thomsen
Jacob Holm
Per Thomsen – OBS kl. 10.30
påskegudstjeneste i kirken
Per Thomsen
Jacob Holm
Jacob Holm – altergang

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre
og gangbesværede til og fra kirkens gudsTorsdag d. 21. maj (Kristi himmelfarts dag) tjenester og arrangementer. Pris 30 kr. pr.
10.00: Per Thomsen
person t/r. Betaling sker til kirketjeneren.
Bestilling af kirkebil skal ske ved henvenSøndag d. 24. maj (6. s. e. påske)
delse til Fredenskirken på tlf.: 8614 2113.
10.00: Per Thomsen
Kirkebil til søndagens gudstjeneste skal
Gospelkoret medvirker
bestilles senest fredag kl. 12.00.
Søndag d. 31. maj (Pinsedag)
10.00: Jacob Holm
Mandag d. 1. juni (Anden pinsedag)
11.00: Præst i provstiet
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Søndag d. 7. juni (trinitatis søndag)
10.00: Per Thomsen
Fredens tapetet afsløres

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og
kulturmedarbejder Christina Lund.
Redaktionsudvalg: Michael Bach Henriksen, Helle
Køhler Holm, Sanne Opstrup Wedel, Anne Kathrine
Houe Vestergaard, Jacob Holm, Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i maj 2020.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 17. marts 2020.
Forsidefoto: Fødselsdagsgudstjeneste på plænen, 2011.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 22. marts (Midfaste)
10.00: Per Thomsen
Udvidet kirkekaffe: Morten Aagaard

– følgende tirsdage kl. 10.15:

