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Temanummer:

”Den sidste rejse”

Kirkebladet sætter fokus på de
praktiske spørgsmål, vi står med,
når vi mister vore kære.
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Gudstjenester
Høstgudstjeneste

Menighedsmøde

Søndag d. 1. september kl. 10.00
Ved en udvidet kirkekaffe umiddelbart
efter højmessen, vil menighedsrådet
orientere om sit arbejde.

Søndag d. 15. september kl. 10.00
Festlig gudstjeneste, hvor vi bærer høsten
ind og sælger den på auktion bagefter. Der
er prædiken for de yngste i kælderen, hvor
der også er en særlig børneauktion. Juniorog Pigekor medvirker. Vi slutter af med kirkefrokost, pris: voksne 50,-/ børn 25,-.

DropInDåb

Gudstjeneste i Viby Centret

DropInDåb

Onsdag d. 18. september kl. 19.00
I anledning af Viby-ugen inviterer Fredenskirken, Viby Kirke og Ravnsbjerg Kirke til
gudstjeneste i Viby Centret.
Læs mere om ugen og de mange aktiviteter
på: vibyugen.dk

BUSK- familiegudstjeneste
Søndag d. 27. oktober kl. 10.00
Som altid er der familiegudstjeneste denne
sidste søndag i oktober måned. Junior- og
Pigekor synger, elever fra orgelklubben
spiller, og juniorkonfirmanderne deltager
også. Gudstjenesten afslutter juniorkonfirmandernes undervisningsforløb gennem
oktober måned, hvor de har overnattet i
kirken op til denne søndag. Efter gudstjenesten er der hotdogs til alle i konfirmandlokalerne.
Allehelgen

Søndag d. 3. november kl. 10.00
En af årets smukke og højtidelige gudstjenester, hvor præsterne læser navnene op
på dem, vi har mistet gennem året. Vi gør
noget ekstra ud af de musikalske liturgiske
led og har ud over sang fra Pigekoret og
Kantoriet også Joost Schelling til at spille
på harpe denne dag.

Højmesse med gospelkor

Søndag d. 17. november kl. 10.00
Gospelkoret deltager ved højmessen
denne søndag.
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Fredag d. 8. november kl. 16-19
I den danske folkekirke er det aldrig for
sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken i
Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle
kan blive døbt på stedet uden tilmelding og
planlægning af stor fest. Man kan komme
når som helst i det tidsrum kirken er åben.
Alle er velkomne, børn som voksne, også
selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at have gæster med, men man
kan også komme alene – så sørger kirken
for at stille de nødvendige dåbsvidner til
rådighed. Når man møder op, får man en
kort samtale med en præst, og bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben foregår helt,
som vi plejer, bare uden tilmelding. Der er
musik i kirkerummet, og bagefter bydes på
en forfriskning og en dåbsgave, som kan
hjælpe med at folde dåbens betydning ud,
fx en salmebog, Bibelen eller en genfortælling af Bibelen.
Det eneste, der skal medbringes, er gyldig
billedlegitimation. Børn under 18 år
skal have forældre eller
værge med.

Tænd et lys
og bed en bøn!
Tungt er dit åndedrag,
tungt og vi erkender
livet skal sluttes så ungt.
Men vi tror du falder i levende hænder,
ja, vi tror du falder i levende hænder.
Tæt på dit sidste minut,
dine muskler spænder
og alle kan se det er slut.
Men vi tror du falder i levende hænder,
ja, vi tror du falder i levende hænder.
Ingen kan nå dig mer,
her står dine venner
hjælpeløst ser vi det sker.
Men vi tror du falder i levende hænder,
ja, vi tror du falder i levende hænder.
Udenfor alle ord
og de tanker vi sender,
afgrunden er så stor.
Men vi tror du falder i levende hænder,
ja, vi tror du falder i levende hænder.
Stumme og bange fordi
dit livs lys forbrænder,
om lidt er det hele forbi.
Men vi tror du falder i levende hænder,
ja, vi tror du falder i levende hænder.
Tekst: Johannes Møllehave. Mel.: Anne Linnet. 1989.

Vi sætter os spor!
Hvem vi end er, og hvordan vi end lever
vores liv, sætter vi spor i livet og i de mennesker, vi lever sammen med og møder på
vores vej. Ligeså sætter de sammenhænge,
vi lever i, og de mennesker vi lever sammen med, spor i os. En forfatter sætter
f.eks. spor gennem de bøger, han har skrevet, og en tømrer gennem de huse, han har
bygget. Vi bliver alle præget af de bøger, vi
har læst og af de huse og det lokalsamfund,
vi har boet i, og i særdeleshed af den kultur
vi har været en del af.
De fleste spor er ikke fysisk synlige, men
alligevel meget virkningsfulde. En lærer
sætter spor i sine elever gennem den måde,
han underviser på og i de værdier, han giver videre. Forældre og børn sætter spor i
hinanden. De er måske ikke særlig synlige,
men den måde, vi lever sammen på, er
aldrig uden betydning. Derfor er det også
vigtigt, at vi indimellem stopper op og tænker over, hvad der har en særlig betydning
for os. Netop i eftertanken og erindringen
kan sporene være en slags pejlemærker for
os og den måde, vi vil prøve at leve vores
liv på.
Det er blandt andet det, vi gør, når vi ved
en mindesammenkomst efter en begravelse
fortæller nogle af alle de gode historier om,
hvad vi har oplevet sammen med den, vi
nu har mistet, og de spor han eller hun har
sat sig. På den måde kan vi midt i sorgen
og savnet give udtryk for, at selv om vi lige
nu sørger, så er vi alligevel taknemmelige
for, at vedkommende har været en del af
vores liv og har sat spor i os.
Faktisk er sorg på sin egen stærke måde
livsbekræftende, da sorgen også er et udtryk for taknemmelighed og kærlighed til
det menneske, vi har mistet.

Allehelgen

Ligesom vi individuelt
mindes vore døde og
de spor, de har sat i livet og i os,
sådan har vi også i fællesskab en
mindedag for alle vore døde,
hvor vi sammen både kan
give udtryk for vores sorg
og vores kristne tro på,
at vores døde nu er hos Gud
i hans evighed. Vi kalder dagen
for Allehelgens Søndag, fordi det i
begyndelsen særligt var en gudstjeneste
for alle de mange, der i historiens løb
var døde for den kristne tros
skyld, helgenerne.
Siden er det blevet en mindesøndag for alle dem,
vi hver især har kendt, og som nu ligger
begravet på kirkegården. Traditionen med
at holde Allehelgen er mere end 1000 år
gammel, men netop denne gudstjeneste
er stadig meget levende og vigtig for os,
da vi her kan få hjælp til at sætte ord
på vores tab og tro i fællesskab med
andre, så det bliver tydeligt, at vi
ikke står alene med savnet.
Ved Allehelgens-gudstjenesten
oplæser vi navnene på dem, der er
døde i årets løb. Gennem læsninger,
salmer og musik giver vi udtryk for
vores taknemmelighed over, at vi
alle er fortalt ind i den store historie
om Jesus fra Nazareth, og at vi
derfor har fået den tro og den trøst,
at vi ved afskeden med vore døde ikke
kun skal sige: ”Af jord er du kommet og
til jord skal du blive”, men også kan
sige: ”Af jorden skal du igen opstå”.
Per Thomsen

3

Begravelsessamtaler er et
meget fortroligt rum
En begravelsessamtale er livshistorie og salmevalg, men også
at møde de pårørende, så de føler sig hørt og nærer håb
Hvert år afholdes der tusindvis
af begravelsessamtaler i folkekirken, men hvad er det egentligt for et møde, der foregår mellem præst og pårørende, når en
mor, søn, søster eller bedstefar
er død? Svaret deler sig i to: en
praktisk del ift. begravelsen og
en personlig del ift. de efterladte.

”Gennem samtalen med de pårørende fatter jeg en sympati for
den afdøde, som jeg bruger som
afsæt til at skrive talen,” fortæller Jacob Holm, sognepræst i
Fredenskirken.

En anden del af praktikken omkring begravelsen er salmevalget, som kan være begrundet i
årstid, højtid, tradition, den gode poesi
Hvad er forskellen på
eller forkyndelse. Her
en begravelse og en bisættelse?
sker det ofte, at de påBegravelse: afdøde begraves i kiste i jorden.
rørende har nogle ønBisættelse: afdøde kremeres på krematorium,
sker og ideer med fra
og asken lægges i en urne, som bliver sat ned
på kirkegården eller spredt på havet.
den afdøde.

Den praktiske del
- begravelsen

Det praktiske formål med begravelsessamtalen handler om at få
indblik i den afdødes livshistorie, så præsten senere kan skrive
talen, som hverken er en mindetale eller en prædiken. Dens
sigte er at være forkyndende – at
sige farvel til afdøde og tak for
det liv, der har været og samtidig forkynde trøst og håb for de
efterladte. Og derudover indeholder talen også vita-delen; det
vil sige de elementer, som beretter om afdødes konkrete liv og
person.
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”Her er det kunsten at være de
efterladtes ambassadør for, at
det går ret til, så man ikke bagefter tænker, at det da var den
mest mærkværdige begravelse,
man har oplevet,” siger Jacob
Holm, der grundlæggende har
den holdning, at alt kan integreres: Man synger hverken ”Lille
Peter Edderkop” eller ”Om lidt
bliver her stille” i kirken, men
så kan sangene spilles som postludium eller tages med i talen.
”Medskabelsen i egen begravelse er et meget spændende felt
i vores tid og kan være utrolig
godt, fordi det vidner om enga-

Statistik:
82% bliver bisat
18% bliver begravet
I alle storbyer i Danmark bliver
over 90% bisat.

gement og medleven. Det skal
så mødes af en, som ikke bare
ved, hvordan man prædiker,
men også hvordan det opleves –
fungerer det egentligt med bierstube-musik ved rustvognen?”
forklarer Jacob Holm.

samtale med de efterladte om,
hvordan de selv har det, om
deres minder – og indimellem
også et undersøgelsesarbejde for

Et andet eksempel på den mere
individualistiske
tilgang til egen
Hvad koster en bisættelse/begravelse?
begravelse er de
Hvis man vælger at bruge en bedemand, skal man
afsætte ca. 15.000 kr. til det. Bedemanden sørger
gange, hvor afdøbl.a. for, at alle attester er indhentet, laver aftale
de selv har forfatmed kirken/kapellet om højtideligheden, lægger aftet dødsannoncen
døde i kisten og transporterer kisten. Derudover er
– som en sidste
der udgifter til gravsten, evt. mindesamvær og selve
statusopdatering.
gravstedet. De fleste begravelser/bisættelser koster
Til det bemærker
ca. 30.000 kr.
Jacob Holm: ”I
kirken er det så
skønt, for her er det Vorherre, præsten i forhold til, hvad der er
der skriver historien færdig; vi på spil i situationen, hvad angår
kan kun bidrage til den.”
skyld, taknemmelighed, ubærlig
sorg eller konflikter i familien.

Den personlige del
– de efterladte

Udover livshistorie og salmevalg
er begravelsessamtalen også en

”Her er jeg nødt til at komme så
tæt på, at jeg finder ud af noget.
Og efterhånden ved jeg, hvor-

Hvad gør man, hvis man ikke er medlem
af folkekirken?
Bedemanden rådgiver mange mennesker, som står over for en bisættelse/
begravelse, hvor afdøde ikke var medlem af folkekirken, og det er her
meget forskelligt, hvad de enkelte familier vælger at gøre.
De fleste vælger at holde en mindehøjtidelighed på et af byens kapeller
og står selv for højtideligheden. Det koster ca. 600 kr. at benytte kommunens kapel, som der findes tre af i Aarhus (Vestre Lille Kapel, Vestre
Store Kapel og Nordre Kapel). Det er en god idé at lave et program med
sange og taler, så alle ved, hvad der skal foregå, og hvem der skal sige
noget. Det giver tryghed for hele familien, at der er en ramme omkring
mindehøjtideligheden.
Alle har ret til at blive begravet/bisat fra sit eget sogn, så man kan også
låne kirkens kapel og holde en mindehøjtidelighed der. Det er gratis.
Alle højtideligheder skal foregå på en måde, som ikke er usømmelig.
Nogle familier vælger at kontakte Humanistisk Samfund, der bygger på et
ikke-religiøst livssyn og tilbyder ceremonier ved navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse, og som kan være behjælpelig med afholdelse
af en mindehøjtidelighed.

res liv er blotlagt, og hvor man
derfor skal være god til at lytte
og rumme de følelser, der er på
spil.
når jeg kan stille de nødvendige
spørgsmål, uden at jeg mister
dem,” siger præsten, der således ikke blot er taleskriver, men
også kan være sjælesørger eller
mægler.
”Bliver jeg placeret for bordenden, når jeg kommer til begravelsessamtale i hjemmet, er der

et helt andet behov for mig, end
hvis jeg sidder i en sofa med 10
mennesker omkring mig, der taler i munden på hinanden. Det
lærer man lynhurtigt at afkode”.
På samme måde er Jacob Holm
efterhånden trænet i at møde de
efterladte i en stund, hvor de-

Hvor skal man begraves/bisættes?
Alle mennesker skal begraves/bisættes på en kirkegård, eller asken skal
spredes på åbent hav.
Det er det enkelte menighedsråd, der bestemmer prisen for, hvad det
koster at blive begravet/bisat på den enkelte kirkegård, mens prisen er
ens i hele landet for alle kommunens kirkegårde. Aarhus Kommune
ejer Nordre og Vestre Kirkegård.
Vælger man at få sin aske spredt på havet, skal familien skrive under
på, at det var afdødes eget ønske.

”Begravelsessamtaler er et meget fortroligt rum – bare i kraft
af at et menneske sætter sig ned
og har god tid og lader folk fortælle om det menneske, de holdt
af. For mig er det en god samtale, hvis de efterladte føler sig
mødt og nærer håb,” siger han.
Og selv om nogle dødsfald kan
være voldsomme, er også det en
situation, han godt kan være i –
også selv om der i modsætning
til mange andre erhverv ikke
er så meget stillads omkring
præster, som ikke har tilknyttet
erhvervspsykologer eller supervision.

”Det er kun i de første år, man
bliver lidt forskrækket, hvis folk
fælder en tåre. I dag kan jeg let
blive berørt, men det er noget
lidt andet,” siger Jacob Holm,
der i mødet med de pårørende
sætter allermest pris på, at der
ikke er penge imellem dem.
”Det er en kæmpe frihed, fordi
det gør, at jeg ikke har et økonomisk motiv i samtalen. Tænk
hvis jeg midt i samtalen skulle
sige: ’ja, den her salme koster
600 kr.’ Det ville da være skrækkeligt.”
Sanne Opstrup Wedel

Kilde til faktabokse: Lars Kingo, bedemand
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Udsyngning
Gå vi til Paradis med sang... Sådan lyder en
strofe fra salmen ”Dejlig er jorden.” Før en
begravelseshandling vælger mange at synge
deres kære ud. Man kan selv stå for det i
familien eller få bedemand eller præst til det.
Typisk samles den nære familie omkring sengen, hvor afdøde er gjort klar. Lys er tændt,
og der synges en salme eller en sang, ligesom der kan bedes en bøn eller Fadervor, før
afdøde lægges i kisten af bedemand eller en
anden.
Hvis udsyngningen foregår i hjemmet, vil
familien måske tilbringe tid sammen, spise
sammen eller drikker et glas vin i den tilstødende stue. Dør ens familiemedlem på
et hospice er der skikke med lystænding og
mulighed for at mødes i familien til udsyngning, som personalet er behjælpelige med.
Noget lignende kan også arrangeres fra hospitalet, evt. med hjælp fra bedemand eller
hospitalspræst.

Eksempler på salmer
til Udsyngning
Den Danske Salmebog:
121 – Dejlig er jorden
117 – En rose så jeg skyde
542 – At sige verden ret farvel
552 – Nu har du taget fra os
575 – Din fred skal aldrig vige
787 – Du som har tændt millioner
		
af stjerner
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Bøn til Udsyngning
Gud,
tak fordi vi må tro,
at når vi har set NN for sidste gang
og lægger låget på kisten
så er han/hun ikke borte
for dit blik.
Når vi synger ham/hende ud
og vores sang er hørt op,
så lad hende/ham ikke være
i en rungende tomhed
men lad hende/ham høre tonen
fra himlen.
Hun/han er sunget ind i dit hus.
Kristus,
når vi går herfra, så gå med os.
Vær hos os.
Hjælp os i dagene op til begravelsen.
Giv os nye kræfter
så vi kan bære hinandens sorg og savn.
Gudstjenestens bønner II, Aros 2014, s. 159

Sammenkomst efter
begravelsen
Fra gammel tid er der tradition for, at alle
der deltager i begravelseshandlingen indbydes til efterfølgende sammenkomst. For
nogle er samværet med hinanden omkring
en kop kaffe eller et stykke smørrebrød det
vigtigste, for andre er det samværet om at
synge fra Højskolesangbogen eller lytte til
dén, der ønsker at sige et par mindeord
over afdøde. Ofte bedes alle om at rejse
sig op efter mindetalen for at stå stille et
øjeblik før ordene ”Ære være XX’s minde”
lyder, og man sætter sig ned igen.
Disse sammenkomster har stor betydning
for den fælles sorg og de første skridt ind
i en ny tilværelse uden afdøde – særligt
ved bratte dødsfald. Samhørigheden blandt
de efterladte kan styrkes. Hvis afdøde dør
mæt af dage, kan stemningen bære præg
af lettelse og en glæde over at have kendt
afdøde. Sammenkomsten kan da opleves
som en sorgens fest.

Sammenkomst i Fredenskirkens lokaler
Efter kirkelige handlinger i Fredenskirken har menighedsrådet år tilbage besluttet,
at sognelokalerne kan bookes til mindesammenkomster, hvis de er ledige.
Jacob Holm

”Et sted, hvor jeg kan stå
og tænke på farmor”
En flok minikonfirmander ved en af vore nabokirker var på tur på
kirkegården og studsede ved kirkegårdens fællesgrav... her var ingen sten med navne på, blot et smukt stenkors, hvilket fik et af
børnene til at udbryde: ”Jamen, hvis min farmor var begravet her,
hvor præcist skulle jeg så stå og tænke på hende?”
I Fredens Sogn kan vi glæde os over vores smukke kirkegård med
de mange forskellige muligheder for et gravsted, inklusive en fælles
grav for dem, der ønsker det. For nogle, betyder et gravsted mindre, for andre rigtig meget... for børn – og også for voksne – kan
et gravsted være ganske afgørende i bearbejdelsen af både sorg og
savn ved tabet af et nært familiemedlem. For mange børn betyder
det rigtig meget at kunne plante en blomst, eller lægge en buket på
en elsket afdøds grav. Her kan barnet stå og tænke og mindes den
afdøde og langsomt opleve, at savnet får mulighed for at falde til ro
som en taknemmelighed for at have haft dette menneske i sit liv.
En tur på kirkegården, for at besøge et gravsted, kan give anledning
til gode og væsentlige samtaler med børn.
En bedstemor gik tur på kirkegården med et barnebarn. ”Når du dør,
skal du ligge her, bedstemor – så vil jeg besøge dig, og du skal
også besøge mig.” Bedstemoren tænkte lidt over det der med at besøge barnebarnet til den tid, omstændighederne taget i betragtning.
”Hvordan har du tænkt dig, det skulle gå til?” spurgte hun. Barnet
stod og tænkte lidt. ”Du ku’ jo besøge mig i en drøm...”.
Anne Kathrine Vestergaard
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september/oktober/november 2018
SEPTEMBER
SEPTEMBER
Alle onsdage kl. 14.30
Tirsdag d. 3. kl. 15.00:
Torsdag d. 5. kl. 10.00:
Tirsdag d. 17. kl. 14.30:

Håndarbejdskreds.
Spirekor begynder.
Babysalmesang begynder.
Tirsdagstræf, ”Skolen med plads til alle”,
Rani Hørlyck.
Tirsdag d. 17. kl. 19.00: Sangaften i selskab med Fredens Pigekor.
Torsdag d. 26. kl. 16.30: Dåbsjubilæum.
Fredag d. 27. kl. 19.30: Fredagsforum, ”Shona-kunst”, Gitte og
Chr. Balslev-Olesen.
Søndag d. 29. kl. 15.00: Debutkoncert,organist Louise Boll, Musikhuset.
Mandag d. 30. kl. 10.00: Højskolen i kirken, ”Mennesket er ingen ø,
perspektiver på liv og tilværelse”,
Jens Maibom Pedersen.

OKTOBER
OKTOBER
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskreds.
Fredag d. 4. kl. 17.30: Fri Fredag.
Søndag d. 6. kl. 10.00: Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe v/Eva 		
Vilsgaard, ”Folkekirken og Folkeskolen”.
Tirsdag d. 8. kl. 14.30: Tirsdagstræf, ”Eventyr fra nær og fjern”,
Helle Skjerk og Kirsten Dyrberg Grønne.
Onsdag d. 9. kl. 19.00: Filmaften, ”Groundhog day” (”En ny dag truer”).
Fredag d. 25. kl. 19.30: Fredagsforum, ”Honningfabrikken”,
Jørgen Daugaard.
Mandag d. 28. kl. 10.00 Højskolen i kirken, ”Slip livet løs”, Preben Kok.
NOVEMBER
NOVEMBER
Alle onsdage kl. 14.30:
Onsdag d. 6. kl. 17.00:
Fredag d. 8. kl. 16.00:
Søndag d. 10. kl. 10.00:
Fredag d. 15. kl. 17.30:
Tirsdag d. 19. kl. 14.30:
Onsdag d. 20. kl. 19.00:
Torsdag d. 21. kl. 10.00:
Fredag d. 22. kl. 19.30:
Lørdag d. 30. kl. 13.00:

Håndarbejdskreds.
Stjernestunder for de yngste.
DropInDåb.
Gudstjeneste og udvidet kirkekaffe v/ Peter
Lodberg, ”Kirken og de 17 verdensmål”.
Fri Fredag.
Tirsdagstræf ”Det armenske folkedrab
– dengang og nu”, Rasmus Bro Henriksen.
Filmaften, ”Jerusalem”.
Med baby i kirke – Babysalmesang ved juletid.
Fredagsforum ”Indøvelse af nye salmer”,
Helga Kolby Kristiansen.
BASAR.

• 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.

Højskolen i kirken
Mandag d. 30. september
kl. 10.00 – 12.00
Jens Maibom Pedersen,
forstander Diakonhøjskolen.
”Mennesket er ingen ø
– perspektiver på liv og
tilværelse.”

Tirsdagstræf / hver gang kl. 14.30
Tirsdag den 17. september
Rani Hørlyck: ”Skolen med plads til alle.”

Mandag d. 28. oktober
kl. 10.00 – 12.00
Preben Kok,
tidl. sogne- og
sygehuspræst.
”Slip livet løs.”

Tirsdag den 8. oktober:
Helle Skjerk og Kirsten Dyrberg Grønne:
”Eventyr fra nær og fjern.”
Tirsdag den 19. november:
Rasmus Bro Henriksen:
”Det armenske folkedrab – dengang og nu.”

Udvidet kirkekaffe
Søndag d. 6. oktober
kl. 10.00
Eva Vilsgaard, skoleleder
på Rosenvangskolen.
”Folkekirken og Folkeskolen.”
Kirken og skolen har altid
haft noget med hinanden
at gøre op gennem historien.
Hvordan ser det ud i dag?
Søndag d. 10. november
kl. 10.00
Peter Lodberg, dr.teol.,
prof. og hjælpepræst.
”Folkekirken og
de 17 verdensmål.”
Skal folkekirken og kirkerne
verden over engagere sig i
FN’s 17 verdensmål?
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Filmaftener
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00:
Groundhog Day / En ny dag truer

En morsom film bygget op omkring en yderst
original idé, og den rummer under sin lette
overflade en eksistentiel dybde. Filmen handler om en hoven meteorolog fra storbyen, der
finder livets mening ved at give sig hen til
noget andet end sig selv.

Onsdag d. 20. november kl. 19.00:

Jerusalem

Bille Augusts episke drama fra 1996 tager sin
begyndelse i en afsides landsby i Sverige i det
forrige århundrede. Vækkelsesprædikanten
Hellgum kommer til byen og får efterhånden
samlet en del tilhængere. Den kristne sekt
beslutter sig for at drage til Jerusalem for at
undgå dommedag. Filmatisering af Selma
Lagerlöfs roman af samme navn.

Fernisering

Søndag d. 29. september kl. 10.00
Stenkunst fra Afrika
Fra den 29. september udstilles i Fredenskirken en række stenskulpturer fra Zimbabwe.
Zimbabwe betyder House of stone, stenhuset
eller stenlandet, og shonafolket – den ene af
Zimbabwes to etniske grupper – har udviklet en særlig tradition for stenkunst.
Det er en kunstform, der er unik for Zimbabwe, og flere af landets billedhuggere har
de seneste år høstet stor international anerkendelse.
Zimbabwe har en af de mest aktive kunstscener på det afrikanske kontinent, og shonakunsten er med til at sætte den komplekse
virkelighed i Zimbabwe og i Afrika i relief,
hvor mange, og herunder mange kunstnere,
ser på deres land og på deres tilværelse med
en blanding af frustration og håb.
Udstillingen vil således også præsentere en
anden fortælling om Zimbabwe og Afrika
end den gængse om fattigdom, sult og elendighed.

Menighedsrådsmøder
– er offentlige og foregår i kirkens lokaler.
Alle møder begynder kl. 19.00.
Kommende møder: 25. september,
24. oktober, 19. november

den, hvor vi overnatter i kirken
fra lørdag til søndag og er med
til gudstjenesten søndag morgen.
Læs mere på kirkens hjemmeside, hvor der også er tilmelding.

Fredag, Fællesspisning
og Fredagsslik:

FRAGMENTER:
”Der er en tid til at tale
en tid til at tie
en tid til at græde
over en vi ku’ li’
der er en tid mest til latter
når venskab fornys
jeg tror at vi er her
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden”
Lars Lilholt,
inspireret af prædikerens bog

•

”Du skal sørge.
For sorgen er sund, ikke
syg. Den er ikke noget,
vi skal kureres fra.
Sorgen er ikke en lidelse,
vi skal af med, men en
kærlighed, man ikke kan
blive af med. Sorgen er
beviset på, at kærligheden
var der – inden døden.
Og nu er sorgen vores eneste måde fortsat at holde
kærligheden i live
– efter døden.
Derfor skal jeg sørge.”
Søren Kierkegaard
i Kjerlighedens Gjerninger
fra 1847

Mest for børnefamilier
Med baby i kirke

Babysalmesang. Torsdag d. 5.
sept. og d. 21. nov. kl. 10.00
– begynder nye hold med babysalmesang. Læs mere på kirkens
hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.

Dåbsjubilæum

Torsdag d. 26. sept. kl. 16.30
Vi inviterer til dåbsjubilæum for
de børn, der i år kan fejre, at de
blev døbt for 3 eller 5 år siden.
Jubilæet ligger forud for en spaghettigudstjeneste, som vi håber
alle vil deltage i umiddelbart efter børnenes dåbsjubilæum. Under gudstjenesten skal vi bl.a.
hænge duer med dåbsbørnenes
navne på en gren. Invitationer
sendes ud med post, så hold øje
med din postkasse.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 26. sept. kl. 17.00
Bibelhistorie og salmer i børnehøjde, så det er let for hele
familien at være til gudstjeneste. Juniorkoret synger med os,
og vi slutter aftenen af med
fællesspisning. Hvad mon vi
skal spise…?

Stjernestunder
for de yngste

Onsdag d. 6. nov. kl. 17.00
Onsdag d. 11. dec. 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.

Juniorkonfirmander

Oktober måned
Fredenskirken inviterer alle børn
i 3. klasse til juniorkonfirmandundervisning. Her er spændende oplevelser, utrolige historier,
film og overnatning, og så er det
gratis at være med! Gå på opdagelse i kirken og lær kirken at
kende på en sjov måde.
Alle nysgerrige børn i 3. klasse
kan blive juniorkonfirmander.
Uanset om du er døbt eller ej,
kan du lære noget af de mange
fantastiske bibelhistorier.... som
ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en
væsentlig del af vores kultur.
Undervisningen foregår to hverdage efter skole i oktober måned
+ den sidste weekend i måne-

Fri Fredag
Du kender sikkert følelsen
af fredag i en børnefamilie
– på den ene side har I lyst
til at gøre det let for jer selv
og bestille en pizza, men på
den anden side kunne det
være godt at se nogle mennesker og spise sammen –
gerne nogle med børn, så
alle kan hygge sig med hinanden.
Måske er ”Fri Fredag” noget for jer? Spiseaftener i
kirken, hvor det er nemt
og praktisk. I møder andre
familier og er hjemme igen
ca. kl. 19.30. Der er mulighed for et glas vin eller kaffesnak med andre forældre,
og til børnene er der brætspil, sanglege eller lignende.
Gerne tilmelding til kirkeog kulturlmedarbejder Christina Lund en uge forinden:
6010 3635 / cpl@km.dk
Pris for voksne: 25 kr.
Gratis for børn.
• 30. august
• 4. oktober
• 15. november
– hver gang kl. 17.30
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Musik i Fredenskirken
Sangaften – i selskab med Fredens Pigekor
Tirsdag d. 17. september kl. 19.00 -20.30
I anledning af Viby-ugen inviterer Fredens Pigekor til fællessang.
Ikke fordi vi ikke kan synge selv, men fordi vi ved, at det vil være
godt for dig – og os. Fællessang=fælles åndedræt=skabe noget
sammen=fællesskab. Med denne aften er også Fredens Folkekor, der
netop begynder igen efter sommerferien. Aftenens tema er høst og
efterår – og ”lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her”! Imellem de skønne fællessange lytter vi til Pigekoret, der
giver deres bud på efteråssange – bl.a. ”Efterår” af ”Ray dee ohh”.
Kor-tur – til Fredenskirkens venskabsmenighed i Italien
I efterårsferien besøger Fredens Pigekor og Kantoriet vores venskabsmenighed i Italien. Menigheden i Padligione indviede i juni
deres nye kirke, og korene er inviteret ned for at give en koncert.

Kor-koncerter – ved Basaren d. 30. november
Her kan du traditionen tro finde ro og dejlig, smuk julemusik i kirkerummet. Junior- og Pigekoret samt Kantoriet holder små minikoncerter kl. 13.30, 14.30 og 15.30. Korene slutter med koncert i
Café Rosen, Lokalcentret, kl. 16.00-16.30.
Debutkoncert
ved organist Louise Boll

Søndag d. 29. september kl. 15.00
Musikhuset, Symfonisk sal
Denne koncert er afslutningen på Louises tre års
studie i solistklassen som orgelsolist. Repertoiret er
valgt ud fra at kunne favne et bredt publikum. Programmet er derfor
meget varieret og består af værker fra både barokken og romantikken samt en nyfortolkning af den grundtvigske salme “Giv mig Gud
en salmetunge”. Af komponister kan bl.a. nævnes Händel, Rameau,
Debussy og Karg-Elert. Foruden Louise på orgel, medvirker ligeledes BaroqueAros, Tirilil samt lektor i slagtøj, Henrik Larsen.

BASAR2019 H Lørdag d. 30. nov. kl. 13-17

Julehjælp

Julemåneden i Fredenskirken begynder med den årlige basar,
som samler både frivillige hjælpere og rigtig mange besøgende.
Også Fredenskirkens forskellige kor deltager og giver små koncerter i kirken i dagens løb – se tidspunkter øverst på denne side.

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.

Har du brugte bøger eller mindre ting til hjemmet, som du ikke
længere selv bruger, tager basarens bogbod og krambod
meget gerne imod – bøger og effekter kan afleveres i kirken.
Har du lyst til at bidrage med gaver, som kan bruges i
Tombola eller Amerikansk lotteri,
tager vi gerne imod.
Kontakt kirkekontoret for mere
information eller læs mere
på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk
Basarens formål er at støtte
kirkeligt og socialt arbejde ude
og hjemme samt det lokale
ungdoms- og menighedsarbejde
i Fredenskirken.
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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 hjælpe med til, at alle børn i Fredens Sogn
kan få 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 d. 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.

Orgelklub i Fredenskirken
Gratis orgelundervisning for børn og unge
Orglet er verdens største instrument. Og til trods
for de mange komplicerede teknikaliteter, er kimen til orglets opfindelse faktisk ca. 2200 år
gammel! Ingen orgler er ens, og man er derfor
på opdagelse hver eneste gang, man skal spille
på et nyt orgel. Men opdagelsen skal jo starte et
sted, og her i Fredenskirkens er vi så heldige at
have et stort orgel med hele tre manualer (altså
tre rækker med tangenter) og dertil en pedal,
hvor fødder får lov til at danse.
På landsplan er der ved at komme fokus på at
introducere orglet for børn og unge. Dette er
både lokalt i diverse kirker, såsom Haderslev
Domkirke samt Kirkemusikerskolerne.

Vestervig Kirkemusikskole har nu oprettet en
børne- og ungdomsafdeling for spirende organister for at sætte gang i en fødekæde. Fredenskirken er med i dette samarbejde og kan derfor
nu tilbyde gratis undervisning til børn og unge.
Lige nu er der to elever, men der er stadig plads
til flere! Vi regner med at kunne have op til fem
elever. Så har du lyst til at spille på verdens fedeste instrument, kender du nogen, der kunne
være interesseret eller er du bare nysgerrig efter
at vide mere, så tøv ikke med at kontakte undertegnet. Man er mere end velkommen til bare at
komme til en prøvetime, så man kan se, om det
er noget, man kunne have lyst til at gå til.
Louise Boll

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 september/oktober/november 2019
Søndag d. 13. okt. (17. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 20. okt. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 27. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
BUSK-familiegudstjeneste
(Børn-Unge-Sogn-Kirke)
Søndag d. 1. sept. (11. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
Menighedsmøde med orientering fra
menighedsrådet

Søndag d. 3. nov. (Allehelgen)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 8. sept. (12. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen

Onsdag d. 6. nov.
17.00: Per Thomsen
Stjernestunder for de yngste

Søndag d. 15. sept. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Høstgudstjeneste med børneprædiken og auktion

Søndag d. 10. nov. (21. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg
Udvidet kirkekaffe med dr.teol., prof.
og hjælpepræst Peter Lodberg

Onsdag d. 18. sept.
19.00 Gudstjeneste i Viby Centret
i anledning af Viby-ugen

Søndag d. 17. nov. (22. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Gospelkor medvirker

Søndag d. 22. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 24. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: Jacob Holm

Torsdag d. 26. sept.
17.00: Jacob Holm
Dåbsjubilæum og spaghettigudstj.

Søndag d. 1. dec. (1. s. i advent)
10.00: Peter Lodberg

Søndag d. 29. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
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Onsdag d. 4. dec.
17.00: Jacob Holm
Risengrødsgudstjeneste

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:
17. sept.
		

Jacob Holm – Høstgudstjeneste 		
i Fredenskirken (NB kl. 10.30)

1. okt.:

Jacob Holm

15. okt.:

Jacob Holm

29. okt.:

Per Thomsen – Altergang

12. nov.:

Per Thomsen

26. nov.:

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.

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 november 2019.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag d. 24. september 2019.
Forsidefoto: Anne Kathrine Vestergaard.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Søndag d. 6. okt. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Udvidet kirkekaffe med
skoleleder Eva Vilsgaard

