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Bibelen: Den åbne bog
Bibelen ligger foran mig på alteret. Åben. Det er ikke tilfældigt.
Det er kirkens opgave at holde
Bibelen åben for enhver epoke.
Sådan er det lidt flot blevet formuleret. Lidt mere ydmygt kunne man sige, at det handler om
ikke at smække den i, så evangeliet ikke høres ind i tiden.
Det er den nyoversatte Bibelen
2020, der ligger på alteret foran
mig. En spritny oversættelse,
der tager højde for, hvordan
noget høres og lettest forstås.
Budskabet skal ikke størkne i en
sprogdragt, der er så gammel, så
budskabet sendes på museum
og hører en fjern fortid til.
Det er én af grundene til, at Bibelen oversættes igen og igen.
Den skal holdes åben. De græske og hebraiske ord skal oversættes til dansk, de indforståede
begreber er der luget ud i.
Bibelen ligger åben på alteret.
Allerede før der var en samlet
Bibel, blev brudstykker læst
under gudstjenesten, da man
begyndte at fejre budskabet om
Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. Først senere samlede man
en række skrifter, der bedst pegede på dette evangelium, som
vi i dag kender som Bibelen.
Gudstjenesten var der først.
Så det vigtigste sted, jeg møder
Bibelen, er på alteret. Her helliges ordene, så nogle kan tages
til hjerte som Guds ord lige til
mig, ord der tør mig op og åbner
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mit sind på ny. Letter og lindrer.
I bedste fald. Det er fællesskabet
om ordene, det er ånden, der
bærer kirken og bevæger menneskers hjerter. Sådan har det
altid været op gennem historien,
når det under skete, at nogen
samledes til gudstjeneste.
Bibelens vigtigste sted er altså
på alteret. Bibelen bruges først
og fremmest til gudstjenester.
Men selvfølgelig kan den også
ligge på natbordet med alle dens
ord til bøn eller opbyggelse. Når
jeg læser i den, kan det opleves,
som Gud taler direkte til mig,
selvom der hurtigt er støj på linjen. Ordene forandrer, uden jeg
véd det, men tør jeg tro det?
Bibelen ligger også på forskerens skrivebord som et stykke
litteratur, der har haft betydning
for både det danske sprogs udvikling og fornemmelsen af at
være dansk. Bibelen har kulturelt haft betydning som både
bøgernes bog og opbygningen
af nationalt tilhørsforhold. Den
canadiske litteratur-professor
Northrop Frye har ligefrem kaldt
Bibelen for den store kode til
kulturen. Tesen er ret enkel: al
vestlig litteratur er inspireret af
det bibelske univers, Bibelen er
koden til at forstå, hvad et menneske er, hvad livet går ud på,
både alt det skønne - næstekærligheden, troen og håbet – og alt
det mindre skønne som lidelse,
ondskab og død.

Bibelen ligger dér på alteret
midt i kirken. Bibelen er kirkens
væsen, skrev teologen Dietrich Bonhoeffer engang i 1932.
Gudstjenesten er et fællesskab
om Guds ord og budskab til os,
ville andre sige. Om få sekunder
vender jeg mig om for at læse.
”Husk kontakten til menigheden, smil lidt så du ikke ser sur
ud”, sagde min kone engang til
mig. ”Denne hellige lektie skriver..”, siger jeg langsomt, og alle
rejser sig. Nu står vi alle op.
Rummet er fuld af intensitet og
længsel. Og nu lyder ordene så,
de kommer ud af min mund, de
er ikke mine egne, jeg smager
på dem som på et æble, mærker mig dem. Stikker ordene i
munden på mig? Er de sure eller
søde? Mætter de for en stund?
Hvad skal jeg lære af dem? Kan
jeg leve og dø på disse ord? Ordene helliges i dette rum, bliver noget helt særligt, et Guds
ord lige til mig, når ånd, luft og
stemme forener sig med dem.
Hvad sætter de mon i gang?
Hvad rummer de af sandhed for
mig?
I dette nummer af kirkebladet
har vi valgt at tage Bibelen 2020
op som tema. Hvorfor bliver den
oversat? Hvorfor lytte til dens
ord? Hvordan kan jeg selv bruge den? Det er spørgsmål som
disse, du finder svar på i dette
kirkeblad.
Jacob Holm

Hjertelig velkommen
Fredenskirken har fået ny præst.
Menighedsrådet har ansat Christina Laursen pr. 1. januar 2021.
Vi glæder os til hendes indsættelse ved gudstjenesten
søndag d. 10. januar 2021 – og har bedt hende fortælle
lidt om sig selv...

Da jeg i sin tid flyttede til Aarhus for at læse, fik
jeg et fritidsjob som tankpasser på den lille Shellstation, der ligger for enden af Rosenvangs Allé.
Det var et godt arbejde til mig og en fin afveksling
fra bøgerne. Som datter af en mekaniker, har jeg
da lidt teknisk snilde – og det var rart, at kunne
hjælpe folk med at få skiftet en pære eller justeret
dæktrykket.
Jeg kan godt lide mennesker og der kommer alle
mulige slags mennesker forbi sådan en tank. Nogen
havde god tid og gik omkring for nøje at udvælge
sig butikkens lækreste snacks, andre kom spurtende 2 minutter i lukketid, fordi de lige manglede
en liter mælk til morgenmaden. En tankstation er
et sted hvor man kan få et lille hvil på rejsen. Et
sted hvor man stopper op og orienterer sig inden
man skal videre. Det er stedet hvor man læsser af,
rydder ud og tanker op. Nogen bekymrer sig om
hvordan bilen ser ud, de bestiller guldvask og står
på puslepladsen hver weekend – for andre kommer
det sig slet ikke så nøje. Nogen er stamkunder man
lærer at kende, imens andre kun kigger forbi ved en
enkelt lejlighed. Der er plads til det hele og ingen
skal gå forgæves.
Nu må I, kære menighed i Fredenskirken, undskylde mig analogien; men kan man ikke kalde kirken
for en åndelig tankstation?
Iben krogsdal digter i en af de nye salmer: ”Vi fyldes
op i kirken/ et sted hvor ingen ensom er alene/ hvor
kærlighedens veje aldrig ender/ og når vi mangler
mening/ og glæde og forening/ et sted der lægger
håb i vore hænder”.

Kirken er der hvor vi mødes omkring det dybeste
i tilværelsen. Hvor hverdagens virvar kan bundfælde sig og vi får mod og kræfter til at gå ud og
leve meningsfulde liv fra dybet af vores hjerter.
Kirken er der hvor vi bærer, trøster og glædes
sammen. Kirken er os – kirken er noget vi er sammen. Min ambition som præst er, at skabe, bevare og udvikle de rum, hvor det kan lade sig gøre.
Til almindelig betryggelse, må jeg hellere nævne,
at min arbejdserfaring tæller mere end tankpasserjobbet. Jeg har en fortid som højskolelærer
– og så har jeg efterhånden været præst i fem år.
De første par år i en fast stilling i Vejle og sidenhen i forskellige vikariater her i Aarhus.
Jeg er mor til to dejlige teenage-piger og vi bor i
et lille rødt rækkehus i Hasle sammen med katten Gert, der har lært at lystre ”sit” og ”dæk”.
Jeg holder af hverdagen. Både i al almindelighed
men også den folkekirkelige hverdag. Den årsrytme man naturligt indgår i når man er præst.
Den måde man bliver inviteret ind i menneskers
liv. Det er så meningsfyldt og jeg kunne ikke
forestille mig, at lave noget andet.
Nu får jeg lov til, at vende tilbage til Rosenvangs
Allé og være præst i en kirke så mangfoldig og
fuld af liv.
– og hvor jeg glæder mig til at lande hos jer.
Venlig hilsen Christina Laursen
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En ny og hel nudansk bibel
hæng i hovedet på mig, der læser. Og det
kræver nye oversættelser med jævne mellemrum.

Danmark fik en ny Bibel tidligere på året,
BIBELEN 2020. Og det giver god mening at
sige, at det var os danske, der fik en ny Bibel, for der er tale om en helt ny oversættelse af hele Bibelen til netop dansk – og
altså til os, der taler dansk.
Nogle vil måske spørge, hvad det nu skal
gøre godt for med en ny bibeloversættelse?
Hvorfor dur den gamle ikke længere?
Det ene svar er, at vores danske sprog
hele tiden udvikler sig, så hvis vi forsat skal
kunne læse og forstå de bibelske beretninger, må vi fortolke, oversætte og gendigte
dem påny til et tidssvarende dansk. Vi taler
jo i dag ikke dansk som på Chr. den 4.s eller
Staunings tid.
Det andet svar er, at kristendommen har
været en oversættelsesbevægelse næsten fra
den allerførste tid. Som danske forstår vi
ikke det hebraiske i Det Gamle Testamente
eller det græske sprog, som Det Nye Testamente er skrevet på. Vi må altså acceptere
at læse Skriften i form af en oversættelse,
der uundgåeligt samtidigt er en fortolkning.
Oversætterne er tvunget til altid at oversætte
til noget, der er afhængigt af sammenhængen i teksten – og af den sproglige sammen-
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Gennemgående er den nye bibeloversættelse vellykket med masser af både indlysende og overraskende nybrud. Hør f.eks.
om Guds profet, Jonas, der flygter væk fra
Guds bud om at gå til Nineve for at gøre
assyrerne opmærksomme på, at Gud selv
ser, at de undertrykker israelitterne. Under
sin flugt ender Jonas, som vi ved, herefter i
den store hvalfisks mave. Gud hiver Jonas i
land, og han må gå til Nineve og forkynde
Guds trussel om byens udslettelse. Nineves
indbyggere gør bod, og Gud tilgiver dem.
Dét gør Jonas rasende. ”Det var derfor, jeg
først ville flygte…, så jeg ikke blev til grin!”
Det er en såre menneskelig reaktion hos
Jonas. Sætningen ”så jeg ikke blev til grin!”
er ikke i nogen form med i den autoriserede
oversættelse. At den nye nudanske oversættelse, der ikke skal autoriseres, vover en
mere fri fortolkning, gør teksten umiddelbart vedkommende og dermed bedre at forholde sig til i eftertanke og tro, tror jeg. Og
det er jo det afgørende: at det ikke så meget
er mig, der læser de bibelske tekster, men de
bibelske tekster, der læser mig.
Så læs bare løs i BIBELEN 2020 – eller lyt.
Det er en ny og givende oplevelse at fordybe
sig i de bibelske teksters nye, danske sprogdragt både i lænestolen og i gudstjenesten.
Carsten Kolby Kristiansen
Formand for Bibelselskabets udvalg
i Aarhus stift
Foto fra Bibelselskabets hjemmeside:
www.bibelselskabet.dk/bibelen2020

Bibelen er den bog,
man aldrig bliver færdig med
Gerda har mødt mange måder at bruge
Bibelen på i sit liv. Hun læser i den selv
og har gennem årene opsøgt et fællesskab
både i og uden for kirken, hvor man læser
sammen. Hun fortæller:
Der er mange tilgange at veksle mellem. Der er f. eks. muligheden for at læse
og reflektere i sin egen hyggelige sofakrog.
En anden mulighed er at dele læsningen
med andre, og her kommer bibelkredsen
ind. Der bliver delt megen undren og
mange fortolkninger i en sådan gruppe.
Det er virkelig inspirerende. I nogle år har
vi ved kirken haft en bibelkreds ledet af
en af vores sognepræster. Det gør, at der
kommer en teologisk udlægning på de stillede spørgsmål, og dermed ofte en større
forståelse af teksten.
En helt anden måde at samle en bibelkreds på, er selv at samle en lille gruppe
uden, at nogen har en professionel tilgang
til teologien. Man finder sammen tekster,
som kan egne sig til gruppen, og udgangspunktet er, at vi alle véd lige meget eller
lidt. Også her inspireres man af hinandens
overvejelser og underen – og der diskuteres meget. Det fører ikke nødvendigvis
til en konklusion, men det er heller ikke
nødvendigt.

Vox
Pop
Vox Pop
Læser du i Bibelen? Hvorfor?
Hvilken er din yndlingspassage?

Michael Bach Henriksen

Ja. Jeg læser i perioder og som regel om aftenen, hvor der er mest
ro. Og jeg læser i den trykte bog – det er ikke godt at gå i seng
med en skærm…
Jeg læser i Bibelen, fordi den er baggrund for al europæisk kultur.
Det er svært at forstå et maleri af Rembrandt eller en roman som
”Judas” af israelske Amos Oz, hvis man ikke kender de bibelske
fortællinger. Jeg læser også i Bibelen, fordi den spejler hvem jeg er.
Man kan blive forbløffet over, hvor stærk en tekst kan virke, når
man opdager, at den handler om ens eget liv, selvom den er flere
tusinde år gammel.
Der er mange gode steder i Bibelen, og jeg har ikke en særlig yndlingspassage, men teksten
der blev læst fornylig ved gudstjenesten om den syge ved Bethesda dam, har jeg tænkt over
siden. Især det provokerende spørgsmål, som Jesus stiller, hvor han spørger den lamme,
om han vil være rask. VIL man være rask, eller vil man forblive i en fastlåst situation, fordi
det er nemmere at sige nej og skyde skylden på de andre? Er man klar til at tage imod alt
det gode, som livet giver?

Mogens Korsholm

Ja, jeg læser i Bibelen. I min ungdom og mit voksenliv igennem har
jeg læst i den, men ikke altid regelmæssigt. På det seneste har jeg
genlæst Apostlenes Gerninger og Paulus’ breve og oplevet de nuancer, der er deri. Jeg har prøvet at forstå, hvordan ur-menighederne
gennem Paulus modtog og tolkede budskabet om Jesus Kristus.
En vigtig opfordring blandt mange andre møder vi i både Matt.
7 og Lukas 6, nemlig at vi skal undgå at bedømme, fordømme,
dømme andre på deres tro, etik og handlinger. Matt. 7,1-2: I må
ikke være fordømmende over for andre, for hvis I er det, bliver I
selv dømt. Den dom, I fælder over andre, vil blive fældet over jer
selv. Den målestok, I bruger, vil I selv blive målt med. Dette skriftsted bringer os selv til
selvransagelse om vores respekt og rummelighed i forhold til andre. Og ikke kun historisk
har vi i både fundamentalistisk kristendom og i andre religioner set farerne ved absolutte
og dermed ekskluderende opfattelser af religion og tradition.

Læs i Bibelen...
På Bibelselskabets hjemmeside –
www.bibelselskabet.dk – finder du
en mængde information om Bibelen.
Du kan bl.a. læse om den nye bibeloversættelse, og du kan ”klikke” og
modtage dagens bibeltekst/vers på
mail, facebook eller twitter. Du kan
også læse Bibelen online og søge efter
ord og bibelvers efter ønske.

Bibellæseplanen

– er en kalender med udvalgte skriftsteder til hver dag i året. Den følger
kirkeåret, så den begynder 1. søndag
i advent. Når man følger Bibellæseplanen kommer man vidt omkring i
Bibelen og får læst forskellige tekster
fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Den lille folder hjælper med
at sætte struktur på den daglige bibellæsning.
Du kan altid finde et eksemplar af
Bibellæseplanen i kirkens våbenhus eller i sidelokalerne.
Men Bibellæseplanen findes også som
en gratis app til både iPhone/iPad
og Android. På app’en kan du få en
daglig påmindelse om dagens tekst.
Du har også mulighed for at markere
dine yndlingstekster og dele dem.
Find Bibellæseplanen på:
www.bibelselskabet.dk
– søg på Bibellæseplanen
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I front for menigheden
Et par gange hvert halvår påtager 78-årige Albert Welinder sig opgaven som
frivillig kordegn i Fredenskirken. Han gør det med glæde, men også med respekt
for de ord, han skal formidle.
Af Helle Køhler Holm
For nogle år siden kom det på tale i Fredenskirken at bede enkelte medlemmer af menigheden om indimellem at påtage sig opgaven
som frivillig kordegn. En af dem, som blikket
faldt på, var Albert Welinder, som sagde ja
uden megen betænkning.
– Jeg har i mit gamle job ofte skullet holde
taler og har også undervist, så det volder mig
ingen problemer at stå i front foran menigheden. Jeg er også vant til at læse op i hverdagen, fordi jeg ofte læser op for min kone,
når vi er på bilture. Hun kører, og jeg læser,
smiler den 78-årige, som i de første år som
frivillig kordegn stod for at læse indgangs- og
udgangsbøn samt udføre lidt praktiske opgaver omkring gudstjenesten. Med tiden er det
dog blevet muligt for kordegnen også at læse
dagens epistel, og det har givet lidt overvejelser hos Albert.
– Når man læser indgangs- og udgangsbøn,
er det fra salmebogen, og det er ligetil. Men
når man læser epistlen, er det en bibeltekst,
og det gør en forskel for mig. Det er store ord
at tage i sin mund, og jeg kan godt mærke, at
jeg skal passe på ikke at blive berørt af dem,
forklarer Albert Welinder og fortsætter:
– Jeg skal finde balancen, når jeg læser op
fra Bibelen. Det skal gøres ordentligt og med

en vis neutralitet. Min reaktion på ordene er
jo menigheden uvedkommende. Det er ikke
op til mig at lave fortolkningen igennem min
stemmeføring. Jeg er så gammeldags, at jeg
synes, det alene er præstens opgave at tolke
Bibelens ord.
Men mere gammeldags er Albert Welinder
ikke end, at han sætter pris på den nye oversættelse af Bibelen, Bibelen 2020, som også
indimellem bruges ved Fredenskirkens gudstjenester, selvom oversættelsen ikke er den
autoriserede.
Og skal han selv vælge en yndlingspassage
fra Bibelen, bliver det åbningen af Johannesevangeliet.
– Det minder mig om min barndom, hvor
jeg syntes, at netop denne tekst, fra den autoriserede udgave af Bibelen, når den blev læst
som det andet juleevangelium, var mystisk og
fascinerende. Og det synes jeg faktisk stadig.
Jeg har endnu ikke knækket koden til den passage, og den forklarer ikke bare sig selv. Det
kan jeg godt lide.
Albert Welinder melder sig hvert halve år
til et par vagter som frivillig kordegn, og det
agter han at blive ved med. Også selvom han
tager store ord i sin mund ...

Johannesevangeliet, autoriseret oversættelse:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af
det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers
lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke.

Johannesevangeliet, Bibelen 2020:
Alting begyndte med, at Gud talte. Hans ord var hos
ham, og det var en del af ham. Ordet var hos Gud,
før alting blev skabt. Med det skabte han alting, og
uden det fandtes der ikke noget.
Livet lå i ordet, og livet var menneskers lys.
Det skinner for os i mørket, og mørket har ikke
kunnet vinde over det.
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Nyt menighedsråd
Den 15. september 2020 var der valg til menighedsråd.
Pr. 1. søndag i advent består Fredenskirkens menighedsråd
af følgende personer:
Niels Aage Eriksen
Torben Vestager Lauridsen
Helga Kolby Kristiansen
Stine Løsmar
Karna Salomonsen
Niels Otto Maibom
Bettina Bech
Jens Overbeck Petersen
Michael Nordmark Hansen
Marianne Skov Vitved

Som stedfortrædere blev
følgende valgt ind:
Ole Jensen
Ilsa Albertsen
Vibeke Rosenkrands
Kirkens præster er
fødte medlemmer af
menighedsrådet.

At planlægge i en tid med corona
I Fredenskirken planlægger vi gudstjenester, møder og aktiviteter i håbet om, at vi kan mødes og samles med hinanden i
en tid, hvor vi konstant bliver mindet om, at vi skal holde god
afstand og ikke mødes med for mange mennesker.
Du kan trygt komme til gudstjenester og arrangementer i kirken. Vi er opmærksomme på, at retningslinjer overholdes. Vi
ved, hvor tæt vi må sidde, og hvor mange mennesker vi må
være i hvert lokale.
Sæt kryds i kalenderen, men hold godt øje med kirkens hjemmeside og facebook, hvor vi skriver om eventuelle ændringer
eller aflysninger.
Vær særlig obs. på, at du skal bestille plads/købe billet til
jule- og nytårskoncert samt ved julegudstjenester d. 23. og
24. december.

Julehjælp
Du kan hente et ansøgningsskema på
kirkekontoret frem til d. 7. december,
som er sidste frist for indlevering af skemaet.
Kender du en familie, som kunne have glæde af
julehjælp fra kirken, hører vi også gerne fra dig.

FREDENSKIRKEN

d
Klip uem
og g

december 2020 /januar/februar 2021
DECEMBER
DECEMBER
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskreds.
1. kl. 19.00: Fællessang i Fredenskirken.
2. kl. 17.00: Børnegudstjeneste.
6. kl. 14.00: Julekoncert med Senex Brassband, Fredens Pigekor
og Clemens Knejterne.
6. kl. 16.30: Julekoncert med Senex Brassband, Fredens Pigekor
og Clemens Knejterne.
7. kl. 19.30: Gospel julekoncert.
8. kl. 19.00: Fællessang i Fredenskirken.
13. kl. 16.30: Luciaoptog v/ Junior- og Pigekoret.
15. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste.
15. kl. 19.00: Fællessang i Fredenskirken.
20. kl. 10.00: Vi synger julen ind.
29. kl. 14.00: Juletræsfest.
31. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste.
JANUAR
JANUAR
Alle tirsdage kl. 19.00: Fællessang i Fredenskirken.
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskreds.
10. kl. 10.00: Indsættelse af sognepræst Christina Lauersen.
17. kl. 14.00: Nytårskoncert.
17. kl. 16.30: Nytårskoncert.
25. kl. 10.00: Højskolen i kirken: ”Billedsprog i nye salmer”
v/ Lisbeth Smedegaard Andersen, salmedigter og
tidl. sognepræst.
26. kl. 10.00: Med baby i kirken begynder.
28. kl. 17.00: Børnegudstjeneste.
31. kl. 10.00: Udvidet kirkekaffe: ”Nye salmer”
v/ Anne Lise Quorning.
FEBRUAR
FEBRUAR
Alle tirsdage kl. 19.00: Fællessang i Fredenskirken.
Alle onsdage kl. 14.30: Håndarbejdskreds.
2. kl. 19.00: Lysmesse.
7. kl. 10.00: Gudstjeneste og fernisering: ”Gammel alterudsmykning
i nye udtryk”, Christian Høgsberg og Claus Hase.
10. kl. 17.00: Stjernestunder for de yngste.
14. kl. 10.00: Fastelavn.
22. kl. 10.00: Højskolen i kirken: ”Tænkepause om den historiske 		
Jesus” v/ Kasper Bro Larsen, lektor i teologi, Aarhus 		
Universitet.
Programmer for de mange fællesskaber ved Fredenskirken
findes på kirkens hjemmeside – www.fredenskirken.dk –
nogle kan ses på side 11.
OBS! Se alle gudstjenester omtalt på kirkebladets bagside.
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Skal vi slet ikke ha’
BASAR i år?
Man må sno sig i disse corona-tider!
Længe har det været klart for enhver,
at en BASAR, som vi kender den i Fredenskirken – endda lige siden 1944! –
kunne der ikke blive tale om i år. Men et udendørs julemarked da? Nej, heller ikke det må vi samles til. Og så må man
jo sno sig…
I år vil Fredenskirken derfor stille boder op rundt omkring i
kirkens nyrenoverede, lyse og flotte lokaler. Her er god plads
og mulighed for luft og afstand – og håndsprit alle steder.
– og således kan vi alle få lidt ”basar-snus” alligevel.
Man må sno sig…

H

Jule-salgsboder i december 2020

H

H

Der vil være boder i det nye tårn-lokale og enkelte i gangen med masser af Håndarbejdskredsens fine strik og andet
håndarbejde og Sysseltingets julepynt, papirklip og andet
”juleri”. I våbenhuset en bod med juledekorationer, julegrønt og syltede specialiteter på glas.
Der er salg fra boderne i perioden 26. nov. – 20. dec. Alle
hverdage mellem kl. 9-13 eller så længe der er personale i
huset. Samt ved alle højmesser og når der ellers er arrangementer i huset. Der betales kontant eller til kirkens Mobile
Pay. Nummer ved alle boder.

H

Køb en ANDEL i vores allesammens BASAR

H

I hele december og hen over julen kan du købe Andelsbeviser
ved alle boder og alle de steder, vi kan komme af sted med det.
Med et Andelsbevis til 50 eller 100 kr., er du med til at støtte
alle de gode formål, kirkens store basar
plejer at støtte. Det kan blive svært i år
at samle det sædvanlige store overskud –
penge, som hjælper både lokalt og ude i
den store verden. På Andelsbeviset kan
du se hvem.
Så køb gerne Andelsbeviser i år og gem
dem som et bevis på, at du var med til
at støtte og hjælpe i en meget mærkelig
tid, hvor vi stod sammen og alligevel
fik en slags BASAR 2020.
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H

H
H

H

H
H
H

H

HH

Clemens Knejterne
Senex Brass Band

H

H
H

December HH
i Fredenskirken H
Fællessang

Tirsdage kl. 19.00
Vi fortsætter efterårets succes
med fællessang i kirken hver
tirsdag aften. I december måned
synger vi naturligvis advents- og
julesange og –salmer. Sidste gang
inden jul er d. 15. december.

Børnegudstjeneste

Onsdag d. 2. dec. kl. 17.00
Bibelhistorie og salmer i børnehøjde, så det er let for hele familien at være til gudstjeneste,
hvor Juniorkoret også synger
sammen med os.

Julekoncert x 2!

Søndag d. 6. dec.
kl. 14.00 – OG – kl. 16.30
Medvirkende: Clemens Knejterne, Fredens Pigekor og Brass
Bandet, Senex. Kom og bliv
smittet af al den glade og skønne
julestemning, der bæres af unge
stemmer og erfarne blæsere.
Billetter á 50 kr. kan købes via
www.billetto.dk
– se direkte link på kirkens
hjemmeside.

Fredens Pigekor

H
H
Luciadag

Søndag d. 13. dec. kl. 16.30
Medvirkende: Fredens Junior- og
Pigekor. En halv time med stemningsfuldt Luciaoptog, Lucia-,
advents- og julesange.

Vi synger julen ind

Søndag d. 20. dec. kl. 10.00
Medvirkende kor: Kantoriet og
Fredens Pigekor. Denne sidste
søndag i advent, skal vi med
ord og musik føres fra Skabelsens morgen til Jesu fødsel.
En stemningsfuld musikgudstjeneste og optakt til alt det, der
gør julen til noget særligt.

Juletræsfest

Tirsdag d. 29. dec. kl. 14.00
Der er juletræsfest i Fredenskirken igen i år. Dog er der ikke dans
og sanglege omkring juletræet –
eller kage og boller. Men vi samles i kirken omkring juletræet til
en julefortælling og synger julesalmer og julesange. Og hvis der
er artige børn i kirken den dag, så
kommer julemanden nok også og
besøger os igen i år.

H
H

H

H

H

Juleaften 2020 H

H
H Grundet corona-restriktioner, skal man i år H
tilmelde
sig en julegudstjeneste den 23. eller 24. december.

H

H

For rigtig mange begynder julen med gudstjenesten juleaften – faktisk byder Fredenskirken normalt velkommen
til ca. 1.500 mennesker ved julens gudstjenester.
For at tilgodese efterspørgslen – og for at sikre pladser
til så mange som muligt – er det i år nødvendigt, at du
tilmelder dig og din familie den julegudstjeneste I ønsker
at deltage i. Tilmeldingen foregår via kirkens hjemmeside: www.fredenskirken.dk – gerne senest d. 22.
december. Hvis du ikke har adgang til en computer, eller hvis det er svært for dig at tilmelde digitalt, sidder vi
klar med hjælp ved kirkens telefon: 8614 2113
– alle hverdage mellem kl. 9-13.

H

H
H

H
Det er vigtigt, at du tilmelder dig og din familie!
H OBS!
Det ønskede antal pladser vil derefter blive reserveret i

Mest for børnefamilier

kirken. Man kan tilmelde op til 8 personer.
De tilmeldte personer kommer til at sidde ved siden af
hinanden uden stole imellem, men med 2 meters afstand
til næste tilmeldte gruppe. På den måde er det muligt for
alle at kunne synge med på julesalmerne.

Med baby i kirke – babysalmesang

Der er julegudstjenester i Fredenskirken
på følgende tidspunkter:

Torsdag d. 28. januar kl. 17.00
Bibelhistorie og salmer i børnehøjde, så det er let for hele familien
at være til gudstjeneste, hvor Juniorkoret også er med og synger
sammen med os.

H
d. 23. december. Lillejuleaften.
H Onsdag
Gudstjenester af ca. 50 minutters varighed.

Fra tirsdag d. 26. januar. kl. 10.00.
Læs mere på kirkens hjemmeside, hvor der også er tilmelding.

Børnegudstjeneste

H
H

H

kl. 17.00 – børnegudstjeneste – Jacob Holm
dre
kl. 19.00 – Per Thomsen
Se an ester
n
e
j
t
guds ebladets
Torsdag d. 24. december. Juleaften.
k
r
i
på k gside.
Gudstjenester af 30 minutters varighed.
ba
kl. 11.00 – børnegudstjeneste – Jacob Holm
kl. 12.30 – Jacob Holm
kl. 14.00 – Jørgen Bækgaard
kl. 15.30 – Leif Vestergaard
kl. 17.00 – Jacob Holm

H
H

H

H

H

H

Stjernestunder for de yngste H

Torsdag d. 3. december kl. 17.00
Onsdag d. 10. februar 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.

Fastelavn

Søndag d. 14. februar kl. 10.00
Velkommen til en festlig søndag med familiegudstjeneste i kirken
og tøndeslagning på græsset bagefter. Alle er hjertelig velkomne –
og meget gerne udklædte. Der er også fastelavnsboller og præmier
til bedste og sjoveste udklædte.
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Nytårskoncert i børnehøjde med

SIGURD & ESKILD
Lørdag d. 9. januar kl. 16.00

Kære børn - og familier! Glæd jer til nytårskoncert i børnehøjde med Sigurd
Barret og Eskild Dohn. De synger salmer for store og små - deres seneste samarbejde. En dejlig familiekoncert, hvor Sigurd som vanligt fører os gennem et
salmeland med masser af sjov og glæde for både store og små.
Billetter kan købes via www.billetto.dk fra 15. december. Se direkte link på
kirkens hjemmeside.

Nytårskoncert Søndag d. 17. januar 2021 kl. 14.00 – OG – kl. 16.30

Glæd jer til endnu en fantastisk nytårskoncert med det professionelle ensemble, BaroqueAros. I selskab med Fredenskirkens to organister: Louise Boll og
Anne Lise Quorning, en af kirkens sangere: Nadja Obermüller samt operasanger, Jesper Brun-Jensen. Det bliver et fyrværkeri af gammelt, kendt og ny musik. Det bliver helt sikkert som altid: smukt, bevægende og festligt. Billetter á
50 kr. kan købes via www.billetto.dk – se direkte link på kirkens hjemmeside.

Lysmesse Tirsdag d. 2. februar kl. 19.00

Medvirkende: Fredens Pigekor. ”Kyndelmisse slår sin knude”, og vinterens
mørke begynder sit tilbagetog. Det fejrer vi i kirken med en lysmesse, hvor
Pigekorets sange, levende lys, læsninger og fællessalmer bevæger og glæder os
over lysets tilbagevenden.
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Fernisering

Søndag d. 7. februar kl. 10.00
”TRANSFORMATION”, Christian Høgsberg
Christian Høgsberg fortæller: Menighedsrådet
forærede mig i december 2019 kirkens gamle altertavle. Gaven udviklede sig til at blive en kunstnerisk udfordring. Jeg stillede mig selv opgaven at
transformere altertavlens udtryk til nye udtryk.
Altertavlen var fremstillet af formspændt finer
beklædt med bladguld-belagte blyplader. Det er
med det materiale som udgangspunkt, jeg forsøger
at skabe nye udtryk, der i videst muligt omfang
har rod i kirkens tradition. Udstillingen er skabt i
et samarbejde med Bente Høgsberg og Leif Clausen
(Claus), som jeg deler værksted med. Claus udstiller egne værker på udstillingen.
Udstillingen kan ses i Fredenskirkens nye lokale
alle hverdage mellem kl. 9-13 samt om søndagen
efter højmessen frem til fredag d. 12. marts 2021.

Fællesskaber i Fredenskirken
Se særskilt program for hvert af de mange fællesskaber i Fredenskirken på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
– nogle fås også som en folder i kirken.
Du kan også blive ven med Fredenskirken på:
www.facebook.com/fredenskirken
– og blive jævnligt orienteret.

Kontakt:

Højskolen i kirken
Mandag d. 25. januar
kl. 10.00 – 12.00
Lisbeth Smedegaard
Andersen, salmedigter og
tidl. sognepræst.
”Billedsprog i nye salmer”.

Tirsdagstræf – hver gang kl. 14.30
Tirsdag d. 15. december:
Nils Johansen: Sang og hygge.
Tirsdag d. 19. januar:
Eva Vilsgaard: Rosenvangskolens leder fortæller.
Tirsdag d. 23. februar:
Jacob Holm: Sjælens sorg. Om sår og sorger
– og hvordan med troen?

FredagsForum – hver gang kl. 19.30

– for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at være
sammen og tale om tidens kulturelle, etiske og kirkelige spørgsmål. Vi mødes i kirkens lokaler.
OBS! Fredag d. 11. december – AFLYST
Fredag 29. januar kl. 19.30
”Organdonation”. Karina Johansen.
Fredag d. 26. februar kl. 19.30
”Børnehøjskolen”
Forstander Thomas Krøyer, Aarhus Børnehøjskole.

Himmelske aftener

Et fællesskab, der inviterer til oplæg og samtale, og
som ofte foregår i private hjem i sognet. Se programmet for Himmelske aftener for præcis adresse.
Torsdag d. 3. december kl. 19.30
Henrik Wigh-Poulsen, biskop.
”Kristendommen under pres. Hvordan kan vi forholde
os politisk og peronligt til forfulgte kristne?”
Fredag den 26. februar kl. 19.30
Anne Mette Kjær, professor på Statskundskab.
”Udviklingshjælp – gavner det?”

Mandag d. 22. februar
kl. 10.00 – 12.00
Kasper Bro Larsen, lektor
i teologi, Aarhus Universitet.
”Tænkepause om den
historiske Jesus”.

Udvidet kirkekaffe
Søndag d. 31. januar
kl. 10.00
Anne Lise Quorning,
organist ved Fredenskirken.
”Nye salmer”.
Der bliver produceret i
tusindvis af nye salmer
hvert år, og vi kan slet ikke
nå at lære dem alle sammen,
når vi synger til højmessen om søndagen. Denne
søndag vil Anne Lise præsentere os for nogle af de
mange nye salmer, der er udgivet i Kirkesangbogen
og 100 salmer. Inden vi begynder at synge, er der
kaffe og en sandwich til alle.

HOLD ØJE MED

Mellem Bibel og meditation

v/ Kristian Giver og Svend Kjærgaard
søndag d. 7. marts kl. 19.00
Læs mere på hjemmesiden under Kalenderen.

Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk
Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16.
Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
M. 2122 1384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst (pr. 1.1. 2021)
Christina Laursen
M. – se kirkens hjemmeside
chrla@km.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
M. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
Du træffer bedst en medarbejder i kirken eller i
kirkens lokaler på hverdage
kl. 9.00-13.00.
Yderligere kontaktoplysninger:

www.fredenskirken.dk
Ved akut behov er det altid
muligt at henvende sig til en
af kirkens præster, uanset
tidspunkt.
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Gudstjenester december 2020/januar/februar 2021
Søndag d. 3. jan. (hellig3konger)
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 6. dec. (2. s. i advent)
10.00: Leif Vestergaard

Gudstjenesterne er for beboere på plejeSøndag d. 10. jan. (1. s. e. hellig3konger)
10.00: Christina Laursen / Jacob Holm
hjemmene Rosenvang og Vidtskuevej,
Indsættelse af Christina Laursen ved 		men er åbne for alle.
provst Jette Marie Bundgaard Nielsen
Gudstjenesterne finder p.t. sted i Caféen.
Retningslinjer følges nøje for at undgå
Søndag d. 17. jan. (2. s. e. hellig3konger)
10.00: Christina Laursen
smitte med Corona.

Onsdag d. 2. dec. (børnegudstjeneste)
17.00: Jacob Holm
Søndag d. 13. dec. (3. s. i advent)
10.00: Peter Lodberg
Søndag d. 20. dec. (4. s. i advent)
10.00: Jacob Holm
Vi synger julen ind
”Juleaften”– onsdag d. 23. dec.
17.00: Børnegudstjeneste
19.00: Traditionel juleaftensgudstj.
Juleaften – torsdag d. 24. dec.
10.15: Traditionel juleaftensgudstj.
Plejehjem Vidtskuevej, Caféen
11.00: Børnegudstjeneste
12.30: Traditionel juleaftensgudstj.
14.00: Traditionel juleaftensgudstj.
15.30: Traditionel juleaftensgudstj.
17.00: Traditionel juleaftensgudstj.
HUSK TILMELDING
til juleaftens gudstjenester!
Juledag – fredag d. 25. dec.
10.00: Peter Lodberg
2. juledag – lørdag d. 26. dec.
10.00: – i Ravnsbjergkirken denne dag!
Julesøndag d. 27. dec.
10.00: Jacob Holm
Julesalmesangsgudstjeneste
Torsdag d. 31. dec. (nytårsaften)
15.00: Jacob Holm
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Søndag d. 24. jan. (sidste s. e. hellig3konger) – følgende tirsdage kl. 10.15:
10.00: Jacob Holm
8. dec.: Jacob Holm – OBS! kl. 10.30
		 adventsgudstjeneste i kirken
Torsdag d. 28. jan. (børnegudstjeneste)
17.00: Christina Laursen
12. jan.: Christina Laursen
Søndag d. 31. jan. (septuagesima)
26. jan.: Jacob Holm (altergang)
10.00: Christina Laursen
9. feb.: Christina Laursen
Søndag d. 7. feb. (seksagesima)
10.00: Peter Lodberg
23. feb.: Jacob Holm
Søndag d. 14. feb. (fastelavn)
10.00: Christina Laursen

9. marts: Christina Laursen (altergang)

Søndag d. 21. feb. (1. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 28. feb. (2. s. i fasten)
10.00: Jacob Holm
Søndag d. 7. marts (3. s. i fasten)
10.00: Christina Laursen

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre
og gangbesværede til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Pris 30 kr. pr.
person t/r. Betaling sker til kirketjeneren.
Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse til Fredenskirken på tlf.: 8614 2113.
Kirkebil til søndagens gudstjeneste skal
bestilles senest fredag kl. 12.00.

Bliv venner med Fredenskirken på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken
Fredenskirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og
kulturmedarbejder Christina Lund.
Redaktionsudvalg: Helle Køhler Holm, Sanne Opstrup
Wedel, Anne Kathrine Houe Vestergaard, Jacob Holm
og Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i februar 2021.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er tirsdag d. 5. januar 2021.
Forsiden: Foto, Nils Johansen.
Hjemmelavede julelygter. FredagsForum, dec. 2019.

Tryk: Werks Grafiske Hus A/S

Gudstjenester på
plejehjemmet Vidtskuevej

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

