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ORD TIL
EFTERTANKE
Skuffelser,
der ikke gik
i opfyldelse
’Skuffelser, der ikke gik i opfyldelse’ hedder en bog af
Johannes Møllehave. Det er
sådan en lidt skæv måde at
sige tingene på, men vi ved
godt, hvad det dækker over.
Vi har alle prøvet at frygte
noget eller være ked at noget
– og så viste det sig, at der i
virkeligheden ikke var noget
hverken at frygte eller være
ked af. Skuffelser, der ikke
gik i opfyldelse. Det er det,
der kan ske, når man tager
sorgerne på forskud.
Sådan en skuffelse var påsken
for alle dem, der havde fulgt
Jesus på hans vandring rundt
i Israel lige indtil langfredag
med alle uhyrlighederne,
hån, spot, ydmygelse, lidelse
og død. Langfredag var en
skuffelsens dag. Langfredag
var en sorgens dag, hvor det
var svært at glæde sig til noget, hvor det, der fyldte, var
tomhed, sorg og skuffelse.
Men påskemorgen lyder det:
”Han er opstanden, han er
ikke her. ... Han går i forvejen for jer til Gallilæa, der
skal I se ham, som han har
sagt jer det.”
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Her proklameres det, at skuffelsen er aflyst, at sorg er til
glæde vendt. Og dog. For
hvem kan tro det! Det er for
godt til at være sandt! Sådan
tænker vi, og sådan tænkte
kvinderne dengang. ”Og de
sagde ikke noget til nogen,
for de var bange”.

igennem og rakte ud over alt
det, der kan tynge og fremkalde skuffelser.

Og hvem ville ikke være bange i den situation. Var englen
– eller, hvem det nu var – et
sandhedsvidne eller var han
bare ude på at føje spot til
skade. Det han sagde var for
usandsynligt til, at de bare
uden videre kunne tro det. –
Det er ikke uden grund, at de
ikke turde slippe skuffelsen
endnu.

Det er også det påsken betyder for os. Det er derfor alle
salmerne her til påske nærmest sprudler af glæde.
Al verdens glæde begravet lå;
nu frydes vi alle dage:
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage,
synger vi med Ingemann.

Men skuffelsen viste sig ikke
at gå i opfyldelse, for i det
efterfølgende møde med den
opstandne selv, bliver sorgen
vendt til glæde. Troen og håbet vendte tilbage. Der var
igen en fremtid at se hen til.
Der var et nyt liv og en ny
begyndelse. Der var al mulig
god grund til at begynde at
synge jubelsange.
Nuvel, verden var den samme.
Og de skulle stadig leve i verden og med verden, med al
den smerte, uretfærdighed,
lidelse, sygdom og død, der
altid er og altid vil være en
del af menneskers verden.
Og alligevel var alt forandret.
For nu havde de fået et håb
og en tro, der både viste vej

Skuffelser vil der selvfølgelig
altid være – men med påskens
under fik de en tro på, at
skuffelserne aldrig vil få det
sidste ord.

Det er påskens og kirkens
budskab midt i en uoverskuelig verden, hvor mørke og
ondskab på så mange planer truer med at suge livet
og glæden ud af os, at vi har
fået givet en tro og et håb,
der trodser al lidelse og modgang, og som gør, at vi kan se
fremad på trods af alt. For vi
tror ’Det ender godt’ for nu
at bruge en anden bogtitel af
Johannes Møllehave.
Glædelig påske!

Tænd et lys
og bed en bøn!
Se på den,
der ser på dig
lyt til den,
der taler til dig
elsk den,
der elsker dig
Omsluttet
af Din Helligånds
vind og ild
går vi sammen
mod det hus
der tilhører
vores fælles Far.

Per Thomsen
To korte bønner formuleret af
Fredenskirkens venskabsmenigheder i Italien.
Bønnen findes i en fælles dansk/
italiensk bønnebog - et samarbejde
mellem Fredenskirken og kirkens
venskabsmenigheder i Italien.
Bogen kan købes i kirken, kr. 25,-

NYT FRA
FREDENSKIRKEN
Konstituering af menighedsråd
Torsdag d. 19. november 2015 konstituerede menighedsrådet
sig, som det skal hvert år. Konstitueringen ser nu således ud:
Formand: Niels Aage Eriksen, næstformand: Lotte Fogsgaard,
kirkeværge: Karna Salomonsen, kontaktperson: Christian
Høgsberg, kasserer: Leif Winther, bygningskyndig: Jørgen
Lang.

Menighedsrådsarbejde
I november 2016 er der valg til menighedsrådet over hele landet, og det vil vi gerne, her fra Fredenskirken, være med til at
sætte fokus på. Derfor har vi bedt et nuværende menighedsrådsmedlem skrive kort om sine tanker med arbejdet.
Hvad har jeg fået ud af at være medlem af menighedsrådet?
Godt spørgsmål, tænkte jeg. Rent økonomisk er det ikke en
guldgrube, da menighedsrådsarbejdet er et ulønnet job for de
fleste. Rent personligt har det for en ganske almindelig ”kulturkristen”, som mig betydet, at kirke ikke nødvendigvis kun
er det, der foregår om søndagen i bedste morgenmads-tid samt
hvert år omkring den 24. december, men at ordet ”kirke” er
mange andre ting mellem søndagene. Det betyder også for
mig, at det er vigtigt, at vi i aktivitetsudvalget tilgodeser den
store brogede ”kundegruppe”, der bor i sognet og ikke kun
laver ”kirke” for de få. Mødet med den italienske venskabsmenighed og de kirkesamfund, vi har mødt gennem venskabet
med italienerne, har netop været med til at give et mangfoldigt
og broget billede af, hvad det vil sige at være kirke. Netop derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at menighedsrådet afspejler
den brogede befolkning, der bor i sognet, hvad enten man er
såkaldt kulturkristen eller ej. I Fredenskirken er der højt til
loftet og plads til mange meninger. Alt i alt har jeg gennem
de mange år i menighedsrådet mødt mange mennesker med
forskellige holdninger og indgangsvinkler til folkekirken, og at
mangfoldigheden er stor.
Karna Salomonsen

Sogneaften
Torsdag d. 10. marts kl. 19.30
”Martin Luther – en teologisk rebel i sin egen
tid og til hver en tid”
I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk
og teolog Martin Luther udgav sine teser om,
hvad sand kristen tro er. De var et oplæg til
diskussion, men teserne satte hurtigt en brand
i hele det europæiske samfund. Reformation og revolution af
vante tankeformer og samfundsstrukturer så dagens lys.
Peter Lodberg vil fortælle om Martin Luthers teologiske projekt, der fik afgørende betydning for udviklingen i Danmark.
Han vil give sit bud på, hvad Martin Luthers indsats betyder i
dagens kirke og samfund.

På sporet af Luther – Menighedsrejse 1.-7. okt. 2016
Menighedsrejsen har tidligere været annonceret her i kirkebladet. Der er endnu ledige pladser, men vi minder om at
tilmeldingsfristen er 1. maj.
Turen er en busrejse, der gennemføres I en moderne turistbus. På turen besøges først Wittenberg, hvor vi skal have tre
overnatninger. I Wittenberg skal vi bl.a. se slotskirken, hvor
Luther indledte reformationen ved at slå sine 95 teser op på
kirkedøren. Vi skal også besøge Lutherhaus, Luthers bolig og
centrum i hele reformationen. Efter Wittenberg kører vi via
Leipzig til Eisenach, hvor Luthers i nogle af reformationens
mest afgørende dage opholdt sig på borgen Wartburg, hvor
han bl.a. oversatte hele Det nye Testamente til tysk. Der bliver også plads til et besøg i Erfurt, hvor Luther studerede og
begyndte sit liv som munk i augustinerordenen.
Yderligere informationer om turen findes på kirkens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Per Thomsen, 2122 0162,
pthomsen@fredenskirken.dk

Menighedsrådsmøder
– finder sted i kirkens lokaler og begynder hver gang kl. 19.00.
Kommende møder: Torsdag d. 3. marts, tirsdag d. 5. april og
onsdag d. 18. maj.
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MEST FOR
BØRNEFAMILIER
Spaghettigudstjeneste – Onsdag d. 16. marts kl. 18.00
Dette er den sidste spaghettigudstjeneste, inden foråret og
sommeren for alvor melder sig. Kom og hør om påskens forunderlige fortælling. Fredenskirkens børne- og pigekor medvirker og bagefter er der gratis aftensmad til alle.
Stjernestunder for de yngste – Torsdag d. 17. marts
kl. 17.00
Vi mødes i kirken til en halv time med sang og musik for de
yngste og deres familier.

Babysalmesang – Fra tirsdag d. 12. april kl. 9.30
Babysvømning og legestue kan begge pakke sammen! Babysalmesang i Fredenskirken, med andre børn og mødre, har klart
været den bedste aktivitet, vi har gået til i Aksels første måneder af sit liv. Han elsker, når jeg synger sange og laver fagter.
Stephanie Lange Nielsen, mor til lille Aksel.
Tilmelding til babysalmesang foregår på Fredenskirkens
hjemmeside.

SÆRLIGE
GUDSTJENESTER
Påskeugens gudstjenester er
meget forskellig, men hænger
sammen som perler på en snor:

Palmesøndag
d. 20. marts kl. 10.00
Musikgudstjeneste
Denne palmesøndag skal vi
høre fortællingen om Jesus,
der salves med kostbar salve
inden de afgørende begivenheder i påsken.
Vi skal lytte til kor-musik og
synge salmer – alt sammen
som optakt til den Påskeuge,
der venter forude.
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost. Pris 50 kr. inkl.
en øl/vand, halv pris for børn.

Skærtorsdag
d. 24. marts kl. 18.30
Denne dag er nadverens indstiftelse i centrum. ”Nadver”
er et gammelt dansk ord for
”aftensmåltid”.
Da Jesus indstiftede den
nadver, vi kender fra vore
gudstjenester, skete det ved
et aftensmåltid. Denne kombination af gudstjeneste og
aftensmåltid vil vi søge at
genskabe i Fredenskirken
ved at holde en aftensgudstjeneste med spisning i kirkerummet. Og selvfølgelig er
der lammesteg på menuen.
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Langfredag
d. 25. marts kl. 10.00
Dagen for Jesu lidelse og død.
Det markeres i Fredenskirken
ved at blomsterne på alteret
er skiftet ud med en krans af
røde roser, som hænges på
alterkorset, og ved, at orglet
er stille. Salmer og korværker
synges uden musikledsagelse.
Som prædiketekst læses udvalgte afsnit fra Lidelseshistorien i vekselvirkning med vers
fra Kingos salme: ”Gak under
Jesu kors at stå”.

Påskedag
d. 27. marts kl.10.00
Opstandelsens dag.
Præsten proklamerer i stedet
for den sædvanlige hilsen,
at ”Kristus er opstanden, ja
han er sandelig opstanden.”
Påskegudstjenesten er en festgudstjeneste for livets sejr
over døden.

2. påskedag
d. 28. marts kl. 10.00
Denne er dagen, hvor der berettes om, hvordan den opstandne Kristus møder Maria
Magdalene i gravhaven og
beder hende bringe den gode
nyhed til disciplene.

MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Middag først
– koncert bagefter
Fredag d. 4. marts
kl. 18.00/20.00
Først forkæles publikum med
en god middag og derefter
koncert med vokalgruppen
”Postyr”. Velkommen til en
fantastisk aften i selskab med
”POSTYR”! Den danske vokalgruppe giver vokalmusikken et ansigtsløft med deres 5 stemmer, 1 computer og
smittende melodier i en blanding af originale kompositioner med nyfortolkninger af
kendte sange. Ved koncerten
har POSTYR udfordret Fredens
Pigekor med et par numre.
Tilmelding til middag til kirkekontoret: tlk@km.dk / 8614
2113 senest: fredag d. 26. febr.
Entré for middag OG koncert:
150 kr. Entré koncert: 80 kr.

Koncert med
studerende fra
musikkonservatoriet
Søndag d. 17. april kl. 16.00
Til denne koncert har vi opfordret/udfordret orgelstuderende til at medbringe gæstesolister. Der er fri entré,
dog mulighed for at støtte de
studerendes studietur ved at
lægge et beløb i kirkebøssen.

Sangaften
Tirsdag d. 26. april kl. 19.30
Vi synger de dejlige forårssange sammen med kantoriet og

Vokalgruppen POSTYR. / Forårskoncert i Fredenskirken.

organist Anne Lise Quorning,
som lægger ud med sine forårsbebudere. Derefter er der
”først til mølle” med valg af
sange fra Højskolesangbogen.
Gratis arrangement – der kan
købes øl/vand undervejs.

Forårskoncert med
Fredenskirkens kor
Onsdag d. 11. maj kl. 19.00
Vi afslutter korsæsonen med
denne altid godt besøgte koncert, hvor vi hylder foråret og
sommeren i sang og toner.
Spirekoret, Børnekoret, Fredens Pigekor og Kantori medvirker sammen med kirkens
to organister. Kom og hør alt
det, vi har lært hinanden i løbet af vinteren og foråret.
Gratis koncert – Øl/vand 10 kr.

Gospelkorets
forårskoncert
Mandag d. 30. maj kl. 19.30
Kom og vær med til en gang
intens, livsbekræftende, bevægende, befriende, berigende gospel! Koret består af ca.
70 glade sangere under ledelse af sanger og dirigent Lene
Nørrelykke som i mere end 20
år har været en af Danmarks
største gospelpersonligheder.
Stephen Nørrelykke: klaver.
Jimmi Bech: cajon/percussion.
Entré: 50 kr. Børn til og med
12 år gratis.
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
Højskolen
Gennem forskellige foredrag
beskæftiger Højskolen i Kirken sig med emner, som har
med kirke, kultur og menneskelivet at gøre. Kaffe og
rundstykker koster 30 kr.
Forårets tema: Litteratur.
Mandag d. 14.
marts
kl. 10.00-12.00:
”Kristendom er
nu – Martin A.
Hansens liv, værk og kristendomsforståelse.”
Anders Thyrring Andersen,
mag. art. i litteraturhistorie,
§2-teolog. Modtog Blicherprisen 2009 og Martin A.
Hansen prisen 2011.

Bibelkreds
Dette forår arbejder vi videre
med Den lutherske Reformation. Studiekredsen er åben
for alle interesserede.
Yderligere informationer hos
Per Thomsen, pthomsen@
fredenskirken.dk / 2122 0162.
Torsdag d. 17. marts kl. 19.30:
Denne aften er det de historiske spor, som Den lutherske
Reformation har sat sig fra sin
begyndelse i Tyskland over
dens indførelse og udvikling
i Danmark til dens betydning
i dag.
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Torsdag d. 14. april. kl. 19.30:
Peter Lodberg deltager i studiekredsen – og kommer med
et oplæg om forskelle og ligheder mellem luthersk og katolsk
teologi i dag.

Tirsdagstræf
Den tredje tirsdag i måneden
kl. 14.30 samles folk, der har
mulighed for det, til en hyggelig og inspirerende eftermiddag med skiftende indhold. Kaffen koster 25 kr.
Forårets program byder på
følgende:
Tirsdag den 15. marts
”I Fredericia er jeg født, der
har jeg hjemme.”
En fortælling om Fredericias
historie med religionsfrihed
og Huguenotterne, der kom
fra Frankrig og bragte kartoflen og tobakken til byen.
Christina Lund, Kirke- og
kulturmedarbejder ved Fredenskirken.
Tirsdag den 19. april
”Et potpourri af H.C. Andersens eventyr, sange og fællessange.”
Hans Lohman, skuespiller.
Tirsdag den 17. maj
kl. 10.00 – 17.00.
Heldagsudflugt.
Program og pris oplyses senere på hjemmesiden og plakater i kirken, men du kan
allerede nu tilmelde dig turen
på kirkekontoret. Tilmelding
senest tirsdag den 10. maj kl.
14.00.

Sykredsen – Onsdage kl. 14.30.
Hver onsdag eftermiddag summer det af glæde og hygge, når
kreative damer mødes til en livlig snak omkring bordet med
kaffe og sang, alt imens der bliver hæklet, broderet og strikket til den årlige Basar ved Fredenskirken. Og der er altid
plads til flere i Sykredsen. Er du interesseret i at høre mere
om Sykredsen – eller kender du måske et menneske, som
ville nyde godt af dette fællesskab, så kontakt Else-Marie
Køhler Olesen på tlf. 3055 7479. Sykredsen modtager meget
gerne garn og andre materialer til det store håndarbejde.

Sysseltinget
henvender sig til ”piger” i alle aldre og mødes for at producere julepynt i stof, papir, strik mm. til Fredenskirkens
årlige Basar.

Litteraturkredsen
mødes tredje torsdag i måneden kl. 14.15 og sætter nye
vinkler på læseoplevelser ud fra månedens bog.

Fredagsforum
er et uhøjtideligt mødested for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at være sammen og tale om tidens kulturelle,
etiske og kirkelige spørgsmål.

Fredagsfamilien
For alle familier, der ønsker at være med i et fællesskab, hvor
børn og voksne deltager i et familievenligt program.

Bemærk – flere oplysninger samt udførligt program for de
forskellige fællesskaber kan ses på kirkens hjemmeside:
www.fredenskirken.dk
– eller kontakt kirken på tlf. 8614 2113.
Sogneindsamling
Søndag den 13. marts kl. 10.00
Fredens sogn er igen at finde på gaden,
når vi denne eftermiddag samler ind til
verdens fattigste i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp.
Læs mere om indsamlingen på hjemmesiden
og tilmeld dig som indsamler til Trine på kirkekontoret:
8614 2113 elller på mail: tlk@km.dk

SÆRLIGE
GUDSTJENESTER

Pinsevandring
Der har tidligere været tilbud
om Pinsevandring fra stavkirken ved Moesgaard, langs
kysten og frem til til Fredenskirken. Vi genoptager vandringen i år, pinsemorgen,
søndag d. 15. maj.
Tilmelding og spørgsmål rettes til Jytte Lund 4096 1518 /
jytte.kahr.lund@stofanet.dk

Tak til
Margrethe Brøchner
og Anna Thomsen!
4. maj gudstjeneste
Onsdag d. 4. maj kl. 19.00
Med en aftensgudstjeneste,
hvor Hjemmeværnets Musikkorps og Fredens Pigekor
medvirker, mindes vi, at Danmark igen blev frit i 1945.

Pinsegudstjeneste i
Hørhaven
Mandag d. 16. maj kl. 11.00
2. pinsedag fejres sammen
med de øvrige sogne i Aarhus
Søndre provsti ved en friluftsgudstjeneste i Hørhaven, hvor
tonerne fra Aarhus Brassband
blander sig med salmesang og
fuglefløjt. En stemningsfuld
og stærk markering af festen
for Helligåndens komme.

Fredenskirkens
fødselsdag!
Søndag d. 5. juni kl. 10.00
Kirkens fødselsdag fejres med
friluftsgudstjeneste på kirkegården og efterfølgende kirkefrokost, der afsluttes med en
rigtig fødselsdagskagemand.

Margrethe og Anna, der med
iver og engagement har ledet
sykredsen i 30 år, har valgt at
trække sig som ledere efter basaren 2015. Her på dette sted
skal lyde en stor TAK til dem
begge, for en helt enestående
indsats igennem de mange år.
Heldigvis vil de i videst muligt omfang fortsat deltage i
sykredsens arbejde og øse af
deres store erfaring.

Basar overskud
Tilbage i november holdt
vi vores årlige Basar i Fredenskirken. I den anledning vil vi gerne rette en
stor tak til alle, der deltog
i Basaren – hvad enten det
var som frivillig eller som
gæst. Sammen har alle
bidraget til en flot omsætning på kr. 135.035.
Overskuddet fra Basaren
går til velgørende formål
både nationalt og internationalt.

ADRESSER
FREDENSKIRKEN
Du finder altid en medarbejder i kirken eller i kirkens
lokaler på hverdage ml. kl.
10.00 – 14.00
Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk

Sognepræst
Jacob Holm
Rosenvangs Allé 82,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 3077
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Hjælpepræst
Lektor dr. theol. Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208
pl@teo.au.dk

Kirketjenere
Kirke- og kontormedarbejder Allan Nyholm
Trine Lykke Knudsen
Tlf. 2011 0921
tlf.: 8614 2113
an@fredenskirken.dk
tlk@km.dk
Ellinor Hjorth
Personregistrering Syd
Tlf. 2169 8931
Grøfthøjparken 1,
eh@fredenskirken.dk
8260 Viby
Tlf.: 8733 4477
Fælles telefon og mail
mandag-fredag kl. 10-13,
Tlf. 8614 2113
torsdag kl. 10-16
kirketjener@fredenskirken.dk
ravnsbjerg.sogn@km.dk
Organister
Kirkegårdskontoret
Anne Lise Quorning
Hjulbjergvej 175,
Tlf. 5124 4754
8270 Højbjerg
alq@fredenskirken.dk
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Louise Boll
Tlf. 29 89 42 97
Kirkegårdsleder
lb@fredenskirken.dk
Thomas Brevik
tcb@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Sekretær
Christina Lund
Josef Pedersen.
Tlf. 6010 3635
jfp@km.dk
cl@fredenskirken.dk
Sognepræst
Per Thomsen
Skovdalsvej 18,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 7656
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN

Søndag d. 13. marts (Mariæ bebudelse)
10.00: Jacob Holm H
Sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.
Onsdag d. 16. marts
18.00: Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 20. marts (Palmesøndag)
10.00: Per Thomsen
Kirkefrokost og påskeoptakt
Torsdag d. 24. marts (Skærtorsdag)
18.30: Per Thomsen H
Nadvergudstjeneste med spisning
Fredag d. 25. marts (Langfredag)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 27. marts (Påskedag)
10.00: Per Thomsen H
Mandag d. 28. april (2. påskedag)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 3. april (1. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Gudstjenesten tekstes og tolkes med
TSK (TegnStøttet Kommunikation).
Søndag d. 10. april (2. s. e. påske)
10.00: Peter Lodberg H
Fredenskirkens Gospelkor medvirker
Søndag d. 17. april (3. s. e. påske)
10.00: Jacob Holm H
Fredag 22. april (Bededag)
10.00: Per Thomsen H
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Lørdag d. 23. april
9.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Konfirmation 7. A
11.00: Jacob Holm og Per Thomsen
Konfirmation 7. B
Søndag d. 24. april (4. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Konfirmation 7. C
Søndag d. 1. maj (5. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Onsdag d. 4. maj (4. maj gudstjeneste)
19.00: Jacob Holm
Hjemmeværnets Musikkorps
Aarhus medvirker
Torsdag d. 5. maj (Kristi Himmelfart)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 8. maj (6. s. e. påske)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 15. maj (Pinsedag)
10.00: Jacob Holm H
Mandag d. 16. maj (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i
Hørhaven for hele provstiet
Søndag d. 22. maj (Trinitatis søndag)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 29. maj (1. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 5. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Kirkens fødselsdag
med friluftsgudstjeneste og
kirkefrokost.

H Tilbud om børnepasning
under prædikenen.

Kirkebil
Alle sognets ældre og gangbesværede
tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens
gudstjenester og arrangementer.
Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse til Fredenskirken på telefon
8614 2113. Kirkebil til søndagens gudstjeneste bestilles senest fredag kl. 12.00.

Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang
Følgende tirsdage kl. 10.15,
Vidtskuevej 6:
8. marts

Jacob Holm

22. marts Per Thomsen (altergangsgudstjeneste i Fredenskirken)
5. april

Jacob Holm

19. april

Per Thomsen

3. maj

Jacob Holm (altergang)

17. maj

Per Thomsen

31. maj

Jacob Holm

14. juni

Per Thomsen

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i maj 2016.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er d. 14. marts 2016.
Forsidefoto: Christina Lund.
Forårskoncert i Fredenskirken, 2015.

Tryk: Kongsvang Bogtrykkeri A/S · Offset

Søndag d. 6. marts (Midfaste)
10.00: Per Thomsen H
Juniorkonfirmander medvirker.

