Viby J. d. 24. marts 2010

Nyhedsbrev fra din kirke, Fredenskirken!
I disse corontatider, hvor vi kun kan være sammen hver sig, bliver vi nødt til at gå nye veje for at
kunne hjælpe hinanden med at komme igennem krisen.
Også i Fredenskirken forsøger vi at planlægge med nye og anderledes strategier, derfor dette
nyhedsbrev, men du kan også følge os på vores facebookside: www.facebook.com/fredenskirken
Gudstjenester
Da det ikke er tilladt at afholde normale gudstjenester, vil vi i stedet for sende en kort gudstjeneste
live på vores facebookside på alle de faste gudstjenestetider. Dvs. at hver søndag kl. 10 vil det
være muligt at få lidt følelse af at ”komme i kirke”. Næste søndag d. 29. marts er det Per
Thomsen, der er klar med en gudstjeneste fra Fredenskirken. Kort efter gudstjenestens afslutning
vil den også kunne ses på Fredenskirkens hjemmeside, www.fredenskirken.dk.
Kirkelige handlinger
I denne tid er dåb, vielse og begravelser stadig en mulighed, men under yderst restriktive forhold.
Kontakt en af præsterne for nærmere informationer.
Telefonisk kontakt
Alle fællesskaber ved Fredenskirken opfordres til at iværksætte telefonkæder, så kontakten
bevares, og alle får mulighed for at dele sorger og glæder med nogle af de mennesker, som de
plejer at mødes med regelmæssigt.
Alle opkald til Fredenskirkens hovednummer – 8614 2113 – vil blive besvaret.
Mailen kontakt@fredenskirken.dk kan også benyttes.
Jacob Holm træffes på 2122 1384 eller mail jaho@km.dk
Per Thomsen træffes op 2122 0162 eller mail peth@km.dk
Aflysninger
Alle møder og arrangementer i Fredenskirkens lokaler er aflyst som følge af folketingets
beslutninger – Foreløbig til og med d. 13. april (2. påskedag).
Men også arrangementer og begivenheder, der ligger længere fremme i tiden er allerede blevet
aflyst. Således er sogneaftenen fredag d. 17. april blevet aflyst, og årets konfirmationer er flyttet
fra d. 25. april til lørdag d. 19. september.
Vi har desværre også måttet aflyse vores besøg fra vores italienske venskabsmenighed i
forbindelse med Fredenskirkens jubilæum til juni.
Yderligere aflysninger vil vi orientere om, når vi ved mere.
Sammen hver for sig
Fælles om Fadervor
Pave Frans har i fællesskab med kristne ledere fra hele verden taget initiativ til, at alle kristne –
uanset kirketilhørsforhold forener sig i at bede Fadervor onsdag d. 25. marts kl. 12.00. Vi skal
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bede sammen hver for sig for at holde fast i den tro og det livsmod, vores kristne tro kan give os.
Det er vigtigt, at vi fastholder en tro på, at alt bliver godt igen.
Aftenringningen flyttes til kl. 17
På opfordring fra alle landets biskopper flytttes kirkens aftenringning til kl. 17.
Biskopperne skriver i deres opfordring:
”Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.
Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er
lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.
Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og
tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.
Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker
fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt
kommer til os hver eneste dag.
Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under
aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.
Derfor en særlig opfordring til jer i landets menighedsråd om at fastsætte jeres aftenringning til
kl.17. Det gør mange af jer sikkert allerede, men det vil være godt, hvis vi kan gøre det på samme
tid.
Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale
hverdag er tilbage i Danmark.”
Hvorfor får du denne mail!
Denne meddelelse er sendt ud til alle i Fredenskirkens adresseliste. Hvis du ikke ønsker at
modtage disse opdateringer pr. mail, kan du framelde dig mailinglisten ved at svare på denne mail
og skrive FRAMELD i emnefeltet.

Med ønsket om alt godt,
og at I alle kommer godt igennem krisen,
sender vi jer de allerbedste hilsener fra

menighedsrådet, personale og præster ved
Fredenskirken.
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