Viby J. d. 1. april 2020

Nyhedsbrev nr. 2 fra din kirke, Fredenskirken!
Nedlukningen af Danmark er stadig gældende, så derfor fortsætter vi med at orientere digitalt, via
nyhedsbrev, på hjemmesiden www.fredenskirken.dk og på Facebook
www.facebook.com/fredenskirken
Alle praktiske informationer fra første nyhedsbrev er stadig gældende og kan ses nederst i dette
brev.
Gudstjenester
I skrivende stund varsles en restriktiv genåbning af kirken sidst i påsken, måske med en mulighed
for en lille gudstjeneste påskedag, vi ved det ikke endnu, men I vil høre nærmere
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 helligdag kl. 10 vil det
være muligt at få lidt følelse af at ”komme i kirke”.
Palmesøndag d. 5. april ved Jacob Holm – sendes live
Skærtorsdag d. 9. april ved Per Thomsen – optages på forhånd
Ved denne gudstjeneste synges nr. 457 i salmebogen:
Du som gik foran os.
Langfredag d. 10. april ved Jacob Holm – sendes live
Langfredag lægges der et glimt fra DR-kirken fra 2015
på Facebook og hjemmeside, hvor Jesper Bruun
Jensen synger ”Crucifixus
Påskedag d. 12. april ved Jacob Holm – sendes live
Anden påskedag d. 13. april ved Per Thomsen – optages på
forhånd
Ved denne gudstjeneste synges nr. 236 i salmebogen:
Påskeblomst, hvad vil du her
Kort efter gudstjenestens afslutning vil den også kunne ses på Fredenskirkens hjemmeside,
www.fredenskirken.dk.
Fra palmesøndag vises på Facebook og hjemmeside en fortælling om påskens begivenheder
fortalt ved hjælp af Fredenskirkens påskedug, der i fuld længde løber fra våbenhus til alterbord.
Bønne- og håbsvæg
Kirken er lukket, så det er for tiden ikke
muligt at gå ind i kirken for at tænde lys
og bede en bøn. Derfor har vi bygget en
kombineret bønne- og håbsvæg udenfor
kirkedøren. Her er der håndsprit og
engangshandsker. Der er papir og blyant,
så man kan skrive bønner til at sætte på
opslagstavlen eller tage med hjem. Der
er lys, som man kan tænde og evt. sætte
ved foden af korsblomsten udenfor
kirken. Der er skabeloner, så man kan
skrive et gækkebrev til en, man savner.
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En besøgende er kommet det med gode forslag, at man kan lægge påskeliljer ved korsblomsten
for også på den måde at fejre påskens glade budskab.
Selv om vi kun kan være sammen hver for sig kan vi på mange forskellige måder alligevel være
nærværende i hinandens liv.
Ombygning af sognegården
Ombygningen af sognegården skrider planmæssigt
frem. I denne uge er der blev lagt nyt gulv i næsten
hele den lange fordelergang.
Tagkonstruktionen til overdækningen af tårngården
er også begyndt at tage form. Til orientering er der
her nogle billeder fra bygge processen.

Nye forsænkede lofter i hele sognegården

Nyt tag over tårngården

Nyt gulv i fordelergangen

Oplysninger fra sidste nyhedsbrev, som stadig er gældende.
Kirkelige handlinger
I denne tid er dåb, vielse og begravelse 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).
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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.
Aftenringning og bøn
På opfordring fra alle landets biskopper flyttes 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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