Viby J. d. 16. april 2020

Nyhedsbrev nr. 3 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 de første nyhedsbreve er stadig gældende og kan ses nederst i
dette brev. De tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden.
Gudstjenester
Lige nu ser det ikke ud til, at der bliver åbnet for almindelige gudstjenester foreløbig. Derfor
fortsætter vi med transmitterede gudstjenester hver søndag. Gudstjenesterne kan ses live på
www.facebook.com/fredenskirken
Søndag d. 19. april – 1. søndag efter påske – er det ved Per Thomsen.
Ved denne gudstjeneste synges nr. 249 i salmebogen: Hvad er det at møde den opstandne mester.
Kort efter gudstjenestens afslutning vil den også kunne ses på Fredenskirkens hjemmeside,
www.fredenskirken.dk. Alle vores transmitterede gudstjeneste kan i tiden fremover ses både på
Facebook og på hjemmesiden.
Gårdsang på plejehjem.
Tirsdag d. 21. april kl. 10.30 vil præst, organist og korsangere synge nogle af påskens salmer i
gården foran plejehjemmet Rosenvang. Alle er velkomne til at komme og lytte/synge med – men
naturligvis på afstand. Vi har kopierede sangark klar.
Aflysninger
Coronakrisen og ombygningen af sognegården har gjort det nødvendigt at aflyse alle
arrangementer i sognegården indtil sommerferien. Dvs. at ingen arrangementer kan afvikles i
sognegården på den her siden af sommerferien – heller ikke selv om Søre og Mette giver grønt lys
for en gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet.
Den positive historie er, at håndværkerne så har fået bedre arbejdsbertingelser, så de forventer, at
ombygningen af sognegården bliver færdig inden sommerferien.
Sct. Hans på Højen aflyses ligeledes.
Flyttede arrangementer
I forbindelse med Coronaudbruddet har vi været nødt til at udskyde nogle af de arrangementer,
som vi har haft planlagt. Vi vover at melde ud med nye datoer i august og september.
Søndag d. 23. august
Ved højmessen kl. 10 byder vi velkommen til årets konfirmander og efterfølgende er der
konfirmandforældremøde.
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Søndag d. 6. september
I forlængelse af højmessen kl. 10 bliver der fernisering på FREDENSTAPETET, der er en
broderet hyldest til Fredenskirken og ikke mindst til det arbejde, som sognets mange frivillige har
ydet igennem Fredenskirkens 60 år.
Ved samme lejlighed vil vi også indvie vores udvidede og nyrenoverede sognegård.
Lørdag d. 19. september
Konfirmationer kl. 9.30, 7.A og 11.30, 7.B.
Søndag d. 20. september
Høstgudstjeneste og fejringen af kirkens 60 års jubilæum og de 20 år, hvor vi har haft en
venskabsmenighed i Italien.
Biskop Henrik Wigh Poulsen har lovet at medvirke.
Efter gudstjenesten er der auktion over den medbragte frugt og grønt, og vi slutter med
kirkefrokost i vores nyrenoverede sognegård.
Vi håber på besøg fra Italien i forbindelse med festlighederne.
Bønne- og håbsvæg
Bønne- og håbsvæggen ved siden af hoveddøren
ind til kirken lader vi stå så længe Coronakrisen
varer.
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. Ligesom
man også er meget velkommen til at lægge
forårsblomster ved Korsblomsten.
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, ja alt går endda hurtigere end planlagt,
så håndværkerne har lovet os, at de kan blive færdig med ombygningen inden sommerferien.
Tagkonstruktionen til overdækningen af tårngården er også begyndt at tage form, og vi kan nu
ane, hvordan det kommer til at se ud.
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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. 10. maj.
Aftenringning og bøn
På opfordring fra alle landets biskopper flyttes kirkens aftenringning til kl. 17.
Biskopperne skriver bl.a. i deres opfordring:
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.
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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