Viby J. d. 20. maj 2020

Nyhedsbrev nr. 5 fra Fredenskirken!
Gudstjenester
Nu må vi igen begynde af fejre gudstjenester sammen – dog med visse restriktioner.
De første helligedage fejrer vi gudstjeneste med en kortere liturgi på ca. ½ time.
Gudstjenesterne er uden nadver, men hvis der er ønske om det, kan man ved henvendelse til en af
præsterne selvfølgelig komme til alters, hvilket kan ske umiddelbart efter en gudstjeneste eller på
en andet valgt tidspunkt.
Kommende gudstjenester – alle dage kl. 10.00:
Torsdag d. 21. maj – Kristi Himmelfarts Dag– ved Per Thomsen.
Søndag d. 24. maj – 6. søndag efter påske – ved Per Thomsen.
Søndag d. 31. maj – Pinsedag – ved Jacob Holm
Mandag d. 1. juni – Anden pinsedag – ved Jacob Holm – OBS der er ingen
friluftsgudstjeneste i Hørhaven i år.
Retningslinjer ifb. med COVID-19 – Fredenskirken, Viby
Vi følger naturligvis det retningslinjer, der er givet os, og håber vi kan hjælpe hinanden med at
følge dem.
1. Afsprit hænder i våbenhuset både ved ind- og udgang.
2. Der holdes 1 meters afstand fra ”næsetip til næsetip” mellem alle i menigheden samt
personale, når der ikke synges.
3. Tag plads med det samme, når du kommer ind i kirken:
- Ved sang skal der holdes 2 meters afstand, derfor benyttes kun hver anden stolerække
og med mindst 3 pladser imellem hver enkeltperson/hustand.
Kirketjenere og frivillige hjælper med anvisning af dette.
4. Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn.
5. Host eller nys i dit ærme.
6. Begræns fysisk kontakt.
7. Der må være 1 person pr. 4 kvm – i Fredenskirken er maksantallet dermed 78 personer.
Afstandskravet på 2 m. kan dog begrænse antallet.
8. Ved mindste symptomer på COVID-19 bør man forblive hjemme.
9. Gudstjenesten livestreames og man kan derfor stadig deltage online på Fredenskirkens
facebookside. Kameraet er hele tiden rettet mod præsten og alteret.
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.
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Åben kirke
Fredenskirken er igen åben for andagtssøgende alle hverdage kl. 9 til 16.

Nyt Kirkeblad
Kirkebladet for juni, juli og august måned er nu udkommet og kan for udensognsboende hentes i
våbenhuset.

Oversigt over planlagte arrangementer
Indtil videre håber og tror vi på at de arrangementer vi annoncerede i sidste nyhedsbrev stadig kan
gennemføres. Hertil føjer sig nogle få arrangementer, som ikke tidligere er annonceret, men som
vil blive gennemført, hvis vi får tilladelse til det.
Pinsevandring – søndag d. 31. maj kl. 6.30
Vi begynder pinsefesten med en vandring gennem skov og strand, hvor vi med korte ophold
undervejs, gennem tekster og refleksioner vil søge at opleve pinsens budskab.
Vi mødes kl. 6.20 i Stavkirken ved Moesgaard, hvor vi begynder dagen med morgensang og en
kort andagt. Herefter vandrer vi, med små ophold til sang og refleksioner, videre til Ørnereden og
Blommehaven, for til sidst at ende ved Fredenskirken kl. 9.15, hvor der venter os et morgenbord
med kaffe og rundstykker.
Vi må maksimalt være 10 personer, men der er stadig ledige pladser, så skynd jer med
tilmeldingen.
Tilmelding til Jytte Lund: jytte.kahr.lund@stofanet.dk / 4096 1518
Har du svært ved at komme til Stavkirken, så arrangerer vi fælles transport fra Fredenskirken,
ligesom vi i fællesskab efter gudstjenesten sørger for at komme til Stavkirken og hente biler, der
holder derude.
Sommercafé – onsdage i juni og juli kl. 10.00 – Første gang 10. juni
Hver onsdag formiddag i sommermånederne skaber vi et cafémiljø for alle, som har lyst til at
mødes til en kop kaffe en formiddag i ugen. Der er intet fast program for formiddagen, så man
kan selv være med til at bestemme, hvad der skal ske. Tag madpakken med, så vi sammen kan
slutte formiddagen med at spise frokost.
Kirken sørger for kaffe, te og vand.
Korenene ved Fredenskirken
Alle korene begynder igen efter ferien som annonceret i kirkebladet.
Menighedsrådsvalg – orienteringsmøde
tirsdag d. 18. august kl. 19.00.
Der er valg til menighedsrådet ved Fredenskirken
tirsdag d. 15. september. I den forbindelse afholdes
et orienteringsmøde om både valget og arbejdet i
menighedsrådet tirsdag d. 18. august.
Mødet er flyttet fra d. 9. juni.
I næste nyhedsbrev vil vi skrive lidt mere om både
orienteringsmødet, om menighedsrådets arbejde og
om selve menighedsrådsvalget. Som noget nyt i år
foregår selve menighedsrådsvalget ved et
valgmøde, hvor man kun kan stemme ved personligt fremmøde. Derfor er det vigtigt at få datoen
d. 15. september i kalenderen allerede nu.
Søndag d. 23. august
Ved højmessen kl. 10 byder vi velkommen til årets konfirmander og efterfølgende er der
konfirmandforældremøde.
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Tirsdag d. 25. august 2020
Højskolen ved Fredenskirken tager på Heldagsudflugt
Første stop er rundvisning og formiddagskaffe i Sejs-Svejbæk Kirke. Turen fortsætter ad smukke
veje til frokost i Brdr. Prices restaurant i Herning med efterfølgende besøg på Møltrup
Optagelseshjem. Her bliver der bl.a. oplæg i én af herregårdens flotte stuer, rundvisning, besøg i
madbutikken og kaffebord med hjemmebag.
Afgang fra Fredenskirken kl. 8.30 og hjemkomst samme sted kl. 18.00. Prisen er 300 kr. pr.
person. Tilmelding senest søndag d. 16. august til Niels Chr. Hansen tlf./sms: 2327 5161 eller
mail: hjorth.hansen11@gmail.com
Lørdag d. 29. aug. og lørdag d. 31. okt. kl. 9.30 - 10.15
Godmorgensang for de små og deres voksne. Syng, dans, hop og vrik weekenden i gang i kirken
sammen med dine børn eller børnebørn. Godmorgensang er for børn i alderen 0-6 år og deres
voksne. Vi synger morgensalmer, børnesange, danser og lytter til dejlig musik. Godmorgensang
er åbent for alle – også dig der ikke kan låne nogle børn, men måske har lyst til at sidde i kirken
og kigge på – og nyde al den skønne musik og sang. Efter morgensangen er der saftevand, kaffe
og the. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se jer! – hilsen Christina og Anne Lise.
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.
Onsdag d. 9. september
Håndarbejdskredsen tager på sin årlige udflugt. Flere oplysninger senere.
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 vil den medbragte frugt og grønt blive solgt, og vi slutter med kirkefrokost i
vores nyrenoverede sognegård.
Vi håber på besøg fra Italien i forbindelse med festlighederne.

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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