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Formandens
3 minutter

A

llerede nu skal vi i Fredens Sogn
til at forberede os på hvem, der
om godt 1 år kunne tænke sig at
være med i den vigtige og meget spændende opgave, det er at være medlem af Menighedsrådet. Det drejer sig om frivilligt
ulønnet arbejde i ens fritid, men som giver
een et netværk og mange gode oplevelser.
Overvej med dig selv, om ikke det skal
være. Der kommer meget mere om det
senere, men det er godt at være i god tid,
og du må gerne kontakte mig, så jeg kan
notere dig på min liste.
Nu lidt fra vort regnskab fra 2014, hvor
nogle af de særlige ting, der er foregået, er:
ansættelse af ny kirketjener. Måske læste
du hans historie i forrige nummer. Salg
af præstegården Monbergsvej 4. Menighedsrådet er reduceret til 12 medlemmer.
Vi bør være 15 medlemmer. Afsløring af
nogle vigtige vedligeholdelsesopgaver. Forberedelse af kirkekalkning og renovering af
sognehus og behov for ekstra vedligeholdelse i årets løb.
På vort Menighedsmøde i august orienteredes der om vore gøremål, og der var god
opbakning til den linje, vi agerer på her i
sognet. Dog må det bemærkes, at vi mangler nogle frivillige til konkrete opgaver,
derfor har vi nedsat et frivilligudvalg til at

Af Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand

forestå organiseringen heraf. Vigtigt er det
at nævne, at de frivillige, vi allerede har, løser gode og vigtige opgaver og tak for det.
Desværre har vi konstateret, at vort sognehus har behov for en ekstra renovering:
udover at blive malet med videre, så er
der konstateret råd i nogle af de bærende
bjælker. Det arbejder vi lige nu med at få
udbedret i tide, for det skal holde i mange
år fremover.
Kirken forventes lukket for kalkning fra 7.
september indtil første søndag i advent. I
den periode vil Sognehuset fungere som
kirke. Vi har herudover en gensidig aftale
med Vor Frelser Kirkes Menighedsråd,
om at kunne bruge deres kirke, når vort
sognehus ikke ønskes af brugerne.
Til slut vil jeg godt lige understrege, at vi
heldigvis har en fornuftig økonomi, da
det er lykkedes at komme ud af året 2014
med et overskud og så har vi provenuet
fra salget af præstegården stående, hvor
vi har udarbejdet en ønskeliste til, hvad vi
kan få for pengene, for vi kan jo ikke få alle
ønsker opfyldt, da beløbet er begrænset til
det i regnskabet nævnte provenu.
Kære menighed – GOD SOMMER.

Babysalmesang

Mormor synger

Nu har vi i Fredens Kirke haft babysalmesangshold siden september 2009, og det har
været en stor personlig fornøjelse at stå for
denne aktivitet. Antallet af deltager har i
perioden været støt stigende, og i det netop
afsluttede forårsforløb har der været 36
tilmeldte babyer.
Lige før sæsonstart stod der 8 på venteliste, og menighedsrådet besluttede, at gi’ resurser til endnu et hold. Herunder beskriver
2 af forårets deltagere deres oplevelse med
babysalmesang i Fredens Kirke.

Min datter elsker, når vi synger for
hende, så en dag satte jeg mig med min
gamle sangbog. Jeg sang alle sangene,
jeg kendte, mens Celeste legede rundt
omkring mig. Når vi kom til en sang, hun
kunne genkende, så hun op, smilte og
legede videre.
Men da vi kom til Fred hviler over
land og by, legede hun ikke videre. Hun
blev ved med at kigge forventningsfuldt
og glad på mig, indtil sangen var slut. Jeg
tænkte i starten om lyden af klokkerne,
orgelet og de mange stemmer i det store
kirkerum, ville være for overvældende
for hende, men det eneste hun blev bange
for var sæbeboblerne – det er hun dog
kommet over nu. Babysalmesang har
været en god social, musikalsk og ikke
mindst akustisk oplevelse, og så er det jo
aldrig dårligt at komme steder, hvor baby
må tromme på døbefonden og smage lidt
på knæfaldet.

Som mormor til et par tvillingedrenge på
nu 5 mdr. var jeg straks med på ideen, da
min datter spurgte mig, om jeg havde lyst
til at deltage i babysalmesang om fredagen. Jeg var netop gået ned i arbejdstid
med en ekstra ugentlig fridag.
Da vores børn var helt små, var man
allerede dengang opmærksom på at
synge for det voksende barn i mors mave
og “udsætte det” for klassisk musik, hvis
det var det, man holdt af. Jeg glemmer
aldrig, da jeg i 7. måned hørte Handels
Messias i Domkirken i København. Da
mandskoret satte i, føltes det, som om
min lille søn, – tvillingernes morbror,
slog en kolbøtte.
Siden har diverse videnskabelige
undersøgelser vist, at musik har en
grundlæggende betydning for et barns
udvikling. Jeg er sikker på, at baby elsker
mors (og fars) stemme og sang uanset
den musikalske kvalitet. Som deltager i
babysalmesang i Fredens Kirke er der flere
ting, der slår mig:
– Den fantastiske mangfoldighed når
man oplever 11 forskellige babyer fra 3
mdrs. alderen og op til 1 år. De er ganske
enkelt vidunderlige at opleve, når Helle
lader sæbeboblerne falde ned over dem
ledsaget af skøn musik. Eller når de følger
Helles bevægelser til musik med den flotte
store farverige vifte. Eller opleve sine små
børnebørn vågne til lyden af orgelmusik i
et spændende kirkerum. For mig er det en
dobbelt glæde at se min egen datter som
mor, og egentlig undrer jeg mig over, at
man først i de senere år har “fundet på”
babysalmesang. Det føles så rigtigt og i
tråd med Jesu ord om at lade de små børn
komme til ham.

Louise Jessen, vuggestuepædagog
og mor til Celeste på 8 mdr.

M.v.h. Liselotte
(Sarahs mor, Mika og Silas’ mormor).

Louise og Celeste
synger

KOM OG VÆR MED

Babysalmesang
Mandage og tirsdage
kl. 10.00-11.00
fra d. 21. september 2015
til d. 30. november 2015
Babysalmesang er en sjov og utraditionel måde at bruge kirkerummet
og udvide sit sang- og salmekundskab på, og samtidig være sammen
med sit barn og andre forældre. Vi
vil hver gang synge salmer, danse og
bruge fagter…
Tilmelding og flere oplysninger:
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Helle Erland Nissen
tlf. 21 15 48 78 eller
mail: smh@fredens-kirke.dk
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Tillykke til årets
konfirmander

Konfirmation 2016
Indskrivning til konfirmandforberedelse og konfirmation
Går du i 7. klasse efter sommerferien?
Bor du i Fredens sogn og/ eller går du på
Risingskolen eller Sct. Hans Skole? Vil du
gerne konfirmeres i Fredens Kirke i foråret
2016? Hvis ja, så er det tid for konfirmandindskrivning.
Konfirmationerne foregår
i Fredens Kirke:
St. Bededag, fredag, den 22. april 2016
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6. x:
Karin Jeldtoft Jensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7. j:
Karin Jeldtoft Jensen
Lørdag, den 23. april 2016:
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6. y:
Dinna Jørgensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7. b:
Dinna Jørgensen
Søndag, den 24. april 2016:
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6. z:
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Christian Raun Larsen
Kl. 11.30 Risingskolen 7. a:
Christian Raun Larsen
Indskrivningen foregår tirsdag, den 16.
juni klokken 16.00 – 18.00 og onsdag,
den 17. juni, klokken 18.00 – 20.00
Er det Dinna Jørgensen eller Christian Raun
Larsen, der har fornøjelsen af at blive din
præst, så foregår indskrivningen i Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej 162,
hvor også undervisningen finder sted.
Er Karin Jeldtoft Jensen din præst, så
foregår indskrivningen og undervisningen
i konfirmandkælderen på Monbergsvej 40.
Undervisningen begynder i starten af
september
Med venlig hilsen og på gensyn
Christian Raun Larsen, Dinna Jørgensen
og Karin Jeldtoft Jensen

I Storebededagsferien stod Fredens
Kirke i festens tegn. Alle tre dage,
var flagene hejst ude langs Skibhusvej, og kirken var fyldt med
flot musik og sang, levende ord,
spændte konfirmander og stolte
familier.
Ved gudstjenesterne fik I konfirmander, Guds velsignelse med ud i
foråret og med ud i livet. For ligesom Gud sagde ja til jer, da I blev
døbt, og Han lovede at være hos
jer, sådan gentager Gud sit løfte ved
konfirmationen: “Jeg er stadig hos
jer og følger jer hver eneste dag”.
Og I skal vide, at kirken er jeres.
Her må I kigge ind, så tit I har lyst:
Lyst til at sidde fredeligt med jer
selv og samle kræfter til en travl og
måske udfordrende hverdag, lyst til
at synge, lyst til at høre nyt om Gud
gennem prædikenen og teksterne
fra Bibelen eller lyst til at få en snak
med jeres præst om stort og småt. I
er altid velkomne i Fredens kirke.
Fra os skal der lyde et meget stort
tillykke og tak for de måneder, hvor
vi har haft jer til konfirmandforberedelse. Vi glæder os til at se jer
igen enten i kirken eller rundt om
i sognet.
Kærlig hilsen fra præsterne
ved Fredens Kirke
Christian Raun Larsen, Dinna
Jørgensen og Karin Jeltoft Jensen

Konfirmationsdatoer i Fredens Kirke
Bemærk, at til og med foråret 2018 går Sct Hans skoles 7. klasses
elever til præst – og konfirmeres sammen – med deres (fra indskoling og mellemtrin) forhenværende klasse.

2016

St. Bededag, fredag 22/4
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6. x: Karin Jeldtoft Jensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7. j: Karin Jeldtoft Jensen
Sammen med 7.j bliver der muligvis konfirmeret børn fra den
“gamle” c-klasse, hvis det ikke er muligt for familierne at ændre
konfirmationsdatoen. Klasserne er blevet lagt sammen.
Lørdag den 23/4:
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6. y: Dinna Jørgensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7.b: Dinna Jørgensen
Søndag den 24/4
Kl. 9.30 Sct. Hans skoles forhenværende 6.z: Christian Raun Larsen
Kl. 11.30 Risingskolen 7.a: Christian Raun Larsen

Søndag, den 29. april
Kl. 10.00 Sct. Hans Skoles forhenværende 6.y: Christian Raun Larsen

2019

Fra efteråret 2018 og fremefter går Sct. Hans Skoles børn til præst
og konfirmeres sammen med den linjeklasse, de har valgt. St. bededag vil herefter være fast konfirmationsdag for Sct. Hans klasserne.
Tidspunktet på selve dagen går på skift mellem de tre linjeklasser:
St. Bededag, 17. maj 2019
Sct Hans skoles 7. klasser
kl. 9.00 (International linje)
kl. 11.00 (Sportslinjen)
Kl. 13.00 (Innovationslinjen)
Lørdag den 18. maj
Risingskolen: kl. 9.00 7a og 11.00 7b 13.00 7J

2017

St. Bededag, fredag den 12. maj
Kl. 9.30 Risingskolen 7. a og c: Christian Raun Larsen
Kl. 11.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6. y: Christian Raun Larsen
Lørdag, den 13. maj
Kl. 9.30 Risingskolen 7. b: Karin Jeldtoft Jensen
Kl. 11.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6. z: Karin Jeldtoft Jensen

Fredens kirke lukkes
tre måneder i efteråret

Søndag, den 14. maj
Kl. 10.00 Sct. Hans Skoles forhenværende 6. x: Dinna Jørgensen

Da Fredens kirke i alle tider gerne skal bevare sit fine lyse
kirkerum, skal man foretage kalkning ca. hvert 20. år. Det
er nu igen tiden. Arbejdet påbegyndes i begyndelsen af
september, kirkerummet lukker for kirkelige handlinger
den 7. september og åbnes igen første søndag i advent. I
denne periode vil gudstjenester og kirkelige handlinger
(dåb, vielser og bisættelser mm.) blive afholdt i Sognehusets store sal eller i Vor Frelsers Kirke.

2018

St. Bededag, fredag den 27. april
Kl. 9.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6. z: Dinna Jørgensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7.b: Dinna Jørgensen
Lørdag, den 28. april
Kl. 9.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6. x: Karin Jeldtoft Jensen
Kl. 11.30 Risingskolen 7.a: Karin Jeldtoft Jensen

Menighedsrådet
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Koncerter i Fredens Kirke
Torsdag d. 21. maj kl. 16.30
har vi koncert med skolekorene fra Risinge og Sct. Hans skoler,
som i fællesskab synger et dejligt program om foråret. Orgelet og
klaveret akkompagnerer, og korene ledes af hhv. Camilla Axelsen og
Torstein Danielsen. Ved orgelet sidder Claus Wilson. Sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen indleder koncerten, som tager ca. en halv time.

Torsdag d. 28. maj kl. 19.30
har vi koncert med Alsobate, Skibhuskvarterets lokale rytmiske
kor, som ledes af Torstein Danielsen. De har specialiseret sig i rytmisk musik uden instrumenter til. Koncerten varer en time, derefter går vi i Sognehuset og nyder et glas rødvin. Vi slutter aftenen
i kirken, og I er velkomne til selv at vælge, hvor længe I vil være
med. I kirken afslutter sognepræst Christian Raun Larsen aftenen.
6

Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30
er det Carl Nielsens 150 års fødselsdag, og korene Cantilena og
Fynsk Fuga synger under ledelse af Claus Ladekjær Wilson, kirkens
organist. Det bliver til et genhør med “The Creation”, der bliver
danske sange – og også en del af Carl Nielsen i John Høybyes fine
arrangementer. Koncerten varer en time, så går vi i Sognehuset og
nyder rødvin, og slutter aftenen af i kirken sammen med sognepræst
Christian Raun Larsen.

KOM OG STØT

Støttekoncert i Fredens Kirke
Fredag, den 21. august 2015 kl. 19.00 kan
du opleve gospelkorene Nardus og Emmaus
og gæstesolist Jakob Sveistrup – til fordel
for Scleroseforeningen NORDFYN. Korene
ledes af dirigent Mette Risager.
Koncerten er arrangeret som et samarbejde
mellem Metodistkirken Odense og

Scleroseforeningen NORDFYN. Idéen til
koncerten er kommet fra Ellen, som er
mor til Martin, der bor i Odense og fik
konstateret sclerose i 2014.
Vi håber, at mange vil komme til koncerten
og gøre en forskel gennem deres bidrag via
koncert-billetten og/eller donationer.

Køb billetten på hjemmesiden
www.kyssclerosefarvelmedgospel.dk.
Entre: 125,00 kr.
Hvis du eller din arbejdsplads ønsker
at bidrage yderligere så ring venligst til
koncert- arrangør Yvonne Brandt på
tlf. 40 18 19 64 og hør om mulighederne.

Sensommerkoncerter og fællessang i august og september
Torsdag d. 13. august, d. 27. august og d.
3. september har vi sensommerkoncerter
kl. 17.30 i Sognehuset. Fællessangene
bliver af Carl Nielsens store sangskat,
organist Claus Wilson fortæller om Carl
Nielsen med udgangspunkt i Jørgen I.
Jensens fine og store bog, som genudgives
i Carl Nielsens 150 års fødselsår. Musikken
relaterer til Carl Nielsen. Noget er skrevet

af ham selv, noget er skrevet i tiden, hvor
han levede. Sensommerkoncerterne
perspektiverer komponistens både folkelige
og kunstneriske sider.
Ved den første koncert medvirker
organistens kæreste, fløjtenist Christina
Enig. Ved den næste medvirker
organistassistent Anne Mette Stæhr, og

de to organister spiller uddrag af Brahms
ungarske danse for 4-hændigt klaver.
Ved den sidste koncert medvirker Tessa
Kiilsholm, som er en af Fredens kirkes to
hverdagssangere. Man kan læse mere om
koncerterne på kirkens hjemmeside under
aktiviteter. Man er velkommen til at tage
lidt mad med, vi giver vin og saftevand!
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SAMMEN ER DET SJOVERE

Aftensang – ord, toner og eftertanke
Onsdag den 24. juni kl. 17.00
Onsdag den 26. august kl. 17.00
Det foregår forrest i kirken omkring
klaver og højskolesangbog
				Christian Raun Larsen

Bliv besøgsven
Har du har en time om ugen,
kan du gøre en forskel i et
andet menneskes liv?
Så meld dig hos besøgsvennerne ved
Fredens Kirke. Vi besøger ældre og
ensomme i Skibhuskvarteret. Vores
korps består i øjeblikket af 15 personer, men vi vil meget gerne være
nogle flere. Så har du ekstra overskud
af tid og lyst til at hjælpe ensomme
mennesker, hører vi gerne fra dig.
Det er også besøgsvennerne, der
laver mandagscafé i sognehuset hver
mandag, så skulle man have lyst til at
hjælpe til her, er man velkommen
til det også.
Vil du gerne vide mere så kontakt
Kirke- og kulturmedarbejder
Helle Erland Nissen
Tlf. 21 15 48 78
Mail: smh@fredens-kirke.dk
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Familiegudstjeneste
3. juni kl. 17.30
“Verdens skabelse” genopføres med
deltagelse af kirke- og kulturmedarbejder Helle E. Nissen, organist Claus
L. Wilson og Dinna Jørgensen. Efter
gudstjeneste serveres aftensmad. Alle
er velkomne, og det er gratis at deltage.

Legestue
Legestuen er åben året rundt, undtagen i
skoleferier. Sommerferie juli og august.
Legestuen er et tilbud til alle børn
fra 0 til 6 år sammen med forældre,
bedsteforældre eller barnepige m/k og
har åbent mandag, onsdag og fredag.
Mandag er uden personale. Tidspunktet alle dage: 9.30 til 12.00.

12. august kl. 17.30
Hvis vejret er med os, holder vi gudstjeneste på plænen bag ved kirken. Emnet
er høst og efterår. Efter gudstjenesten
serveres aftensmad. Alle er velkomne,
og det koster ikke noget at være med.
Dinna Jørgensen, sognepræst

Det koster 10 kr. pr. gang. Pengene går
til turarrangementer, entreer etc. Vi
begynder med at synge ved 10-tiden og
synger farvelsang ca. 11.30, hvorefter
vi hjælpes ad med at rydde op. Jeg
laver kaffe og te til hver gang, undtagen
mandag. De fleste børn nyder at spise
deres madpakke i legestuen. Der er ingen tilmelding til legestuen, men mød
op mandag onsdag og fredag. Program
for sæsonen forefindes på kirkens
hjemmeside www.fredens-kirke.dk
Kirke-og kulturmedarbejder
Helle Erland Nissen
Tlf. 21 15 48 78
smh@fredens-kirke.dk

Friluftgudstjeneste

Sankt Hans fest, tirsdag den 23. juni
Traditionen tro er Fredens sogns menighedsråd arrangører af den store
Sankt Hans fest i anlægget på Skibhusvej overfor Fredens Kirke

B

andet “Just Like Rain”, som vi jo
kender rigtigt godt fra tidligere år,
spiller glade hits fra kl. 19.30.

Kl. 19.00 varmer bandet, “GreenBand”, op.
GreenBand spiller egne kompositioner i
genren: Rock, folk, punk og en smule pop.
Bandets fem medlemmer er bl.a. forældre
på Lilleskolen i Odense, og dels arbejder/
har arbejdet på Sct. Hans Skole.
Festen giver en fin mulighed for at møde
familien, vennerne, kirken og naboerne
i den lyse sommeraften. I kan invitere
hinanden på en kop kaffe, en god slikpose,

kage eller en øl, for boderne er åbne fra
klokken 19 til 21.30.
Fredens kirkes Sankt Hans aften er en stor
og fredelig fest for alle generationer. Børnene kan lege og bage snobrød, mens far og
mor får sig en lille dans, og mormor og bedstefar møder gode bekendte fra kvarteret.
Klokken ca. 20.30 tænder vi bålet og synger midsommervisen.
Vi ses til midsommer
På menighedsrådets vegne
Karin Jeldtoft Jensen
Præst ved Fredens Kirke

Program for Pensionistklubben
Torsdag den 20. august kl. 14.30
En børnehjemspiges fortælling. Forfatter Else Langsted vil fortælle om sin
barndom før, under og efter sit ophold
på børnehjem.
Torsdag den 10. september
Udflugt
Torsdag den 16. oktober kl. 14.30
Livet i en rumænsk landsby. Bodil og
Randi viser billeder og fortæller om

et projekt. Støttet af Dansk Missionsforbund.
Torsdag den 19. november kl. 14.30
Vi får besøg af Karen Simonsen, som
fortæller om Hvidsten Gruppen.
Torsdag den 10. december kl. 14.30
Juleafslutning med kort gudstjeneste
i kirken, derefter underholdning af
Egebæk Børnehave og oplæsning ved
Christian Raun Larsen.

Kirkerne i Odense holder traditionen tro fælles friluftgudstjeneste 2.
pinsedag, og derfor rykkes gudstjenesten denne dag til Eventyrhaven,
bag domkirken, kl. 10.30.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas
champagne og et stykke kransekage.
Medbring evt. tæppe eller klapstol.
Arrangeret af Skt. Knud, Vor Frue,
Ansgar, Hans Tausen, Thomas
Kingo, Vollsmose, Munkebjerg og
Fredens kirker.

Menighedsmøde
Efter gudstjenesten – SØNDAG den
30. august 2015. – afholdes menighedsmøde (generalforsamling) med
følgende indhold.
1. Siden sidst.
2. Hovedtal fra regnskab 2014 - 2015.
3. Kirkekalkning.
4. Planer for fremtiden.
5. Eventuelt.
Der vil være frokostbuffet under
eller umiddelbart efter mødet. Kom
og deltag i debatten om at gøre
arbejdet så godt som muligt for hele
menigheden.
Med venlig hilsen
Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand
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Hvordan skal jeg forholde mig ved:

Faderskab, dåb, navneændring,
vielse og dødsfald
Faderskab: Anmeldelse af faderskab,
omsorgs- og ansvarserklæring, som giver
fælles forældremyndighed foretages på
www.borger.dk via NemID, senest 14
dage efter barnets fødsel, da der ellers vil
blive rejst faderskabssag gennem Statsforvaltningen.
Navngivelse:
Foretages på www.borger.dk ved hjælp af
NemID inden barnet er fyldt 6 måneder.
Navngivelse ved dåb skal ligeledes ske inden barnet er fyldt 6 måneder. Dato for dåb
aftales ved henvendelse til kirkekontoret.
Navneændring:
Foretages mod gebyr på www.borger.dk
ved hjælp af NemID
Vielse:
Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Borgerservice i bopælskommunen
kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest,
der afleveres på kirkekontoret.
Der aftales samtale med den præst, der
skal forrette vielsen. Navneændring i
forbindelse med vielse er gebyrfrit, når der
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opnås et vist navnefællesskab og foretages
på www.borger.dk ved hjælp af NemID
Attester:
Kan rekvireres på www.borger.dk ved
hjælp af NemID
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet
via www.borger.dk ved hjælp af NemID
senest to dage efter dødsfaldet. Hvis man
gør brug af en begravelesesforretning, kan
bedemanden være behjælpelig. Kirkekontoret bistår gerne ved anmeldelse af
dødsfald. Derefter kontaktes en præst for
aftale af kirkelig handling.
Samtale, sygebesøg m.v.:
Der rettes henvendelse til præsten
Kirkekontoret er i øvrigt behjælpelig ved
tvivlsspørgsmål.
Kirkegårdskontoret:
Fredens Kirkegård er kommunal. Der kan
rettes henvendelse til Odense Kommunes
Kirkegårdskontor, Falen 40, 5000 Odense C.
Telefon 65 51 27 43.			
n

Kirkekaffe
Som regel serveres der kirkekaffe efter hver søndagsgudstjeneste i Fredens Kirke. Kaffen
vil som oftest være sat frem på
et rullebord under orglet.
Menighedsrådet

AUGUST

JULI

Man

1 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Ons

1

Lør

1

Tir

2

Tor

2

Søn

2 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 9. s. e. trinitatis

Ons

3 17.30 - 19.00 Familiegudstjeneste

Fre

3

Man

3

Tor

4

Lør

4

Tir

4

Fre

5

Søn

5 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 5. s. e. trinitatis

Ons

5

Lør

6 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Man

6

Tor

6

Søn

7 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 1. s. e. trinitatis

Tir

7

Fre

7

Man

8 15.00 - 16.00 Sankt Hans Parken

Ons

8

Lør

8

Tir

9 19.30 - 21.30 Koncert

Tor

9

Søn

9 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 10. s. e. trinitatis

Ons 10

Fre

10

Man 10

Tor

11

Lør

11

Tir

Fre

12

Søn 12 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 6. s. e. trinitatis

Ons 12 17.30 - 19.00 Familiegudstjeneste

Lør

13

Man 13

Tor

13 17.30 - 18.30 Koncert

Søn 14 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 2. s. e. trinitatis

Tir

14

Fre

14

Man 15

Ons 15

Lør

15

Tir

16 16.00 - 18.00 Konfirmandindskrivning

Tor

16

Søn 16 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 11. s. e. trinitatis

Ons 17 18.00 - 20.00 Konfirmandindskrivning

Fre

17

Man 17 15.00 - 16.00 Sankt Hans Parken

Tor

18 18.00 - 20.00 Menighedsrådsmøde

Lør

18

Tir

Fre

19

Søn 19 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 7. s. e. trinitatis

Ons 19

Lør

20

Man 20

Tor

20 14.30 - 16.00 Pensionistklubben

Søn 21 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 3. s. e. trinitatis

Tir

21

Fre

21 19.00 - 21.00 Koncert

Man 22

Ons 22

Lør

22

Tir

Tor

23

Søn 23 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 12. s. e. trinitatis

Ons 24 17.00 - 18.00 Aftensang

Fre

24

Man 24

Tor

25

Lør

25

Tir

Fre

26

Søn 26 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 8. s. e. trinitatis

Ons 26 17.30 - 20.00 Menighedsrådsmøde

Lør

27 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Man 27

Tor

27

Søn 28 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 4. s. e. trinitatis

Tir

28

Fre

28 19.00 - 22.00 Open by Night

Man 29

Ons 29

Lør

29 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

Tor

Søn 30

23 19.00 - 21.30 Sankt Hans fest

30

30
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OVERSIGTSKALENDER

JUNI

18

25

14.00 - 15.00 Demensgudstjeneste
17.30 - 18.30 Koncert

10.00 - 11.00 Gudstjeneste 13. s. e. trinitatis
11.00 - 13.00 Menighedsmøde

Man 31
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Gudstjenester
JUNI

JULI

3. Familiegudstjeneste
17.30: Dinna Jørgensen

5. 5. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen

7. 1. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen

12. 6. søndag efter trinitatis
10.00: Christian R. Larsen

14. 2. søndag efter trinitatis
10.00: Christian R. Larsen

19. 7. søndag efter trinitatis
10.00: Karin J. Jensen

21. 3. søndag efter trinitatis
10.00: Karin J. Jensen

26. 8. søndag efter trinitatis
10.00: Karin J. Jensen

27. Dåbsgudstjeneste
10.00: Karin J. Jensen

AUGUST

28. 4. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen

2. 9. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen
9. 10. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen
12. Udendørs familiegudstjeneste
17.30: Dinna Jørgensen
16. 11. søndag efter trinitatis
10.00: Christian R. Larsen

23. 12. søndag efter trinitatis
10.00: Karin J. Jensen
29. Dåbsgudstjeneste
10.00: Dinna Jørgensen
30. 13. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen
Menighedsmøde
SEPTEMBER
6. 14. søndag efter trinitatis
10.00: Christian R. Larsen
8. Konfirmandgudstjeneste
19.00: Karin J. Jensen
10. Konfirmandgudstjeneste
19.00: Christian R. Larsen
13. 15. søndag efter trinitatis
10.00: Dinna Jørgensen
15. Konfirmandgudstjeneste
19.00: Dinna Jørgensen
20. 16. søndag efter trinitatis
10.00: Karin J. Jensen
26. Dåbsgudstjeneste
10.00: Christian R. Larsen

Kirkebil
Man kan få kirkebil til gudstjenesterne. Ring til
Kirkekontoret på tlf. 66 12 87 01 senest om fredagen,
så bestiller vi en kirkebil.

27. 17. søndag efter trinitatis
10.00: Christian R. Larsen

