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BARNETRO
Af sognepræst Lotte Boas

Det var højsommer, da vi fik vores første barn. Det er jo
længe siden nu, men der er stadig ting fra den tid, jeg husker
tydeligt. Jeg husker en tur med barnet i barnevogn. Jeg gik
langs havnen. Nogle unge på knallert kom kørende tæt forbi,
og for mit indre blik så jeg, hvad der ville ske, hvis barnevognen
røg i havnen.
Barnet var ikke mere end tre dage gammelt, og det var første
gang, det gik op for mig, at dette lille menneske elskede jeg
højere, end jeg nogensinde havde elsket nogen. Det gik op for
mig, at skete der noget, skulle jeg ofre mig for at passe på det
her lille barn.
Der er ikke noget usædvanligt ved hverken den kærlighed eller
den offervilje. Alle forældre kender den. Det er sådan, man
elsker sit barn.
Imens jeg var gravid, sagde min mor en dag: ”Når du får et barn,
sker det største, der nogensinde kommer til at ske i dit liv”.
Senere læste jeg Johannes Møllehave, der skrev om, hvor
hårdt det var med den manglende nattesøvn, og om hvor
meget man var ude af sig selv. Men han skrev også om den
lille, varme, tillidsfulde krop, der krøb tæt ind til én for at
finde tryghed, og de små, runde barnearme, der viklede sig
omkring ens hals. Han skrev om, hvor stort et under det er.
I foråret fejrer vi den dag, der hedder Mariæ bebudelsesdag.
Det er den dag, vi fejrer, at Gud sendte sin engel Gabriel til
Maria for at bebude hende, at hun skulle føde Guds søn.
Maria skulle blive mor.
Gud blev far.
Det gør alligevel noget ved en. Det gjorde også noget ved Gud.
Også Gud kender dette lykkelige chok over, hvor stor kærligheden er.
Evangeliet om Guds søn, der kom til verden, er ikke fyldt med
glimmer.
Faktisk snarere det modsatte.
For Gud gjorde sig til ét med denne verdens ensomme og udstødte, da hans søn kom til verden i en stald og blev lagt i en
krybbe. End ikke kludene han blev svøbt i, og halmen han blev
lagt i, var hans eget.
Det var nok ikke sådan, Maria havde drømt om, hendes første
barn skulle fødes. Jeg tror bestemt, hun havde drømt om, at

alt skulle være omgærdet af tryghed og kærlighed. Men livet
ramlede sammen om Maria.
Selv om alt var alt andet end glimmer og tryghed, gjorde Maria
det, der har fået hende til at stå som et menneske, vi andre kan
lære af: Hun sagde tak.
Tak fordi hun måtte være Herrens tjenerinde.
Evangeliet fortæller os, at uanset hvad der sker, og uanset
hvor mange eller hvor få resurser vi kan grave frem af vores
indre, så er vi sat ind i en sammenhæng, som bærer os,
når alle de sammenhænge, vi kender til, falder fra hinanden.
Da Kristus kom til verden, blev Gud far.
Også vi er Guds børn.
Så kan det jo godt være, nogle tænker, at det lyder godt nok
barnligt, at det at tro på Gud ikke skulle være andet end at have
tillid til, at Gud passer på en. Nogle tænker, at vi vel er moderne
mennesker, der bør forholde os voksent til kristendommen.
Jeg har spekuleret noget over, hvad voksentro er, og jeg tror,
det vistnok er noget med, at for det moderne menneske hand
ler det om, at kristendommen ikke må kollidere med en nutidig
verdensforståelse.
Men jeg tror ikke, den moderne tilværelsesforståelse kan
tilbyde os den uudgrundelige og dybe trøst, der ligger i at
finde sin tryghed og tillid i, at Gud passer på os.
Jeg holder mig til min barnetro.

Mandag 

kl. 19.00 - 20.20

Søndag d. 19. april

kl. 16.00

GOSPELKOR

FORÅRSKONCERT

Kom og syng med i Fredens Kirkes
gospelkor.
Det er hyggeligt, sjovt og ganske gra
tis. Koret ledes af kirke- og kulturmed
arbejder Eik Skibdal Schwarz
Koret er for alle, og det er bestemt ikke
en forudsætning at kunne læse noder.
Bare du har lysten til at synge og skabe
noget fantastisk i fællesskab med en
masse andre sangglade mennesker.
Du skal være indstillet på at tage ud og
optræde med koret til forskellige arran
gementer - både i Fredens Kirke og uden
for kirken.
Der er gospelkor hver mandag på nær
følgende datoer: 30/3, 18/5 og
1/6. Sidste gang er mandag d. 8/6.

med ”Tune – In” i Fredens Kirke
Grænseløs folkelig musik.
Nej, vi spiller ikke musik for stort orkester.
Men vi leger med stor musik. Fire mand
med forskellige instrumenter. En violin
der stryges af Niels Bystrup, en bas
der slås an af Jan Brun, en harmonika,
der trækkes af Lars Svendsen (der også
synger) og en klarinet, der blæses af
Niels Otto Jessen.
Instrumenterne giver nogle spændende
muligheder. Det samme gør musikerne.
For vi kommer fra vidt forskellige ver-

dener – alt fra korsang, klassisk, jazz,
nordisk og slavisk folkemusik m.m.
Sammen har vi de sidste år arbejdet
med folkemusik fra forskellige dele af
verden, egne kompositioner, klassikere
fra jazzens univers, Beatles m.m.
Vi glæder os til forårsstemningen søndag eftermiddag i Fredens Kirke, når
lyset igen er rigtigt på vej.
Gratis entré.

Tilmelding til Eik Skibdal Schwarz på
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

SOGNEVANDRINGER
I år har vi i Fredens Sogn fem ”sogne
vandringer”, dvs. vandringer rundt i sog
net på ca. 3 km.
Der er to vandringer i foråret
d. 2. april og 14. maj,
og to i eftersommeren
d. 3. september og 1. oktober
Derudover har vi som noget nyt også
planlagt en ”adventsvandring” i lokalområdet, nemlig torsdag d. 3. december.
Vandringerne indledes med en kort an
dagt i Fredens Kirke kl. 17.00, og ca.
17.30 bevæger vi os afsted.
Dagen rundes af med kaffe og boller i
præstegården – i december dog æble
skiver.
Alle er velkomne!
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020

Har du lyst til at være en del af Fredens Sogns menighedsråd eller ønsker at øve
indflydelse på sammensætningen af det kommende menighedsråd for de næste 4 år?
Så er det vigtigt, at du møder op i Sognehuset følgende to datoer:

Tirsdag d. 12. maj

kl. 19.00

Offentligt orienteringsmøde
hvor menighedsrådet bl.a. vil orientere
om arbejdet i den forløbne funk
tions
periode og kommende opgaver.
De forskellige udvalg vil fortælle om deres arbejde i menighedsrådet, der vil blive fortalt om datoer, regler for valgfor
samlingen og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet senere
på året.

Tirsdag d. 15. september

kl. 19.00

Valgforsamling
hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der
er mulighed for debat, og der gennem
føres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstem
ningen afgør, hvem der er valgt til me
nighedsrådet. Loven gør det muligt, at
der eventuelt efterfølgende udløses et
afstemningsvalg ved, at der indleveres
en liste med kandidater og stillere.

De to møder afholdes i henhold til den nye lov om valg til menighedsråd, som
trådte i kraft den 1. januar i år. Lovændringen indebærer bl.a., at medlemmer af
menighedsrådet ved menighedsrådsvalget i år vælges på en valgforsamling.
På Valgudvalgets vegne
Karin Sørensen, valgformand
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FOREDRAGSRÆKKEN 2019/2020

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn og afholdes i Fredens Sognehus/Kirke. Entré pr. foredrag: 75 kr.
Tilmelding via AOF Center Fyn: tlf.: 6221 7373, e-mail: aftenskole@aofcenterfyn.dk, aofcenterfyn.dk
Man har også mulighed for at købe billet med kontanter eller via mobilepay ved indgangen.

Onsdag d. 18. marts 

kl. 19.00

Sæsonens sidste foredrag: Doris Ottesen: ”Selma Lagerlöf – en sagadronning”
Doris Ottesen er cand.theol. og exam. art i
litteratur og var sognepræst i en række
år, men har siden 1988 været beskæf
tiget med undervisning og foredragsvirk
somhed.
Doris er kendt over hele landet som
genfortæller af de store klassiske ro
maner og er forfatter til en række bøger
om litteratur, kristendom og kunst.
I dette foredrag fortæller hun om Selma

Lagerlöf - en stærk og betagende kvindeskæbne fra det gamle Sverige.
Selma Lagerlöf er en af de største fortællere i Norden, og som den første kvindelige forfatter modtog hun Nobelprisen
i litteratur i 1909.
Blandt hendes betydeligste værker kan
nævnes: ”Gösta Berlings Saga”, ”Jeru
salem”, ”Nils Holgersens forun
der
lige
rejse gennem Sverige”, ”Kejseren af Portugalien” samt ”Kristuslegender”.

Udsendelse med Forsvaret
I Det Danske Forsvar udsender man
præster sammen med vores soldater,
når Danmark deltager i internationale
konflikter.

Udover at flyve redningstjeneste kan
helikopterne også løse andre opgaver
både som lægehelikopter og troppe
transporthelikopter i en krigszone.

des sammen med dem. Vi skal være
på basen Gao, der ligger i det nordlige
Mali. Jeg skal være derude fra marts
til juni.

De præster, der udsendes, er sogne
præster rundt omkring i Danmark, som
samtidig er tilknyttet Forsvaret. Vi er
tilknyttet hver vores enhed og deltager
i enhedens træning, udvikling og liv.

Folketinget har vedtaget at sende et
helikopterbidrag til Mali. I Mali er der en
voksende ustabilitet, fordi fundamenta
listiske grupperinger med rod i Taliban
er ved at få fodfæste her.

Når vi kommer hjem, får jeg lov at holde
ferie. Fra midten af juli er det hverdag
igen – forhåbentlig en ligeså rolig og
god hverdag med et godt og levende
engagement i vores kirke som nu.

Jeg er tilknyttet Flyvevåbnets Helicopter Wing. I Svendborg er Forsvarets
redningshelikopter EH 101 nok den mest
kendte, for man ser den fra tid til anden, når der er opgaver i Svendborgsund.

Danmark håber, at vi sammen med den
internationale koalition kan dæmme op
for uroen i området og skabe stabilitet
for befolkningen.

Jeg ønsker jer alle et godt forår og
glæder mig til at vende tilbage til gode
dage i kirken.

Da det jo er min enhed, skal jeg udsen

Sognepræst Lotte Boas

VIKAR FOR LOTTE BOAS

Da dette kirkeblad gik i trykken, var der endnu ikke fundet
en vikar for Lotte Boas i udsendelsesperioden.
Derfor står der N.N. i sognekalenderens prædikantliste
på de søndage, hvor vi håber at høre den kommende faste
vikar.
For yderligere oplysninger om vikaren, indsættelsesgudstjeneste og eventuelle ændringer i den forbindelse,
opfordres I derfor til at følge med på kirkens hjemmeside
og i dagspressen.
På vegne af Menighedsrådet
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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SOGNEKALENDER
MARTS
8. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
Højmesse v/L.P.W.K.
8. marts kl. 11.00
Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp (se omtale)
10. marts kl. 14.00
Tirsdagstræf med Mette Dolberg
”Mit møde med Sønderjylland og Als”
15. marts kl. 10.00
3. s. i fasten
Højmesse v/L.P.W.K.
18. marts kl. 19.00
Foredrag med Doris Ottesen
om Selma Lagerlöf
19. marts kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
22. marts kl. 10.00
Midfaste
Højmesse v/N.N.
26. marts kl. 17. 00
Børnegudstjeneste
Fællesspisning i sognehuset
(se omtale)
29. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Højmesse v/L.P.W.K.

31. marts kl. 10.00
Påskegudstjeneste for de mindste.

19. april kl. 10.00
1. s. e. Påske
Højmesse v/L.P.W.K.

APRIL

19. april kl. 16.00
Forårskoncert med ”Tune – In”
(Se omtale)

2. april kl. 17.00
Aftenandagt og sognevandring
v./L.P.W.K.
(Se omtale)

23. april kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

5. april kl. 10.00
Palmesøndag
Højmesse v/ N.N.

26. april kl. 10.00
2. s. e. Påske
Højmesse v/N.N.

9. april kl. 17.30
Fernisering på udstilling
med Liselotte Gjersen

28. april kl. 8.15
Sogneudflugt til Vadehavet og Ribe
(Se omtale)

9. april kl. 18.00
Fællesspisning i sognehuset
(Se omtale)
9. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Altergangsgudstjeneste v/L.P.W.K.
10. april kl. 10.00
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste v/L.P.W.K.
12. april kl. 10.00
Påskedag
Højmesse v/L.P.W.K.
13. april kl. 10.00
2. Påskedag
Højmesse v/N.N.

MAJ
3. maj kl. 10.00
3. s. e. Påske
Højmesse v/L.P.W.K.
5. maj kl. 9.00
75-året for Danmarks befrielse
Morgenandagt v./ L.P.W.K.
(Se omtale)
8. maj kl. 19.00
Bededag
Højmesse v/N.N.
10. maj kl. 10.00
4. s. e. Påske
Højmesse v/N.N.

Tirsdag d. 10. marts

kl. 14.00

TIRSDAGSTRÆF

Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord i Sognehuset i tidsrummet
kl. 14 – 16. Kaffe og brød for 25 kr. som går til Fredens Kirkes menighedspleje

Mit møde med Sønderjylland og Als
v. Mette Dolberg
Mette Dolberg, som indtil 2014 var
præst i Fredens Kirke, kommer d. 10.
marts på besøg og fortæller om sit
videre liv. Hun har kaldt sin fortælling:
”Mit møde med Sønderjylland og Als”,
hun lægger dog ud med et par ord om
sin tid først i Harrevig pr. Salling.
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Mette vil fortælle om sit liv som præst
på landet. Historier og traditioner, søn
derjysk kaffebord og meget andet vil vi
komme til at høre om.
Undervejs vil der også blive sunget en
del.

12. maj kl. 19.00
Orienteringsmøde for menigheden
(Se omtale)

7. juni kl. 10.00
Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

14. maj kl. 17.00
Aftenandagt og sognevandring
v/L.P.W.K. (Se omtale)

14. juni kl. 10.00
1. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

17. maj kl. 10.00
5. s. e. Påske
Højmesse v/L.P.W.K.

18. juni kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

21. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/ L.P.W.K.
21. maj kl. 12.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/ N.N.
24. maj kl. 10.00
6. s. e. Påske
Højmesse v/L.P.W.K.
Konfirmandaltergang (Se omtale)
28. maj kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. marts

Sogneindsamling 2020
Vær med når vi går for klimaet 8. marts

21. juni kl. 10.00
2.s. e. Trinitatis
Højmesse v/N.N.
28. juni kl. 10.00
3. s. e. Trinitatis
Højmesse v/N.N.

JULI
5. juli kl. 10.00
4. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K.:
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
N.N.: Vikar for Lotte Boas

31. maj kl. 10.00
Pinsedag
Højmesse v/N.N.

JUNI
1. juni kl. 10.00
2. Pinsedag
Højmesse v/N.N.

Torsdag d. 9. april

fra kl. 17.30

Skærtorsdag var den aften, Jesus spis
te sit sidste måltid med sine disciple.
Derfor holder vi Skærtorsdag aften
gudstjeneste i Fredens Kirke.
Inden da samles vi i Sognehuset og spi
ser et fælles Påskemåltid. I år har vi
ligeledes fernisering på forårets kunst
udstilling i Sognehuset skærtorsdag.
Programmet for dagen er som følger:
17.30 Fernisering
18.00 Påskemåltid
19.30 Altergangsgudstjeneste

Tirsdag d. 5. maj

kl. 11.00

kl. 9.00

Du kan være med til at gøre en forskel
for klimaet og verdens fattigste.
Her samler vi sammen med 15.000
danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind
til de mennesker, som lider allerhårdest
under klimaforandringerne. Går du med,
giver du livsnødvendig hjælp til dem, der
står i første række, når oversvømmelser
eller tørke rammer.
Fredens Sogn er klar til at gøre verden klimaklar ved sogneindsamlingen
den 8. marts 2020. Vi håber at se så
mange frivillige som muligt til den altid
hyggelige indsamlingsdag.
Kl. 11.00 står vi klar til at modtage alle
indsamlere i Fredens Kirkes Sognehus og
få jer sendt godt afsted.
Når I returnerer, er der lidt at spise og
drikke i form af boller, vand, kaffe, te,
sodavand og øl.
I skal være tilbage senest kl. 14.30.
”Den årlige sogneindsamling er altid en
hyggelig søndag. Det er en god og me
ningsfuld måde for familier at være
sammen på, og det samler folk om en
vigtig sag til gavn for verdens fattigste”.
Meld dig til!
Vil du have en hyggelig søndag og sam
tidig slå et slag for verdens vigtigste
sag? Så kontakt allerede nu Eik Skibdal
Schwarz på tlf. 21 12 50 51 eller
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
for at melde dig som indsamler.
Du kan også melde dig som indsamler
på blivindsamler.dk

Danmarks befrielse
I anledning af 75- året for Danmarks
befrielse holder vi andagt i Fredens
Kirke d. 5. maj kl. 9.00 om morgenen.
Efterfølgende er der mor
gen
bord i
Fredens Kirkes Sognehus, hvortil alle
er indbudt.
Her synger vi også nogle af den tids
sange fra Højskolesangbogen.
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Man skal tilmelde sig spisningen senest
onsdag d. 1. april til Kirkekontoret.
Pris: 50 kr., som betales på dagen.
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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SOGNEUDFLUGT TIL VADEHAVET OG RIBE TIRSDAG DEN 28. APRIL
Aktivitetsudvalget har den store fornøjelse at indbyde dig til
Fredens Sogns årlige sogneudflugt.

Programmet for dagen ser således ud:
Kl. 8.15 præcis kører bussen fra Sognehuset, og undervejs
mod Jylland vil der blive serveret en kop kaffe i
bussen.
Kl. 10.30 forventer vi at ankomme til Vadehavscentret,
som er beliggende i Danmarks største, fladeste
og vådeste Nationalpark.
Det er et enestående naturområde i Danmark, som blev udnævnt til Nationalpark i 2010 og har status af Verdensarv.
Samlet strækker vaderne sig 500 km langs den danske, tyske
og hollandske kyst. Det dynamiske landskab, den biologiske
rigdom og de mange trækfugle gør området til noget helt
enestående.
Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor
tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag, opnås et
bygningsværk, der næsten virker som om, det vokser op af
jorden - skånsomt tilpasset det flade marskland.
Der bliver en guidet rundvisning, og der vil også være lidt tid
til at gå rundt på egen hånd. Efter denne spændende oplevelse
sætter vi os i bussen og kører til Ribe.
Kl. 12.15 på Restaurant Backhaus får vi en 2-retters menu,
som er karbonade med tilbehør samt dessert.

Fotograf: Folmer Iversen

Kl. 13.45 er vi klar til at se Danmarks eneste 5-skibede
kirke - Vor Frue Kirke Maria, måske bedre kendt
som Ribe Domkirke.
Under den guidede rundvisning vil vi bl.a. høre kirkens historie
men også opleve COBRA - kunstneren Carl Henning Pedersens
udsmykninger af apsis med farvestrålende kalkmalerier og mo
saikker. Fantasifigurer, mennesker, heste, stjerner og skibe udfylder rummet, og dagens lys gennem glasmosaikkerne ændrer hele tiden den smukke oplevelse.
Efter Ribe sætter vi kurs hjemad mod Fyn.
Kl. 15.40 laver vi lige et stop ved Jels Voldsted, hvor vi får
serveret eftermiddagskaffe og kage.
Ca. kl. 18.00 forventes det, at vi er hjemme i Svendborg igen.
Menighedsråd og personale glæder sig til at byde dig velkommen til en dejlig dag og tur i det jyske.
Pris pr. person: 450,00 kr., som dækker bus, entré, rund
visninger, 2 retters middag samt eftermiddagskaffe og kage.
Drikkevarer er for egen regning.
Bindende tilmelding og betaling på kirkekontoret fra tirsdag
den 31. marts til fredag den 17. april. Der skal betales med
kontanter.
Hilsen Aktivitetsudvalget

Fotograf: Adam Mørk

UDSTILLINGER I SOGNEHUSET
Frem til april kan man fortsat se billed
kunstner Peder
Fredskild’s værker.
Torsdag d. 9. april kl. 17.30

FERNISERING

på en udstilling med Liselotte Gjersen
Det er den lokale humør-Ikon maler og forfatter Liselotte Gjersen, der udstiller fra d.
9. april. Hun er født i 1958 på Langeland
og har boet der det meste af sit liv. Efter
nogle år i Farum bor hun nu i Svendborg.
Liselotte startede så småt med at male i 1993. Interessen
for at gribe penslen og farverne har fulgt hende lige siden.
Gennem årene har hun anvendt både olie, akryl og akvarel. In-
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spirationen til at male Humør-Ikonerne er en del af hendes livsrejse.
Det er Sjælens Lys hun maler, Sjælens Tavse Sprog, sådan som hun
opfatter sjælen i lys og farver og
glimt. Lytter indad og lader penslen
og farverne udtrykke billedet udad.
I 2013 begyndte Liselotte at nedskrive sine guddommelige samta
ler og udgav i 2019 bogen
”Sjælens Tavse Sprog”. Teksterne til bogen er guidede samtaler
og kanaliseringer, kombineret med kanaliserede malerier. Hver
tekst i bogen har sit Humør-Ikon, eller hvert Humør-Ikon har
sin tekst.

BØRNENES SIDE
Onsdage

kl. 10.00 - 10.45

BABYSALMESANG
For forældre i alle aldre og babyer
op til 12 måneder.
Kære forældre og babyer
Det er mig en stor glæde at kunne ind
byde jer til hyggeligt samvær og baby
salmesang i Fredens Kirke.
Musik har en magisk virkning på såvel
unge som gamle. Musik er på ingen må
der aldersbetinget. Selv et helt nyfødt
spædbarn har alle sanser i brug.
Derfor glæder jeg mig også rigtig meget
over at mødes med forældre og babyer
i en fælles ramme skabt af nærvær,
tryghed og indlevelse.
Alle kan være med. Så længe lysten til
at synge og lytte er til stede.
Efterfølgende er der kaffe, te og hygge.

Tirsdage

kl. 10.00 - 10.45

Torsdag d. 26. marts

kl. 17.00

MUSIKALSK LEGESTUE

BØRNEGUDSTJENESTE

Sang og rytmik for børn
i alderen 1 - 3 år.

I forbindelse med Mellemrummets af
slutning torsdag d. 26/3 holder vi en børnegudstjeneste, hvor alle er inviterede.
Børnene fra Mellemrummet vil i løbet
af gudstjenesten optræde med noget af
det, der er blevet arbejdet med og øvet
på gennem forløbet. Der vil også være
en flot udstilling med de kreative ting,
børnene har lavet.
Efter gudstjenesten er der gratis pizza
og hygge i sognehuset.

Gennem sang og bevægelse skal vi
sammen begive os ind i musikkens vid
underlige univers, hvor det både er gamle
solide sanglege og salmer samt helt nye
og skøre påfund, som sætter rammen.
Legestuen foregår i Fredens Kirke, hvor
vi sammen skaber en tryg og hyggelig
ramme.
Musik er et universelt sprog, som har
den værdifulde evne at kunne bygge bro
mellem mennesker på tværs af alder,
kultur og religion. Alle kan være med.
Eneste forudsætning er, at vi tør bruge
vores stemme, vores krop og vores
evne til at lytte.
Der er Musikalsk legestue hver tirsdag
undtagen d. 31/3 og 19/5.
Tirsdag d. 9/6 er der afslutning.

Der er Babysalmesang hver onsdag undtagen d. 1/4 og 20/5.
Onsdag d. 10/6 er der afslutning.

Tilmelding på mail til
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Tilmelding på mail til
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz

Kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz

Tilmelding til spisning senest d. 23/3. til
jkri@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz

Tirsdag d. 31. marts

kl. 10.00

PÅSKEGUDSTJENESTE
FOR DE MINDSTE
Kom og oplev den særlige stemning i
Fredens Kirke, når rummet på magisk
vis fyldes med glæde og sang.
Alle er velkomne.
Kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz

TAK FOR LUCIAOPTOG
I KIRKEN
Fredens Kirke siger 1000 tak til
eleverne fra 4. A. og 4. B. fra
Ørkildskolen Øst for et par flotte
luciaoptog i kirken d. 10/12 og 18/12.

Søndag d. 24. maj



KONFIRMANDALTERGANG

Den 24. maj står der ”konfirmandalter
gang” på kalenderen.
Det gør der mest af alt for at minde om
en gammel tradition, der gik ud på, at
man søndagen efter sin konfirmation,
som ny
konfirmeret for første gang,
havde mulighed for at gå til alters.
Sådan er det ikke mere. Mange går til
alters som børn, og rigtig mange går til
alters, mens de går til konfirmations
forberedelse.
Men vi kan bruge det gode fra traditio
nen til at invitere konfirmand-familierne i

kl. 10.00
kirke netop denne søndag, som en slags
kirkelig ”andendag”.
Efter gudstjenesten får vi mulighed for
at hilse på hinanden og snakke lidt om,
hvordan konfirmationsfesten er gået
hos de forskellige.
Kom glad – tag hele familien med – og til
alle andre kirkegængere: Kom og hils på
de nybagte konfirmander.

STRIKKEKLUB

Nu nærmer foråret sig, men vi mø
des stadig en torsdag om måne
den. Vi strikker dåbsklude, eller du
tager dit eget strikketøj med.

De nye datoer er: 26/3, 30/4,
14/5. Alle dage er kl. 11 til 13.
Alle er velkomne.

Sognepræst Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
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FREDENS KIRKE SVENDBORG

Fruerstuevej 39, 5700 Svendborg. Kirken er åben mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
www.fredenskirke.dk og på facebook “Fredens Kirke”

ADRESSELISTE

KIRKENØGLE

Kirkekontoret

Kirketjenere

Fødsel

Medlemskab

Jonna Kristensen,
Glarmestervej 8,
Tlf. 6321 0326, jkri@km.dk
Åbent: Tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10.00 - 13.00,
torsdag kl. 10.00 - 15.00
Mandag lukket.

Inger Hoppe/Molly Sørensen
Kirken 6321 0328,
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00
kirketjener@fredenskirke.dk

Forældre skal kun anmelde
fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
I det tilfælde skal anmeldelsen
være kirkekontoret i hænde
senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan indsende
Omsorgs- og ansvarserklæring
til kirkekontoret.
Blanketten skal indsendes digitalt via www.borger.dk og være
udfyldt og signeret af begge
forældre senest 14 dage efter
barnets fødsel.

Personer, der døbes i folkekir
ken, bliver ved dåben medlem
af folkekirken.
En person, som er udmeldt
af folkekirken, kan genoptages
ved skriftlig anmeldelse til
sognepræsten i det sogn,
hvor man bor. Et medlem af
folkekirken kan bringe sit med
lemskab af folkekirken til ophør
ved skriftlig anmeldelse til den
kirkebogsførende sognepræst i
det sogn, hvor man bor.

Dåb

Pårørende til en afdød skal
anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller
kremering snarest muligt
efter dødsfaldet. Dette gælder
uanset, om afdøde var medlem
af folkekirken eller ej.
Den lægelige dødsattest skal
følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.borger.dk. og
www.personregistrering.dk

Glarmestervej 6,
Tlf. 6321 0324 / 2912 0324,
lpwk@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag fri.

Kirke- kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz
Tlf. 2112 5051,
kirkekulturmedarbejder@
gmail.com

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

Sognepræst Lotte Boas

Kirkegårdskontor

Tlf. 6321 0325 / 2940
3068, logb@km.dk Træffes i
Sognehuset tirsdag - fredag
efter aftale. Mandag fri.

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Organist Allan Wahl

Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 2320 6760

Tlf. 2163 7276,
Tlf. kontor 6321 0380
organist@fredenskirke.dk

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen

Anmeldes til kirkekontoret, der
henviser til den præst, der skal
foretage dåben.
Derefter aftales samtale med
præsten.

Navne
Navngivning uden dåb og navne
ændring foretages digitalt på
www.borger.dk

Konfirmation

KIRKELIGE ORGANISATIONER
FDF Svendborg

KFUM-Spejderne Svb.

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Tlf. 4072 2074

www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Lasse Lapertis
Tlf. 2061 6591

De Grønne Pigespejdere

Svendborg Y’s Men’s Club

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Tlf. 6221 7046 / 3030 7046
cn@svendborgspejder.dk

Præsident: Ruth Mikkelsen
Tlf. 2120 3504
mikkelsenruth@gmail.com

SOGNEHUSET

Glarmestervej 8, 5700 Svendborg.
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
Henvendelse til kirketjeneren.

SORGGRUPPER PÅ SYDFYN
Flere informationer ved henvendelse til provstisekretær
Hanne Eckmann, tlf.: 6222 5037, mail: hae@km.dk
eller til vores sognepræster.
Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus samt i kirken.

Dødsfald

Kr. himmelfartsdag
2020: 21. maj
2021: 13. maj
2022: 26. maj
Tilmelding til kirken i august
året før.

Samtale og sjælesorg

Vielse

Til gudstjenester er der gratis
kørsel for gangbesværede
blandt sognets beboere og
sognebåndsløsere.
Kirkebil bestilles på kirkekon
toret senest fredag kl. 12.00.

Anmeldes til kirkekontoret, som
henviser til den præst, der skal
foretage vielsen.
Derefter aftales samtale med
præsten.

Kirkens præster er altid til
rådighed for en samtale.
Ring eller mail og aftal tid på
forhånd, hvis det er muligt.

Kirkebil
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