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En anden verden

Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Hvordan hverdagen, ja og ikke mindre søn- og helligdagene, ser
ud, når dette kirkeblad kommer på gaden, ved jeg ikke.
I skrivende stund er vi sidst i april, og corona/covid19 har sat
sine spor både på hverdagen og i kirkerne.
Der har ikke været gudstjeneste i halvanden måned, og hvornår
vi ”lukker op”, ved vi ikke.
Vi er på mange måder kommet på afstand af hinanden – ikke
mindst bogstaveligt talt, men samtidig har corona-krisen også
været med til at føre os sammen.
Nogen har skullet være sammen 24-7, hvilket kan gi’ problemer
for både børn og voksne, når man ikke er vant til det.
Andre har nydt tosomheden, og jeg har hørt forudsigelser om
et babyboom om en 8 -10 måneder fra nu – der er nok noget
om begge dele.
Endnu andre har været alt for meget ufrivilligt alene.
Et lignende forår har vi aldrig oplevet.
Nogen siger, at det har mindet lidt om 1. halvdel af 40’erne,
som vi jo har set tilbage på i år, både 9. april og 5. maj. Meeen
det er dog en sammenligning, der ikke holder. For der er jo
ingen fjende, ingen diktator, ingen kanoner eller andre våben.
”Fjenden” har været så usynlig, som kun en virus kan være
det, og sammen har vi, i hvert fald i marts og april, gjort rigtig
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meget for at være der for og med hinanden – på afstand, i
kampen mod den usynlige fjende, i tillid til hinanden, til verden
og til Gud.
Vi har sunget os sammen, tænkt os sammen, ringet, været på
”face-time” eller ”skypet” os sammen.
Det har naturligvis indimellem været tomt – alligevel, og ind
imellem har enhedsfølelsen blandet sig med angst – i sidste
ende for at miste selve livet.
Vi har været rigtig meget henvist til os selv - og til hinandens
kærlighed.
Vi har været henvist til at opbygge ”grænser for nærvær”, i
håb om at andre ville respektere og/eller forstå disse grænser.
Samtidig har en masse mennesker gjort en kæmpe indsats for
at være der for dem, som har haft det allersværest, både via
job og på frivillig basis.
Det har været en mærkelig tid, og jeg kan kun håbe, at det hele
i læsende stund ser bedre ud. Men alt andet lige så har denne
tid lært os noget om os selv, om hinanden og måske også om
Gud.
”Alenetid” har givet mere tid til tanke og eftertanke, både af den
gode og den bekymrede slags. Bekymringerne har naturligvis
fyldt meget, men heldigvis har et lyst og let forår gjort sit til
at holde mange bekymringer nede. Der har været de mere
konstruktive overvejelser om, hvad det er, der virkelig gi’r livet
værdi.
Jeg tænker, at mange har lært at finde glæde i livet også på
afstand, med dem man holder af i hjerte og tanker. Jeg tænker,
at vi i denne tid har gået og fundet ud af, hvorfor det er godt at
kunne være sammen, om et kaffebord, i kirken – eller såmænd
også når man er ude og handle.
Meget kan man finde erstatninger for, men den ægte vare er
nu alligevel bedst.
Vi har lært fordele og ulemper ved de moderne kommunikationsmidler at kende. Vi har opdaget, hvordan man kan hungre
og tørste efter bare et smil.
Men vi har også lært, hvor vigtigt det er at ha’ tillid både til
hinanden og Gud.
Vi har brug for at ha’ tro, håb og kærlighed at bygge på, hvilket
gi’r os mod til at leve livet både i nuet, med minderne og frem
adrettet, selv i en coronatid.
Det er vigtigt at bevare håbet – det er vigtigt at bevare troen –
det er vigtigt at bevare kærligheden – også på afstand.
Gud er, at der er håb! Gud er, at livet er. Gud er, at vi tør tro
på, at vi har hinanden i vores liv, også mens nogen sidder alene,
andre arbejder hjemme og endnu andre sørger for at hjulene
drejer rundt, også på trods.
Sådan tænkte jeg d. 30. april, nu er det blevet sommer. Alt i
dette kirkeblad er skrevet i håb om, at alt det, vi skriver om,
kan gennemføres. Er det ikke er muligt, må vi sammen tænke
os til de ting, der evt. ikke bliver til noget.

FOREDRAGSRÆKKEN 2020/2021

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn og afholdes i Fredens Sognehus/Kirke.
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.

ENTRÉ
Pr. foredrag: 75 kr.
Alle 5 fordrag: 300 kr.

Onsdag d. 7. oktober

kl. 19.00

LOTTE BOAS ”UDSTATIONERET MED BIBLEN I BAGAGEN”

Det er omtrent 10 år siden, at Lotte, sognepræst ved Fredens Kirke i Svendborg, begyndte som præst
ved Flyvevåbnet. Den første mission, hun var udsendt til, var krigen i Libyen, da Gadaffi blev væltet. Siden
har hun været to gange i Afghanistan. Men krigen i Libyen trækker stadig spor. For Gadaffi lejede tropper
fra sydligere regioner af Afrika, og da han blev væltet, trak disse tropper sig tilbage til de egne, de stammer fra - men nu stærk bevæbnede med de våben, de var blevet udstyret med i Libyen.
Disse militser har skabt stor ustabilitet i Vestafrika, som i forvejen er et meget fattigt område, der er
præget af korruption og smugling af våben, narko og mennesker.
Mali er trods U-landshjælp, fredsbevarende styrker og en række fredsaftaler et meget uroligt område.
Derfor besluttede den danske regering at støtte den fransk ledede militære operation Barkhane, der har
til formål at værne de nordlige regioner af Mali mod militserne, som støttes af ISIS.
I foråret var Lotte udsendt med sin enhed til Mali, og hun vil i sit foredrag komme ind på oplevelserne i mi
litærlejren. Hvilke opgaver løser enheden? Hvilke opgaver har man som præst? Hvordan ser den politiske
situation ud? Er det muligt at stabilisere regionen og vende de flygtningestrømme, der hver sommer
forsøger at krydse Middelhavet? Hun vil også fortælle lidt om de private omkostninger ved at følge sin
eventyrlyst og sit håb om, at det er muligt at skabe en bedre verden.

Onsdag d. 11. november

kl. 19.00

JETTE SEIDENSCHNUR ”MIT LIV I FRIHED EFTER 33 ÅR I JEHOVAS VIDNER”
Jette var i 33 år en del af Jehovas Vidner og brugte megen tid og energi på at leve som et rettroende
vidne. Hun fortæller om sit tidligere liv, hvor hun levede uden fejring af hverken jul eller fødselsdage og var
bundet af et utal af forbud og krav, og efterhånden voksede drømmen om frihed i hende.
Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. Lyt til et
spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv.

Onsdag d. 20. januar

kl. 19.00

HANS JØRGEN BONNICHSEN
”MENNESKET I ONDSKABEN – ERFARINGER FRA 41 ÅR POLITILIVS MØDE MED ONDSKABEN”
Hans Jørgen har været chefkriminalinspektør ved politiet i mere end 40 år. Var i 20 år en del af Rejseholdet, hvor han beskæftigede sig med alt lige fra drab til bedrageri. Efterfølgende fungerede han som
souschef for Rejseafdelingen og som operativ chef for PET.
Han er også forfatter til flere fagartikler og bøger og har bidraget til antologier om overvågning, kunst og
efterretning. Hans Jørgen har både en national og international politilederuddannelse og har desuden en
BA i litteraturvidenskab med kunsthistorie fra Københavns Universitet.
Hans Jørgen vil på baggrund af personlige, professionelle erfaringer og oplevelser fortælle om den ondskab, han gennem tiden er stødt på. I foredraget vil han tage os med på en rejse, hvor vi først bliver
ført fra de små danske byer, videre til New York og slutteligt til Guantánamo-lejren. Et af Hans Jørgens
budskaber i foredraget er bl.a. at fortælle om, hvor vigtigt, men samtidig hvor svært, det er at se mennesket i al den ondskab, han har set!

Onsdag d. 24. februar

kl. 19.00

MARIE BRIXTOFTE ”LIVET MED EN ALKOHOLISK FAR – OG SORGEN VED TABET”
Marie, psykolog og forfatter, vil i dette foredrag fortælle om, hvordan det var at vokse op med en kendt far,
Peter Brixtofte, der drak. Hun giver en ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigten og løftet til sig selv om
at holde på hemmeligheden og beskytte sin far og hans omdømme. Hun levede i mange år med frygten for,
at det ville være hendes skyld, hvis faren døde af sit misbrug. Peter Brixtofte døde i 2016, og derfor beretter Marie også om, hvordan hun rejste sig igen, efter at hun var blevet væltet omkuld af den store sorg.
Farens misbrug og død har haft efterfølgende påvirkninger på Marie og hendes liv – både på godt og ondt.
Marie vil f.eks. give mulighed for, at hun og publikum i fællesskab kan reflektere over, hvilke strategier vi
som børn benyttede for at overleve og få mest mulig kærlighed fra vores omgivelser. Det er strategier,
som virkede i årene som barn, men de kan spænde ben for os som voksne.
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Onsdag d. 17. marts

kl. 19.00

MICKEY GJERRIS ”KLIMAETISKE TANKER OM LYSEGRØNT HÅB”
Mickey er uddannet teolog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på
Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, teknologi
og mennesker og udgivet en lang række artikler og bøger om disse emner - senest bogen ”Upraktisk
håndbog i lysegrønt håb” fra 2019.
Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig en hidtil uset magt over naturen. Det har givet mulighed for øget velfærd og velstand for milliarder af mennesker, men et sted på vejen glemte vi, at magt
ikke kun er mulighed, men også ansvar. Og nu står vi i en situation, hvor naturen, vores livsgrundlag, er
ved at bryde sammen: Forurening, klimaforandringer og masseuddøen af arter.
Spørgsmålet er, hvordan vi finder vilje og mod til at standse op og ændre vores brug af naturen, så både
den og fremtidige generationer har en fremtid?

MENIGHEDSRÅDSVALGET I FREDENS SOGN 2020
Stil op som kandidat. Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.

Vær med til at beslutte, hvem der vælges ind i menighedsrådet,
som skal bestå af 8 medlemmer og dertil stedfortrædere.
Den nye lov om valg til menighedsråd foreskriver, at medlemmer
til menighedsrådet samt stedfortrædere skal vælges på en valg
forsamling.
Tirsdag den 18. august kl. 19.00
Offentligt orienteringsmøde, hvor menighedsrådet bl.a. vil orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og kommende
opgaver. De forskellige udvalg vil fortælle om deres arbejde i menighedsrådet, og der vil blive fortalt om datoer og regler for valgforsamlingen.

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Valgforsamlingen er et offentligt tilgængeligt møde, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære mødet,
men der er følgende krav, der skal være opfyldt for, at man kan
udøve sin tale- og stemmeret (valgret) i Fredens Sogn:
• Er medlem folkekirken.
• Er fyldt 18 år.

• Har bopæl i Fredens Sogn eller har løst sognebånd til en af
sognepræsterne ved Fredens Kirke, og man ved sognebåndsløsningen har valgt at udøve sin valgret i Fredens Sogn. En
evt. anmodning om sognebåndsløsning skal være kirkekontoret
i hænde senest tirsdag d. 1/9 kl. 12.00 for at man kan nå at
blive registreret.
• Har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget i et år
forud for valgforsamlingen.
Dette betyder, at alle mødedeltagere ved ankomst til mødet, skal
oplyse deres fødselsdato, så valgbestyrelsen kan afkrydse ved
kommende på valglisten over de stemmeberettigede fra Valg
systemet, som de får tilsendt senest d. 8/9. Når formalia er tjekket og fundet i orden, modtager man stemmesedler til valgene.
VIGTIGT - Afstemningerne kan kun udøves ved personligt fremmøde på valgforsamlingen undtagen i særlige tilfælde, hvor man
kan stemme med en fuldmagt, som SKAL være udfyldt på en af
Kirkeministeriet godkendt blanket, når det kan dokumenteres, at
man er: indlagt på sygehus, indsat i fængsel, bor på plejehjem eller i beskyttet bolig, er udstationeret som soldat eller har arbejde
udenbys som f.eks. søfolk.
Hvis det på valgforsamlingen skulle vise sig, at der ikke er afgivet
nok stemmer på tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et

fuldtalligt menighedsråd på 8 medlemmer, så gennemføres der
en 2. afstemningsrunde samme aften. Hvis der heller ikke her kan
findes kandidater nok, så skal der indkaldes til en ekstraordinær
valgforsamling, som afholdes tirsdag d. 6/10.
Valgbestyrelsen skal ligeledes oplyse, at det er muligt for et
folkekirkemedlem at indlevere en kandidatliste senest 4 uger efter
valgforsamlingen d. 15/9, hvilket vil betyde, at der så skal afholdes
et afstemningsvalg, som finder sted tirsdag d. 17/11.
Valgforsamlingen har en fast dagsorden, som er:
1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent, som leder mødet og senere sammen med
valgbestyrelsen er ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets
opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.(NB! Der er ikke
krav om stillere, for at en person kan opstille som kandidat).
5. Kandidaternes egen præsentation, som er gældende både for
personer, der genopstiller og for dem, der stiller op for første
gang.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen
samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
Dette er i store træk, hvad menighedsrådsvalget 2020 indeholder
af regler m.m., men man kan læse meget mere detaljeret på
www.menighedsraadsvalg.dk eller rette henvendelse til valgudvalget, hvis man har spørgsmål til valget.
Vi glæder os til at se, høre og vælge kandidater til menighedsrådet, som starter deres 4 års funktionsperiode søndag d. 29/11.
Vel mødt!
Valgbestyrelsen:
Karin Sørensen (formand for valgudvalget), tlf. 2728 0328
Verna Egelund, tlf. 2447 8941
Tina Devantier Christensen, tlf. 2089 4018
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SOGNEKALENDER
JULI

AUGUST

5. juli kl. 10.00
4. s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.P.W.K.

2. august kl. 10.00
8. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

12. juli kl. 10.00
5. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

9. august kl. 10.00
9. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

19. juli kl. 10.00
6. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

16. august kl. 10.00
10. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

26. juli kl. 10.00
7. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

18. august kl. 19.00
Offentligt orienteringsmøde
(Se omtale)

”Gudstjenesten” fra DR P1 kommer til
Fredens kirke d. 23. august.
Kom og vær med til at gøre det til en
god gudstjeneste – eller hør den i radioen
derhjemme.

6. september kl. 10.00
13. s. e. trinitatis
Konfirmation v/L.P.W.K.
8. september kl. 14.00
Tirsdagstræf med Lars Dreyer
(Se omtale)
9. september kl. 17.00
Konfirmandvelkomstgudstjeneste
(Se omtale)
13. september kl. 10.00
14. s. e. trinitatis
Konfirmation v/L.B.
15. september kl. 19.00
Valgforsamling (Se omtale)

20. august kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

17. september kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

23. august kl. 10.00
11 s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.B.

20. september kl. 10.00
15. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

Sognepræst Lotte Boas

30. august kl. 10.00
12. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

20. september kl. 11.00
Præsentation af udstilling
v. Liselotte Gjersen (Se omtale)

SEPTEMBER
3. september kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende vandring (Se omtale)

Søndag d. 6. og 13. september kl. 10.00
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Onsdag d. 9. september

kl. 17.00

Konfirmationer
Som alle ved, har vi måttet udsætte konfirmationerne i år.
Vi glæder os til konfirmationerne i september, og vi håber de kan gennemføres
så festligt som muligt.

Konfirmandvelkomstgudstjeneste
Så ruller pølsevognen igen ind foran kirken. Den kommende årgang af konfir
mandfamilier samles – hilser på hinan
den – ”indtager” Fredens Kirke og Sognehuset.

I opfordres til at følge med på kirkens
hjemmeside, facebookside samt i dags
pressen omkring evt. forholdsregler, an
tal gæster osv.

Vi mødes i kirken kl. 17.00.
Der er ”pølsevogn” kl. 17.30, og ca. kl.
18.00 er der møde for forældre og konfirmander i Sognehuset.

Forhåbentligt ses vi også med konfirmanderne nogle gange inden da.

(Se dagspressen samt kirkens hjemmeside og facebookside for evt. ændringer)

Sognepræsterne Lotte Boas
og Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

27. september kl. 10.00
16. s. e. trinitatis
Højmesse v/L. B.

Søndag d. 20. september

kl. 11.00

Udstilling i sognehuset
“Præsentation af udstillingen”
v. Liselotte Gjersen
I sidste nr. af kirkebladet annoncerede
vi en udstilling af den lokale humør-Ikonmaler og forfatter Liselotte Gjersen.
Et nøgleord er ”Sjælens tavse sprog”.
(se forrige kirkeblad)
Vi håber d. 20. september at kunne præsentere udstillingen efter gudstjenesten.
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

OKTOBER

NOVEMBER

1. oktober kl. 17.00
Aftenandagt v/L.P.W.K.
Efterfølgende vandring (Se omtale)

1. november kl. 15.00
Alle Helgens Dag
Højmesse v/L.B. og L.P.W.K.
Kirkekaffe (Se omtale)

4. oktober kl. 10.00
17. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste v/L.P.W.K.
Kirkefrokost (Se omtale)
6. oktober kl. 14.00
Tirsdagstræf med Mai Bjerregaard
Andersen (Se omtale)
7. oktober kl. 19.00
Foredrag med Lotte Boas
(Se omtale)
11. oktober kl. 10.00
18. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.
18. oktober kl. 10.00
19. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
22. oktober kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

3. november kl. 14.00
Tirsdagstræf
”Vi synger sammen – sammen!”
(Se omtale)
(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K.:
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
L.B: Lotte Boas

STRIKKEKLUB
Datoer for strikkeklub bliver i disse
corona-tider lidt usikre, men jeg tæn
ker, at vi begynder igen
d. 15. oktober og 19. november,
begge dage kl. 11.00 til 13.00
i Sognehuset.
Ved spørgsmål kan jeg kontaktes
på tlf. 5094 3223
eller mail elsemie@msn.com

SOGNEVANDRINGER
Torsdagene 3. sep.,1. okt. og 3. dec.
kl. 17.00
Andagt – Vandring – Kaffe
Vi blev snydt for forårets vandringer.
Nu vil vi igen samles i kirken nogle tors
dage, og derfra går vi ud i nærområdet
og ind i naturen, i glæde over hvad den
giver os både til sjæl og legeme.
Der bydes også på kaffe!
Alle er velkomne
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Mie Frederiksen

25. oktober kl. 10.00
20. s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.B.

Søndag d. 4. oktober
Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Høsten skal fejres, det er kornet på mar
kerne, kartoflerne i jorden, frugterne på
træer og buske samt mangfoldigheden
af grøntsager og urter, der gør, at vi kan
leve.
Al den ting som Gud har gjort er det vig-

kl. 10.00
tigste og det mest uundværlige her i
livet.
Taknemmelighed for høsten, det daglige
brød, har i generation efter generation
ført os til kirken for at fejre høstgudstjeneste.
Med tak for ordet og livet synger vi
høsten ind, og bagefter er der høstfrokost i Sognehuset.
Vil man gerne med til frokosten, vil vi
bede om tilmelding senest d. 29. september kl. 12.00 til kirkekontoret.
Pris: 50 kr. som betales på dagen.
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Søndag d. 1. november

kl. 15.00

Allehelgens dag
Den første søndag i november mindes vi
vore kære i kirken.
Novembers mørke er som sorgen og
savnet, men det lys, der tændes til Allehelgen, er troens og håbets og kærlighedens lys, et lys der også tændes
af alle de minder, vi har med os fra nu
endte liv.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at gå ud på kirkegården og tænde lys.
Der er kaffebord i Sognehuset.
Alle er velkomne!
Sognepræsterne Lotte Boas
og Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag d. 8. september

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

kl. 14.00

”AGENT I SOVJETUNIONEN
1962 - 1964”
v. Lars Dreyer

Lars Dreyer, tidligere handelsskolein
spektør i Svendborg og senere velkendt
ejendomsmægler, var under Den Kolde
Krig først i tresserne agent for en antisovjetisk immigrant-organisation NTS
(Narodno Trudovoj Soyuz), og han opholdt sig flere gange bag Jerntæppet.
Lars Dreyer skulle bringe meddelelser til
folk i Sovjetunionen, skaffe nye kontak
ter og hjælpe forfattere og videnskabs
mænd med at få deres dokumenter ud
af Sovjetunionen.
Alt det vil Lars Dreyer fortælle om.

Tirsdag d. 6. oktober

kl. 14.00

FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I
SVENBORG / FTS
v. Mai Bjerregaard Andersen

FTS er folkekirkens mødested for mennesker fra hele verden.
Vi mødes i sprogcafe, i den internatio
nale mødregruppe ”Mamma Mia”, til familieaktiviteter, oplysningsarrangemen
ter og gudstjenester. Møder, som bliver
til netværk og en vej ind i det danske
samfund både for kristne og for mennesker med en anden tro.
For de kristne er FTS også et rum, hvor
forskellige konfessioner kan holde fælles
gudstjeneste og lære af hinandens tros
praksis.

SKOLE FOR KIRKE OG TEOLOGI
Skole for Kirke og Teologi i Svendborg vil
gerne byde jer velkommen til sæsonen
2020 – 2021.
I skrivende stund befinder vi os midt i
corona-krisen, men vi håber, at den er
godt og grundigt lagt bag os, når vi når
hen til efterårssæsonen.
Vi har inviteret den dygtige gymnasie
lærer Nina Rasmussen til i en studie
kreds at fortælle os, hvordan ritualer
fungerer i forskellige kulturer, og vi har
bedt lektor Bent Flemming Nielsen fra
Københavns Universitet fortælle os om
folkekirkens ritualer.
Et andet emne som fortjener omtale er
Genforeningen i 1920. Her i 2020 er
der 100-års jubilæum, og det bør ikke
gå stille af.
Men hvad der skete dengang, og hvordan
det er gået sidenhen. Det tager vi op
på en temadag d. 7. nov., hvor professor emeritus Martin Schwartz-Lausten
tager emnet op.
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Tirsdag d. 3. november

VI SYNGER SAMMEN
– SAMMEN!
Denne eftermiddag vil vi synge – alt det
vi kan.
Corona-krisen har lært os glæden ved
at synge sammen, hver for sig, nu skal
vi synge sammen – sammen.
Yndlingssange og -salmer, sjove og sørgelige, sange i dur og i mol, sange for
bybo og bondeknold.
Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag!

Mandage
Pastor Lotte Boas fra Fredens Kirke har
et litterært emne. Organisten fra Vor
Frue, Svendborg, Povl Christian Balslev
fortsætter sine populære gennemgange af kirkens musik, og Leo Tandrup
gennemgår værker af Arne Haugen Sørensen. Denne temadag bliver fulgt op af
en udflugt d. 10. april, hvor man tager
rundt til fire fynske kirker for at se Haugen Sørensens billeder.
Flygtninge og indvandrere fra Afrika
kommer fra en helt anden slags kirke,
og de skal nu forsøge at finde deres
plads i vores mere tilbageholdne kultur.
Hvordan det møde forløber, skal vi høre
om i en studiekreds.
Tider, steder og priser fremgår af vores
folder og kan ligeledes ses på
www.skoleforkirkeogteologi.dk/

kl. 14.00

kl. 19.00 - 20.20

GOSPELKOR
Kom og syng med i Fredens Kirkes gospelkor.
Det er hyggeligt, sjovt og ganske gratis.
Koret ledes af Kirke- og kulturmedarbej
der 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 ar-
rangementer – både i Fredens Kirke og
udenfor kirken.
Første gang er mandag d. 17/8. Derefter
er det hver mandag undtagen d. 12/10.
Sidste gang er mandag d. 14/12.
Tilmelding til Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

De venligste hilsener
Skole for Kirke og Teologi

Kirkekulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz

BØRNENES SIDE
Tirsdage

kl. 09.45 - 10.30

Onsdage

kl. 10.00 - 10.45

Torsdage 

kl. 14.00 - 15.30

MUSIKALSK LEGESTUE

BABYSALMESANG

MINIKONFIRMAND

Sang og rytmik for børn i alderen 1- 3 år.
Gennem sang og bevægelse skal vi sammen begive os ind i musikkens vidunderlige 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.

For forældre i alle aldre og babyer op til
12 måneder.
Kære forældre og babyer
Hermed indbydes I til babysalmesang i
Fredens Kirke.
Kirkerummet indbyder til ro, indlevelse
og fordybelse. Det har en magisk og
beroligende virkning på både børn og
voksne.
Med udgangspunkt i denne stemning vil
vi synge og være sammen - helt på for
ældrenes og børnenes præmisser.
Der vil være et fast repertoire af sange
og salmer med tilhørende fagter, som vi
vil synge hver gang. Derudover er der
kaffe og te til forældrene.

Minikonfirmand!!!?
Jamen dog! Hvad går det mon ud på?
Altså, du er måske døbt?
Måske har du personer i din nærmeste
familie, som er blevet konfirmeret eller
går til konfirmandundervisning?
Du overvejer selv at blive konfirmeret?
Du har måske været til bryllup eller begravelse?
Du har stået med Bibelen og tænkt:
"Gad vide, hvad der egentlig står i den
megatykke bog?!".
Vi har alle, bevidst eller ubevidst, hove
det fuld af spørgsmål og tanker, som vedrører livet og den verden, vi er en del af.

Første gang er tirsdag d. 18/8.
Efterfølgende er der legestue hver
tirsdag frem til jul på nær 13/10.
Tirsdag d. 8/12 kl. 09.45 er der afsluttende gudstjeneste, hvor søskende og
bedsteforældre også er velkomne.

Første gang er onsdag d. 19/8.
Derefter er der babysalmesang hver
onsdag på nær d. 14/10.
Onsdag d. 9/12 kl. 10.00 er der afsluttende gudstjeneste, hvor søskende og
bedsteforældre også er velkomne.

Tilmelding til Kirkekulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Tilmelding til Kirkekulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Torsdag d. 8. oktober

kl. 17.00

Børnegudstjeneste
Vi håber, at det i oktober igen er muligt at holde Børnegudstjeneste, så vi også
i år kan samles til gudstjeneste, æbletræs-plantning og pizza i Sognehuset.
Følg med i dagspressen, på kirkens hjemmeside og Facebook-side for yderligere oplysninger, når vi nærmer os.
Tilmelding senest d. 6. okt
ober
På gensyn!
kl. 12.00 på mail jkri@ km
.dk
eller sms 2912 0324.
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Nu har du, som minikonfirmand, mulig
hed for at blive en del af et fællesskab,
hvor vi gennem musik, teater, hygge, tegning, snak og fortælling vil gå på opda
gelse i den kristne tro og Bibelens fortællinger.
Det bliver hyggeligt, oplysende, sjovt og
meget hyggeligt.
Minikonfirmanderne vil blive hentet og
fulgt til skolens fritidsordning og være
ved Fredens Kirke cirka 1 ½ time, en
gang om ugen.
Første gang er torsdag d. 17/9.
Derefter hver torsdag på nær d. 15/10
(efterårsferie).
Forløbet afsluttes med en offentlig
børnegudstjeneste torsdag d. 10/12.
Tilmelding til Kirkekulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Onsdage

RYTMISK BØRNEKOR
I FREDENS KIRKE
For alle børn som går i 4. 5. og 6. kl.
Nu har du mulighed for at komme med
i alle tiders seje børnekor ved Fredens
Kirke.
Koret ledes og undervises af kirke- og
kulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz,
som i forvejen også står for Fredens
Kirkes gospelkor. Derudover er Eik en
særdeles aktiv musiker med hang til
skønne harmonier og fede grooves.

kl. 14.15 - 15.30
Repertoiret vil komme til at bestå af
nye og ældre rytmiske arrangementer,
blandt andet fra Sigurd Barrets enorme
sangkatalog samt salmer (både traditionelle danske og gospels).
Skal vi optræde for nogen? Ja!!!!
Meningen med koret er, at vi blandt andet kan være et sejt indslag til diverse
børnegudstjenester og andre arrangementer i kirken.
Hvis vi kommer rigtig godt igang, skal vi
selvfølgelig også ud og optræde til andre
arrangementer uden for kirken.

Til hver gang vil der være lidt at spise
og drikke.
Første gang er onsdag d. 26/8.
Derefter hver onsdag på nær d. 14. oktober, hvor der er efterårsferie.
Sidste gang inden jul er onsdag d. 9.
december.
Tilmelding til Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Kirkekulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz
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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: Lisbeth Maibom
Nielsen, Tlf. 3190 0402
lisbethmaibom@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
Sabine S. Larsen, tlf.: 6222 5037
eller til vores sognepræster.
Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus samt i kirken.

Dødsfald

Kr. himmelfartsdag
2021: d. 13. maj
2022: d. 26. maj
2023: d. 18. 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

KIRKEBLADET

Kirkebladet udgives af: Fredens Sogns Menighedsråd
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