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Vinter

Af sognepræst Lotte Boas

Nu kommer vinteren med alle dens mange gudstjenester. Jeg
har altid selv holdt meget af at sidde i kirken.
En af grundene til at jeg holder af det, stammer fra en film,
jeg så som barn. Siden har jeg læst bogen og set filmen i
flere forskellige indspilninger. Hver gang står denne scene
stærkt for mig.
Det er en scene fra Victor Hugo’s storroman: ”De elendige”.
Hovedpersonen Jean Valjean har været straffefange i mere
end 20 år. Som voksen mand kommer han på fri fod. Men
han slipper aldrig for sin fortids skygge. En skygge forfølger
ham hele hans liv. I bogen konkretiseret af den politimand,
der forfølger ham ud fra den tanke, at var man engang en
straffefange, bliver man nok aldrig et godt menneske. Under
de forhold skal Jean Valjean finde ud af, hvilket slags menneske han er.
Men inden Jean Valjean vælger, hvilken slags menneske han
skal være, sker der noget afgørende.

Jean Valjean er netop kommet på fri fod. Han er flygtet fra
sit fængsel. I ly af natten kommer han til en by. Byens biskop
ser det forhutlede menneske og inviterer ham hjem. Selv om
biskoppen er en fattig mand, der kun ejer de to sølvlysestager
og det sølvbestik, han har arvet fra sine forældre, dækker
han op med det. Efter de har spist, inviterer han Jean Valjean
til at sove.
I ly af natten lister Jean Valjean op og stjæler biskoppens
sølvlysestager. De står i biskoppens sovekammer. Efter det
vovede tyveri lister Jean Valjean ud i natten.
Der går kun ganske kort tid, så får politiet i byen færten af
ham. De fanger ham, og da de går hans ting igennem, finder
de og genkender biskoppens sølvlysestager. Politiet tager
ham med til bispegården for at få biskoppen til at bevidne, at
det er hans lysestager. Midt om natten står de i biskoppens
stue: Jean Valjean, der kun nåede at være en fri mand i få
timer, politiet og biskoppen.
Biskoppen bekræfter, at lysestagerne er hans. Han siger: ”Ja.
Manden var min gæst nu i aften. Jeg inviterede ham ind og
dækkede op til ham med lysestager og sølvtøj. Bagefter gav
jeg ham lysestagerne i gave. Men du gik alt for tidligt, min
ven, du gik uden at tage sølvbestikket med. Det er også en
gave til dig.”
Biskoppen lægger også sølvbestikket i Jean Valjeans sæk og
siger til ham: ”Med dette har jeg købt din sjæl”
Jean Valjean er fri. Til gengæld er hans sjæl købt til det gode.
Jeg har altid elsket denne scene højt. For mig handler den om
at møde Guds godhed. Den handler om det, der sker, når vi
går ind i kirken og sætter os helt roligt på en bænk og lader
os gennemlyse af Gud. Den handler både om Guds tilgivelse,
og også om den opgave Gud giver os. Den handler ikke om,
at man skulle kunne blive et perfekt menneske. Den handler
mest af alt om, at man ikke skal opgive sin opgave med det
gode. Og om at Gud altid er god mod os. Det vidste biskoppen. Det er derfor han kan gøre det rigtige mod Jean Valjean
og sætte ham ind på en livsvej, hvor han sidenhen kommer til
at gøre meget godt.
Her i Fredens Kirke står vi overfor vinteren nu. Det er tiden
for jul og nytår og kyndelmisse. Der er rig og god lejlighed til
at komme i kirken.
Jeg håber, at også I vil komme her, og måske sætte jer på
en bænk og for en kort stund føle, at Gud ser jer med milde
og kærlige øjne og holder jer fast på det gode. Både den
kærlighed Gud ser os med, og den opgave han har givet os i
forhold til hinanden.

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.

Grundet COVID-19 er vi desværre nødt til at indføre følgende restriktioner i efteråret 2020:
Der vil kun være plads til 30 personer i lokalet, og man sidder i behørig afstand af hinanden.
Pladserne fordeles efter “først til mølle” princippet, og der kan ikke reserveres plads.

Tirsdag d. 3. november 

kl. 14.00
En musikalsk verdensomsejling
Den dygtige violinist, Stine
Jensen, vil denne eftermiddag sammen med Eik Skibdal
Schwarz tage publikum med på
en musikalsk verdensomsejling.
Med deres instrumenter og en
masse spilleglæde, vil de to spille
folkemusik fra forskellige lande,
krydret med små fortællinger om
de forskellige numres oprindelse.

Stine Jensen: Violin
Eik Skibdal Schwarz: Bas, klaver og percussion

Tirsdag d. 8. december 

kl. 11.30

Kort gudstjeneste og julefrokost
Vi samles til en kort gudstjeneste i Fredens Kirke med
advents- og julestemning.
Derefter har vi julefrokost i
Fredens Sognehus. Vi ser
frem til nogle rigtig hyggelige
timer. Dørene til sognehuset
åbnes kl. 12.00, lige efter
gudstjenesten.
Bindende tilmelding og betaling til kirkekontoret
fra tirsdag d. 17. november til tirsdag d. 1. december.
(Begrænset deltagerantal) Pris: 100,00 kr.
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Tirsdag d. 12. januar 

kl. 14.00

”Fra cykelbud til ridderkors
– mit liv som sognepræst og
provst” v. Per Aas Christensen
Per Aas Christensen har været
sognepræst i Bregninge Kirke
siden 1992 og var provst i
Svendborg Provsti i perioden
1999-2019.
Han skriver følgende: ”Foredrag
er måske en lidt flot betegnelse.
Der er tale om en forhåbentlig
let og munter fortælling om min
opvækst, mit liv og virke i den Danske Folkekirke.
Jeg prøver at følge nogle spor og baggrunde for den måde,
jeg har grebet tingene an på, og så kan jeg i min fremskredne alder nok ikke dy mig for nogle kommentarer til
"tingenes tilstand"”.

2

Tirsdag d. 2. februar 

kl. 17.00

Kyndelmisse med suppespisning
Når vinteren strenges og dagene længes, kommer kyndel
misse. Det er den tid på året, hvor kulden stadig har tag
i jorden, men hvor lyset er ved at vende tilbage, og vi kan
mærke i krop og sjæl, at vi længes efter forår.
Vi begynder med andagt i kirken, derefter går vi i Sogne
huset og spiser en af vinterens varme supper – og måske
synger vi en sang eller to fra Højskolesangbogen om
”Kjørmes Knud” og ”sneflokke, der kommer vrimlende”
eller ”vinteren, der rinder i grøft og i grav” – afhængig af,
hvordan vinteren arter sig i år.
Tilmelding til spisning nødvendig til kirkekontoret senest 26.
januar. Pris 30,- kr., som betales på dagen.

Tirsdag d. 2. marts 

kl. 14.00
”Den evigt kæmpende Thit
– om mennesket Thit Jensen”
v. Anne-Lise Arnstrup

Den 13. maj 1957 dør en af de
mest omtalte danske forfatterinder i nyere tids historie 81 år
gammel. Hun dør efter et langt,
flittigt og stræbsomt liv altid
kæmpende for kvinders rettigheder og forbedring af deres kår.
Modig og kompromisløs var hun livet igennem, og hun gav
ikke køb på de ideer, der var mærkesager for hende.
Thit Jensen var en spændende kvindeskikkelse, som vi ikke
bør glemme, hun var blandt dem, der gik forud og banede
vejen for den moderne kvindes frigørelse.

TILLYKKE TIL ÅRE
KONFIRMANDER TS

der blev konfirmer
et
d. 6 og 13. sept
embe

r 2020

BØRNENES SIDE
Tirsdage

kl. 9.45 - 10.30

Tilmelding til nedenstående på mail til:
kirkekulturfredens@gmail.com

Onsdage

kl. 10.00 - 10.45

Onsdage 

kl. 14.15 - 15.30

MUSIKALSK LEGESTUE

BABYSALMESANG

RYTMISK BØRNEKOR

Sang og rytmik for børn i alderen 1 - 3 år

For forældre i alle aldre og babyer op til
12 måneder

For alle børn som går i 4. 5. og 6. kl.

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, krop og evne til at lytte.
Der er Musikalsk legestue hver tirsdag
frem til jul. Tirsdag d. 8/12 kl. 09.45
er der afsluttende gudstjeneste, hvor
søskende og bedsteforældre også er
velkomne.
Første gang efter jul er tirsdag d. 12/1.
Der er Musikalsk legestue til og med
tirsdag d. 15/6.
I uge 7, d. 16/2, er der ikke legestue.
Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

Torsdage

kl. 14.00 - 15.30

MELLEMRUMMET

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
forældrenes 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.
Rammen er sat til 45 minutter, men
der er plads og tid til, at man sagtens
kan blive lidt længere og nyde stemningen og få snakket med de andre
tilstedeværende.
Der er Babysalmesang hver onsdag.
Onsdag d. 9/12 kl. 10.00 er der afsluttende gudstjeneste, hvor søskende og
bedsteforældre også er velkomne.

Koret ledes og undervises af kirke- og
kulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz,
som i forvejen også står for Fredens
Kirkes gospelkor.
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).
Til hver gang vil der være lidt at spise
og drikke.
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.

Efter jul starter Babysalmesang op
igen. Første gang er d. 13/1.
Derefter er der Babysalmesang til og
med onsdag d. 16/6.

Fra og med d. 28/10. Derefter hver
onsdag. Sidste gang inden jul er onsdag
d. 9. december, hvor der er afslutning
for forældre, søskende og bedsteforældre.
Efter jul starter børnekoret op igen
onsdag d. 13/1. Der er børnekor til og
med onsdag d. 16/6. I uge 7, d. 17/2,
er der ikke børnekor.

Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

- et tilbud til børn i 0. 1. og 2. kl.
I lighed med minikonfirmandforløbet,
som er tilegnet børn fra 3. kl., vil “Mellemrummet” i en hyggelig atmosfære af
historiefortælling, kreative udfoldelser
og musik skabe rammen for et par
timer, hvor børnene i børnehøjde stifter
bekendtskab med kirken.
Mellemrummet starter torsdag d.
28/1. Alle torsdage til og med d. 22/4.
Der er ikke Mellemrummet i uge 7, d.
18/2.
Børnene bliver hentet på skolen kl.
13.45 og bliver ligeledes, med mindre
andet er aftalt med forældrene, fulgt
tilbage til skolens SFO kl. 15.30.
Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

Søndag d. 14. februar

kl. 13.30

BØRNEFASTELAVNSGUDSTJENESTE
I Fredens Kirke holder vi altid børne
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende udendørs tøndeslagning og
afslutning i eller omkring Sognehuset.
Det gør vi også i år – så lad os håbe på
godt vejr.
Mød op i (gerne varmt) udklædningstøj.
Vi voksne må også godt være klædt ud
– men det er ikke et must.
Kom glad!
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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SOGNEKALENDER
NOVEMBER

DECEMBER

1. november
Alle Helgens Dag
Gudstjeneste v/ L.B.
kl. 10.00 & 12.00
Gudstjeneste v/ L.P.W.K.
kl. 14.00 & 15.30

3. december kl. 17.00
Aftenandagt v/L.P.W.K.
Efterfølgende vandring
6. december kl. 10.00
2. s. i advent
Højmesse v/ L.B.

3. november kl. 14.00
Tirsdagsdagstræf med Eik Skibdal
Schwarz og Stine Jensen
8. november kl. 10.00
22. s. e. trin.
Højmesse v/ L.P.W.K.

8. december kl. 11.30
Andagt i kirken og
Tirsdagstræf m. julefrokost
13. december kl. 10.00
3. s. i advent
Højmesse v/L.P.W.K.

11. november kl. 19.00
Foredrag med Jette Seidenschnur
15. november kl. 10.00
23. s. e. trin.
Højmesse v/ L.P.W.K.

20. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Højmesse v/ L.B.
23. december kl. 16.30
Lillejuleaftens-gudstjeneste
v./L.P.W.K. (50 pers. sang)

18. november kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

24. december kl. 11.00
Juleaften
Gudstjeneste v/ L.B. (50 pers. sang)

22. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse v/L.B.

24. december kl. 12.30
Juleaften
Gudstjeneste v/ L.B. (50 pers. sang)

29. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Højmesse v/ L.P.W.K.

24. december kl. 14.00
Juleaften
Gudstjeneste v/ L.P.W.K.
(100 pers. uden sang)

Søndag d. 1. november 

kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 15.30

25. december kl. 10.00
Juledag
Højmesse v/ L.P.W.K.
26. december kl. 10.00
2. Juledag
Højmesse v/ L.B.
27. december kl. 10.00
Julesøndag
Højmesse v/L.P.W.K.

JANUAR
1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Gudstjeneste v./L.B.
3. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Højmesse v/L.P.W.K.
Tirsdag d. 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongers aften
Gudstjeneste v/ L.P.W.K.
Kaffe i våbenhuset
10. januar kl. 10.00
1. s. e. H3K
Højmesse v/ L.P.W.K.
10. januar kl. 11.00
Fernisering på udstilling
med Tove Lillian Nielsen

Onsdag d. 23. december kl. 16.30

ALLE HELGEN

JULENS GUDSTJENESTER

Der tændes lys i sorgens og savnets rum, når vi i tro
og håb og kærlighed, dén dag mødes i kirken.
Den første søndag i november mindes vi i kirken, dem
vi har mistet.

Lillejuleaften og Juleaften
På grund af COVID-19 er vi nødt til at
tænke anderledes i år - også omkring
julens gudstjenester.
Derfor vil vi holde ekstra julegudstje
nester, således at den første juleguds
tjeneste allerede holdes Lille juleaften.
Juleaftensdag er der hele 4 gudstje
nester.

I år holder vi pga. corona-situationen 4 gudstjenester
Allehelgens søndag.
Vi byder desværre ikke på kaffe i år, men der er mulighed
for at gå ud på kirkegården og tænde lys efter gudstje
nesten.
Sognepræsterne Lotte Boas
og Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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24. december kl. 15.30
Juleaften
Gudstjeneste v/ L.P.W.K.
(100 pers. uden sang)

Nogle af gudstjenesterne er med sang
– der kan vi ikke være så mange,
andre er uden sang – der kan vi være
lidt flere.

Torsdag

12. januar kl. 14.00
Tirsdagstræf med
Per Aas Christensen

14. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste for børn
v/L.P.W.K.

17. januar kl. 10.00
2. s. e. H3K
Højmesse v/ L.B.

21. februar kl. 10.00
1. s. i fasten
Højmesse v/ L.B.

20. januar kl. 19.00
Foredrag med
Hans Jørgen Bonnichsen

24. februar kl. 19.00
Foredrag med Marie Brixtofte

21. januar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
24. januar kl. 10.00
Sidste s. e. H3K
Højmesse v/L.P.W.K.
28. januar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
31. januar kl. 10.00
Septuagesima
Højmesse v/L.P.W.K.

28. februar kl. 10.00
2. s. i fasten
Højmesse v/ L.B.

MARTS
2. marts kl. 14.00
Tirsdagstræf med
Anne-Lise Arnstrup

FEBRUAR
2. februar kl. 17.00
Kyndelmisse v/L.B.
Efterfølgende suppe i Sognehuset

14. marts kl. 10.00
Midfaste
Højmesse v/ L.P.W.K.

7. februar kl. 10.00
Seksagesima
Højmesse v/ L.B.

14. marts kl. 11.00
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

d. 24. december kl. 11.00, 12.30, 14.00 og 15.30
Men alt med forbehold, så hold jer
opdateret via vores hjemmeside og
dagspressen. Vi håber at kunne dele
julens glæde med så mange som
muligt.
Vi lukker kirkegængerne ind efter
“først til mølle” princippet, og forhå
bentligt finder en god fordeling sted.

kl. 17.00

25. februar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

7. marts kl. 10.00
3. s. i fasten
Højmesse v/ L.P.W.K.

14. februar kl. 10.00
Fastelavn
Højmesse v/ L.P.W.K.

Torsdag d. 3. december

ANDAGT OG VANDRING
I år skal vi for første gang have sognevandring i december. Vi starter med en
andagt i kirken med plads til fordybelse,
hvor vi lader adventsroen falde på.
Derefter går vi en lille tur rundt i
nærområdet, ser lys i mørket og går på
dén måde lyset i møde.
Vi runder af med kaffe i Sognehuset.
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K.: Lars Peter Wandsøe Kristiansen
L.B.: Lotte Boas

Fredag d. 1. januar 2021

kl. 16.00

GODT NYTÅR!
ønsker vi hinanden i våbenhuset efter
nytårsgudstjenesten.
I våbenhuset vil der være mousserende
vin og kransekage og gode ønsker for
året, der ligger foran os.

Tirsdag d. 5. januar

kl. 19.00

HELLIGTREKONGERSGUDSTJENESTE

I øvrigt plejer der at være rimelig
god plads til gudstjenesterne juledag
og 2. juledag.

Helligtrekongers aften runder vi julen
af. Derfor tænder vi ”Helligtrekongers
lys” og synger julen ud med tak for den
forgangne højtid.
Gudstjenesten er stemningsfuld, og så
er der kaffe i våbenhuset bagefter.

Alle gode ønsker fra
Fredens Kirke

Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Sognepræst Lotte Boas
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FOREDRAGSRÆKKEN 2020/2021

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

ENTRÉ
Pr. foredrag: 75 kr.

Grundet COVID-19 er vi desværre nødt til at indføre følgende restriktioner i efteråret 2020:
Der vil kun være plads til 30 personer i lokalet, og man sidder i behørig afstand af hinanden.
Der kan kun købes billetter hos AOF Center Fyn; tlf. 62 21 73 73, www.aofcenterfyn.dk eller e-mail: aftenskole@aofcenterfyn.dk
Det er ikke muligt at købe drikkevarer/kaffe i pausen.
Mød ikke op, hvis du har symptomer på COVID-19 eller er forkølet.

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.

Onsdag d. 20. januar

kl. 19.00

HANS JØRGEN BONNICHSEN

”MENNESKET I ONDSKABEN
– ERFARINGER FRA 41 ÅRS 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.
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!

Mandage 

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.
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.

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, etik, teknologi og mennesker og udgivet en
lang række artikler og bøger om disse emner
– senest bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” fra 2019.

kl. 19.00-20.20

Torsdage

kl. 11.00 - 13.00

GOSPELKOR

Der er kor følgende mandage:

STRIKKEKLUB

Kom og syng med i Fredens Kirkes gospelkor. Det er hyggeligt, sjovt og ganske
gratis.

26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11,
7/12, 14/12

Så er vores strikkeklub i gang igen
– med afstand.
Vi har stadig dåbsklude nok, så I er
velkomne til at tage eget strikketøj
med.
Vi strikker torsdage den:
19. november 2020 og 21. januar, 18.
februar og 18. marts 2021
i Sognehuset. Alle er velkomne

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 med en masse
andre sangglade mennesker.
Du skal være indstillet på at optræde
til forskellige arrangementer både i og
uden for Fredens Kirke.
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Onsdag d. 24. februar

Første gang efter jul er mandag d. 11.
januar. Koret fortsætter til og med mandag d. 14. juni. Der er ikke kor i uge 7,
mandag d. 15. februar.
Koret ledes af kirke- og kulturmedarbej
der Eik Skibdal Schwarz.
Tilmelding på mail til:
kirkekulturfredens@gmail.com
Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

Kontakt på mail: elsemie@msn.com
eller mobil: 50 94 32 23
Mie Frederiksen

Søndag d. 14. marts

kl. 11.00-15.00

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
“Din gåtur bliver til en køkkenhave – gå en tur for klimaet”
Vi går på gaden for at samle ind til
mennesker i verdens fattigste lande,
der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
Du skal regne med at bruge to til tre
timer på en rute, når du samler ind.
Mød op i Fredens Kirkes Sognehus
søndag d. 14. marts kl. 11.00 og få en
rute.
Efter turen vil der være lidt at spise
og drikke, når du returnerer med det
indsamlede beløb.
Alle indsamlere skal være tilbage i
sognehuset kl. 15.00.

Man må gerne gå to eller flere sammen
og samle ind. Børn under 11 år skal
være ifølge med en voksen.
For yderligere information og tilmelding
kontakt kirke- og kulturmedarbejder
ved Fredens Kirke, Eik Skibdal Schwarz.
Mail: kirkekulturfredens@gmail.com
Generel information om indsamlingen
d. 14. marts kan også ses på
noedhjaelp.dk
Det nytter, og det virker!
Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

UDSTILLINGER I SOGNEHUSET

Frem til januar kan man fortsat se Liselotte Gjersen’s udstilling.
Søndag d. 10. januar
kl. 11.00
er der fernisering på
en udstilling med Tove
Lillian Nielsen.

Jeg har også taget en masse kurser
undervejs på Midtfyn, i Kerteminde, i
Svendborg – ja og på Fur.

Vi får en masse flotte billeder at se.
Tove Lillian Nielsen holder mest af
akvarel, men gør det også ud i både
akryl- og oliemaling.
Hun maler oftest naturalistisk, gerne
blomster, og holder i det hele tage af
at male.
Jeg har altid tegnet og malet, siger
Tove Lillian, der har rundet de 70.

Måske nogen husker Tove Lillian fra, da
hun var på Svendborg Posthus. Hun er
født i Odense, men har levet sit voksne
liv på Midtfyn.
”Jeg er et impulsivt menneske”, siger
hun. ”Jeg vil ikke kalde mig kunstner,
men jeg kan godt li’ at male, Jeg lærer
stadig nyt – man bliver aldrig færdig
med at lære.”
Der er lagt op til en dejlig udstilling!
Kom til ferniseringen og nyd billederne
de efterfølgende måneder i Sognehuset.
Kunstudvalget v. Lars Peter Wandsøe
Kristiansen, sognepræst

JULEHJÆLP
Der er igen i år mulighed for at søge
om julehjælp fra Fredens Kirke.
Ansøgningsskema kan fås ved at hen
vende sig til sognepræst Lotte Boas på
mail logb@km.dk eller ved at hente det
på kirkens hjemmeside: fredenskirke.
dk eller det kan afhentes i Sognehuset i
kirkekontorets åbningstid.
Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 1.
december.
Efter d. 7. december orienterer vi om,
hvorvidt kirken har mulighed for at
hjælpe.

Julehjælpen er en købmandskurv med
traditionelle danske julemadvarer, så
der er mad til juledagene.
0
Såfremt man ønsker at donere penge
til julehjælp i Fredens Sogn, er der mulighed for at gøre dette i kirkebøsserne
i kirken, hvor vi hele december samler
ind til julehjælpen, eller ved at henvende
sig til sognepræst Lotte Boas.

Sognepræst Lotte Boas

Arkivfoto

7

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

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 medlemskab af
folkekirken til ophør ved skriftlig
anmeldelse til den kirkebogs
førende sognepræst i det sogn,
hvor man bor.

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

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

Dåb

Sognepræst Lotte Boas

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Sognepræst
(kirkebogsførende)
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen

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

Organist Allan Wahl

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

Kirkegårdskontor

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 2320 6760

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

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
Redaktion : Jonna Kristensen (ansv.),

Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Tina Devantier Christensen,
Karin Sørensen og Dennis Reichstein Larsen

KIRKEBLADET UDDELES AF:
KFUM-Spejderne Svb. i Fredens Sogn
Næste blad uddeles d. 27/2 til d. 7/3 2021.
Udebliver bladet kan der rettes henvendelse til Kirkekontoret.

Layout og tryk - www.trykteam.dk

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

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.

