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Lidt om at bede til Gud
Af sognepræst Lotte Boas

Nogle gange må man hive og slide i Gud.
Sådan er det med Gud.
Det er ikke bare mig, der siger det.
Jesus siger det også.
Da Jesus havde lært sine disciple at bede Fadervor, sagde han:
“Hvis en af jer har en ven og midt om natten går hen til ham og
siger: “Kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet
rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham”, og han så svarer
derindefra: ”Spar mig for det besvær! Døren er allerede låst,
og jeg er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget”. Og
Jesus siger: ”Selv om han ikke giver noget for venskabs skyld,
så vil han dog alligevel stå op og pga. hans påtrængenhed give
ham noget”.
Det, han siger her, er fuldstændig ligesom det, Jesus siger i
evangeliet: ”Vær påtrængende. Indtil det irriterende. I skal ikke
give op. I må blive ved med at hive og slide i Gud, for enhver,
som beder, får, og den, der søger, finder; og den, der banker
på, lukkes der op for”.
Sagen er den, at mennesker nu engang er sådan, at hvis vi er
overladt til os selv, så har vores sind en tilbøjelighed til at skabe
sin egen gud. Når mennesket skaber sin egen gud, bliver det tit
til en gud, der skal beskytte én mod det værste. Man skal være
beskyttet, så man bliver fri for modgang.
Man skal være fri for sygdom og fri for fiasko og egentlig helst
også fri for at dø.

Men det er sådan et gudebillede, vores sind selv laver.
Egentlig er kristentro en barnetro. Den er en tro på, at man er
i Guds hænder.
Og, som jeg hørte en gammel for længst pensioneret præst
sige, det er en tro på Gud med hud - dvs. Gud er ikke fjern i sine
himle. Gud er den, vi kender gennem Kristus.
Gud er den, der selv blev menneske, og selv var lykkelig, og selv
elskede, og selv græd, når andre led. Og han kom selv til at lide
meget ondt, og han blev ydmyget og hånet, og han døde.
Gud med hud er den Gud, der blev menneske.
Egentlig betyder det at bede til Gud først og fremmest, at man
beder sig ind i sin barnetro. Man beder sig ind i en tillid til at
være i Guds hænder også i modgang og sygdom og den død,
vi jo godt ved, vi har i vente. At vi trods alt godt ved, at i Guds
hænder er der fred, og at modgangen ikke skal få det sidste ord
at sige over os.
Der findes sådan en slags københavnsk karmalov, der lyder nogenlunde sådan her: ”Det, du giver godt, kommer også godt
tilbage”. Det passer ikke. Verden er ikke retfærdig.
Og godhed fungerer ikke efter sådan et boomerangprincip, hvor
det gode, man giver, også kommer godt tilbage.
Faktisk er verden meget uretfærdig. Det kan sagtens være
sådan, at man giver en masse godt uden overhovedet at få noget godt tilbage. Fra ens personlige synsvinkel er det en uretfærdighed, der er minus 1.
Man giver, men man får ikke noget tilbage.
Der er også en uretfærdighed, der er uretfærdighed plus 1. Det
er, når man ingenting har givet, men alligevel pludselig oplever,
at verden er god mod en. Det er også uretfærdigt, men uretfærdighed plus 1 plejer vi ikke at brokke os over.
Verden er uretfærdig, heldigvis også tit uretfærdig plus 1.
Og vi er jo også alle sammen velkomne til at være medarbejdere
på den gode uretfærdighed.
Men verdens uretfærdighed er et vilkår, vi er underlagt.
Både uretfærdigheden plus 1 og uretfærdigheden minus 1.
Gud løser ikke alting for os, så vi bliver fri for uretfærdigheder,
modgang og ydmygelser. Døden bliver vi heller ikke fri for.
Kristus selv var et menneske, der levede i modgang, blev ydmyget og som døde. Og han bar det hele ind i Guds opstandelse.
Kristentro er ikke en tro på, at vi bliver fri for alt det svære.
Det er en tro på, at vi er i Guds hænder, også i al det svære vi
nogle gange skal gå igennem.
Og det er en tro på, at vi tilhører Kristi opstandelse, og at det
nok skal ende godt.

FOREDRAGSRÆKKEN
2018-2019
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
Der kan også købes billet ved indgangen ved betaling med
kontanter.

Start kl. 19.00
Entré
pr. foredrag:
kr. 75

Se kirkeblad nr. 2 for yderligere information om de enkelte foredrag.

Onsdag d. 14. november kl. 19.00

Onsdag d. 20. februar

Silas Holst
FRA CHA CHA CHA
TIL (REGNBUE)
FAMILIEFAR

Onsdag d. 16. januar

kl. 19.00

kl. 19.00

Thomas Ubbesen
UD TIL
DET VÆRSTE

Onsdag d. 13. marts

Jan Schou
MIT GLADE LIV
SOM SKUESPILLER
OG ROLLEN SOM
AMBASSADØR

kl. 19.00

Birgitte Breiner
MIT LIV SOM
TYSKERUNGE

25 ÅR VED FREDENS KIRKE
I anledning af at kirketjener
Inger Hoppe den 1. februar 2019
har været ansat ved Fredens
Kirke i 25 år, indbyder menighedsrådet søndag d. 3. februar
efter gudstjenesten kl. 10.00 til

reception i sognehuset
indtil kl. 14.00
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Søndag d. 10. marts

kl. 11.00

er der sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, som arbejder i 24 lande med
katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
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. 10. 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.
Man må gerne gå to eller flere sammen
og samle ind. Børn under 11 år skal være
ifølge med en voksen.
De penge, du samler ind ved Folkekirkens
Nødhjælps indsamling, går både til akutte katastrofer og langvarige, bæredygtige projekter. Men også til arbejde med
menneskeretigheder, minerydning og ekstrem ulighed.
For yderligere information og tilmelding:
Skriv en mail til kirke- og kulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz på
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
eller ring 21 12 50 51.
Generel information om indsamlingen
d. 10. marts kan også ses på
www.noedhjaelp.dk
Det nytter, og det virker!

KONCERTER
Søndag d. 18. november

kl. 16.00

KONCERT MED
TEMPLETS MUSIKKORPS
Templets Musikkorps har virket på Vesterbro i København siden 1892. Hvilket
betyder, at det er Danmarks ældste Brass
Band, også indenfor Frelsens Hær.
Musikkorpset har sin base i Frelsens
Hærs afdeling Templet, som er Frelsens
Hærs største menighed i Danmark.
Musikkorpset har besøgt mange danske
byer og afholdt koncerter rundt omkring
i Europa samt USA.
Musikkorpset har ligeledes medvirket i
radio- og TV-udsendelser.
Dirigent: Jens Schou Hansen.

Søndag d. 9. december

Entré: Gratis. Men hvad der lægges i kirkens indsamlingsblok
går til Fredens Kirkes Menighedspleje.

kl. 16.00

JULEKONCERT MED
SEPTIMUSKORET
Septimuskoret vil levere en a capella julekoncert, hvor repertoiret vil være danske sange/salmer samt engelske Christmas Carols og andre smukke værker i
tidens stemning.
Dirigent: Ole Kongsted.
Entré: Gratis.

Søndag d. 13. januar

kl. 16.00

KONCERT MED
ROYAL DANISH BRASS
En meget velklingende koncert med et
forrygende program, hvor det nye år bliver spillet ind særdeles veloplagt og med
sprudlende humør.
Vær med til på denne måde at fejre det
nye års komme.
Entré : Gratis.
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SOGNEKALENDER
NOVEMBER

22. november kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

4. november kl. 15.00
Alle Helgens Dag
Højmesse v/L.B. og L.P.W.K.
Kirkekaffe

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

6. november kl. 14.00
Tirsdagstræf med Mette Guul

DECEMBER

11. november kl. 10.00
24.s. e. trin.
Højmesse v/L.B.

2. december kl. 10.00
1. søndag i advent
Højmesse v/L.P.W.K.

11. november kl. 11.00
Fernisering på udstilling
med Birthe Juel

4. december kl. 11.30
Tirsdagstræf med
andagt i kirken og julefrokost
(Se omtale)

14. november kl. 19.00
Foredrag med Silas Holst
18. november kl. 10.00
25. s. e. trin.
Højmesse v/L.P.W.K.
Tema: B.S. Ingemann

24. december kl. 11.00
Juleaften
Gudstjeneste v/L.B.
24. december kl. 13.30
Juleaften
Gudstjeneste v/L.P.W.K.

9. december kl. 10.00
2. s. i advent
Højmesse v/L.B.
9. december kl. 16.00
Julekoncert med Septimuskoret
Tirsdag d. 11. december kl. 10.00
Jul for de 1-3 årige

JULEHJÆLP

16. december kl. 16.00
3. s. i Advent
De ni læsninger v/L.B.

Bidrag til julehjælp
Såfremt man ønsker at donere penge til julehjælp i Fredens Sogn, er
der mulighed for at gøre dette i indsamlingsblokken i kirken, hvor vi hele
december samler ind til julehjælpen,
eller ved at henvende sig til sognepræst Lotte Boas.

25. december kl. 10.00
Juledag
Højmesse v/L.P.W.K.

30. december kl. 10.00
Julesøndag
Højmesse v/L.B.

JANUAR
1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Højmesse v/L.P.W.K.

20. december kl. 17.00
Vi synger julen ind v./L.B.

Søndag d. 4. november

24. december kl. 15.00
Juleaften
Gudstjeneste v/L.P.W.K.

26. december kl. 10.00
2. Juledag
Højmesse v/L.B.

18. november kl. 16.00
Koncert med Templet Musikkorps

Der er igen i år mulighed for at søge
om julehjælp fra Fredens kirke.
Ansøgningsskema kan fås enten
ved at henvende sig til sognepræst
Lotte Boas på mail: logb@km.dk,
ved at hente det på kirkens hjemmeside: fredenskirke.dk eller det kan
afhentes i sognehuset indenfor kirkekontorets åbningstid.
Der er ansøgningsfrist lørdag d. 1.
december. Efter d. 7. december får
man svar på, om kirken har mulighed
for at hjælpe. Julehjælpen er en købmandskurv med traditionelle danske
julemadvarer, så der er julemad til
juledagene.

kl. 15.00

Søndag d. 16. december

kl. 16.00

ALLE HELGENS DAG

NI LÆSNINGER

Til Alle Helgen, som altid falder på den
første søndag i november, mindes vi
vore kære.
Ved gudstjenesten læses navnene op
på dem, vi har mistet i det forgangne
år i Fredens Sogn eller har bisat/begravet fra Fredens Kirke.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at gå ud på kirkegården og tænde lys,
som kan få mindet og håbet til at lyse
op i efterårsmørket.
Vi udleverer lys.

Vi går ind i den smukke, engelske tradition og holder ”Ni læsninger”, som
er en musikgudstjeneste, og i Fredens
Kirke er det en dejlig tradition, at Thurø
Sangkor deltager. ”Ni læsninger” stammer fra England, hvor den blev holdt
første gang i 1918 i Kings College Chapel
i Cambridge. ”The Festval of Nine Lessons
and Carols” hedder gudstjenesten her,
og den holdes d. 24. december.
Hos os i Fredens kirke er det en gudstjeneste, hvor koret synger engelske
Christmas Carol. Vi synger sammen de
danske julesalmer. Vi hører de ni læsninger, der fortæller om Guds historie
med mennesker, og gennem den historie ledes vi frem til den første jul i stalden i Bethlehem.

Eftermiddagen rundes af med kaffebord
i Sognehuset.
Alle er velkomne!
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23. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Højmesse v/ L.P.W.K.

6. januar kl. 10.00
Hellig 3. kongers søndag
Højmesse v/L.B.

5. februar kl. 17.00
Tirsdagstræf med Kyndelmissegudstjeneste og suppe i Sognehuset.
(Se omtale)

8. januar kl. 14.00
Tirsdagstræf med Else Møller
13. januar kl. 10.00
1. s. e. H3K
Højmesse v/L.P.W.K.
13. januar kl. 16.00
Koncert med Royal Danish Brass

7. februar kl. 17.00
Børnegudstjeneste med spisning
(se omtale)
10. februar kl. 10.00
Sidste s. e. H3K
Højmesse v/L.B.

16. januar kl. 19.00
Foredrag med Jan Schou

17. februar kl. 10.00
Septuagesima
Højmesse v/L.P.W.K.

17. januar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

20. februar kl. 19.00
Foredrag med Thomas Ubbesen

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

21. februar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
24. februar kl. 10.00
Seksagesima
Højmesse v/L.P.W.K.

27. januar kl. 10.00
3. s. e. H3K
Højmesse v/L.P.W.K.

10. marts. Kl. 10.00
1. s. i fasten
Højmesse v/L.P.W.K.
Indsamling –”Folkekirkens Nødhjælp”
(Se omtale)
13. marts kl. 19.00
Foredrag med Birgitte Breiner
17. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
Højmesse v/L.P.W.K.
(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K. Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
L.B. Lotte Boas

3. marts kl. 10.00
Fastelavn
Højmesse v/L.B.

3. februar kl. 10.00
4. s. e. H3K
Højmesse v/L.P.W.K.

kl. 17.00

Tirsdag d. 1. januar - nytårsdag kl. 16.00

VI SYNGER JULEN IND

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Man skal i kirke for at det
kan blive rigtig jul.
Kom og vær med
til at synge julen ind
i Fredens Kirke.

Nytårsdag har vi gudstjeneste kl.16.00.
Vi byder 2019 velkommen med nytårets
salmer og alle gode ønsker og bønner og
forsætter for det kommende år. Efterfølgende er der et lille glas og et stykke
kransekage til alle i våbenhuset.

v. Lotte Boas

5. marts kl. 14.00
Tirsdagstræf med Arne Ploug og
Hans Rytter

MARTS

FEBRUAR

Torsdag d. 20. december

3. marts kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste for børn
v/L.B.

med efterfølgende nytårskur

Glædeligt Nytår
Menighedsrådet

Mandage

kl. 19.00 - 20.00

GOSPELKOR
i perioden 28/1 - 20/5.
(Der er ikke kor d. 11/2 og 22/4)
Kom og syng med i Fredens Kirkes
gospelkor. Det er hyggeligt, sjovt og
ganske gratis.
Koret er for alle, og det er bestemt
ikke en forudsætning at kunne læse
noder. Så længe lysten til at synge og
hygge sig i fællesskab med andre er til
stede, kan alt lade sig gøre.
Tilmelding på mail til korleder
Eik Skibdal Schwarz på:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
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TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag d. 6. november

kl. 14.00

Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord i Sognehuset i tidsrummet
kl. 14 – 16. Kaffe og brød for 20 kr. som går til Fredens Kirkes menighedspleje

Tirsdag d. 8. januar

kl. 14.00

METTE GUUL

ELSE MØLLER

Denne gang skal vi
høre om et væreog fristed for ud
satte kvinder beliggende centralt i Odense. Problemstillingerne kan være mange, og Redens
formål er at forbedre kvindernes livssituation, få dem til at tro på egne
ressourcer, blive bevidst om de positive kvaliteter og egenskaber, de hver
især indeholder, og at sikre kvinder
nes ve og vel her og nu.

Else Møller er uddannet husholdningslærer, og ud
over ansvar for en
stor folkehusholdning, undervisning og
3 døtre fylder politisk arbejde meget.
Else Møller causerer over et ud-

Centerleder,
Reden, Odense

”Fra bondekone til
borgmester”

Mette Guul er et dybt engageret menneske, som har meget på hjerte.

Tirsdag d. 4. december

kl. 11.30

KORT GUDSTJENESTE
OG JULEFROKOST
Vi samles til en kort gudstjeneste i
kirken - med advents og julestemning.
Derefter har vi julefrokost i Sognehuset, hvor vi får god julemad, samvær, sang og underholdning. Dørene
til sognehuset åbnes kl. 12.00, umiddelbart efter gudstjenesten.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret
fra tirsdag d. 13. november til tirsdag
d. 27. november.
Pris: 100,00 kr.
NB: Der er max. plads til 50 personer.

fordrende og fornøjeligt liv fyldt med
rige minder. Tiden som borgmester,
sjove minder fra undervisning, udgi
velse af Amandas kogebog og arbejdet i foreningen “Turismens Venner”
er eksempler på emner, som på en
humoristisk måde sætter fokus på
livets lyse sider: Livet er en gave!
Husk, hvert minut er værdifuldt og
skal nydes med stor respekt og omsorg for alt, hvad vi har kært.

Tirsdag d. 5. februar

kl. 17.00

KYNDELMISSE MED SUPPESPISNING
Først i februar er det kyndelmisse.
I den anledning holder vi Kyndelmissegudstjeneste med tidens salmer
og levende lys i vores hyggelige
kirkerum. Vi spiser efterfølgende
suppe i Sognehuset.
Menighedsrådet inviterer.
Tilmelding til spisning senest d. 29.
januar til kirkekontoret.

Tirsdag d. 5. marts

kl. 14.00

ARNE PLOUG OG HANS RYTTER
"Frie fugle" er vores første musikalske
foredrag. Det blev født for cirka 6 år
siden, og vi har været ude at flyve
med det mange gange, siger de to
mænd, der denne tirsdag gæster Fredens Kirke.
Vi skal gennem en humoristisk odyssé

med udgangspunkt i fuglene omkring
os. Vi ”fuglesange” krydret med billeder og fuglesnak. Fuglesnakken vil være
tilpasset årstidens fugle.
Klaver & harmonika: Arne Ploug, Harmonika, billeder & fuglesnak:
Hans Rytter

Søndag d. 11. november

kl. 11.00

UDSTILLING I SOGNEHUSET
Søndag d. 11. november kl. 11.00 er der fernisering på en udstilling med Birthe Juel. Hun skriver:
Jeg har efterhånden malet i en hel del år, og et af de mange
temaer i mine billeder er menneskers liv og følelser. I alle
mennesker kan du finde glæden og sorgen og livfuldheden
og intetheden. Jeg har rejst og boet mange steder i verden,
og prøver af skildre nogle af de livsvilkår, som mennesker
må leve under. Det fascinerer mig meget at arbejde med
farverne, især når jeg maler i temaerne krukker og natur.
Jeg glæder mig til at vise mine malerier i Fredens Kirkes
Sognehus.
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BØRNENES SIDE
Tirsdage

kl. 9.45 - 10.30

MUSIKALSK LEGESTUE

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 kommer til at foregå 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 følgende datoer 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3,
9/4, 23/4, 7/5.
D. 21/5 er der afsluttende gudstjeneste.
Tilmelding på mail til
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Onsdage

kl. 10.00 - 10.45

BABYSALMESANG
For forældre i alle aldre og babyer op til
9 måneder.
Kære forældre og babyer
Det er mig en stor glæde at kunne indbyde jer til hyggeligt samvær og babysalmesang i Fredens Kirke.
Musik har en magisk virkning på såvel
unge som gamle. Musik er på ingen måde
aldersbetinget. Selv et helt nyfødt spædbarn har alle sanser i brug.
Derfor glæder jeg mig også rigtig meget
til at mødes med forældre og babyer i en
fælles ramme, skabt af vores lyst til at
synge sammen, med hinanden og for de
små. Alle kan være med, så længe lysten
til at synge og lytte er til stede.
Der vil i foråret være babysalmesang
med efterfølgende kaffe, te og hygge
hver onsdag i følgende periode: 16/1 til
og med 22/5, hvor der er afsluttende
gudstjeneste.

Tirsdag d. 11. december

kl. 10.00

JUL FOR DE 1-3 ÅRIGE

I forbindelse med Musikalsk legestues
juleafslutning inviteres sognets ca. 1-3
årige til en lille julegudstjeneste, hvor
der både bliver sunget, hygget og fortalt
om julen. Alle er velkomne til denne jul i
”småbørne-højde”.

Torsdage

kl. 14.00 - 15.30

Søndag d. 3. marts

kl. 13.30

MELLEMRUMMET

BØRNEFASTELAVNSGUDSTJENESTE

Mellemrummet vil, i en hyggelig atmosfære af historiefortælling, kreative udfoldelser og musik, skabe rammen om
et par timer, hvor børnene i børnehøjde
stifter bekendtskab med kirken.

Fredens Kirke inviterer til Børnefastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
og efterfølgende hygge i Sognehuset,
hvor der vil være fastelavnsboller, varm
kakao og kåring af kattekonger og dronninger samt masser af sang akkompagneret af kirke- og kulturmedarbejderen.
Det er gratis
at deltage.

et tilbud til børn i 0. 1. og 2. klasse

Mellemrummet kommer til at foregå på
følgende datoer: 17/1, 24/1, 7/2, 14/2,
21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3.

Torsdag d. 7. februar

kl. 17.00

BØRNEGUDSTJENESTE
med spisning

Gudstjenesten er mest for børn i
førskolealderen, men far og mor
og storebror eller søster må gerne
komme med. Vi hører en god fortælling
fra Bibelen – er selv med i en aktivitet i
kirken, og bagefter er der pizza til hele
familien i Sognehuset.
Tilmelding til spisning senest d. 5. februar
til kirkekontoret.

Tilmelding på mail til
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
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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 medlemskab af
folkekirken til ophør ved skriftlig
anmeldelse til den kirkebogs
førende 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.

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

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

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

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

Kirkegårdskontor
Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Regnskabsfører:
Reg. revisor
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288

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: Poul Erik Mikkelsen
Tlf. 9799 1168
poul.erik@tdcadsl.dk

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.

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

Dødsfald

Kr. himmelfartsdag
2019: 30. maj
2020: 21. maj
2021: 13. 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 kirkekontoret 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
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