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ethvert menneske har, og derfor muligheder, der bor i ethvert menneske. Det er også derfor, man sagtnes kan forstå
Kierkegaard, fordi man altid kan genkende sig selv i det, han
skriver om.
Om det at stå overfor et nyt år, skriver han således:
”Det glade sind, som endnu ikke har smagt livets genvordigheder, som endnu ikke er blevet opdraget i sorgens skole,
ikke dannet af erfaringens tvetydige visdom, forventer sejr i
alt, i alle kampe og anfægtelser, eller rettere: det glade sind
venter at sejre uden strid”.
Og han skriver:
”Den bekymrede derimod, der neppe har aftørret tåren over
det nærværende tab, forventer ikke sejr, han har kun for tungt
følt sit tab; og tilhører tabet end en forbigangen tid, han tager
det dog med sig”.

Et nyt år
Af Lotte Boas

”Laver” - sådan kan jeg huske, mine børn skrev med deres
venner på deres telefoner (det var dengang, de var små,
og jeg vidste, hvad de skrev med deres venner). Når jeg,
der er voksen, skriver med mine venner, plejer vi gerne at
skrive sætningen helt ud: ”Hvad laver du?” Sådan skrev en af
mine venner forleden. ”Jeg læser Kierkegaard”, svarede jeg.
”Jeg har engang læst noget af ham”, skrev min ven tilbage,
”det kunne jeg faktisk godt forstå”, og jeg lo og svarede:
”Selvfølgelig kunne du det!”
Jeg var ved at læse en nytårstale af Kierkegaard.
Når Kierkegaard skriver, skriver han om forskellige mennesker: om optimisten, om pessimisten, om den livserfarne,
om den troende. Men i virkeligheden er det ikke forskellige
mennesker, han skriver om: det er forskellige sindelag, som

Og om det livserfaring lærer os, skriver Kierkegaard:
”Den erfarne mand misbilliger begges adfærd. Når man er i
besiddelse af næsten alt det gode, man kan ønske, da bør man
være forberedt på, at livets bekymringer også gæster den
lykkeliges hus; når man har tabt alt, da bør man betænke, at
den tilkommende tid, som en kærlig mor, også skjuler gode
gaver”.
Livserfaringens ord kan de fleste af os godt spejle vores
egne erfaringer i. Når vi selv gør et lille holdt og ser tilbage
på tiden bag os for af den at tage bestik af, hvad vi mon kan
forvente af året foran os, så forstår vi godt Kierkegaard, når
han siger: ”I lykke bør man til en vis grad være forberedt på
ulykke; i ulykke til en vis grad på lykke”.
Da jeg var ung lærte jeg hos mine lærere, at Kierkegaard
skriver om de muligheder et menneskeliv rummer, og at
Kierkegaards forfatterskab er et kald til os til at vælge livet
og at vælge at leve det modigt. Man skal have viljen til at
tage ansvaret for sit liv på sig. Men jeg læste også mange
af Kierkegaards bøger, da jeg var ung, og dengang fandt jeg
ud af, at hvad mine lærere lærte mig kun til en vis grad var
sandt.
Dengang var alle tavse om det, der egentlig var Kierkegaards
hjertesag: Troen.

I kølvandet på 1960´ernes opgør med traditioner, blev det
også helt forbudt at tale åbent og frit om kristentro. Sådan
er det delvist stadigvæk. Men min generation har simpelthen
fået spat af det. Jeg kan se, at i min generation vil vi ikke tie
stille eller gå at putte med det.
Selvfølgelig skal der også tales om, hvad kristentro er!
Og selvfølgelig går det ikke, at man om Danmarks største
tænker og forfatter tier helt stille om, at det faktisk var
troen, der var hans hjertesag.

Jeg voksede op i et hjem, hvor Guds navn sjældent blev
nævnt. Men jeg sad på mit værelse og læste Kierkegaard og
blev fyldt af hans ord om håbet hos Gud.

”Hvad laver du? ” spurgte min ven. ”Jeg læser” svarede jeg.
Gør det selv: læs læs læs! Og bliv modig til livet og troen på
at Gud er med os – trods alt!

Hvad forventer det troende menneske, når det står overfor
et nyt år?
Om det skriver Kierkegaard: ”Den troende derimod siger:
”Jeg forventer sejr! Hvad lærte livets alvor dig? Den lærte
dig, at dine ønsker ikke blev opfyldt, at dine begæringer ikke
blev mætte, at dine lyster ikke blev adlydte. Når verden
begynder sin skarpe prøvelse, når livets storme knækker
ungdommens frodige forventning, når tilværelsen, der syne
så kærlig og mild, forvandler sig til en ubarmhjertig ejermand, der fordrer alt tilbage, da ser den troende: Der er én
forventning, som al verden ikke kan tage fra mig, og det er
troens forventning, og den forventning er sejr. Min forventning var ikke til verden, men til Gud”.

TIRSDAGSTRÆF

Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord. Tirsdagstræf afholdes
i Sognehuset i tidsrummet kl. 14 – 16. Kaffe og brød for 20 kr.
Tirsdag den 3. januar 

Tirsdag den 1. november

MUSIKEFTERMIDDAG V. ESBEN JENSEN

“FØDT I HORSENS TUGTHUS - DANMARKS
MEST AFGRÆNSEDE KIRKESOGN”

“Tørresnoren”, “Katinka”, “Jeg plukker fløjlsgræs” og “Den gamle skærslibers forårssang”.
Vi kender alle Sigfred Pedersens dejlige viser. En, der også
kender dem særdeles godt, er tidligere forstander på Vej
strup Efterskole Esben Jensen, som, sammen med organist
André Isager, vil spille og fortælle historier om Sigfreds liv.

Foredragsholderen, Niels Ole Frederiksen, er født og opvokset
i Danmarks vel nok mest afgrænsede
kirkesogn – nemlig Horsens Stats
fængsel. Eller som stedet hedder i
sin oprindelige og folkelige version:
”Horsens Tugthus”.
Mellem dette kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er Niels Ole Frederiksen født i det nordvestlige sove
værelse i en af anstaltens funktionærboliger. Det specielle ved dette sogn var også, at sognebørnene ikke kunne løse sognebånd.

En sang- og fortælletime med Sigfred Pedersen i fokus

Tirsdag den 6. december 

kl. 12.00

JULEFROKOST
Så er det tiden, hvor årets hyggelige julefrokost afholdes.
Vi synger nogle af julens smukke salmer, og der vil også være
overraskelser. Så glæd dig til nogle hyggelige timer.
Julefrokost ekskl. drikkevarer
koster 100,00 kr.

Tilmelding og betaling til
Kirkekontoret fra fredag
den 11. til fredag den
25. november.
NB. Der er max. plads til
50 personer
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kl. 14.00

Hans far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog afgørende
forskel. Han blev døbt i det afgrænsede sogns egen kirke –
Fængselskirken. Hans far var, da Niels Ole Frederiksen blev
født, viceinspektør og blev senere inspektør ved fængslet.
Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen og
halvtressernes Danmark, og med nogle glimt af de fanger,
som foredragsholderen som barn kom i kontakt med. Hor
sens Statsfængsel var efter krigen fortrinsvis fyldt op med de

Torsdag den 17. november 

kl. 19.00

Søndag den 18. december 

kl. 16.00

GOSPELKONCERT
MED ÅRETS KONFIRMANDER

JULEKONCERT
MED KURT RAVN

Fredens Kirkes konfirmander mødes med Vor Frue Kirkes konfirmander samt gospelinstruktør Rune Herholdt, der skal lære
alle de mange store børn at synge gospel.
Konfirmanderne har én eftermiddag til at lære det.
Kl.19.00 inviteres alle til gospelgudstjeneste i Vor Frue kirke
med Rune Herholdt, band og alle konfirmanderne.

Årets julekoncert bliver en oplevelse af romantisk stemning
og musik. Kurt Ravn akkompagneres af Carl Ulrik MunkAndersen på orgel og klaver samt Birgitte Lindum på obo.

Torsdag den 8. og 22. december 

kl.17.00

ADVENTSSANG
v. Lotte Boas

Kender I sange eller salmer, I synes hører julen til?
Er der bestemte stemninger eller toner, der skal lyde, for at
det kan blive rigtig jul?
I november vil der stå en lille kasse i våbenhuset til forslag og
ønsker til det, vi kan synge ved ”Adventssangen”.
Alle ønsker vil være hjertelig velkomne!

dømte efter det særlige straffelovstillæg, som blev vedtaget i
Folketinget i sommeren 1945. De blev kaldt landsforrædere,
landssvigere, østfrontfrivillige og HIPO-folk – mange af dem
opfattede sig selv som politiske fanger.
Det bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbrydekonger i Danmark, nemlig den legendariske Carl August
Lorentzen, som natten til den 22. dec. 1949 via en 18 meter
lang tunnel undveg fra Statsfængslet i Horsens.
Over indgangen til tunnelen havde Lorentzen ophængt et
stykke pap og skrevet de meget sigende og poetiske ord :
”Hvor der er en vilje, er der også en vej”.

TORSDAG den 2. februar 

kl. 17.00

KYNDELMISSE
MED SUPPESPISNING

"Tirsdagstræf om torsdagen"
I år falder Kyndelmissen på en torsdag, og vi har tænkt os
at fejre den på selve dagen, derfor er Tirsdagstræf flyttet til
torsdag. Vi holder gudstjeneste med levende lys i kirken og
glæder os over, at lyset bryder mørkets magt.
”Vinteren strenges, dagene længes” synger vi, og selv om
ingen ved, om det er bidende koldt eller nærmest forårsvarmt
den 2. februar, så ved vi, at det lysner dag for dag.
Efter gudstjenesten inviterer Menighedsrådet til suppespis
ning i Sognehuset.

Af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig til Kirkekontoret
senest tirsdag d. 24. januar på tlf. 6321 0326

Kom og få en juleoplevelse
og vær med til at synge
julens glade budskab ud
- med tekst, lys og musik.

Billetter á 150,- kr. købes
på Sydfynsbilletten.
Dørene åbnes kl. 15.15.

Tirsdag den 7. marts

kl. 14.00

VOGNMANDEN FRA
KVÆRNDRUP
v. Max Rask

Der er efterhånden ikke man
ge
firmaer, der stolt kan sige, de
har været i den samme families
hænder gennem fire generati
oner.
Lokale familiefirmaer har været et vigtigt element i opbyg
ningen af det danske samfund, vi kender i dag.
At det er hårdt arbejde, kender familien Larsen fra Kværndrup alt til. Det har det været, siden oldefar Johannes i 1922
grundlagde det lille vognmandsfirma, der i dag er blevet til et
velrenommeret entreprenørfirma i fremdrift.
Max Rask viser gennem interviews, fotos og arkivarbejde,
hvordan firma og familieliv hang sammen og berigede hinan
den op gennem årene. Som tiderne ændrede sig, måtte holdningen til arbejdet gøre det samme.
Det er vigtigt, at vi forstår, hvordan tingene har ændret sig.
Det er et stykke af den danske identitet, der forsvinder, hvis
store virksomheder overtager markedet.
Det er en dejlig del af livet, vi går glip af, hvis vi ikke værner
om nærværet og kvalitetsarbejdet.
Max Rask er født 1970 i Svendborg.
Selvlært radiojournalist på Radio Aktiv og vært på 21. år.
Budinspektør på Fyns Amts Avis samt ansvarlig for telemarketingafdelingen fra 2003 - 2010.
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SOGNEKALENDER
NOVEMBER

DECEMBER

1. november kl. 14.00
Tirsdagstræf v/ Esben Jensen
Musikeftermiddag
om Sigfred Pedersen

4. december kl. 16.00
2. s. i Advent
De 9 Læsninger v/ L.B.

2. november kl. 19.00
Foredrag v/ Charlotte Rørth
6. november kl. 10.00
Allehelgen - Kirkefrokost
Højmesse v/ L.B. & L.P.W.K.
13. november kl. 10.00
25. s.e. Trinitatis
Højmesse v/ L.B.
16. november kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
20. november kl. 10.00
Sidste s. i Kirkeåret
Højmesse v/ L.P.W.K.
24. november kl. 17.00
"Jonas i hvalfiskens bug"
Børnegudstjeneste v/ L.B
Spisning i sognehuset bagefter.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

kl.10.00

Hvert år på den første søndag i november er det Allehelgens dag. Det er
blevet en tradition, at vi holder en guds
tjeneste med fokus på at mindes vore
afdøde, og særligt mindes vi de mennesker, som i det forløbne år er døde i
Fredens Sogn eller er blevet bisat/begravet fra kirken.
Efter gudstjenesten bydes til kirkefrokost i Sognehuset.
Af hensyn til indkøb bedes man tilmelde
sig til frokosten senest d. 1. november
på Kirkekontoret, tlf. 6321 0326 eller
mail jkri@km.dk
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6. december kl. 12.00
Tirsdagstræf med julefrokost

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

8. december kl. 17.00
Adventssang v/ L.B.

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

11. december kl. 10.00
3. s. i Advent
Højmesse v/ L.P.W.K.

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

13. december kl. 16.00
Julesangdag for børn

JANUAR

18. december kl. 11.30
4. s. i Advent
Højmesse v/ L.B.

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

18. december kl. 16.00.
Julekoncert med Kurt Ravn.

3. januar kl. 14.00
Tirsdagstræf v/ Niels Frederiksen

22. december kl. 17.00
Adventssang v/ L.B.

5. januar kl. 19.00
Helligtrekongersgudstjeneste
v/ LPWK
Efterfølgende kaffe i våbenhuset

24. december kl. 11.00
Juleaften
Gudstjeneste v/ L.B.

27. november kl. 10.00
1. s. i Advent
Højmesse v/ L.P.W.K.

Søndag den 6. november 

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

Søndag den 4. december 

kl.16.00

NI LÆSNINGER
2. søndag i advent går vi ind i den
smukke, engelske tradition og holder
”Ni læsninger”.
”Ni læsninger” er en musikgudstjeneste,
hvor der gennem ni bibeltekster for
tælles om Guds udvælgelse og frelse.
Det er en julegudstjeneste, hvor hver
læsning peger frem mod fejringen af
Jesu fødsel. Læsningerne følger Guds
historie fra skabelsen over profeternes forudsigelse af Guds søns fødsel til
barnets fødsel i Bethlehem.
Traditionen stammer fra England, hvor
den blev holdt første gang i 1918 i

Kings College Chapel i Cambridge. ”The
Festival of Nine Lessons and Carols”
hedder gudstjenesten her, og den hol
des den 24. december.
I England transmitteres der hver jul fra
Kings College Chapel, når det berømte
Choir of Kings College holder ”Ni læsninger”.
Mange kirker i andre lande har sidenhen taget traditionen til sig. I Danmark
er det blevet en smuk tradition at holde
”Ni læsninger” i tiden op til jul.

FEBRUAR

8. januar kl. 10.00
1. s. e. H3K
Højmesse v/ L.B.
11. januar kl. 19.00
Foredrag v/ Søren Ryge Petersen

2. februar kl. 17.00
Kyndelmissegudstjeneste v/ L.P.W.K.
Efterfølgende spisning i Sognehuset
5. februar kl. 10.00
Sidste s. e. H 3 K
Højmesse v/ L.P.W.K.

15. januar kl. 10.00
2. s. e. H3K
Højmesse v/ L.P.W.K.
15. januar kl. 11.00
Fernisering på udstilling af Birthe
Fyrst´s billeder
19. januar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

5. marts kl. 10.00
1. s. i fasten
Højmesse v/ L.P.W.K.

12. februar kl. 10.00
Septuagesima
Højmesse v/ L.B.

7. marts kl. 14.00
Tirsdagstræf v/ Max Rask
(Ret til ændringer forbeholdes)!
L.P.W.K. Lars Peter Wandsøe
Kristiansen. L.B. Lotte Boas

22. februar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

29. januar kl. 11.30
4. s. e. H3K
Højmesse v/ L.B.

26. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste for børn
v/ L.B.

MARTS

8. februar kl. 19.00
Foredrag v/ Gretelise Holm

19. februar kl. 10.00
Seksagesima
Højmesse v/ L.P.W.K.

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

26. februar kl. 10.00
Fastelavn
Højmesse v/ L.B.

MENIGHEDSRÅDSVALGET I
FREDENS SOGN ER AFLYST
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det
herved, at der i forbindelse med
valget tirsdag den 8. november
2016 kun er indleveret én gyldig
kandidatliste.
Derfor aflyses afstemningen.
Valgbestyrelsen

Søndag den 1. januar 

kl. 16.00

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Årets første gudstjeneste ligger kl.
16.00, når vi har taget hul på årets
første dag.
Efter gudstjenesten byder Menigheds
rådet på et glas mousserende vin
samt kransekage i våbenhuset, hvor
med vi byder det nye år velkommen
herhid.

Torsdag den 5. januar 

kl. 19.00

HELLIGTREKONGERSGUDSTJENESTE

En populær julesang siger, at ”Julen
varer lige til Påske” – eller er det ”til
fasten”?
– Ja det synger vi jo, men det rigtige
svar, på hvor længe juletiden varer, er
til Helligtrekonger.
I år har vi valgt at fejre denne aften
med en gudstjeneste i Fredens kirke,
hvor vi synger julen ud, bl.a. med nogle
gamle og nyere Helligtrekongerssalmer, i en kirke stemningsfyldt oplyst til
netop denne aften. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært for en kop
kaffe i våbenhuset.

JULEHJÆLP
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 eller tlf. 2940 3068
eller ved at hente det på kirkens hjem
meside: www.fredenskirke.dk
Der er ansøgningsfrist tirsdag den
13. december, og ugen efter får man
svar på, om kirken har mulighed for at
hjælpe. Julehjælpen er en købmands
kurv med julemadvarer.
Såfremt man ønsker at donere penge
til julehjælpen, kan man gøre det i kir
ken, hvor vi i hele december samler ind
til julehjælpen, eller man kan henvende
sig til sognepræst Lotte Boas.
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FOREDRAGSRÆKKEN

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn og afholdes
i Fredens Sognehus/Kirke. Entré pr. foredrag kr. 75. Start kl. 19.
Se kirkeblad nr. 2 for yderligere information

Tilmelding via AOF Center Fyn:
tlf.: 6221 7373, e-mail: info@aofcenterfyn.dk,
www.aofcenterfyn.dk,
men der er også mulighed for at købe billet
ved indgangen på selve foredragsaftenerne.

Onsdag den 2. november

HVAD STILLER MAN OP NÅR MAN MØDER JESUS? ��������Charlotte Rørth

Onsdag den 11. januar

DET HANDLER OM MENNESKER�������������������������������������� Søren Ryge Petersen

Onsdag den 8. februar

JESUS, PENGENE OG LIVET����������������������������������������������������������Gretelise Holm

Onsdag den 15. marts

ETIK OG MORAL ��������������������������������������������������������������������������������� Jens Galschiøt

UDSTILLINGER
I SOGNEHUSET
I november og december
kan man fortsat se udstillingen
af Jan Eriksens billeder.
Søndag d. 15. januar kl. 11.00
fernisering på udstilling af Birthe
Fyrst’ billeder
At male er at leve. Det kunne sagtens
være udsagnet på min opfattelse af
livet. Det gælder om at have en passion, som man brænder og lever for.
Min er altså at male! Det har jeg
gjort nu på fuld tid, siden jeg blev
pensionist. Jeg er 75 år og har boet
hele mit arbejdsliv på Thurø, hvor jeg
var lærer.
Nu er jeg flyttet til det sydlige Langeland, hvor jeg har boet siden 2011.
Det nyder jeg rigtig meget, for her
er jeg tæt på de motiver, som finder
vej til mine lærreder - landskabet og
naturen.
Mine malerier er farverige og både
naturalistiske og abstrakte. Jeg
forsøger at videregive oplevelsen
og glæden ved at være i fantasiens,
farvernes og sansernes univers.

HAR REFORMATIONEN SAT SPOR
I SVENDBORG PROVSTIS KIRKER?
Kender du din kirkes historie? Eller vil du gerne lære den at kende?
I forbindelse med fejringen af 500-året for reformationen, nedsætter
Svendborg provsti en studiegruppe, der har til formål at søge at kortlægge, hvilke
spor reformationen har sat i vores kirker.
Studiegruppen er for dem, der gerne vil dykke ned i deres egen kirkes historie.
Vi hjælper hinanden med at finde kildetekster og historiske oplysninger. En stor del af
indholdet vil være også selv nysgerrigt at gå på jagt efter sin kirkes historie.
Studiegruppen skal i samarbejde forsøge at kortlægge, om der er spor fra reformationen i vores kirker. Det hele skal munde ud i en turistfolder, der kan bruges til at
følge sporene rundt på egnen.
Vil du gerne være med?
Henvendelse til sognepræst ved Fredens kirke Lotte Boas, logb@km.dk
Oplys: navn, adresse, sogn og hvornår på dagen du helst ser en studiegruppe
mødes: formiddag, over middag, eftermiddag eller aften.

Søndag den 12. marts 

kl. 15.00

KONCERT MED KASPER BRANDT NIELSEN
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

Sidste år arrangerede Fredens kirke en koncert i forbindelse
med den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi har valgt at gentage succesen i år, og afholder i marts en koncert med en af
Svendborgs unge musikere: sanger og guitarist, Kasper Brandt Nielsen, 24 år.
Glæd jer til koncerten i Fredens kirke, søndag d. 12. marts kl. 15.00
Entré kr. 50,00. Entréindtægten går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Derudover står der indsamlingsbøtter i våbenhuset.

LITTERATURKREDS
Af Lotte Boas

I Fredens kirke begyndte dette efterår en litteraturkreds ledet af cand. mag. Gitte
Henriksen. Vi læser bøger, noveller og uddrag. Vi læser med hovedet og hjertet.
Vi læser, fordi vi holder af litteratur, og vi læser for at blive klogere på livet og på
os selv.
Er du interesseret i at være med i en fordybende læsning af gode, stærke bøger, så
hold øje med kirkens hjemmeside, hvis litteraturkredsen fortsætter efter jul, skriver
vi det der.
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BØRNENES SIDE

Onsdage 

RYTMISK BABYSALMESANG

Tirsdage 

kl. 9.45

MUSIKALSK LEGESTUE

Torsdag den 24. november  kl. 17.00

BØRNEGUDSTJENESTE
v. Lotte Boas

"Jonas i hvalfiskens bug"
Gudstjeneste for børn, der vil høre bibelhistorie. Aftensmad for hele familien i
sognehuset.
Tilmelding senest den 17. november til
Kirkekontoret på tlf. 6321 0326
eller mail: jkri@km.dk

Tirsdag den 13. december  kl. 16.00

kl. 10.00

Aldersgruppe 1-3 år
Vi skal hoppe, danse, synge og lege os
igennem timen i musikalsk legestue.
Legestuen henvender sig til tumlinger
i alderen 1-3 år, som enten kommer
med deres dagplejere eller med deres
familie.
I den musikalske legestue laver vi akti
viteter som bl.a. stimulerer dit barns
motoriske, sproglige og ikke mindst
musikalske udvikling.
Praktisk info
• Startdato: 17. januar 2017
• Sted: Fredens Kirke
• Musikalsk legestue holder ferie i sko
lernes ferier og på helligdage.
• Det er gratis at deltage, men tilmel
ding forventes til Luise Føns Haaber
Mobil: 2682 6558
Mail: tralalaj@hotmail.com

Onsdage 

kl. 14.00 - 15.30

Aldersgruppe: 0-1 år
Glæd dig selv og din baby under barslen
med en musikalsk, nærværende, hyg
gelig og sjov stund 1 gang ugentligt.
Babyer er nysgerrige og elsker fra fødslen musik, rytmik og motorik.
Vi tumler, danser, synger, fjoller og leger
os gennem timen. Her bruger din baby
alle sine sanser og mærker sin krop i
tæt kontakt med dig som forælder.
Praktisk info
Der er mulighed for at holdet bliver delt
i 2 hold. Dette kommer an på antal af
tilmeldinger.
Datoer Hold 1: 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2
Hold 2: 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3
Begge hold afsluttes med en samlet
påskegudstjeneste onsdag den 5. april
2017 kl. 10.00.
• Sted: Fredens Kirke
• Rytmisk babysalmesang holder ferie
i skolernes ferier og på helligdage.
• Efter timen hygger vi med kaffe/the
og lidt mundgodt i kirkens køkken,
hvor det også vil være muligt at give
baby mad.
• Det er gratis at deltage, men tilmel
ding forventes til Luise Føns Haaber
Mobil: 2682 6558,
Mail: luise@babymotorikogsang.dk

Søndag den 26. februar 

kl. 13.30

JULESANGDAG FOR BØRN

MINIKONFIRMAND

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Nu skal julehyggen boostes! Fredens
kirke inviterer alle børn og barnlige
sjæle til en times julehyggestund i
december. Vi skal synge kendte julesange nye som gamle, danse og lege
på børnenes præmisser.
Tag hele familien under armen og kom
og vær med til at sprede julestem
ningen. Der vil være frugt til børnene
og kaffe/the til de voksne. Vel mødt!

Minikonfirmand er et tilbud til børn, der
går i 3. og 4. klasse på Ørkildskolen,
afdeling Øst.
Minikonfirmand er en mulighed for at
lære både kirken og nogle af de vigtige
historier i Bibelen at kende.

Traditionen tro afholder Fredens Kirke
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende udendørs tøndeslagning. Derefter hyggeligt samvær med varm kakao,
fastelavnsboller, sang og leg i Sognehuset.
Der uddeles præmier til kattekonger og
-dronninger. Det er et arrangement for
både børn og unge, ja for hele familien.
Kom og vær med - alle er velkomne.

Praktisk info:
• Onsdag kl. 14.00 - 15.30
• Startdato den 25 januar 2017
• Holdet kører indtil april, hvor vi af
slutter med en påskegudstjeneste.
• Minikonfirmand holder ferie i skoler
nes ferier, samt helligdage
• Børnene hentes på skolen og bringes tilbage til SFO’en, når undervis
ningen er slut.
• Tilmelding: Luise Føns Haaber
Mobil: 2682 6558
Mail: tralalaj@hotmail.com
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FREDENS KIRKE SVENDBORG

KIRKENØGLE

ADRESSELISTE
Kirkekontoret

Fødsel

Medlemskab

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 skal 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 anmel
delse 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 kirkebogsførende sogne
præst i det sogn, hvor man bor.

Sognepræst
(Kirkebogsførende)
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
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.

Kirketjenere
Inger Hoppe
Molly Sørensen
Kirken 6321 0328
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00

Organist Allan Wahl
Fruerstuevej 75
Tlf. 6222 2676
Tlf. kontor 6321 0380
allan.wahl@sydfynsmail.dk
organist@fredenskirke.dk

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

Dødsfald

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Vædderen 88
Tlf. 4072 2074

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

De Grønne Pigespejdere

Navne

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Høje Dong 1, Stenstrup
Tlf. 6221 7046 / 3030 7046
cn@svendborgspejder.dk

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

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

KFUM-Spejderne
Svendborg

Konfirmation

Samtale og sjælesorg

Kr. himmelfartsdag
2017: 25. maj
2018: 10. maj
2019: 30. maj
Tilmelding til kirken i juni året før.

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

Vielse

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

www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Lasse Lapertis
Jernbanegade 56, Ringe
Tlf. 2061 6591

Svendborg Y’s Men’s Club
Præsident: Karsten Strauss
Krebsen 58
Tlf. 5196 2650
Kam.strauss@mail.dk

Dåb

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

KIRKEN ER ÅBEN

KIRKEBLADET

Mandag til fredag mellem kl. 10 og 14.
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
Henvendelse til kirketjeneren.

Kirkebladet udgives af:

Kirkebil

Fredens Sogns Menighedsråd www.fredenskirke.dk

Redaktion :

SORGGRUPPER PÅ SYDFYN

Jonna Kristensen (ansv.), Charlotte Kromann,
Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
Lotte Boas og Tina Devantier Christensen

Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus samt i kirken.

KFUM-Spejderne Svendborg i Fredens Sogn
fra den 27. oktober t.o.m. den 6. november 2016.
Udebliver bladet kan der rettes henvendelse til Kirkekontoret.

Flere informationer ved henvendelse til provstisekretær
Hanne Eckmann, tlf.: 6222 5037, mail: hae@km.dk eller til
vores sognepræster.

Kirkebladet uddeles af:

Layout og tryk - trykteam svendborg a/s - tlf. 62 22 91 22 - www.trykteam.dk

Jonna Kristensen
Glarmestervej 8
Tlf. 6321 0326
jkri@km.dk
Åbent: Tirsdag, onsdag
og fredag kl. 10 - 13
Torsdag kl. 10 - 15
Mandag lukket.

