En glædelig jul
og et velsignet nytår

Digteren Edvard Lembcke fik i sølvbryllupsgave en pude designet af P.C. Skovgaard.
Dannebrogspuden er senere sat i produktion af Håndarbejdets Fremme, der fylder 90 år
i 2018. Resterne af den originale pude findes på Haderslev Museum. Knud Jespersen,
tidl. urmager og optiker i Rødding, har lånt en pude, tegnet den af og syet dette billede.
Billedet kan ses i konfirmandstuen, som led i Livstråde-udstillingen.

En aften med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med
Karsten Holm og Cohen-trioen.Efter koncerten ønsker vi hinanden et Godt Nyt År
med et glas og lidt sødt i konfirmandstuen
Fredag den 4. januar kl. 10 Babysalmesang: Velkommen til forældre og de
små/mindste børn. Vi mødes, synger og aftaler nærmere. Del gerne invitation i
mødre-/fædregrupper og på anden vis: Lad de små børn...
Søndag den 6. januar kl. 9.30 Helligtrekonger-gudstjeneste med mulighed for
efterfølgende besøg og rundvisning på Vejen Kunstmuseum ved museumsleder
Teresa Nielsen. Sidste dag med Niels Skovgård-udstillingen: Keramik & skulptur.
Fri entré, samkørsel og først kaffe og brød i konfirmandstuen. Vi glæder os over,
hvad vi har af Skovgård i Frimenighedskirken
Torsdag den 10. januar kl. 16 Læsekreds i konfirmandstuen. Litteraturen ligger
ved juletid klar til afhentning i konfirmandstuen (øvrige datoer: 7.3. og 11.4.)
Søndag den 20. januar kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb
Søndag den 27. januar kl. 19 Aftengudstjeneste
Søndag den 3. februar kl. 10
Søndag den 10. februar kl. 10 Gudstjeneste med dåb
Lørdag den 23. februar kl. 11 Lørdagsdåb – noget vi holder en-to gange om året,
noget der også kan ha’ karakter af drop in-dåb, blot ved kontakt til Mette Geil på
forhånd
Søndag den 24. februar kl. 10 Lysets engel går med glans... (DDS 747)
Vi går syngende ud af kirken og får i kirkedøren en kop kirkekaffe
Søndag den 24. februar kl. 19.30 This little light of mine...
Koncert med Amazing Grace.Amazing Grace er glad, livsbekræftende, rytmisk
musik med solo- og fællessang. Vi synger bl.a. med på This little light of mine.
Fri entré
Mandag den 25. februar kl. 9.30 Med Lykke-Per mod lyset – introducerende og
perspektiverende foredrag om Lykke-Per v. Ulla Morre Bidstrup, foredraget holdes
på højskolen og i samarbejde med højskolen. Fri entré
Samme eftermiddag kl. 14 vises Lykke-Per i Rødding Bio. Efterfølgende samtale
om både foredraget og filmen. Entré til film i Rødding Bio
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 Cohen i Frimenighedskirken: How the light gets
in v / Karsten Holm og Cohen-trioen, se også omtale af Nytårskoncerten. Fri entré
Torsdag den 28. februar kl. 14 Torsdagsmøde i samarbejde med Kirkens
Korshærs Genbrug og Rødding Højskole, hvor foredraget også foregår: Vor tro er
et lys v/ Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær. Fri entré
Torsdag den 28. februar kl. 16.30-17.30 Sang under kirketag v/ Helle
Christiansen

MARTS

Søndag den 3. marts kl. 10 Fastelavnsgudstjeneste med dåb og efterfølgende
tøndeslagning , kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen. En søndag for
menighedens små og for os alle
Søndag den 10. marts kl. 10
Søndag den 24. marts kl. 14 Gudstjeneste efterfulgt af GENERALFORSAMLING.
Dagsorden m.v. lægges i det nye år frem i våbenhus og konfirmandstue og vil
kunne ses på frimenighedens hjemmeside. Vel mødt!
Søndag den 31. marts kl. 19 Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge, m.
efterfølgende bog- og sangpræsentation i konfirmandstuen: Syngende stjerne!
Michael Nielsen har for nylig udgivet sin 5. samling med sange og salmer. Bogen
rummer 20 nye sange og salmer med nykomponerede melodier. Han fortæller
om arbejdet med bogen og vi synger undervejs. Organist Charlotte Støjberg
medvirker

APRIL

DECEMBER

Nytårsdag den 1. januar kl. 16 Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag den 1. januar kl. 20 Nytårskoncert i Frimenighedskirken:

FEBRUAR

2. søndag i advent den 9. december kl. 10 Adventsgudstjeneste v. Michael
Nielsen, Ryslinge
Onsdag den 12. december kl. 19.30 Egnskorets traditionsrige julekoncert med
Lucia-optog fra Rødding Friskole. Efterfølgende kaffebord og fællessang på
højskolen
3. søndag i advent den 16. december kl. 10 Ind under jul - De ni læsninger, sang
og musik som optakt til jul. Konfirmanderne læser og synger sammen med et til
lejligheden sammensat kor og med Kirstine Elise Pedersen på cello. Kirstine er en
alsidig musiker og spiller i forskellige kammerensembler, og har spillet adskillige
koncerter i Europa, Japan og USA, samt som solist med Odense Symfoniorkester
Juleaftensdag den 24. december kl. 14 og kl. 15.30 Julegudstjeneste (bemærk
en halv time tidligere end foregående år)
Juledag den 25. december kl. 10 Det var ikke en nat som de andre... (DDS 98).
Jon Hess medvirker på violin

JANUAR

JUL & NYT ÅR I RØDDING FRIMENIGHED

Lørdag den 6. april kl. 9 Grøndag – Opgaver og fællesskab på Kirkebakken –
klargøring og rengøring til påske. Tilmelding til Linda, på liste i våbenhuset eller til
Helge Elbæk på 2143 4894. Frokost i løbet af dagen
Søndag den 7. april kl. 10
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 Frank Jæger og Tony Vejslev – sprogets og
musikkens univers. Triokoncert i Rødding Frimenighedskirke. Fri entré
Fredag den 12. april kl. 16.30-17.30 Jeg vælger mig april. Sang under kirketag
i Frimenighedskirken. Vi runder arbejdsugen af med fællessang, vi synger
forårssange udvalgt og præsenteret af Mette Geil og Charlotte Støjberg
Palmesøndag den 14. april kl. 10 Efterfølgende orienteringsmøde for
konfirmander og forældre i konfirmandstuen
På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen
gudstjeneste i Frimenighedskirken
LYS I MØRKET
Februar-kurset i uge 9 på Rødding Højskole, arrangeret i et samarbejde med
Kristeligt Dagblad og med Mette Geil som kursusvært. Se program i kirken
eller på frimenighedens/højskolens hjemmeside. Særpris for hjemmeboende
medlemmer af Rødding Frimenighed: 2590,- kr. Tilmelding til højskolen
RØDDING FRIMENIGHED
www.roeddingfrimenighed.dk
www.facebook.com/roeddingfrimenighed
Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, 7484 1117 / mail@mettegeil.dk
Formand: Birgitte Pallesen, 2338 8166 / birgittepallesen1@gmail.dk
Forretningsfører: Pia Strandridder, 2675 0427 / roeddingfrimenighed@gmail.com
Organist: Charlotte Støjberg, 5152 1398 / organist.stojberg@gmail.com
Graver/kirketjener: Linda Grunvalde, 2427 8586 / rfgraver@bbsyd.dk
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