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Rødding Frimenighedskirke 100 år

Jubilæums- og festdagen – 1. søndag i advent
På 100 årsdagen for Frimenighedskirkens indvielse, holdes der jubilæums- og festgudstjeneste
kl. 15.30.
Efter gudstjenesten, hvor Mette Geil prædiker, Annemarie Holm sidder ved orglet og Egnskoret medvirker
med festmusik, er der middag og samvær på højskolen. Gode kræfter i menigheden har med tekst og
melodi forberedt en jubilæumssang, der vil blive ”afsløret” ved denne lejlighed.
På højskolen serveres der en jubilæumsmiddag bestående af
• dampet laks bellevue
• unghanebryst med sauterede grøntsager, flødesovs og ristede kartofler
• kaffe m. hjemmebag
• 1/2 flaske vin
Prisen for festmiddagen er 200,- kr. og tilmelding sker lettest ved at overføre pengene til menighedens
konto i Nordea Bank – Reg. nr. 2451 Konto nr. 7303020094 og med angivelse af navn(e). Betaling kan også
ske ved personlig henvendelse hos enten Nordea eller Frøs i Rødding. Endelig kan tilmelding ske til Peter
Fredslund 7484 5305, Sanne Holst 7484 1250 eller Jens Peter Knudsen 7542 2079 / minerva999@ofir.
dk. Tilmelding kan ske frem til mandag den 23. november og vi håber at rigtig mange vil være med til at
festligholde dagen – både i kirken og på højskolen.

Jubilæumsudvalget
Jubilæumsaktiviteterne med jubilæumsgudstjeneste og festmiddag på højskolen, Sara Toft Dommerby’s
jubilæumsudstilling i konfirmandstuen, koncerten med Per Nielsen og Mads Granum, besøget af Teater
Slava, annoncering m.v. er planlagt og koordineret i et jubilæumsudvalg bestående Arne Larsen (fmd.),
Ellen Margrethe Eriksen, Sanne Holst, Peter Fredslund, Jens Peter Knudsen og Inger Storm. Hertil kommer
mange frivillige hjælpere, som vil sørge for pyntning i kirken og på højskolen og hjemmebag til både den
29. november og 6. december. Tak for alles hjælp og indsats også for rengøring i kirken. Vi takker også for
de allerede modtagne gaver i forbindelse med kirkens jubilæum og restaurering. Evt. yderligere gaver kan
indsættes på menighedens konto i Nordea Bank – Reg. nr. 2451 Konto nr. 7303020094.
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Restaurering af kirken
Arkitekt Anker Ravn Knudsen, der leder restaureringsarbejdet i kirkens 100-år, skriver nedenfor om
hovedlinjerne i kirkens restaurering. Efter flere søndagsgudstjenester i hyggelige omgivelser i Røddingstuen på Rødding Højskjole, kunne menigheden vende tilbage til kirken Allehelgensøndag. Indvendigt
står kirken helt færdig 1. søndag i advent, mens en egentlig ”genindvielse” kan finde sted, efter færdiggørelsen af alle udvendige arbejder, i forbindelse med høstgudstjenesten i 2010.
De omfattende restaureringsarbejder på kirken har nu
nået et vendepunkt. Håndværkerne har udført et stort
arbejde for at kirken kan gå de næste hundrede år sikkert
i møde. Størstedelen af arbejderne afsluttes i midten af
november og stilladset pilles ned.
Spiret er istandsat med ny og slankere spids og den
restaurerede vindfløj er sat på plads igen med ny stage
og en bedre balance. I kuglen blev der indlagt en hilsen
til fremtiden med tak til A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond for almene Formål.

Tårnets murværk er blevet repareret og pudset op og
tagværket er repareret og stabiliseret. Langs tagkanter
vil ommurede murpartier stå i rød sten indtil arbejderne
kan afsluttes til næste år. De tre gavle har fået en rund
afslutning af granit i pagt med det oprindelige udtryk.
Inde i kirken er en del bjælker og et hjørne af loftet
udbedret og en restaurering af kalkmaleriet er inde i sin
første fase, hvor fugt og salte i det nederste murværk
langsomt bringes ned på et lavere niveau. Hele kirkens
interiør har fået en gang pleje og til dels opdatering.
Nye hynder på bænkene, nyt knæfald, antependium og
nymalede vægge sammen med en forbedret belysning
vil forhåbentligt give et meget smukt helhedsindtryk af
kirkerummet.
Anker Ravn Knudsen
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Oldman’s nye knæfald
Det er 85 årige Christian Nørgaard, kaldet Kris Oldman efter mange år som træmand i Ghana, der
sammen med sin bror Johannes (80 år den 12. november) har lavet kirkens nye knæfald. Og hvilket
knæfald! Det skal ses og mærkes og bruges – ved altergang, konfirmationer og bryllupper. Og vi kan
kun nyde synet af det og nyde kroppens hvile på det. TAK Christian!

Natmørkt hav
Det nye knæfald er betrukket med et Hanne Vedel-uldstof fra Kjellerup Væveri. Farven er mørkblå, som natmørkt hav,
som vi synger med Jakob Knudsen i Se, nu stiger solen…
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav.
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn. (DDS 754, v. 6)
Så mon ikke der kan komme en god samtale i gang mellem det nye knæfald med uldbetrækket i natmørkt hav-blå
og Svend Boe Haugaard’s antependium over Jakob Knudsen’s Se, nu stiger solen… Det tror vi. Ingen tvivl om, at det
hele vil klæ hinanden godt i kirkens kor.
Og de gamle hynder – de grønne: Interesserede arvtagere kan henvende sig til Peter Boisen (30236712) herom
efter 1. søndag i advent. Lad endelig de gode, men gamle, hynder komme til ære og værdighed på havebænke m.v.
Nørgaards gamle knæfald er givet videre til Friskolens Børnehave, som kan bruge det som “sofa” i børnehøjde. God
fornøjelse!

6
røddingfrimenighed3.indd 6

03/11/09 10.44

Rødding Frimenighedskirke 100 år

Jubilæumsudstilling
Søndag den 15. november vil der efter gudstjenesten kl. 10 være fernisering af Sara
Dommerby Toft’s jubilæumsudstilling i konfirmandstuen. Sara er som datter af Bodil
Toft og tidl. frimenighedspræst Johannes Dommerby vokset op i og omkring Rødding
Frimenighed.

Som optakt til udstillingen skriver Sara:
Billederne er alle en fejring af det liv, der
udspiller sig i frimenigheden. Udover billeder
af kirken, som er det naturlige samlingspunkt for menigheden, vil jeg hente mine
motiver i de historier og fortællinger, som
menigheden samles om i gudstjenesten og i
konfirmandstuen. Der vil være skildringer af
det nye testamentes budskab og af de gammeltestamentlige fortællinger og desuden
illustrationer af de historier og eventyr, der
lever i den grundtvigske tradition.

Forarbejde til Jonas i hvalens bug

Illustration til Sneglen og Rosenhækken af H. C. Andersen
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Studiekreds om m
Vi har taget kirkens 100 års jubilæum som en anledning til at holde studiekreds om menighedens historie. Ester Torp skriver i det følgende om studiekredsforløbet så vidt.

Som annonceret i kirkebladet har der været afholdt studiekreds i konfirmandstuen i efteråret. Deltagerantallet har ligget omkring 20 pr. gang – mange har været der hver gang, mens andre har deltaget 2 eller 3 gange. Man behøver ikke at tilmelde sig; hvis man er interesseret, men kan bare møde op. Møderne
holdes som fyraftensmøder på onsdage og datoerne fastlægges fra gang til gang.
Indtil nu har vi beskæftiget os med frimenighedens opståen og tiden frem til genforeningen og har
samlet os om nogle af de store personligheder, der har betydet meget for menigheden og egnen.
Til de fleste møder er en af deltagerne kommet med et oplæg og andre har så suppleret med egen viden.
Vi er så heldige at flere af deltagerne har rødder i menigheden langt tilbage og har stort kendskab til
og interesse for dens historie. I et tilfælde har vi dog haft indleder udefra. Provst Hahn Kristensen har
fortalt om pastor Svejstrup, der var sognepræst i Rødding og Skrave fra 1861. Det var hans forkyndelse
og deltagelse i folkelige møder på højskolen, der lagde en af grundstenene til frimenigheden. Vi har
også beskæftiget os med L.B.Poulsen, senere frimenighedspræst i Bovlund, Jacob Kloppenborg, Harreby,
og Kathrine Lycke, præstekone i Rødding 1889 til 1922.
Et punkt på et senere møde vil handle om arkitekten, der tegnede kirken for 100 år siden.
Frimenighedskirkens arkitekt
Onsdag den 2. december gæster et barnebarn af arkitekt
Johannes Magdahl Nielsen Frimenigheden. Det drejer sig
om Poul Gunhard Nielsen, Haderslev, der med udgangspunkt i Magdahl Nielsen’s erindringer vil fortælle os om
frimenighedskirkens arkitekt, som bl.a også har tegnet
Zions kirke i Esbjerg og Lønne kirke, som blev besøgt på
en forårsudflugt herfra. Magdahl Nielsen har endvidere
andele i arkitektarbejdet på Rosenborg Slot, Riddersalen
på Kronborg og Det Kongelige Bibliotek i København.
Studiekredsen mødes således onsdag den 2. december –
og denne gang ikke som et fyraftensmøde, men som et
adventsmøde, hvor alle interesserede er velkomne. Der
indledes med kaffebord kl. 14.30. Interesserede kan forud
for mødet henvende sig til Mette Geil, som vil kopiere en
tekst om Magdahl Nielsen’s liv og virke.

Fra frimenighedskirkens indvielse 1. søndag i
advent 1909, bringer vi fra Magdahl Nielsen’s
erindringer følgende dramatiske beretning:
Jeg og Anna reiste herfra en Aften i en rasende Storm, paa
Banegaarden var der en hel Del reisende, som opgav Reisen
af Hensyn til Stormen, - men vi maatte jo af Sted og blev
ganske rædsomt vuggede af Snestorm og Uveir og ikke fri
for Søsyge og stor Forsinkelse, ankom flere Timer forsinkede
til Strib, og her var Vandet løbet ud af Bæltet, saa Færgen
ikke kunde komme ind i Færgeleiet, og vi maatte i Baade ud
til Færgen i mørk Nat, - det var virkeligt uhyggeligt – koldt
og fælt! Vi kom til Vejen flere Timer forsinkede. Dog var det
blevet lidt bedre Veir og Vognene holdt og ventede på os,
og vi begav os paa Vej til Kjøbenhoved, hvor vi skulde bo.
Jeg spurgte med nogen Uro, om Stormen havde skaanet
den nye Kirke og blev i saa Henseende beroliget.
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Lønne Kir

Rødding Frimenighedskirke 100 år

menighedens
historie
Hos Skrumsager og Kloppenborg var en stor Indkvartering
af danske fra Kongeriget – efter at have spist Frokost kjørte
et langt Vogntog af Sted til Rødding i Storm og Sne.
Fra alle Sogne var kommet Folk til Indvielsen kjørende lang
Vejs fra. Højskolegaarden og Markerne deromkring var
ganske overfyldte med Vogne som et stort Marked i gamle
Dage. Indvielsen foretoges af Pastor Lycke med to Gendarmer uden for Kirkedøren - ingen Bisp. En eiendommelig
alvorlig Storhed hvilede over Forsamlingen.
Bagefter var der stort Møde i Højskolesalen – Gendarmer
ved Dørene og Inledning med Meddelelse til ”Dem fra

Kongeriget”, at man ansaa det for heldigst, at ingen nord
fra tog Ordet.
Efter mødet og Kaffe tog vi Indbudte til Skrumsagers
og spiste stor Middag, det var interessant - og her gik
Veltalenheden i brede Baner.
Til stede var tidligere Minister Høgsbroe bl.a. og
Folkeskolelærer Morten Eskesen. Efter megen Spisning
og Kaffe etc. sang Morten Eskesen Folkeviser for os, Kl. 12
Nat tog han fat paa et stort Opus, Kl. 12½ var han naaet
55. Vers, og da der var i hvert Fald lige saa mange tilbage,
erklærede Skrumsager, at nu kunde vi ikke taale mere,
hvorefter Festen sluttede.

Lønne Kirke - også tegnet af Magdahl Nielsen
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Se, nu stiger

solen
Svend Boe Haugaard, Tønder, har i arbejdet med kirkens nye altertæppe/antependium ladet sig inspirere
af Jakob Knudsen’s salme Se, nu stiger solen fra 1891. Jakob Knudsen blev født på Rødding Højskole i
1858 og er derfor ikke nogen ny Rødding-inspiration.
Svend Boe Haugaard har endvidere lavet antepenium til Rømø Kirke og bispekåber til Odense og Ribe
Domkirker. Nedenfor skriver Haugaard om sit arbejde med antependiet og det spændende samarbejde
det har ført med sig.
Det er efter min opfattelse ikke en ”her kommer jeg
opgave”, når man skal arbejde med kirkeudsmykning. Jeg
har inden arbejdet med opgaven forsøgt at mærke stemningen i kirkerummet og blive fortrolig med den øvrige
udsmykning. Samtidig har det været meget givende at
tale med frimenighedens præst Mette Geil og udvalget.
Der har været en meget åben dialog, som er særdeles
befordrende for et godt resultat.
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Jeg blev meget glad, da jeg blev spurgt om at lave et
antependium til Rødding Frimenighed.
At lade sig inspirere og skabe et billedligt udtryk af Jakob
Knudsens salme ”Se nu stiger solen af havets skød” har
været en dejlig udfordring.
Jeg er bekendt med, at digteren gennem sit liv måtte
kæmpe med sig selv. Han var tynget af en dyb skyld
bevidsthed og stærk samvittighed. Hans tro på gud kom
flere gange i krise; men ”Se nu stiger solen af havets
skød” kaldes netop digterens lyssang, hvor han jubler
over livet og lyset. Han er faldet til ro og føler en dyb fred
i sit gudsforhold.

røddingfrimenighed3.indd 10

Salmen handler jo om mennesket, som sanser livet,
naturen og guds skaberværk. Solens lys, morgenens
friskhed kan samtidig opfattes som en lignelse. Dødens
skygger skal for evig fly. Ligesom solen lander på verdens
kyst, således skal lyset engang stå stille på livets kyst.
Strofen,
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o, du milde Fader, min skaber, Gud!
kan måske opfattes som titel på billedet, som jeg har
malet, og Anders Bundgaard i samarbejde med mig har
omsat til et billedtæppe.
Vi har forsøgt at arbejde med motivet, så det ikke
forstyrrer freskoen og omvendt. Det er samtidig vigtigt,
at billedet ikke forstyrrer ordet, som forkyndes; men
forhåbentlig kan blive en del af det.
Svend Boe Hauggaard
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Antependedium som skitse i
kirken med prøvekors
røddingfrimenighed3.indd 11
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Ordet
Uddrag af Mette Geil’s prædiken, 17. søndag efter trinitatis, den 4. oktober 2009 i Røddingstuen på
Rødding Højskole:
Selv bygger ånden kirke bedst,
trænger så lidt til drot som præst,
Ordet kun helliger huset.(DDS 329, 2)
Da jeg kom hjem fra Indien i det tidlige forår spurgte
jeg konfirmanderne, hvad de havde oplevet og lært. Og
som med én stemme sagde de: Ordet alene helliger.
Wauw, både tænkte og sagde jeg vist og forstod, at
Ordet alene helliger var blevet en oneliner, en overskrift
i konfirmandernes forløb med Georg Bendix i mit fravær.
Respekt! For det er centralt, det er vigtigt og jo derfor så
imponerende og glædeligt, at konfirmanderne havde
taget det til sig som noget centralt. Ordet alene helliger.
Og de kunne redegøre for ordenes betydning: At hverken
kirke eller præst skaber Guds menighed på jord – Ordet
alene. Ordet alene – Ordet i betydningen evangeliet,
Trosbekendelsen, Fadervor og velsignelsen, som de kerneord, der binder den kristne menighed sammen – det
eller de ord alene. Og alene i dobbeltbetydningen intet
andet end og kun, kun det ord kan. Jeg vil altid forbinde
netop de ord – Ordet alene helliger - med det konfirmandhold, der som det sidste blev konfirmeret ved det
knæfald, som til i dag er flyttet her over i Røddingstuen.
Imponerende, at de greb netop de ord og på en forståelig
måde gjorde ordene til deres egne: Ordet alene helliger.
Brorson Kirke – ryddet op, gjort rent, luftet ud
Ordene er kommet til mig i forskellige sammenhænge på
det seneste. Først var det efter rydningen af Brorson kirke

på Nørrebro, hvor en teologilektor foreslog og formanden
for Folketingets kirkeudvalg glædede sig over forslaget
om, at kirken skulle genindvies efter besøget af både
irakere og politi. Havde de så også tænkt, at kirken først
skulle renses, som Annemarie Holm spurgte forleden?
Ja, renses for og med hvad og genindvies hvordan og
hvorfor? Ordet alene – Ordet alene skaber menighed
og Ordet alene gør kirken til kirke. Så det må handle
om igen, at få ryddet op, gjort rent og luftet ud – åbnet
dørene og komme sammen – og når Ordet så lyder er
der igen menighed i Brorson Sogn og igen kirke i Brorson
kirke. Ordet alene…
Røddingstuen 1874-1909 og nu igen
Ordene har ikke blot fået aktualitet i forhold til Nørrebroforhold, men også i forhold til vore egne forhold. Da vi
sidste søndag forsamledes som menighed i konfirmandstuen – og det faktisk blev til gudstjeneste dér og som vi
i dag samles her i Røddingstuen, hvor menigheden også
samledes fra 1874 til 1909. Sidste søndag blev det ikke til
gudstjeneste på grund af præstekjolens fløjlsmave eller
den teologiske doktergrad, ligeså lidt som vi i dag bliver
til menighed fordi Peter og Eli har haft besværet med at
flytte knæfaldet og lysestagerne herover. Det pynter, det
gør godt og det er praktisk, men også i dag må vi sige:
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alene
Ordet alene. Ordet alene gør denne morgenstund i dette
rum til gudstjenestetid.

Gud, Grundtvig, Grundlov
Endelig blev ordene aktuelle for mig, da jeg for nylig
læste og anmeldte Birthe Rønn Hornbech’s nye bog:
Gud, Grundtvig, Grundlov. Her skriver hun ikke så lidt om
de to vers vi netop sang – nummer 329 i salmebogen,
som Grundtvig oprindeligt har skrevet som en del af
salmen Kirken den er et gammelt hus. Kirkeministeren
gør opmærksom på, at versene ikke har været med i de
sidste hundrede års tre udgaver af salmebogen – og så
tilmed nu sat i en skammekrog. Ja, hvorfor må de ikke
stå, hvor Grundtvig oprindeligt satte dem? Nok var han
i sit præsteliv sat under 12 års censur fra 1825 til 1837,
men hvorfor skal censuren nu gentages, spørger den
skrappe debattør. Det bekommer hende naturligvis heller
ikke godt, at også Højskolesangbogsudvalget er faldet for
fristelsen og har udeladt versene. Udvalget har åbenbart
mistet enhver sans for frihed og ånd og grundtvigske
traditioner i kirken, skriver hun. Og – tilføjer Birthe Rønn
Hornbech: Grundtvig selv må forventes at rotere i sin grav
af fornøjelse over, at versene stadig kan give ballede. Jo,
det er centralt og derfor så glædeligt at konfirmanderne
tog det med sig. Og derfor har Annemarie og jeg allerede
aftalt, at vi synger versene igen, når vi efter frimenighedskirkens midlertidige lukning rykker tilbage på Nørregaard’s bænkerækker derovre. For med de to vers bliver
vi mindet om, at skønt meget vil se nyt ud, når vi vender
tilbage, så er alt dog ved det gamle – intet er forandret
i det, der kalder os sammen som menighed og i kirken.
Ordet alene, eller som vi netop sang det i de to vers: Selv
bygger Ånden kirke bedst – Ordet kun helliger huset.
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Ordet – synge om det, smage på det, bades i det
Men hvorfor så al den virak der over i nabohuset – i Rødding Frimenighedskirke. Hvorfor alle de håndværkere,
hvorfor alle de møder i udvalg og hvorfor alle de tanker
og spekulationer om, hvordan vi får mest kirke for pengene. Ja alene, eller forhåbentlig alene for at vi også i de
næste 100 år kan komme sammen i en kirke, hvor Ordet
alene kalder os sammen. Vi ønsker fortsat et rum, hvori vi
kan hvile – hvile i troen på det ord, som rummer og rammer hele vort liv – med al dets glæde og mod, dets sorg
og mismod. Derfor skal rummet ikke være prangende,
men praktisk – lysene ikke skinne os i øjnene, men korset
være helt i øjenhøjde.
Rummet eller renoveringen må ikke komme til at stå som
et monumentalt udenomsværk, det skal tvært om sikre
fokus og lys i forhold til det, der er fokus og lyset i vores
liv: Ordet alene… Ja, må vi fortsat ha’ et rum og virkelig
forsamles i det rum, hvor ånd og frihed og grundtvigske
traditioner – med ministerens ord – skaber mening og
sammenhæng i det liv, som indimellem synes at mangle
netop mening og sammenhæng.
I kirken, som vi kender det – i konfirmandstuen og her
i Røddingstuen, som vi oplevede det sidste søndag og i
dag – mødes vi for at blive mødt af et Ord, en ånd – eller
som det lød i epistlen: én ånd, ét håb, én tro, én dåb, én
Gud – gennem alle og i alle. Altså i fællesskab. Det er
derfor vi kommer sammen – for at vi må høre og tro Ordet sammen. I salmerne synge om det, i nadveren smage
på det og i dåben bades i det – Ordet alene. Derfor
bygger vi kirke – alene derfor – og derfor forsamles vi i
menighedens fællesskab - omkring Ordet alene.
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Torsdagsmøde med Holger Lissner
Torsdag den 19. november besøger Holger Lissner Frimenigheden til et torsdagsmøde i konfirmandstue. Holger
Lissner, som har været sognepræst i Sdr. Bjert og højskolelærer på Løgumkloster højskole og har skrevet salmer i 40 år,
vil denne eftermiddag tage os med ind i sit salmeværksted, fortælle om sine overvejelser bag salmerne, både nogle,
der er kommet med i den nye salmebog, og andre, som ikke er. På sin levende facon lærer han os de melodier, vi ikke
kender, og spiller til dem, vi kender, så vi alle får lejlighed til at synge salmerne og prøve dem af på vores egen krop.
Alle er velkomne til denne eftermiddag, der indledes med kaffebord kl. 14.30.
Nedenfor skriver Holger Lissner en spændende indledning til sit besøg i Rødding:
Et kig ind i Holger Lissners salmeværksted
Hvad er det, der driver en livsglad, travl mand til at skrive salmer, tilmed i Grundtvigs fædreland, som efter sigende
skulle have verdens bedste salmebog? Er det ikke et umuligt foretagende? Jo, det er det nok, men det er måske noget
af udfordringen. Eller også er det længslen efter at synge nogle salmer, som taler umiddelbart til et menneske af i dag,
salmer, der ikke som mange gamle salmer skal skræve over en lang afstand i tid og kræver historiske redegørelser, men
som kan tale umiddelbart til os og synges som vore ord og toner, vores tale til Gud.

Grundtvigsk Forum:
Rødding Frimenighed har søgt om optagelse i
Grundtvigsk Forum og er godkendt som medlem. Arne
og Dana Larsen samt Mette Geil deltog i årsmødet i
Grundtvigsk Forum den 23.-24. oktober i København.
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Julekoncert:
Torsdag den 16. december kl. 19.30 synger Egnskoret
julen ind – med Annemarie Holm som dirigent og med
organist Ida Fyhn Dahl ved orglet.
Efterfølgende kaffebord, fællessang og samvær på
højskolen. Alle er velkome!
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Magisk
sk jul
i Frimenighedskirken

Teater Slava fra Stockholm vender tilbage med en nyopsætning af deres advents-, lys-,
og juleforestilling, lørdag den 28. november kl. 14 – som optakt til at juletræet på torvet
tændes kl. 15!
Det er en helt fantastisk musikalsk og visuel teateroplevelse med syngende engle, juleevangeliet, Lucia, ild og meget andet, som kan varme kolde hjerter og bringe os i stemning til advent og senere jul.  Et overflødighedshorn af billeder og sange, som kombinerer
det eksotiske og det traditionelle. En forestilling til alle sanser og for hele familien.
Arrangeret i samarbejde med Rødding Friskole
Fri entré, alle er velkomne.
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Mennesker og menighed / Kirkespejl
Døbte
Ninni Oline Roos Knudsen, 21. juni
Datter af Alice Roos Rasmussen og Tommy Knudsen,
Fæsted
Elias Rasmussen Gram, 7. august
Søn af Annette Rasmussen Gram, Rødding
Katrine og Andreas Vium Strandridder, 11. oktober
Børn af Pia og Karsten Vium Strandridder, Københoved

Viede
15. august
Katrine Knudby Nielsen og Bo Mejdal Nielsen,
Århus
29. august
Nanna Eskelund Knudsen og Kristian Jensen,
Holstebro

29. august
Oksana Rozhenko og Niels Ole Gammelgaard
Krog, Dover

Nye medlemmer
Jens Bøgevig, Haderslev
Anja Munkholm Jacobsen, Rødding, med børnene
Sune (12) og Cecilie (5)
Annette Rasmussen Gram, Rødding, med børnene
Josefine (7), Daniel (5), Noah (3) og Elias (0)
Pia og Karsten Vium Strandridder, Københoved,
med børnene Karoline (6), Cecilie (2) og tvillingerne
Katrine og Andreas (0)

Lone Helby og Tonny Hansen, Jels, med børnene
Monica (18) og Nicolai ( 13)
Bettina Lund, Rødding, med børnene Rasmus (17),
Simon (15) og Jonas (12)
Anne Lise Gregersen Aagaard, Rødding
Margrethe og Arne Laurids Caspersen, Rødding
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Døde
Henrik Buck
Bisat 8. august
Anne Sophie Lund
Bisat 15. august
Asger og Inger Hulgaard
Urnenedsat 2. august

Mindeord
I forbindelse med Henrik Buck’s død, skriver Gunnar Gram følgende mindeord:
Henrik Buck døde den 3. august 2009. Henrik blev født som ældste søn i en søskendeflok på fire hos Mette
og Karl Buck på Ribevej. Efter realeksamen tog Henrik studentereksamen på Ribe Katedralskole i 1973.Henrik
tog landmandsuddannelse på Gråsten Landbrugsskole og købte gård i Hygumskov.
For ca. 15 år siden blev det konstateret, at Henrik led af en arvelig lungesygdom, som kostede både hans far
og storesøster livet, og som også blev Henriks skæbne. På trods af lungetransplantation, der gav en kortvarig
bedring af Henriks tilstand, måtte han give op her i sommer.
I de sidste mange år havde Henrik den glæde at have en uvurderlig støtte af sin Dorte, som han boede sammen med. Henrik glædede sig også over, at følge sine børn, Søren og Maj, i deres liv og færden.
På trods af den sygdom Henrik levede med, bevarede han en ufattelig optimisme og en legendarisk hjælpsomhed. Henrik satte sig aldrig i centrum, var aldrig ”patienten”. Henrik vil blive husket og savnet af alle dem,
der havde berøring med ham, ikke mindst for hans kvikke underfundige bemærkninger og dejlige humor.
Henrik havde sagt ja til at være webmaster på Frimenighedens hjemmeside, men desværre nåede han kun
lige at få den oprettet inden sin død. Også i den sammenhæng vil han være savnet.
Ære være hans minde
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Kirken og klimaet
Hvad ved vi? Hvad tror vi? Hvad gør vi?

Søndag den 22. november kl. 19 holder vi aften gudstjeneste
– en enkel og tematiseret gudstjeneste om skaberværket.
Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
DDS 15, v.1, H.A. Brorson 1734
Ved det efterfølgende menighedsmøde holder Mogens Mogensen fra Christiansfeld oplæg om Kirken og klimaet. Som
optakt til aftenen skriver han følgende:
Miljøproblemer er ikke et nyt fænomen, men den nuværende klimakrise med dens globale opvarmning ser ud til at få
dybtgående konsekvenser for levevilkårene på jorden.
· Hvad ved vi? Hvad kan videnskaben fortælle os om klodens tilstand og om konsekvenserne af den
globale opvarmning især for verdens fattigste?
· Hvad tror vi? Har kristendommen noget at sige os mht. den måde vi behandler vor klode på, eller må vi
holde klimaspørgsmål og kirke helt adskilt?
· Hvad gør vi? I december afholdes der klimatopmøde i København. Hvad gør kirken i Danmark og i andre
lande op til og under klimatopmødet?
Aftenen indgår i Friskoleforeningens, Efterskoleforeningens og Grundtvigs Forum’s fælles kampagne som optakt til
Klimatopmødet – se www.klima300.dk
Mogens Mogensen er en meget kompetent og vidende formidler i forhold til bl.a kirken i verden, kirke og klima og
religionsdialog – se www.intercultural.dk . Vel mødt til en spændende aften. Der serveres kaffe til medbragt brød.
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Gudstjenester M.V. i

Rødding Frimenighed

November

Søndag den 8. november kl. 11: (bemærk tidspunkt)
Gudstjeneste med barnedåb
Søndag den 15. november kl. 10: Gudstjeneste og
efterfølgende fernisering i konfirmandstuen, se omtale
Torsdag den 19. november kl. 14.30: Torsdagsmøde
med Holger Lissner, se omtale
Søndag den 22. november kl. 19: Aftengudstjeneste
og efterfølgende menighedsmøde om kirken og klimaet,
se omtale
Lørdag den 28. november kl. 14: Magisk jul med
Teater Slava, se omtale
Søndag den 29. november kl. 15.30: Festgudstjeneste i anledning af Frimenighedskirkens 100 års
jubilæum. Efterfølgende middag og samvær på høj
skolen, se omtale

December

Onsdag den 2. december kl. 14.30:
Studiekreds/adventsmøde om frimenighedskirkens
arkitekt, se omtale
Søndag den 6. december:
kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb
kl. 16: Julekoncert med Per Nielsen på trompet og Mads
Granum på klaver, efterfølgende gløgg og æbleskiver på
højskolen, se omtale
Søndag den 13. december kl. 16: Lucia-gudstjeneste
Onsdag den 16. december kl. 19.30: Egnskorets
traditionsrige julekoncert, se omtale
Søndag den 20. december kl. 14: Mens vi venter…
Julegudstjeneste i børnehøjde
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

J ULEKONCERT MED

					

6/12

PER NIELSEN
Christmas Time med Per Nielsen
Julekoncert med trompetisten Per Nielsen i
Frimenighedskirken søndag den 6. december
kl. 16.
Danmarks førende trompetist Per Nielsen,
der til daglig er solo-trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester, blæser julen ind i
Frimenighedskirken, når han sammen med
Mads Granum på klaver aflægger besøg med
deres populære julekoncert.
Efter koncerten serveres der gløgg og æbleskiver på højskolen, incl. i billetten til 150,- kr.

20
røddingfrimenighed3.indd 20

Billetter sælges i forsalg efter først til mølleprincippet og kan købes enten via Billetnet eller
ved pengeoverførsel i Nordea (Reg. nr. 2451
Konto nr. 7303020094- med angivelse af navn
og antal billetter). Betaling kan også finde sted
i Frøs og endelig kan der reserveres billetter ved
henvendelse til Sanne Holst 7484 1250 og Ellen
Margrethe Eriksen 7484 7475.
Julen har trompetlyd! Velkommen til en helt
særlig musikalsk oplevelse i Frimenighedskirken.
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