En glædelig jul og et velsignet nytår
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Jul, NytåR og vinter i Rødding Frimenighed
4. søndag i advent, den 20. december kl. 14:
Stjernestund i kirken: Gudstjeneste i børnehøjde
Juleaftensdag, den 24. december kl. 14.30 og kl. 16
Juledag, den 25. december kl. 10
Nytårsdag, den 1. januar 2010 kl. 16:
Georg Bendix prædiker
Hellig 3 konger, søndag den 10. januar kl. 10
Onsdag den 13. januar kl. 16: Studiekreds om menighedens historie.
Denne gang om menighedens første præst Cornelius Appel
Søndag den 17. januar kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb
Torsdag den 21. januar kl. 19.30: Januarmøde i samarbejde med højskolen og
friskolen. Tidl. højskolelærer Lars Thorkild Bjørn viser på stort lærred i Frimenigheds
kirken sin imponerende billedfortælling om Grundtvig. Forestillingen varer 2 timer og
et kvarter. Medbring selv kaffekurv. Fri entré.
Søndag den 31. januar kl. 10
Søndag den 7. februar kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb

Søndag den 14. februar kl. 19: (Ingen fastelavnsgudstjeneste i år, p.g.a vinterferien).
Til gengæld holder vi Valentinsdag med en enkel temagudstjeneste om kærlighed.
Efterfølgende menighedsmøde i konfirmandstuen med psykolog Solvej Aagaard, Øster
Lindet, som taler om kærlighed og samliv. Samme aften er der fernisering af Solvej’s
kunstudstilling i konfirmandstuen.
Søndag den 28. februar kl. 10: Efter gudstjenesten serveres der indisk suppe i
konfirmandstuen. Mette Geil og familie fortæller om oplevelser og inspirationer efter
sidste års rejse og studieophold i Indien.
Torsdag den 4. marts kl. 19.30: Den Oscar-vindende film Slumdog Millionaire vises
på storskærm i konfirmandstuen. Fri entré til film, popcorn og kaffe. En bevægende og
medrivende livsfortælling fra slummen i Mumbai, Indien.
Søndag den 7. marts kl. 14: Gudstjeneste efterfulgt af frimenighedens årlige
generalforsamling i konfirmandstuen.
På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste
i frimenigheden.
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