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Henrik Jensen, Aagaard Frimenighed, på tlf. 7553 3122 og i dagene 22.-25. marts til Sven Thorgaard, Skanderup
Valgmenighed, 7559 4089
Kasserer
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74 84 11 29, buen10@gmail.com
Kirketjenere
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GENERALFORSAMLING
Rødding Frimenighed afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 7. marts 2010 efter gudstjenesten, der finder sted kl. 14.00
Ved gudstjenesten samles der ind til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, som finder sted samme dag
– (indsamlere er velkomne i FDF-hytten fra kl. 10). På generalforsamlingen vil der foruden den vedtægtsbestemte dagsorden være en orientering om kirkens renovering, hvis 1. fase blev afsluttet i forbindelse
med kirkens 100 års jubilæum 1. søndag i advent og hvis 2. fase forventes indledt til maj og afsluttet til
september. Alle er velkomne med spørgsmål, kommentarer og gode idéer, ikke blot i forhold til kirken men
naturligvis også gudstjeneste og menighedsliv
Vel mødt!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
2. Beretning ved formand og præst.
3. Regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4. Status på kirkens renovering.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af udvalgsmedlemmer:
Efter tur afgår:
Margit Rindom - villig til genvalg
Peter Fredslund - villig til genvalg
Arne Larsen - villig til genvalg
Georg Bendix - ønsker ikke genvalg (valgt for 1 år i 2009)
Menighedsudvalget har efter de nye vedtægter 9 medlemmer,
der skal vælges 3 medlemmer i år.
7. Valg af revisor. På valg er Aksel Olesen.
Valg af revisorsuppleant. På valg er Hans A. Petersen
8. Eventuelt.

På menighedsudvalgets vegne,
Arne Larsen
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Fra konfirmandstuen
Konfirmandtur til Viborg og Jelling
Sammen med konfirmander og præster fra de frie menigheder i Bovlund, Skanderup og Aagaard var vi
i november på konfirmandtur til Viborg og Jelling med overnatning på Gymnastik- og Idrætshøjskolen i
Viborg. Vi lod os bl.a betage af Skovgaard’s imponerende udsmykning af Viborg Domkirke, bl.a med hjælp fra
Skovgaard Museet, se www.hvadermeningen.dk. Vi kunne godt se ligheder til J. Skovgaard’s nyrestaurerede
billede i vores egen kirke.
Konfirmation
Konfirmationen finder traditionen tro sted Skærtorsdag – traditionen går tilbage til tiden før 1920, hvor
frimenigheden havde status som dansk menighed i udlandet og hvor frimenigheden ikke havde lov at holde
gudstjenester og kirkelige handlinger i ”helligtiden”. Og da Skærtorsdag ikke er en helligdag i Tyskland var
det muligt at holde konfirmation den dag. Det gør vi igen i år, den 1. april kl. 10, hvor følgende ti konfirmander konfirmeres:
Ane Andersen
Frederikke Gro Nielsen
Jacob Hansen Holm
Jonas Lund
Lars Anton Tjørnelund Blomgreen
Lis Dall
Maria Lindhardt Dyhr Lorenzen
Nicolai Michael Helby
Simon Hellberg Hansen
Sune Munkholm Jacobsen
Sultkaravanen
Som optakt til Sogneindsamlingen den 7. marts får vi besøg af Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp.
Det foregår i FDF-hytten onsdag den 3. marts kl. 18 til ca. 21.30, hvor præst og konfirmander deltager sammen.
Afsluttende møde for konfirmander og forældre
Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 28.
marts med dåbsgudstjenesten kl. 10, og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen.
Vel mødt!
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Kirketjener / Graver SØGES
Ny graver:
Peter Boisen har valgt at stoppe som graver pr. 1. marts, og menighedsudvalget søger derfor en ny graver.
Vi siger tak til Peter for tre gode år og ønsker alt godt fremover.
Se stillingsopslaget nedenfor.

KIRKETJENER / GRAVER

søges til Rødding Frimenighed til en fuldtidsstilling snarest muligt.
Vi søger en selvstændig og synlig medarbejder med praktisk sans og øje for arbejdsopgaverne både ude og
inde.
Vi er en levende og aktiv menighed med mange deltagere ved gudstjenester og arrangementer.
Læs hele stillingsopslaget på Rødding Frimenigheds hjemmeside: www.roeddingfrimenighed.dk
Send ansøgningen på mail til sekretær for menighedsudvalget Mille Hansen: helgehansen@mail.tele.dk
eller pr. post mrk. ”Kirketjener” til Rødding Frimenighedskirke, Kirkebakken 2, 6630 Rødding.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos udvalgets kontaktperson Peter Fredslund,
tlf. 7484 5305.
Ansøgningsfrist mandag, den 1. marts 2010.
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BEFRIELSESAFTEN I
KIRKEN OG PÅ HØJSKOLEN
Kl. 19:

Gudstjeneste i Frimenighedskirken. Frihed og befrielse bliver omdrejningspunktet

Kl. 20:

Foredrag i foredragssalen på Rødding Højskole:
Arlette Andersen, Fredericia, fortæller livshistorie under overskriften: Vi var der for at dø

84-årige Arlette Andersen er et af de sidste vidner til gruen i udrydelseslejren Auschwitz, hvor over én million mennesker blev dræbt af nazisterne. I 45 år tav hun om sin fortid, men da hun i 1990 hørte den franske
højrepolitiker Jean-Marie Le Pen kalde Holocaust »en detalje«, følte hun, at hun måtte fortælle om sine
rædselsminder. Om hvordan hun levede og overlevede. Det vil hun også fortælle om på befrielsesaftenen i
Rødding i år.
Der tændes levende lys i vinduerne på højskolen
Kl. 21:

Kaffe og fællessang i spisesalen.
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Kunst i konfirmandstuen
Solvej Aagaard er praktiserende psykolog i Øster Lindet, hvor hun bor i den gamle præstegård. Solvej
er bl.a repræsenteret i Vejen Kommune’s kunstguide og udstiller i konfirmandstuen dette forår. I det
følgende introducerer Solvej selv sin udstilling, som vi er glade for at kunne repræsentere og som havde
fernisering Valentinsaften, hvor Solvej også talte om kærlighed og samliv.

Tak for invitationen til at udstille mine blandforms objekter i konfirmandstuen.
For 4 år siden steg jeg ud af skabet, da jeg første gang deltog i en udstilling.
Indtil da har jeg været bange for at vise, hvad jeg laver, fordi min indre
mobber sagde: Hvad tror du da ikke folk vil sige?”
Sådan tænker jeg ikke mere. Nu står jeg ved, at disse skabninger også er en
del af mig på godt og ondt.
Objekterne har navne. Det er vigtigt for mig med navngivning. Navnet
maner oftest til en ekstra tanke og sansning.
I er velkomne til at spørge mig om hvad som helst desangående. Hvis ikke
det kan nås ved ferniseringen, så bare ring.
Hvis der er en genstand, I ikke kan undvære i jeres samling, så har den en
pris. Men jeg kan trøste jer med, at pengene går til et godt formål, idet de
går ubeskåret til Læger uden grænser.
God fornøjelse.

Holdepunkt					
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HIT MED

Grundtvigs Frihedssyn
– hvor blev det a’?

Det er spørgsmålet og emnet, når Grundtvigsk Forum
Kongeåen, lørdag den 10. april på Rødding Højskole
inviterer til studie- og samtale dag om Grundtvigs
frihedssyn. På programmet vil bl.a være Esben
Lunde Larsen, som vil stille sig selv og forsamlingen
spørgsmålet:
Er Grundtvigs frihedsforståelse stadig relevant i dag?
”Grundtvigs frihedsforståelse udvikler sig i 1800-tallet som følge af de spændinger, det danske samfund
rummer. Det er en tid med revolutioner i Europa, med
spirende selvstændighedskulturer, samt ønsket om øget

frihed. I den forbindelse er det interessant at undersøge,
om Grundtvigs 1800-tals frihedskamp har noget at sige
en nutids dansker, og om der er langtidsholdbare takter
fra Grundtvig, som kan anvendes i dag?”
Esben Lunde Larsen (f. 1978) er uddannet cand.theol.,
siden 2008 ansat af Grundtvig-Akademiet og Københavns Universitet i en treårig ph.d.-stipendiat stilling,
hvor han forsker i Grundtvigs forståelse af begrebet
åndelig frihed.
Det fulde program for dagen vil kunne ses på opslag i
kirken m.v. Tilmelding kan ske til Mette Geil

Grundtvig i Betlehem
Søndag den 25. april gæster den idérige Rømø-præst
Claus Helsbøl Rødding. Han forestår aftengudstjenesten
kl. 19 og taler derefter om sine erfaringer med Grundtvig
i Betlehem! Han fortæller om Det Internationale Center i
Betlehem, som ligger ved siden af den evangelisk lutherske kirke. Vi skal høre om de kristne palæstinenseres
bestræbelser for at bevare deres håb for forandringer i
deres konfliktfyldte hverdag og fremme af demokrati og
folkeligt medansvar. De har hørt om Grundtvig, og nu vil

de bygge højskole. Desuden har man også bygget en
helt ny friskole, hvor der går både kristne og muslimer.
Sognepræst Claus Helsbøl har mange gange besøgt
Israel/Palæstina . For DR har han produceret TV
udsendelsen: Fredens Oase i Betlehem – et portræt af
en luthersk menighed, et internationalt center og dens
dynamiske præst.
Vel mødt til en spændende aften!

I Grundtvigs fodspor

og til Grundtvigs 227. års fødselsdag i Vartov
Grundtvigs Forum Kongeåen arrangerer i samarbejde
med en særdeles kompetent turarrangør, Haakon
Brandt fra Viborg, en todages studietur med besøg på
stort set alle de særlige steder i Grundtvigs liv – og til
røddingfrimenighed1.indd 8

fødselsdagsfejringen i Vartov, den 7.-8. september.
Udførligt program kan ses hos Mette Geil, hvortil tilmel
ding også kan ske. For turen, alt incl. kost og logi, betales
der 1740,- kr.
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Grundtvig!

HIT MED Grundtvig!
TIL FÆLLES BEDSTE

Kursus på Rødding Højskole: 11.-17. juli 2010 Det er
ikke til at komme uden om Grundtvig, han er her og der
og alle vegne. De senere år er der endda kommet fornyet
interesse for manden, hvis tanker om fællesskab har fået
ny klangbund efter årtier med det enkelte menneske i
centrum. Det samme gælder hans ideer om oplysning og
dannelse, der forekommer mere aktuelle end nogensinde
i en tid, hvor der tælles og testes som aldrig før. Både
kulturfolk og samfundsforskere er begyndt at gå til
Grundtvig med en nysgerrighed, der rækker langt ud over
de salmer og sange, som han er mest kendt og elsket
for. Men der er også kamp om Grundtvig – og om hvad
man kan bruge ham til eller ikke bruge ham til. Mange
forbinder Grundtvig med danskhed – men paradoksalt
nok skrev han aldrig en Danmarkshistorie men indtil flere
verdenshistorier.

Der er med andre ord nok at tage fat på med Grundtvig –
og det gør vi på kurset ”Hit med Grundtvig!”, hvor vi har
inviteret en række toneangivende forskere og debattører
til at sætte fokus på Grundtvig og hans virkningshistorie.
Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Grundtvigsk
Forum.
Se mere på højskolens hjemmeside www.rhskole.dk
Den særlige kursuspris for hjemmeboende medlemmer
af Rødding Frimenighed er for hele kursusugen incl.
måltider, udflugter og foredrag 1790,- kr.
Tilmelding til højskolen eller Mette Geil, som er medkursusvært.
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Tro, håb og kær
20. - 26. juni 2010
Kursusbeskrivelse

”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”. Sådan skrev Paulus og siden har
mennesker til alle tider kredset omkring og kæmpet med de tre begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og kærligheden skal fylde og give mening i vores liv.
Troen, håbet og kærligheden handler om de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til den anden og forholdet til mig selv. Vi går på sporet af de tre - i kunsten, i litteraturen, i kristendommen og i det offentlige
rum. Hvor og hvornår få det fællesskaberne, f.eks. ægteskabet og venskabet, til at hænge sammen, og hvorfor er
det indimellem årrsag til splittelse og frustration?
Et kursus til hjerte og hoved!
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Rødding Frimenighed, Kristeligt Dagblad og Rødding Højskole.
Kursusværter

• Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand. theol.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand. mag. i historie og filosofi.
MEDVIRKENDE
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• Lisbeth Smedegaard Andersen, præst og salmedigter, udgivelser om moderne kirkekunst, teologi og salmer.
Modtager af Bibelselskabets pris 2009.
• Elisabeth Dons Christensen, biskop over Ribe Stift.
• Kræn Christensen, provst i Skads Provsti ved Esbjerg, bl.a. forfatter af andagtsbogen “Tid til eftertanke”.
• Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, omfattende udgivelser om
kirkekunst og billedteologi.
• Grethe Jørgensen, sygehuspræst på Århus Universitetshospital.
• Lone Hertz, skuespiller.
• Anna Kløvedal, forfatter, dramaturg og projektudvikler. Efter sin datters død har hun i 2009 skrevet bogen
“Ingenmandsland” - om afmagt og kærlighed.
• Jørgen Due Madsen, overlæge og speciallæge i psykiatri, stifter af Center for Psykiatri og Eksistens, redaktør af
brevkassen “Spørg om livet” i Kristeligt Dagblad.
• Bent Melchior, tidl. overrabbiner, har bl.a skrevet erindringerne “Så vælg da livet”.
• Mogens Mogensen, teolog og konsulent, www.intercultural.dk
• Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet i Århus, medforfatter til “I skal leve”.
• Arne Mårup, sognepræst, i musikalsk trio med sønnerne Niels og Anders.

røddingfrimenighed1.indd 10
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kærlighed
Kursusprogram
Søndag den 20. juni
Kl. 15:00 – 16:30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16:30: Velkomst og rundvisning
v/ Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.
Kl. 19:30 – 21:00: “Troens gave. Om bogens folk, troens
folk” v/ Bent Melchior.
Mandag den 21. juni
Kl. 9:30-12:00: “Barnetro – hos Grundtvig, H.C. Andersen
og alle vi andre” v/ Ulla Morre Bidstrup.
Kl. 14:00-16:30: “At bære det ubærlige”
v/ Anna Kløvedal
Kl. 19:30-21:00: Vi går i Rødding Bio og ser den anmelderroste danske film “Rene hjerter” fra 2006
af Kenneth Kainz.
Tirsdag den 22. juni
Kl. 9.30-17.30: Heldagsudflugt til Østjylland og Vestfyn
med kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen som
guide.
Nyere dansk kirkekunst, hvad udtrykker det om troen?
I tre kirker ser vi ny dansk kirkekunst af Peter Brandes
(Gamborg Kirke), Maja Lisa
Engelhardt, modtager af Kristeligt Dagblads pris 2009
(Turup Kirke) og Bjørn Nørgaard
(Christianskirken, Fredericia).
Kl. 19:30-21:00: “Biblens billedsprog i moderne salmer” v/
Lisbeth Smedegaard Andersen.

Onsdag den 23. juni
Kl. 9:30-12:00: “Tro, når miraklet udebliver”
v/ Grethe Jørgensen.
Kl. 13:00 – 18:00: “Spørg om troen og livet”
v/ Jørgen Due Madsen.
Kl. 19:30-21:00: Skt. Hans aften: Sangaften om lyset v/
Mette Geil. Båltale om lyset
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Torsdag den 24. juni
Kl. 9:30-12:00: “Tid til tro – tro til tiden”
v/ Kræn Christensen.
Kl. 14:00-16:30: “Dialog – Vorherres geniale bageopskrift
fra Adam til Obama” v/ Lone Hertz.
Kl. 19:30-21:00: Gudstjeneste i Rødding Frimenigheds
kirke v/ Elisabeth Dons Christensen.
Fredag den 25. juni
Kl. 9:30-12:00: “Alverdens tro, tro i verden”
v/ Mogens Mogensen.
Kl. 14:00.16:30: “Livet er utroligt – men sandt”. Sang og
fortælling om troen, håbet og kærligheden hos Benny
Andersen v/ Arne Mårup i trio med
sønnerne Niels og Anders.
Kl. 18:00: Festmiddag.
Lørdag den 26. juni
Kl. 9:00: Morgensang og afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8.-8.45, morgensang kl. 9-9.30, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenskaffe kl. 21.
Den særlige kursuspris for hjemmeboende medlemmer af Rødding Frimenighed er for hele kursusugen
incl. måltider, udflugter og foredrag 1790,- kr. Tilmelding, og gerne hurtigst muligt, til højskolen eller
Mette Geil
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Kirketur

til
tre
fyrstekirker
i Sønderjylland og et tidligere lensgreveslot

Udflugt, søndag den 18. april:

I samarbejde med Folkeuniversitetet og sognemenighederne i Rødding og ØsterLindet har vi tilrettelagt
en spændende søndagsudflugt. Turen giver os lejlighed til at tale med hinanden og opleve, hvordan
fornemmere folk end vi på deres slotte indrettede kirkelivet arkitektonisk og dekorativt. Vi besøger
Gråsten og Augustenborg Kirker og slotskapellet i Sønderborg og afslutter turen med kaffe på Sandbjerg, som velvilligst har givet os den mulighed.

Program for turen den 18.april:

8.25 Afgang fra Frimenighedskirken
8.30 Afgang fra Rødding Brugs Parkeringsplads.
8.45 Afgang fra Øster Lindet Kirkeplads, på turen mod syd serveres kaffe og rundstykker
10.00 Gudstjeneste i Graasten Slotskirke. Derefter præsentation af kirken.
12.00 Frokost i konfirmandstuen. Turdeltagerne medbringer madkurve. Øl/vand kan købes
12.30 Afgang til Augustenborg
13.00 Besøg i Augusteborg Slotskirke
14.00 Slotskapellet på Sønderborg Slot
15.00 Kaffe på Sandbjerg Slot
16.00 Hjemad.

12
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t

Georg Bendix, der vil være guide på turen, skriver følgende:
For fem år siden udkom en spændende udredning om
De Slesvigske Hertuger og deres huseren i landsdelen.
Senere er kommet de lige så inspirerende to bind om
Sønderjyllands Historie. Det gav os ideen til at indbyde
interesserede i de tre menigheder til en historisk
komsammen for at blive klogere på, hvordan og hvorfor
de stedlige fyrster til forskellige tider indrettede deres
kirkebygninger og kirkegang. Selvfølgelig alene til Guds
ære , lidt til egen opbyggelse - og almindelig pral!
Turens første besøg gælder Gråsten. Slottets historie
er forbundet med Ahlefeldterne på Søgaard - Gråsten
rejstes for dem i det andet ti-år af 1600tallet. Det blev
ombygget i fornemmere stil i 1752, men brændte fem
år senere. Genopførtes, siges det, som en afglans af
det gamle. Det var her hertug Christian d. y. samlede
kunstnere, bl. a. H. C. Andersen. Ved branden blev
nordfløjen med slotskirken reddet, så dette rums historie
går i lige linie 311 år tilbage. Det er fyldt med billeder og
en speciel arkitektur, som vi får forklaret.
Den anden visit gælder Augustenborg. Hovedbygningen stammer fra 1770-76 i barok. Også her har H. C. Andersen haft sin gang. Det indre af slotskirken minder om
Gråsten, men østenden synes pompøsere. Forgyldningen
er overvældende, men kirken i sin helhed er enkel. I dag

er her almindelig sognekirkelig virksomhed.
Sønderborg Slotskapel har vandret gennem manges
hænder . Hende der har præget rummet er Dronning
Dorothea, enke efter Christian 3. Hende kunne ingen
spillepå næsen , heller ikke hendes børn. Sønderborgske
hertuger arvede hende, siden blev det augustenborgerne, 1852 den danske stat. Så blev det tysk . Og så
igen dansk. Kapellet er bygget fra 1568-70 af bygmester
Hercules v. Oberberg. Et venligt rum, som overrasker ved
sin højde trods en rummæssig lidenhed. V. Oberberg
viser sig sin titel værdig. Og enkedronningen forstod at
sætte et flot punktum for et aktivt dronningeliv.
Sandbjerg, hvor vi indtager vor kaffe er fra samme tid
som Sønderborgs kapel. Det har skiftet ejermænd flere
gange indtil lensgrevskabet Reventlow overtog det i
1685. I dag ejes det af Aarhus Universitet.
Vi håber at mange vil deltage i denne udflugt, som går til
kendte steder, men steder hvis menensker og bygninger
er udbytterige at få nærmere belyst. Find madkurven
frem og lad os gøre en Dybbøldag ud af det. Georg
Bendix er guide på turen, som kan gøres for 200,-kr.
Tilmelding til Georg Bendix eller Mette Geil,
senest 6. april.
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En duft

af Indien
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. Bent er netop hjemkommet efter en
tre ugers opgave i Indien, så det skulle være en frisk
duft vi kan formidle denne søndag formiddag.

Torsdag den 4. marts kl. 19.30: Den Oscarvindende 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.
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VALENTINS DAG

Hver sin krop og hver sin gåde, I fik også hver sit sind.
Denne forskel er en nåde li’som regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt, han kan gøre to til ét. (DDS 706,2)
Vi fejrer Valentins dag – og vi gør
det i kirken. Fordi kirken og vi har
kærligheden til fælles. Uden den var
vi intet.
Valentin var biskop i Italien, han
kæmpede for kærligheden, i en grad
så han blev martyr. Vi er tilbage i
200-årene. Han kom til Rom, han
ville hjælpe, for det var en vanskelig
tid for de kristne, som blev forfulgt.
Valentin satte sit liv ind på at besøge
de fængslede og trøste dem. For
sin indsats blev han selv fængslet.
Men kejser Claudius, der stod bag
forfølgelserne, havde hørt om Valentin og ville gerne møde ham. For
kejseren var tanken om en usynlig
Gud en provokation, men han blev
alligevel betaget af samtalen med
Valentin. Valentin fik derfor et mildt
ophold i fængslet og blev gæst i en
fornem familie. I familien var der en
datter, som var blind, og som Valentin gennem forbøn helbredte, så hun
kunne se igen. Hele familien kom
til tro på Gud, - men kejseren greb
ind. Èt var at han selv var optaget
af Valentin, men noget helt andet,
at hans undersåtter også fæstede
lid til Valentin og tilsluttede sig den
ekspanderende kirke. Valentin blev
dømt til døden og henrettet med
sværd, men ikke uden at han også fik
bødlen til at blive kristen! Inden han
blev henrettet – den 14. februar,

lykkedes det ham at smugle et kort
ud til fangevogterens datter, som
han var meget forelsket i. Dét kort
kaldes det første valentinskort – og
det er i en ubrudt tradition tilbage
til Valentin’s kort til fangevogterens
datter, at vi i dag har sendt vore søde
hilsner til hinanden på sms. Det
fortælles også, at Valentin plejede
at plukke blomster i klosterets have,
og at han gav blomster til forelskede
par. Så blomsterbutikkerne er i
dag ude i et gammelt ærinde – og
chokoladeproducenterne har også
for længst fanget budskabet med de
røde hjerter.
Til Valentindagen hører en gammel
forestilling om, at fuglene begynder
at parre sig på denne dag og det har
jo kun bidraget til at understrege
dagens kærligheds-tema. Men mon
ikke den fornøjelse i år, p.g.a frost
og sne, er udsat – i hvert fald - for
fuglene, det tror jeg. Men det gør
jo kun deres længsel des større. For
sådan har Gud skabt både fugle og
mennesker, at vi både har behov
for og længsel efter at gi’ kærligheden krop – ikke blot at kunne føle
kærlighed, men også mærke den i
kroppen.
Måske har vi set lidt skævt til
valentinsdagen – vi i det kolde nord
eller vi i den intellektuelle kirke?
Måske fordi vi syntes, at netop blom-

sterbutikkerne, chokoladehandlerne
og restauranterne løb med hele
fornøjelsen. Men sådan en dag kan
ikke skabes af butikkerne alene. Det
lykkes kun, at skabe en ny skik, hvis
den knytter an ved noget, som vi i
forvejen synes er vigtigt.
Og sådan har vi det med kærlighed.
For uden den, var vi intet. Det ved
vi. Og det vil og tør vi godt sætte ord
på, ja, det er vores længsel og vores
behov. Ikke bare at sige det til den
eneste ene, men også i venskaber
og andre fællesskaber, at turde sige:
”vi hører sammen”. Det gør godt, for
med kærligheden og glæden er det
jo sådan, at glæde skaber glæde; og
kærlighed skaber kærlighed!! Her
gælder Matthæus-princippet altså
også, at den, der har meget, skal
meget gives… For kærligheden vil
bruges, den vil gi’es videre, den vil
deles for på den måde at blive til
mere.
Kærlighedens og glædens talent skal
yngle og ikke graves ned i jorden.
Det skal blomstre og slippes fri,
gi’es liv og ånde, så ikke vores hang
til kontrol over tilværelsen gør, at
vi graver ned i stedet for at risikere
noget.
Fortsættes næste side...
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Fortsat fra sidste side...
At elske, thi deri er livet synger vi i
en af vore høstsalmen. Det er dér vi
gør status og tæller op, hvad vi står
tilbage med og dér lyder konklusionen altså: At elske, thi deri er livet!
(DDS 728, 4). At elske, at glædes og
at turde gå i lag med kærligheden
betyder, at man hele tiden gør
verden større, venter sig mere af
den, giver den mere, tør mere.
Den kærlighed kender vi heldigvis
fra os selv. Som noget der strejfede
os momentvis og som vedbliver at
være en inspiration og et lyspunkt.
Eller vi kender det som et spor, som
vi trygt vandrer i hver dag, som
noget der ta’r os med til kendte
steder og ikke sjældent udfordrer os,
så vi ser os selv i et nyt lys, så vi også
kan se den vi elsker og dem vi holder
af i et nyt og blidt skær.
Det fylder os med taknemmelig, at

det kan ske, og at det også kan ske
for os. Vi føler behovet og længslen
for at sige tak. Og for at se vores
kærlighed blive spejlet i en større
kærlighed – også når vi synes det
er svært at elske, os selv eller den
anden. Derfor kommer vi her, fordi
vi og kirken har kærligheden til
fælles. Det er hér vi har lært den at
kende. Det er hér den altid stiller
op og aldrig svigter. Det er her vi
inviteres til at spise med ved det
kærlighedsmåltid, som vi skal frem
til skærtorsdag for at forstå i sin
sammenhæng og måske aldrig kommer til helt at forstå. At kærligheden
kan være så stor, så omkalfatrende,
at den kan koste livet. Men også så
ren, at kærligheden selv vil og kan
sidde til bords med de som vil den
til livs.
Dengang var det de tolv, i aften er
det os, som glade over den kærlighed som vi skænkes eller tyngede

af den kærlighed, som vi kun føler
som behov og længsel, får lov at
sidde til bords med kærligheden
selv.
Vi hører kærlighedsordet, vi får lov at
smage kærlighedsbrødet og –vinen,
som på én gang mætter og beruser,
som vi kender kærligheden. Som
det der fylder os og det der beruser
os. Det er en glæde og den glæde er
midt i blandt os – i en ånd, et ord,
en dråbe vand og en brødkrumme.
Den er levende iblandt os, som et
åndedræt der holder os i live og
kendes på noget så håndgribeligt
som et varmt håndtryk, et fast blik,
et vådt kys - og i hjerte- favnetaget,
som Grundtvig skriver (HS 438).
Husk kærlighedens særlige beskaffenhed: Jo mer’ du gi’r, des mer’
du får – og jo mere bliver der af den,
kærligheden. Glædelig Valentins
dag.
Amen

Studiekreds
– til sidst om urmenigheden og Grundtvig
Vi begyndte med Frimenighedens egen historie, dens præster og personligheder. Og er nu gået længere
tilbage – vi læser dele af Apostlenes Gerninger:
Onsdag den 24. februar kl. 16: Vi taler om kap. 4-6
Onsdag den 10. marts kl. 16: Vi afrunder studiekredsforløbet med indlæg og samtale om grundtvigianisme i dag.
Der indledes med kaffe m.v, og både indlæg, læsning og samtale gi’r anledning til en hel del fælles og individuel
refleksion over, hvad det vil sige at være en fri grundtvigsk menighed i dag.
Alle er velkomne!
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Mennesker og menighed / Kirkespejl
Døbte
Jacob Agerlund Ravn, 8. november
Søn af Christian Ravn og Mette Agerlund Pedersen
Røskva og Tøger Rykind-Eriksen, 6. december
Børn af Anja og Mads Rykind-Eriksen, Rødding
Anine Louise Julius Blomgreen, 17. januar
Datter af Jette og Claus Julius Blomgreen, Hviding

Andreas Bjørn Kildahl Dinesen, 17. januar
Søn af Anna Kildahl Conradsen og Henrik Dinesen,
Skodborg
Karla Damgaard Klemmesen, 7. februar
Datter af Cathrine Damgaard Boisen og Anders
Klemmesen, Århus

Diamantbryllup
6. februar
Asta og Jens Larsen

Døde
Kirsten Rostgaard Andersen
Begravet den 26. november

Johanne Poulsen
Begravet den 22. januar

Henrik Dyhr
Begravet den 18. december

Arne Birkelund
Begravet den 3. februar

Sigurd Lehmann
Bisat den 19. december

Helmer Dyhr Lorenzen
Begravet den 9. februar

Nye medlemmer
Cathrine Boisen, Århus
Erling Geil, Gredstedbro
Solvej Aagaard. Øster Lindet
Helle Saksager Larsen, Rødding
Marie Vestergaard, Gram
Mette Cathrine Skau, Øster Lindet
Else Marie og Christian Andresen, Rødding

17
røddingfrimenighed1.indd 17

15/02/10 13.27

Gudstjenester M.V. i
Februar:

Søndag den 21. februar: Ingen gudstjeneste, vinterferie
Søndag den 28. februar kl. 10: Dåbsgudstjeneste,
efter gudstjenesten serveres der indisk suppe i konfirmandstuen, se omtale.

Marts:

Søndag den 7. marts kl. 14: Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling, se omtale
Søndag den 14. marts kl. 10:
Søndag den 21. marts: Ingen gudstjeneste
Palmesøndag den 28. marts kl. 10: Dåbs
gudstjeneste, efterfølgende møde for konfirmander og
forældre, se omtale
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Rødding Frimenighed
April:

Skærtorsdag den 1. april kl. 10: Konfirmationsgudstjeneste, se omtale
Langfredag den 2. april kl. 10: Liturgisk gudstjeneste,
Egnskoret medvirker
Påskedag den 4. april kl. 10
2. påskedag: Ingen gudstjeneste
Søndag den 11. april kl. 10
Søndag den 18. april: Udflugt til slotskirkerne i
Gråsten, Sønderborg og Augustenborg, se omtale
Søndag den 25. april kl. 19: Aftengudstjeneste og
foredrag med Claus Helsbøl, Rømø, se omtale
Bededag, den 30. april: Ingen gudstjeneste

Maj:

Søndag den 2. maj: Ingen gudstjeneste
Tirsdag den 4. maj kl. 19: Befrielsesaften med
gudstjeneste og efterfølgende foredrag på højskolen,
se omtale
Søndag den 9. maj kl. 10: Dåbsgudstjeneste
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Sigurd Barrett

vil fortælle og synge bibelhistorier i Rødding Frimenighedskirke
I april 2010 turnérer Sigurd Barrett rundt i landets
Kirker, hvor han synger og fortæller sig igennem
nogle af bibelens helt centrale fortællinger.
Anledningen er det helt nye bibelmateriale ”Sigurd
fortæller bibelhistorie”, der udkommer palme
søndag 2010.
Det er lykkedes os i samarbejde med de lokale
sognekirker, at engagere Sigurd Barrett til

at give koncert i Rødding Frimenighedskirke.
Vi håber, at mange har lyst til at møde Sigurd i
Frimenighedskirken.
Billetpris er 100 kr. for voksne
og 50 kr. for børn.
Billetter kan købes hos: Nordea i Rødding
eller ved henvendelse til Jens Peter Knudsen
75422079

www.sigurdsbibelhistorier.dk
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