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Ny kirketjener

Vi har fået ny kirketjener og det tegner meget lovende. Lissi Damgaard Tjørnelund er 24 år og
gartneruddannet.

Lissi havde sin første arbejdsdag i Rødding
Frimenighed den 1. april – på konfirmationsdagen,
så det blev en festlig begyndelse. I det hele taget
synes vi, Lissi har fået en go’ begyndelse i sit nye
arbejde med de mange arbejdsopgaver i dobbeltstillingen som graver og kirketjener.
Et grønt-udvalg under menighedsudvalget indgår
i koordinering og prioritering af nye og større
opgaver på kirkegården. Formand for dette udvalg
er Peter Fredslund.
En større opgave netop nu er oprydning efter fældning af flere af birketræerne på den nye kirkegård.

Birketræerne er med deres trævlerødder ikke godt
naboskab for kirkegårdens dræningsanlæg. I stedet
plantes egetræer, som har pælerod!
Lissi træffes inden for normal arbejdstid – enten på
kirkegården, på sit kontor eller i kirken. Hun træffes
også på telefon 2536 9673.
Lissi blev budt velkommen i Rødding Frimenighed
i forlængelse af gudstjenesten påskedag. Der blev
sagt gode ord i konfirmandstuen og også udtrykt
tak til Eli Dall for en ekstraordinær indsats i overgangen til Lissis ansættelse. Eli er fortsat en go’ og stabil
hjælp på kirkegården og i kirken.
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Ti glade 				 konfirm

Skærtorsdag blev endnu en festlig konfirmationsdag i Frimenighedskirken.

De ti glade konfirmander var midtpunktet i et fyldt kirke af forældre, familie, gæster og menighed. Mette
Geil forestod konfirmationen, og gudstjenesten blev bl.a festliggjort af, at konfirmanderne sang velsignelsessalmen, Frederikke bad indgangsbøn, Jonas læste evangeliet om fodvaskningen, Maria delte brød
ud under altergangen, og Ane læste udgangsbønnen. Tak til konfirmander og konfirmandfamilier.

Årets konfirmander, drengene fra venstre: Jacob Hansen Holm, Nicolai Michael Helby, Lars Anton Tjørnelund
Blomgreen, Sune Munkholm Jacobsen, Jonas Lund, Simon Hellberg Hansen.
Og pigerne fra venstre: Frederikke Gro Nielsen, Lis Dall, Maria Lindhardt Dyhr Lorenzen, Ane Andersen

Hørt om konfirmation – men ikke om konfirmander i Rødding Frimenighed!
En kirke havde problemer med flagermus på kirkeloftet. Meget var forsøgt og snart havde ingen
flere idéer til, hvad der kunne få flagermusene ud af kirken. Så meldte præsten sig med en idé: Lad
mig konfirmere dem! Som sagt, så gjort og siden har ingen set dem i kirken!
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				 konfirmander

Konfirmation i 2011

Konfirmandindskrivningen finder sted søndag den 20. juni

Konfirmationen vil også til næste år finde sted Skærtorsdag - den 21. april 2011.
Indskrivning til det kommende konfirmationsforløb finder sted i forlængelse af dåbsgudstjenesten den
20. juni kl. 10 i Frimenighedskirken. Det er rart allerede inden sommerferien at danne sig et billede af
det kommende konfirmandhold. Efter gudstjenesten vil der til kommende konfirmander og deres forældre
være en forfriskning i konfirmandstuen og en kort orientering om det videre forløb. Et egentligt orienteringsmøde vil der blive inviteret til, når konfirmationsforberedelsen indledes til september.
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Fra menighedens

generalforsamling

Rødding Frimenighed har haft generalforsamling den første søndag i marts efter gudstjenesten om
eftermiddagen. 60 af menighedens medlemmer deltog. Mille Hansen skriver i det følgende fra generalforsamlingen.
Formand Arne Larsen kunne berette om mange aktiviteter og et fortsat blomstrende menighedsliv i året, hvor
menigheden kunne fejre kirkens 100 års fødselsdag. En frisk 100-årig, som dog med de mange år på bagen trængte til
en gennemgribende istandsættelse både ude og inde. Arbejdet er i fuld gang, styret af arkitekt Anker Ravn Knudsen,
og takket være en gave på næsten 3 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond.
Uforudsete ting er dukket op, og første fase er blevet meget dyrere end beregnet. Generalforsamlingen viste forståelse
herfor, og menighedsudvalget er indstillet på at gøre arbejdet færdigt af menighedens egne midler.
Præst Mette Geil omtalte bl.a. gudstjenestens forløb og udtrykte ønske om at fortsætte med særgudstjenester, fx
fastelavns- og valentingudstjeneste, idet mangfoldighed i gudstjenesten også medfører mangfoldighed i deltagelse,
har det vist sig.
Regnskabet blev gennemgået af forretningsfører Lasse Bergholdt og viste et overskud på
133.075 kr.
Mille Hansen redegjorde for den indvendige renovering. Særskilt budget for udsmykningen indvendig er overholdt.
Udsmykningsudvalget har søgt megen råd og vejledning for at skabe harmoni i rummet – mellem kalkmalerierne, de
nypolstrede røde hynder på de meget flotte bænke og det festlige og varme røde loft, altertæppet i lidt sarte farver,
designet af Svend Boe Hauggaard, brødrene Nørgaards smukke knæfald og det bladguldsbelagte kors. Tanken har
været at fremkalde en helhed, der får kirkerummet til at virke meget hjerteligt.
Der var genvalg til menighedsudvalget til Arne Larsen, Peter Fredslund og Margit Rindom. Georg Bendix ønskede
efter en del år i udvalget ikke genvalg. Som en konsekvens af en ændring i vedtægterne ved sidste års generalforsamling om, at udvalget nu består af 9 medlemmer mod 10 før, blev ingen valgt i stedet for ham. Arne Larsen takkede
Georg Bendix for hans store engagement og optimisme, viden og det glade smittende humør, han altid øser af også i
menighedens sammenhænge.
Ved den efterfølgende konstituering blev Arne Larsen genvalgt som formand, Peter Fredslund fortsætter som næstformand og Mille Hansen som sekretær. Menighedsudvalget tæller endvidere Margit Rindom, Inger Storm Kristensen,
Anne Grethe Blomgreen, Gunnar Gram, Jens-Peter Knudsen og Bjarne Garder.
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Kirkens restaurering
Anden fase af kirkens restaurering er indledt efter påske og ventes afsluttet i forbindelse med høstgudstjenesten, forventeligt den 3. oktober. Arkitekt Anker Ravn Knudsen giver i det følgende en orientering
om forårets arbejder på kirken.

Efter en hård vinter kan vi med tilfredshed konstatere, at
tårnets pudsede murværk fremstår smukt og solidt. Murværket på skib, sideskib og apsis er afrenset, og murerne
er i skrivende stund i gang med udskiftninger af gesims
og friser m.m. Murværket sættes i stand efter samme
fremgangsmåde som anvendt på tårnet. Når pudsen
er tilstrækkelig afhærdet, behandles overfladerne med
kalkhvid silikatmaling, så kirkens murværk kan stå med
en smuk og vejrbestandig overflade i mange år fremover.
Døre og vinduer sættes i stand og males op, og glasset i
de små ”skydeskår” på trappetårnet udskiftes.
Indvendigt i kirken skal konservatoren videre med istandsættelsen af kalkmaleriet i koret, og det indvendige
murværk i tårnet skal kalkes og males.
Når stilladset er væk, sættes soklen i stand, og der udføres vandtætning og nyt omfangsdræn for at begrænse
fugtvandring i murværket. I denne forbindelse udføres
også delvist nyt afløbssystem for tagvand samt vandfor-

syning og udslagsvask i bagindgangen.
Når arbejderne er afsluttet, har kirkebygningen fået sit
100 års eftersyn og kan derefter i mange år fremover
danne en god ramme om menighedens aktiviteter. Vi
håber, at alle arbejder er afsluttet til høstgudstjenesten
i efteråret.
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Sigurd, sang og

samarbejde i kirken
Sigurd kom, så og sang ...
Frimenighedskirken dannede ramme om den fælleskirkelige koncert med Sigurd Barrett, som sang og fortalte bibelhistorier for små og store. Der var solgt mere end 300 billetter, og der blev sunget, lytter og fortalt, så det var en lyst.
Rødding Sognekirkes pige- og spirekor medvirkede, og alle i kirken sang med på flere af Sigurds nye “ørehængere”, bl.a
sangen Vi vil ind i Jeriko.
Koncerten var blevet til i et samarbejde mellem sognemenighederne i Øster Lindet og Rødding samt Rødding
Frimenighed.
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Svend Haugaard

udstiller i konfirmandstuen

Det glæder os, at Svend Boe Haugaard, Tønder, der står bag det nye altertæppe i kirken har sagt Ja til at
udstille i konfirmandstuen. Der vil være fernisering over udstillingen i forbindelse med gudstjenesten
den 15. august kl. 10, hvor Svend Haugaard vil være til stede og fortælle om sine billeder. I det følgende
har han samlet tanker og ord om sit arbejde med udgangspunkt i naturen, bl.a inspireret af Brorsons
salme Op al den ting som Gud har gjort ...
Naturen er et godt udgangspunkt til at få folk i tale.
Alle mennesker har oplevelser fra naturen, som de kan
relatere til. Naturen er fantastisk og storslået, og som
tiden er gået, er den kommet til at betyde virkelig meget
i min daglige tilværelse.
I 2007 byggede jeg værksted midt i min have. Haven
og naturen uden for vinduerne trængte sig på og brød
oprigtig talt gennem vinduer og dør ind i mit arbejde.
Jeg bor og lever i Brorsons landskab. Salmen Op al den
ting som gud har gjort er i mine nye billeder blevet meget
nærværende.
Det er en af min barndoms salmer, som med tiden er
blevet stærkere og stærkere. Den handler om at blive
bevæget og bevæge sig i naturen. Brorson skrev salmen,
da han var præst Randerup ikke langt fra Tønder.
Marsklandet er et sted, hvor man kan opleve naturen i
al dens storhed. Om sommeren i en blidhed, som er helt

speciel med den høje lyse himmel, om vinteren streng
og barsk.
Jeg genkender lykkefølelsen hos digteren ved erindringen om at færdes i landskabet og opleve uendeligheden
i den flade marsk og iagttage det store i det små. Dagligdags sansninger i haven og naturen er blevet indhold i
mine nye billeder.
Måske er jeg påvirket af impressionisme, som opstod i
Frankrig i sidste del af 1800-tallet. De malede motiver,
som de fandt og stødte på i deres færden i naturen.
For mig er det ikke motivet, der er det væsentlige. Det er
blot anledningen til at male billedet. Jeg er interesseret
i lyset og farven og stemningen i det, jeg ser. Det drejer
sig således ikke om at gengive fotografisk korrekthed,
måske er det blot et forsøg at åbne for flygtige indtryk fra
naturen: uendelighed, udsigt, horisont, himmel og lyset
i det fjerne.

Forårskoncert
Rødding Egnskor synger foråret ind med musik af Carl Nielsen. På programmet er bl.a. “Fynsk Forår”
og slutkoret fra operaen “Maskerade”. I øvrigt medvirker Den rullende Opera og Rødding Kirkekor.
Det foregår på Rødding Højskole, onsdag d. 26. maj, kl. 19.30.
Billetbestilling hos Else Lei 2894 0312 eller Karen Skov tlf.: 74 84 12 53.

9
røddingfrimenighed2.indd 9

07/05/10 13.10

Sommerlæsning
Hvis du ikke ved, hvad du skal læse i ferien eller hen over sommeren, skulle du måske overveje Ida Jessens forfatter
skab. I eftersommeren og efteråret inviteres der til læse- og studiekreds rundt om Ida Jessens forfatterskab. Det
omtales i det næste kirkeblad og studiekredsen vil blive ledet af Mette Geil og Georg Bendix i fællesskab. Ida Jessen
er allerede, i et samarbejde mellem frimenigheden og højskolen, inviteret til at holde foredrag i Rødding den 4.
november. Vi vil bl.a. læse Ida Jessens seneste roman Børnene (2009) og En mand kom til byen (2007) og Det første jeg
tænker på (2006). Bøgerne kan f.eks. bestilles til hjemlån fra biblioteket.

Sommerteater
Frimenighedspræst Sten Kaalø, Bovlund, har til Ribe bys 1300 års jubilæum skrevet et teaterstykke om Ambrosius Stub:
Så må jorden godt gå under. Stykket er arrangeret af Den Danske Skueplads og har urpremiere på Riberhus Privatskole
den 13. juni og vises frem til 4. juli. Billetbestilling på www.ribebilletten.dk

Sig det med blomster…
Ikke en gudstjeneste uden blomster i kirken. Ved enhver
gudstjeneste eller anden kirkelig handling har vi blomster
på alteret. Det er som udgangspunkt kirketjenerens opgave,
at sørge for blomsterbuketterne, og vi kan i årets løb nyde
mange og forskellige buketter, som hver især bringer naturens skønhed ind i kirken og gi’r os et tegn om, hvor i kirkens
og naturens cyklus vi er. Indimellem kommer menighedens
medlemmer også med buketter til kirken – af lyst og ud af
overflod fra skønne og frodige haver.
Flere har vist interesse for at være blandt ”blomsterbringerne” – de har tidligere skrevet sig på en liste og vil nu blive
kontaktet. Anledningen er, at Grethe Blomgreen vil holde
blomster-inspiration torsdag den 19. august kl. 19
i konfirmandstuen.
Evt. flere interesserede kan kontakte Anne Grethe Blomgreen på 7484 5461
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Kirkebil – kirke for alle
Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil – ved henvendelse til Solveigs taxa 7484 1668.
Ved søndagsgudstjenester bedes man ringe om lørdagen inden kl. 12 og ved hverdagsgudstjenester dagen før inden
kl. 16. Vi ønsker ikke, at f.eks. gangbesvær skal være en hindring for at deltage i menighedens gudstjenester, så gør
gerne brug af denne ordning.

Årsmøde i de frie grundtvigske menigheder
Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder finder i år sted i vores nabomenighed
Skanderup Valgmenighed, der samtidig fejrer menighedens 100 år.
Årsmødet finder sted i dagene 29. – 30. maj, hvor biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, taler om Kristendommen som
offentligt budskab, og Bjarne Nielsen Brovst holder foredrag om Martin A. Hansens forfatterskab. Søndag prædiker
biskop Arendt ved gudstjenesten i valgmenighedskirken. Årsmøderne plejer at være hyggelige vennemøder i det
grundtvigske og med inspiration til vort eget menighedsliv. Årsskriftet med program for mødet ligger i våbenhuset, og
straks-tilmelding kan ske til Mette Geil.

Sommerudflugt langs vestkysten
Den årlige sommerudflugt, som arrangeres i samarbejde mellem frimenigheden og sognemenigheden,
går i år op langs vestkysten – til Hjerting, Marbæk og Oksbøl.
Turen finder sted torsdag den 17.juni med afgang fra Brugsens parkeringsplads kl. 13. Der køres til Hjerting Kirke,
hvor vi får fortalt om den karakterfulde kirke, der er fra 1992 og tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, og hvor
Robert Jacobsen står bag den spændende altertavle. Turen går videre gennem Marbæk Plantage, hvor der vil være
dækket kaffebord på Marbækgaard. Derfra går turen til Oksbøl, til flygtningekirkegården, og der spises en to-retters
middag på turisthotellet i Oksbøl, inden vi først på aftenen vender hjem til Rødding.
Vi håber, at mange af frimenighedens medlemmer har lyst til at deltage i årets sommerudflugt. Prisen, incl. alt
undtagen drikkevarer til aftensmaden, er 175,- kr., og tilmelding kan ske til Karen Skov på 7484 1253 eller på liste i
våbenhuset.
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For et træ er der håb

(Jobs bog kap 14, 7)

Uddrag af Mette Geils prædiken ved befrielsesgudstjenesten 4. maj: Jeg er vintræet, I er grenene (Johs.
15,5)
… Du skal plante et træ, synger vi
med Piet Hein, Du har del i en fremtid. For dén skal du plante et træ. Det
fik vi forleden søndag en beretning
om her i menigheden – hvordan
der som håb om frihed og fremtid
plantes træer i Israel-Palæstina. Vi
blev introduceret til Mitri Raheb, der
er præst i den lutherske menighed i
Betlehem – i den by, hvor Jesus blev
født. Han gør sig forestillinger om,
at hans tip-, tip-, tip-, tipoldemor
har været barnepige for den nyfødte
Jesus, da han blev født for to tusinde
år siden …

12

For os palæstinensere i dag, siger
pastor Raheb, er det vigtigt at høre
og forkynde det glade budskab i
en sammenhæng, hvor der ikke er
mange glædelige nyheder … Et
glad budskab for mig vil være, at
den israelske besættelse ophører,
siger han. For mig betyder håb ikke,
at det bliver bedre i morgen. Det er
optimisme. Men det rigtige kristne
håb blev præcist formuleret af Martin Luther, da han sagde, at selv om
han vidste, at verden ville gå under
i morgen, at der ingen fremtid var,
og at han ikke kunne se noget lys for
enden af den mørke tunnel, så ville
han i dag, og ikke vente til i morgen,
gå ud i haven, ud på marken, ud i
samfundet og i verden og plante
et oliventræ. Martin Luther sagde
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æbletræ, men vi siger oliventræ her
i Palæstina. For hvis vi ikke i dag
planter et oliventræ, så kan vore
børn ikke have et sted at lege under
i morgen. De vil ikke have et sted,
hvor de kan sidde i skygge. De vil
ikke have olivenolie til at læge deres
sår, og de vil ikke have olivengrene,
som symbol på den fred, som skal
komme. Vort eneste håb er ikke at
vente, men at gå ud i haven, ud på
marken og ud i samfundet og ændre
det. Det er vores håb som kristne.
Det samme håb må ha’ drevet
frihedskæmpere i vort eget land
i de krige, vi har bag os fra 1864,
1914-18 og igen fra 1940-45. Det er
i år 65 år siden, at frihedsbudskabet
lød, og foråret var fyldt med håb om
forandring. Ikke bare den forandring
der hvert år viser sig i naturen – og
de drømme og håb, som følger med,
når bøgen står frisk grøn som i disse
dage. Nej, det var et forår, som i
en langt dybere forstand knyttede
forestillinger om fred og frihed og
fornyet fremtid til sig. Også i dag er
vi i krig – og igen for frihed, siger
vi – fred og frihed og fremtid. Igen
stiller unge mænd op til den krig og
kamp – og deres mødre græder og
ængstes. Både soldaterne derude og
mødrene herhjemme støtter sig til et
håb, og uden det gik det ikke. Håbet
om, at de må klare den – uden

lemlæstelse af kroppen eller ar på
sjælen, at retfærdigheden må råde,
at friheden må sejre. Det håbede
de på dengang i 1909, da mænd og
kvinder før os betalte til og byggede
denne kirke, som et håbstegn i rødhvide farver. Måtte det igen blive
forår og Danmark frit.
Rundt om kirken plantede de
bøgetræerne, som i dag står
mægtige og ranke - og i al deres
friskhed – som håbsbilleder af
forår og frihed. Omkring de træer
lægger vi vore kære døde til hvile,
for noget bedre sted kan vi ikke ta’
afsked end ved håbets træer. For et
træ er der håb… Med de ord og den
fortælling, som vi hører herinde, har
vi lov at tro, at også for mennesker er
der håb – både for krigens bødler og
dens ofre, for de unge soldater og for
deres ængstelige mødre.
For et træ er der håb – og for mennesker er der håb. Ikke et hvilket som
helst lysegrønt håb, som skifter med
forårets luner og visner til efteråret
– nej, håbet, opstandelseshåbet
som knytter sig til Jesus Kristus. Det
er det håb, som insisterer på og står
inde for nye begyndelser, hvor alt
ellers synes fastlåst og forstenet.
Det er opstandelse, det er håb, og
det er altid ny begyndelse at vide, at
med kristendommen er vi som men-
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nesker sat ind i en sammenhæng,
hvor alting begynder og ender med
Gud. Derfor er der håb – ikke bare
for træer, men også for mennesker.
Gennem Gud og hans søn er vi
bundet til hinanden. Vi har som små
spirende bog fået lov at blive en del
af Guds forunderlige skaberværk. Vi
er på én gang spirer af og kviste på
det livstræ, hvorfra Guds kærlighed
og tilgivelse strømmer os i møde og
giver os styrke til at leve i en verden,
hvor sønner fortsat kæmper og
mødre ængstes.

Vores håb, vores glæde og frihed
som mennesker er, at vi med Kristus
er befriede fra den magt i stamtræet,
som vil binde os til døden og som
vil, at håbløsheden skal ha’ og ta’
endnu en armgang med håbet. Men
der er håb for mennesker – i kraft
af træet. Jeg er vintræet, sagde han
om sig selv – han som selv levede
et liv, som døden ikke havde magt
over. Der var ikke noget, han skulle
nå, han stræbte ikke efter lykke,
han samlede ikke til huse, men af
kærlighed til os udleverede han
sig døden. Men døden kunne ikke

fastholde ham – han rejste sig,
vendte om, gik i lysets retning. For
ham var der håb, og det er menneskers håb. For ham var der frihed
fra døden, og det er også vores
frihed – ikke at skulle bekymre os,
ikke at føre krige eller kampe på
livets vegne, for det er allerede givet
til os – for at vi skal leve det, for at
vi må forundres over det ... Ja, vi er
forunderligt nok allerede frie til at
leve, til at elske, til at tro, til at håbe
– og virkelig gøre det... Tro det og
elske det – det forunderlige liv, hvis
håbstegn er legio …

Mennesker og menighed / Kirkespejl
Døbte
Jakob Førby, den 28. februar
Søn af Tina og Kim Schmidt Førby

Iben Rostgaard Andersen,
Palmesøndag, den 28. marts
Datter af Mette og Peter Rostgaard

Døde
Deth Bloch Jacobsen,
begravet den 26. februar

Edel Lotte Worm,
urnenedsat den 28. april

Kaj Bech Hansen,
begravet den 27. marts

Ruth Høgsbro Appel,
begravet den 29. april

Nye medlemmer
Jenny og Jens Erbou, Rødding
Nielsine Margrethe Trip, Skærbæk
Lone Mortensen, Rødding,
med børnene Mads (13) og Rasmus (10)
Pernille Valentin Friis, Rødding, med datteren
Amalie Valentin Donbæk (11)

Mogens Dyhr Wind-Lorenzen, Københoved
Britta Lassen, Sdr. Hygum
Anita Møbjerg Hansen, Harreby
Margarethe Christine og Bent Laursen, Rødding
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Gudstjenester M.V. i
Maj:

Kristi himmelfartsdag den 13. maj kl. 11 (bemærk
tidspunkt!): Højskolens kor medvirker: Rødding
Højskoles rytmiske kor består af elever fra højskolens
lange kursus. Koret er et blandet flerstemmigt kor, og
synger kendte sange fra det rytmiske repertoire.
Søndag den 16. maj: Ingen gudstjeneste
Pinsedag den 23. maj kl. 10: Dåbsgudstjeneste
2. pinsedag: Ingen gudstjeneste
29.-30. maj: Årsmøde i foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder i Skanderup, derfor ingen gudstjeneste i Rødding denne søndag – se omtale

Juni:

Søndag den 6. juni kl. 14: Byfestgudstjeneste, fælles
med sognemenigheden, på festpladsen ved højskolen.
Søndag den 13. juni kl. 10: Georg Bendix prædiker
Sommergudstjeneste, søndag den 20. juni kl. 10:
Gudstjeneste med to barnedåb. Efterfølgende konfirmandindskrivning i konfirmandstuen - se omtale
Hverdagsgudstjenesten torsdag den 24. juni kl.
19.30: Biskop Elisabeth Dons Christensen forestår guds
tjenesten, som også indgår på Tro, håb og kærlighedkurset på højskolen, hvor 180 er tilmeldte.
Søndag den 27. juni: Ingen gudstjeneste
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Rødding Frimenighed
Juli:

Søndag den 4. juli: Ingen gudstjeneste
Søndag den 11. juli kl. 10
Hverdagsgudstjeneste torsdag den 15. juli kl.
19.30: Musikgudstjeneste, hvor fløjtenist Birthe Bruns
bjerg medvirker. Gudstjenesten indgår i højskolekurserne
Hit med Grundtvig! og Syng for livet.
Søndag den 18. juli: Ingen gudstjeneste
Søndag den 25. juli kl. 10: Sven Thorgaard, Skanderup
Valgmenighed prædiker

August:

Søndag den 1. august kl. 10: Dåbsgudstjeneste
Søndag den 8. august kl. 10
Søndag den 15. august kl. 10: Elevmøde på højskolen,
efter gudstjenesten fernisering af Svend Boe Haugaards
udstilling i konfirmandstuen, se omtale
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror.
Nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født. (DDS 722)
Alle i og omkring Rødding Frimenighed ønskes en glædelig sommer.
Også i sommertiden er der liv i og omkring kirken – med både søndags- og
hverdagsgudstjenester, sommerudflugt og blomsterinspiration, som alt sammen er omtalt i kirkebladet. Og håndværkerne hænger i med restaurerings
arbejderne, så vor kirke kan stå færdigrestaureret til høst.
Det glæder vi os til!
Mette Geil
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