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Arne Larsen, Højskolevænget 9, 6630 Rødding
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Kirkebil

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der
frit bestilles kirkebil – ved henvendelse til
Solveigs taxa 7484 1668.
Ring gerne dagen før inden kl. 12.
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FestgudstjenestE
den 3. oktober

100 års restaureringen af kirken vil være så godt
som afrundet, høsten i hus og dermed er der grund
til fest. Derfor holder vi:

stjenesten og følger også med på højskolen, hvor
der efterfølgende vil være dækket op til kaffebord,
sang og mere spillemandsmusik.

Genindvielses-, fest- og høstgudstjeneste intet mindre!, søndag den 3. oktober kl. 14.

Gerne forhåndstilmelding til kaffebordet på høj
skolen (50,- kr.) på liste i våbenhuset. Ellers til Arne
Larsen 7484 2611 eller Anne Grethe Blomgreen
7484 5461.

Alle er mere end velkomne og vi håber at se rigtig
mange af frimenighedens medlemmer denne dag.
Arkitekt, håndværkere og andre venner af menig
heden vil være inviteret i dagens anledning.
Revl og krat, et ti mands stort vestjysk spillemandsorkester ledsager orgel og salmesang under gud-

Vi ser frem til en festlig dag på højskolen og i en
festpyntet og nyrestaureret Frimenighedskirke.
På menighedsudvalgets vegne,
Arne Larsen
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Lad de
små
børn
(og børnebørn)
MINI-BØRNEKOR
Organist Annemarie Holm tager i samarbejde med
kirkens tidligere organist Esther Havgaard Rasmussen initiativ til et mini-børnekor. Om initiativet
for børnehavebørn og børn i indskolingen skriver
Annemarie:

Og i december synger vi Et barn er født i Betlehem,
torsdagene den 2. og den 16. december.

Kære forældre og bedsteforældre!
Kom til salmesang med jeres småfolk.

Venlig hilsen
Annemarie Holm

Vi lægger ud med to gange to gange, hvor vi synger med
børnene, taler med dem om de svære ord og lader dem
tegne det, de synger om.

Vi håber på en positiv modtagelse af organisternes
initiativ til at byde vore børn ind i kirken, som også
er deres rum, med sang og samvær. Sig til, hvis der
er brug for hjælp til afhentning/aflevering af børn i
forbindelse med sangeftermiddagene.

Vi begynder med I østen stiger solen op to tors
dage i september, den 16. og den 30. september.

Det foregår i konfirmandstuen, og vi mødes fra kl.
14.30-16.00.

GRÆSKARVÆRKSTED OG LYSGUDSTJENESTE
Den sidste søndag i oktober, den 31.
oktober, når sommertiden ender er der kl. 16
græskarværksted i præstegårdshaven, kl. 17
er der lysgudstjeneste i kirken og kl. ca. 18 er
der suppespisning i konfirmandstuen. Altså
en kombi! – med familieaktivitet, en enkel
gudstjeneste og nem aftensmad. Vel mødt
til konfirmandfamilier, børnefamilier og alle
andre i frimenigheden.
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komme til mig…
Markus-evangeliet kap. 10

KIRKEN SOM BØRNEFRIZONE, NEJ IKKE HÉR!
Charterrejser og flyrejser kan bestilles og fås som
børnefri-rejser. På samme måde tales og skrives der nu
også om gudstjenester og kirker som børnefri-zoner.
Den retning har vi ingen planer om at gå i. Det glæder
os hver gang der er barnedåb i Frimenighedskirken
– med det børnefølge det ofte bringer med sig. Som
det i øvrigt altid glæder os, når menighedens børn og
børnebørn finder vej til kirke og gudstjeneste.

Hvis det ikke er i kirken børn skal lære at gå i kirke,
hvor er det så? Og hvis det ikke er mens de er børn de
skal lære det, hvornår er det så? Vi holder flere gange
om året særlige gudstjenester og arrangementer for
børn og børnefamilier, som jo også er meget velkomne
ved søndagens almindelige gudstjenester. Vi hører
også gerne fra børnefamilier om ønsker, idéer eller
forslag i forhold til børn og kirke.

ÅRETS KONFIRMANDER
Konfirmandindskrivningen fandt sted inden sommerferien og 12 har tilmeldt sig holdet – 7 piger
og 5 drenge fra Rødding Friskole og folkeskolerne i
Skodborg og Rødding.
Konfirmationsforberedelsen indledes fredag den 10.
september kl. 8.10 i konfirmandstuen.

Der planlægges konfirmandlejr til Mandø og Ribe i
dagene 8.-9. oktober. Det sker sammen med konfirmander og præster fra de frie menigheder i Bovlund,
Skanderup og Aagaard.
Vi ser frem til hele forløbet frem til konfirma
tionen, Skærtorsdag den 21. april 2011.

ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE
Bibelfortælling for hele familien ved sanger og
forfatter Elisabeth Gjerluff Nielsen, torsdag den 7.
oktober kl. 19 i foredragssalen på Rødding Højskole.
Alle dage indtil verdens ende er titlen på Elisabeth G.
Nielsen’s bog fra 2007 med moderne børnebibelhistorier for store og små. Elisabeth genfortæller de kendte
historier fra Det Gamle Testamente i et poetisk og
uhøjtideligt sprog, så børn og voksne gyser og griner

og genkender sig selv.
Se www.elisabeth.dk
Der er fri entré for børn til bibelfortællingen – voksne
betaler 50,- kr. Arrangeret i et samarbejde mellem byens to kirker, højskolen og friskolen samt Grundtvigsk
Forum-Kongeåen.
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Gode højskoledage i

2010

Mange fra Frimenigheden har i sommerens løb deltaget i kurser på højskolen – og haft gode dage dér.
Tak til højskolen for – igen – et godt samarbejde om Tro, håb og kærlighed – og Hit med Grundtvig!
I billedform vises her glimt fra højskoledagene – bl.a med skabelsesfortælling ved Mads Rykind-Eriksen under det
store Filippa-træ i præstegårdshaven.
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Og forhåbentlig gode
højskoledage i

2011

I 2011 indgår Mette Geil i planlægning og afvikling af følgende tre kurser på Rødding Højskole, hvortil der for medlemmer af frimenigheden også vil være en særpris. Men forventeligt med en stigning i forhold til tidligere år – som følge
af regeringens varslede nedskæringer på højskoleområdet. Omkring 1. november kan kursernes fulde program ses på
såvel højskolens som frimenighedens hjemmesider – og tilmelding kan derefter indledes.

Lys i mørket, uge 8, 20.-26. februar

Februar er en mørk måned, men dagene bliver længere og lysere. I februar fejrer vi Kyndelmisse og Valentins dag – det
lyser og luner alt sammen. Vi trænger efter en mørk vinter til at komme sammen i et fællesskab, som igen gi’r os tegn
på liv og lys og lyst. På dette februar-kursus med titlen Lys i mørket går vi på sporet af lyset – i kunsten og litteraturen, i
kirken, hvor vi hører om lysets kilde, der om sig selv siger: Jeg er verdens lys. .. Lys i mørket er et kursus, som ikke vender
det blinde øje til mørket i os, mellem os og ude i verden, men et kursus som først og fremmest handler om lyset. Lys i
mørket er om lys – og til liv og lys og lyst…

Tro, håb og kærlighed, uge 25, 19.-25. juni

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. Et kursus til hjerte og hoved!

Hit med Grundtvig!, uge 28, 10.-16. juli

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.
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Læsekreds OG forfatterbesøg
Som annonceret i det seneste kirkeblad inviterer Georg
Bendix og Mette Geil i dette efterår til en læsekreds i
konfirmandstuen. Vi vil som tidligere omtalt læse dele
af Ida Jessens forfatterskab og vi indleder onsdag den
22. september kl. 16 med novellesamlingen En mand
kom til byen (2007). Det kommer til at handle om livet på
kanten af Danmark og på kanten af det bærlige…
Desværre aflyser Ida Jessen samtlige foredrag i efteråret
p.g.a. stemmeproblemer, så det planlagte forfattermøde

den 4. november på højskolen kan ikke blive med Ida Jessen. I stedet er forfatteren Helle Helle engageret og et par
af hendes bøger vil også indgå i læsekredsens repertoire.
Ved det første møde, altså onsdag den 22. september
kl. 16, præsenterer Georg og Mette en bogliste og et
program for forløbet, hvor også en filmvisning tænkes
at indgå, nok Fri os fra det onde (2008). Tilmelding til
læsekredsen sker ved fremmøde den 22. september eller
med et ring til enten Georg (7482 2963) eller Mette.
Alle er velkomne!

Forfattermøde, torsdag den 4. november kl. 19.30
på Rødding Højskole
Helle Helle, født 1965, har bl.a udgivet romanerne Ned til hundene
og Rødby-Puttgarden, som hun modtog Kritikerprisen for.
Helle Helle er kendt som en minimalistisk forfatter med blik for
hverdagsmennesket, der på tilfældig vis bliver rystet ud af den
vante rutine. Under hverdagens mennesker i parforhold, i krise eller
ventepositioner ligger der i Helle Helle’s bøger en gåde eller et drama,
der venter på at blive løst eller fortolket. Det sker i forfattermødet
med Helle Helle på Rødding Højskole, torsdag den 4. november
kl. 19.30. Aftenen er arrangeret i et samarbejde mellem Rødding
Højskole, Rødding Bibliotek og Rødding Frimenighed. Entre, incl.
kaffe og kage: 75,- kr.
Alle er velkomne.

Samtaledag om Frihed
I samarbejde med Grundtvigsk Forum-Kongeåen indgår Rødding Frimenighed i en landsomspændende samtaledag
torsdag den 30. september kl. 18.30 i konfirmandstuen.
Ideen med en samtaledag er, at få så mange som muligt til at snakke med om et aktuelt emne.
I år er temaet Frihed.
Frihed er et af de mest omdiskuterede emner i dagens Danmark. Den er på en gang uantastelig og under pres i flere
forskellige sammenhænge. Fra Grundtvigsk Forums side vil vi gerne være med til at nuancere begrebet frihed og sætte
det ind i en nær folkelig sammenhæng, siger Dagny Rytz om idéen med og forventningerne til dagen.
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Forklarelsesgudstjeneste

gudstjeneste om gudstjeneste, meta-gudstjeneste…

Der kan indimellem være meget man kunne ønske sig en forklaring på i løbet af en gudstjeneste, kan der
ikke? Det bliver der lejlighed til ved forklarelsesgudstjenesten søndag den 26. september kl. 19, hvor vi
dels vil holde gudstjeneste og dels tale/forklare os gennem gudstjenesten. Hvad foregår der her? – og
hvorfor foregår det på netop dén måde vil være aftenens spørgsmål og emner.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe og the i konfirmandstuen og her bliver der lejlighed til at snakke og spørge mere
ind til gudstjenesten som den forløber i Frimenighedskirken. Har vi det gudstjenesteforløb, som vi gerne vil ha’?
Kom, spørg og få en forklaring på det meste!

Program for aftenen (samtaledag om frihed):
1. Indledning v/Dagny Rytz, Rødding
2. Samtale i grupper af 6 – 10 stykker. Til dette formål
har Grundtvigsk Forum udarbejdet et sæt kort med nogle
udsagn om frihed og dertil hørende spørgsmål til at
sætte samtalen i gang – om alt fra ytringsfrihed til
madpakkeordning.
3. Opsamling
4. Pølsebord, hvortil der kan købes øl og vand
Under hele forløbet vil der være kaffe/the.
Tilmelding må meget gerne ske på forhånd til
Dagny Rytz (4025 3848)
– og mød ellers bare op med lyst til samtale!
røddingfrimenighed3.indd 9
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torsdagsmøder med sang

Lone Hertz om livskvalitet

ved Bodil Dibbern, Jens Rosendal og
Esther Havgaard Rasmussen

Foredragsaften på Rødding Højskole, torsdag den 11.
november kl. 19.30 – arrangeret i et samarbejde
mellem byens kirker og Kræftens Bekæmpelse

Der er for efteråret planlagt tre torsdagsmøder i
konfirmandstuen – alle med sang og samvær som
omdrejningspunktet. Møderne finder sted i konfirmandstuen på Kirkebakken 2 kl. 14.30. Der serveres
kaffe/the m. kage og der betales 25,- kr. for deltagelse
i møderne. Alle er meget velkomne og vi håber på god
tilslutning til sangen og møderne. For en ledig hånd
til hjælp med kaffebrygning og evt. kagebagning må
man gerne gi’ lyd fra sig.
Torsdag den 14. oktober: En, to tre…sange fra
højskolesangbogen ved Bodil Dibbern, Løgumkloster
Torsdag den 25. november: Sange og salmer, bl.a.
evangeliesange ved Jens Rosendal, Ballum
Torsdag den 9. december: Julemøde ved Esther
Havgaard Rasmussen, Rødding

Livskvalitet - og hvad det så er ...
For Lone Hertz selv er livskvalitet identisk med
konstant at søge forandringen til det gode, at gro som
menneske, at kunne skabe lys og glæde i os selv - og
især i vore børn. Vi må give børnene en åndelig substral, så de kan blive “grønne” mennesker og ikke mindst
præget af den kristne etik, skriver hun i sit oplæg til
foredraget om livskvalitet.
Vi voksne kan lappe på os selv, men det er vores børn
og unge, som grundlæggende kan - og må - forandre
verden til det bedre, fortæller Lone Hertz.
Alle er velkomne og for foredrag samt kaffe og kage
betales der 100,- kr.

Årsmøde i Grundtvigsk Forum
Grundtvigsk Forum indbyder til årsmøde i Vartov og DGI-byen, København, i dagene 29.-30. oktober. Rødding
Frimenighed kan som medlem af Grundtvigsk Forum sende en række repræsentanter til mødet, hvor også gudstjeneste
og foredrag indgår i programmet. Interesserede er meget velkomne til at henvende sig til menighedens formand Arne
Larsen (7484 2611).

Lille Årsmøde i Ågård Frimenighed
Søndag d. 10. oktober

Program:
Kl. 11.00:
Kl. 12.15:
Kl. 13.30:
Kl. 14.00:

Høstgudstjeneste v. frimenighedspræst Henrik Jensen
Middag med tre retter og et par glas vin på Ågård Efterskole
Højskolesang v. frimenighedspræst Henrik Jensen
Foredrag ved ungdomspræst Per Ramsdal, Brorsons Kirke, Nørrebro, København.
Ungdomskirke på Stenbroen. Erfaringer fra ungdomskirken Brorson på Nørrebro i København, hvor der
udbydes rockgudstjenester, hip-hop-gudstjenester, gospelgudstjenester, sms-gudstjenester m.m.
Kl. 15.30: Kaffe og afslutning
Pris for hele mødet: 150,- kr. inkl. middag, vin og kaffe.
Tilmelding senest d. 1. oktober på liste i våbenhuset eller til Mette Geil. Der kan aftales fælles transport til Ågård.
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Billeder

t

i konfirmandstuen

Også fremover vil konfirmandstuen danne ramme om skiftende udstillinger.
Som fast udsmykning vil Svend Boe Hauggaard’s skitse til Se, nu stiger solen-antependiet fremover hænge på konfirmandstuens endevæg. Og på en mørkeblå baggrund, som vi også synger i Jakob Knudsen’s store salme: Lad mig nu kun
drage ad natmørkt hav…(DDS 754). Det er især strofen Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, som Hauggaard har ladet
sig inspirere af i arbejdet med det nye altertæppe til Frimenighedskirken. Hauggaard er aktuel med en fin sensommerudstilling, som der blev holdt fernisering over søndag den 15. august. Her fortalte han i kirken om arbejdet med og
inspirationen til antependiet og i konfirmandstuen fortalte han ud fra naturmotiverne om sin inspiration i Tøndermarsken, Brorsons landskab: Op, al den ting, som Gud har gjort… Hvad skal jeg sige? mine ord vil ikke meget sige: o Gud!
Hvor er din visdom stor…(DDS 15).

Julekort gennem 20 år

Fotoudstilling

Som optakt til jul vil Esther Havgard Rasmussen i konfirmandstuen udstille
egne julekort gennem 20 år. Julekortene er alle håndklippede og –skrevne
og hvert år også med en nykomponeret melodi. Disse melodier vil der bl.a
blive sunget af, når Esther torsdag den 9. december indleder ved julemødet
i konfirmandstuen. Over Esther’s udstilling holdes der en lille fernisering i
forlængelse af gudstjenesten 1. søndag i advent, den 28. november kl.
10 i Frimenighedskirken.

Søndag den 17. oktober vil
der efter gudstjenesten kl. 10 i
Frimenighedskirken være en lille
fernisering af Bent Nicolajsen’s
fotoudstilling i konfirmandstuen.
Bent har med sit kamera fulgt re
staureringen af Frimenighedskirken
og han vil på udstillingen også vise
billeder fra rejser til Indien, Kosovo
og Sommerlystskoven.

Tak til alle udstillerne i konfirmandstuen. Mon ikke de forskellige billeder og
udsmykninger bidrager til forskellige syn – syn på rummet, synet på os selv,
synet på dem vi er sammen med…
Det håber vi, det er i hvert fald dét der er idéen.

røddingfrimenighed3.indd 11
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Løb for livet…

(Prædikerens bog 3,1-11: Alting har en tid… Matthæus-evangeliet 10,24-31: Frygt ikke!)
Uddrag af Mette Geils prædiken ved aftengudstjenesten den 15. juli – i forbindelse med højskolekurset
Hit med Grundtvig!:
… i dag lyder Prædikerens ord:
Alting har en tid, for alt hvad der sker
under himlen er der et tidspunkt…
Så er vi – og alt hvad vi er og gør
og har - sat under Herrens himmel.
Og det er vigtigt, ja, dét vigtigste.
hører vi i dag fra Prædikeren. For så
handler det netop ikke om, hvad der
har fyldt på vejen hertil eller hvad vi
gerne vil skal fylde på vejen herfra.
Det handler om, at tiden allerede
er fyldt. Og det uanset, hvor vi kommer fra eller er på vej hen. Enhver
tid, et hvilket som helst tidspunkt – i
historien og i mit liv – er berørt af
Gud, som vi får lov at høre: Han har
gjort alting godt og rigtigt til rette tid.
At Gud også er i vores tid gør ethvert
øjeblik til et guddommeligt øjeblik.
Ja, det gør at vi tør være i dette nu
og rent glemme, hvor vi kom fra eller
hvor vi er på vej hen for Alting har en
tid…og tiden er allerede fyldt af og
med Gud.
Det er og lyder som en indøvelse
i langsomhed og tålmodighed – i
troen på, at det hører med til et
sandt og godt liv. At kunne og turde
tage den med ro og hvile i alle de
forandringer, som hører vores liv til.
Mon ikke vi allerede har hørt, skrevet
og sunget om det i ugens løb, det
tror jeg. Eller vi kan huske det fra
Steffen Brandt, som med TV 2 synger
om livet og tiden i sangen Hele

verden fra forstanden:
Uret tikker, hjertet banker, hele verden
fra forstanden, gør dog noget, løb for
livet, brug dog tiden, elsk hinanden,
gør dog noget, løb for livet.
Det lyder næsten hæsblæsende,
men er ment som en beroligelse.
Tiden går og den går kun én vej.
Hjertet banker – som et billede
på urets ubønhørlige tikken og på
brændende kærlighed, på lidenskab
og engagement. En besindelse på
livets og tidens inderste puls og
dybeste lag, der banker ”hele verden
fra forstanden”.
Kærligheden får os til at længes
mod det der ligger uden for tommestokkens rækkevidde. Så vi på
én gang hører stueuret tikker og
alligevel ikke tør andet end vende
vores ansigt mod evigheden. Fordi
Gud altid er mere end. Mere end
– fornuft og kold logik, mere end
vejen hertil eller vejen videre. Gud
er selv vejen og igen mere end,
også vejviseren, når stemmen langt
indefra – eller langt ude fra - hvisker
til os: Gør dog noget, brug dog tiden,
elsk hinanden, gør dog noget, løb
for livet… Løb, ikke med Fanden
i hælene, men med livets og kærlighedens mål for øje! Løb, ikke over
stok og sten i et fortvivlet forsøg på
at løbe væk fra forhold, som ingen i

virkeligheden kan løbe fra; men ”løb
for livet”! Det betyder: Løb og lev
af hjertens lyst! Lev med livet som
indsats! – og det for himlens skyld
uden frygt!
Vi hører det til jul – hvor det siges til
hyrderne på marken og vi hører det
til påske, hvor det siges til kvinderne
ved graven og vi hører det her i
sommervarmen, hvor det siges til
disciplene – og til os: Frygt ikke! Det
er Guds evige hvisken i vores øre,
livsordet til dig og mig: Frygt ikke! Du
er min, og jeg slipper dig i al evighed
ikke! I glæde og sorg, i lykke og
ulykke er jeg med dig! Tro på det!
Sådan lyder den lige-ud-aflandevejen, enkle og ligefremme
opfordring fra evangeliet. Det er på
den baggrund – og kun i og med
den baggrund – at vi kan holde os
selv og hinanden, livet og tiden ud.
Med det som for- og bagtæppet i
vores liv kan vi gøre noget og være
noget for hinanden. I god forstand:
Løbe for livet.
Og affinde os med alt det vi ikke kan
løbe fra – død og sygdom, sorg og
savn, fald og tab. Hvis vi forsøger at
løbe fra det bliver det med Fanden
som en sulten løve lige i hælene. Og
vi vil ikke kunne høre, når den sagte
stemme kalder på os – til højtid eller
på en lummer hverdag som denne.
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Frygt ikke! lyder til os på vores vej –
uanset, hvor vi kommer fra eller hvor
vi er på vej hen… Det er Guds livsbekræftende og livsfremkaldende
tale om livsmodets og livsglædens
ret og mulighed. Det er det ord, som
gentages for os, når vi samles som
menighed og trosbekendelsens ord
genlyder til os og vi samles om badet
og bordet, som Grundtvig udtrykte
det. Ja, selv sagde han det så
tydeligt, at vi ligefrem kan se det for
os: Og da han brødet med os brød, vi
så vor Frelser smile. Det er ord sagt til
os – og det er brød brudt for os for at
vi i vore brudte liv netop må opleve
og erfare fylden, glæden, smilet.
Og vi skal ikke være fedtede med det
–for det er ord – og brød og vin og
vand, som vil bringes videre og blive
til noget, som vi hører i evangeliet i
dag: Hvad jeg siger jer i mørket, skal

I tale i lyset, og hvad der hviskes jer
i øret, skal I prædike fra tagene. Det
skal lyde og flyde og fylde. Vi må
ikke spare på talen om, at alle vort
livs veje – både dem hertil og dem
herfra – de er alle Guds veje. Og vi
skal heller ikke holde noget eller
nogen tilbage af frygt for, at der ikke
er nok – ord, brød, vin, vand – til
alle. Vi skal øse af det og tillade os at
frådse løs af det befriende budskab,
som evangeliet er – også trods dets
uanselighed og tåbelighed i verdens
øjne.
Det er med det i ryggen vi både
er kommet hertil og med rank ryg
kan gå herfra – for vi er ikke dømt
til hverken meningsløshed eller
tomhed. Som det hedder i epistlen
til i dag: …livets ånds lov har i
Kristus Jesus befriet mig fra syndens
og dødens lov. Det er befrielse og

genrejsning – det er at være sat
fri til at leve lidenskabeligt og
engageret. Til at gøre noget i det
der er vores liv og tid, ”løbe for livet”
med den ro, tro og langsomhed,
som hører med, når man dybt i sit
hjerte ved, at alt har sin tid, at ikke
en spurv falder til jorden uden sin
faders vilje. Og på hver og én af os er
alle hovedhår talte – heller ikke det
skal vi bekymre os om. Men glæde
os over, at uanset, hvor vi befinder
os på livets omveje eller vildveje, så
kaldes der på os… Frygt ikke!, men
lad Guds sagte kalden lyde imellem
jer og lad det være bundlinien i alle
de mellemregninger I kommer til at
gøre med hinanden. Frygt ikke!– den
sagte kalden lyder til enhver af os og
til alle tider og på alle vort livs veje –
hertil og herfra.
Det tror vi på, det håber vi på, det
bygger vi vores kærlighed på…
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Advent

Lucia
gudstjeneste

Egnskorets
traditionsrige julekoncert

Ved gudstjenesten søndag den 12. december kl. 10
vil lys og Lucia udgøre den røde tråd i gudstjenesten,
3. søndag i advent. Mini-koret og/eller årets konfirmander medvirker med lys og sang.

Egnskoret vil igen i år bidrage med en go’ portion
julestemning, når de med deres traditionsrige julekoncert
synger julen ind i Frimenighedskirken – og vore hjerter –
onsdag den 15. december kl. 19.30. Alle er velkomne
og efter julekoncerten fortsættes på højskolen med
kaffebord og fælles julesang.
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Advent

Julekoncert med Ida&Louise
Søndag den 5. december kl. 16 i Frimenighedskirken. Efter koncerten serveres der gløgg og æbleskiver på højskolen. For koncert og traktement betales der 75,- kr. for voksne og 25,- kr. for børn. Billetsalg i kirkedøren fra kl. 15.15.
Der bliver tale om en helt unik julekoncert og musikalsk oplevelse, når svenske Ida og danske Louise, begge 24 år,
genbesøger Rødding – begge med sang, Ida med sin saxofon og Louise med sit udtryksfulde klaverspil.
Duoen er et møde mellem to nordiske udtryk. Med sine svenske rødder har Ida Gillner et stærkt fundament i dette
lands folkemusik. Louise Vase er vokset op med den grundtvigske højskolesang, hvilket hun inspireres af som musiker
og sangskriver. De bevæger sig i et grænseland mellem det danske og det svenske ud fra en stor kærlighed til sproget
og musikken. Men der findes også tydelige spor af nutidens rock, jazz og filmmusik.
Ida&Louise byder på indlevelse og energi, når de gennem deres egne sange giver glimt af livets forskellige følelseslandskaber. Historier om oplevelser fra den fysiske hverdag går hånd i hånd med vandringer gennem sindenes drømmende virkelighed. Som tilhørere inviteres vi med på en musikalsk rejse, som byder på et troværdigt nærvær som går
lige ind i sjælen.
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Eli Dall 75 år
Eli, frimenighedens flittige og trofaste graver- og kirketjenermedhjælper gennem mange år, fylder den 8. oktober 75
år. Det vil vi som menighedsudvalg og medarbejdere ved kirken gerne markere torsdag den 7. oktober kl. 10, hvor
der serveres kaffe og rundstykker i konfirmandstuen. Vi håber, at mange har lyst til at være med denne formiddag,
hvor vi både ønsker Eli tillykke med fødselsdagen og siger tak for god hjælp i og omkring kirken. Eli har denne sommer
været ramt af sygdom, men er i god bedring og forventer igen at kunne ta’ sig af græsslåningen på menighedens
grønne arealer og afløse som kirketjener i forbindelse med Lissi’s ferier og friweekends. Menighedsudvalget sørger for
en gavehilsen til Eli’s 75 års dag.
Vel mødt den 7. oktober!

Arbejdsdag den 24. september
I lighed med tidligere er der fredag den 24. september fra kl. 9.30 planlagt en fælles arbejdsdag i og omkring
kirken – så både kirken er ren og kirkegården pæn til genindvielsen den 3. oktober. Menighedsudvalget har mange
ønsker og planer for dagen – bl.a omkring belægningen foran kirken, så der kan blive brug for mange hænder. Der
serveres frokost i løbet af dagen, ligesom der om aftenen vil være fælles spisning, så der også kan blive tid og lejlighed
til hyggeligt samvær ovenpå veludført arbejde.
Tilmelding til dagen må meget gerne ske på forhånd til enten Peter Fredslund (7484 5305) eller Lissi Tjørnelund (2536
9673).

Foredrag ved Mette Geil
I Trekantsområdets Litteraturfestival i uge 40 holder
Mette Geil følgende foredrag:
Om Grundtvig, Tagore og Indien
tirsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Rødding Centret:
Grundtvig rejste ikke selv til Indien, men skriver i
Kristenhedens Syvstjerne om hindustan, som én af de syv
menigheder. Den indiske poet og folkeoplyser, Tagore,
modtog Nobels litteraturpris i 1913 og rejste flere gange
til Danmark.

Tagore var næsten samtidig med Grundtvig og hans
rolle i Indien kan på mange måder sammenlignes med
Grundtvig’s rolle i Danmark – dengang og i dag.
Et billedforedrag om to af verdens store litterater og
verdens næste stormagt, Indien.
Og i efterårets foredragsrække på Taarnborg i Ribe om
Pontoppidan’erne Dines, Henrik og Morten holder Mette
Geil foredrag mandag den 25. oktober kl. 10:
Morten Pontoppidan og sognet.
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Mennesker og menighed / Kirkespejl
Døbte
9. maj:
Freja Black Thomsen, datter af Christina Black og
Jan Thomsen, Over Jerstal
Pinsedag, 23. maj:
Sofie Muxoll Bøgevig, datter af Ellen og Jens
Bøgevig, Vester Lindet
20. juni
Magnus Juhl Jacobsen, søn af Heidi Juhl Laugesen
og Per Jacobsen, Rødding
Emilia Roos Christensen, datter af Heidi Roos
Christensen og Morten Christensen, Brøstrup

Leonie Bose Ploug, datter af Ines Bose og Martin
Ploug, Flensborg
1. august
Jeppe Roswall Hansen, søn af Malene Roswall
Hansen og Thomas Hansen, Lintrup
Simon Hollensen Christensen, søn af Solvejg
Hollensen Christiansen og Rainer Christiansen,
Løgumkloster
8. august
Kasper Lei Bruun, søn af Elsemarie Lei Hansen og
Peter Bruun, Rødding

Viede / velsignelse af borgerligt indgået ægteskab:
29. maj
Heidi Trans og Kim Korsgaard Jørgensen,
Toftlundgaard

31. juli
Pernille Valentin Friis og Keld Donbæk, Rødding

Døde
Inger Klinkby Hansen
begravet den 14. juni

Jens Jakob Jacobsen,
bisat den 28. juli

Marianne Lundgaard Vester,
bisat 17. juli

Anker Højgaard,
bisat den 29. juli

Nye medlemmer
Christina Black, Over Jerstal, med datteren Freja (0)
Ditte Hjorth Hansen og John Højrup Hansen, København, med tvillingepigerne Anna og Frida (0)
Caroline von Domarus, Frederiksberg
Erik Hansen, Hjerting, med børnene Thomas (12) og
Anne Kathrine (11)

Christen Kirkegaard Christensen, Vamdrup
Lærke Breddam Overgaard, Gedved, med sønnen
Gustav (0)
Martin Ploug, Flensborg, med datteren Leonie (1)
Ib Løndahl, Rødding
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Gudstjenester M.V. i
August:

Søndag den 29. august kl. 19: Aftengudstjeneste ved
sognepræst Torben Bramming, Taarnborg, Ribe. Efter
gudstjenesten taler Torben Bramming i konfirmandstuen
om Ribe by som salmernes by.
Som optakt til aftenen skriver Torben Bramming: Reformationen skabte på alle måder en ny by, hvor salmesangen kom i centrum. I 1300-året for Ribes grundlæggelse
vil jeg fortælle om det mest afgørende skift i Ribe bys
historie siden kristendommens komme.
I konfirmandstuen serveres der kaffe/the til medbragt
brød.

September:

Søndag den 5. september kl. 10: Gudstjenste med
barnedåb
Søndag den 12. september kl. 10
Torsdag den 16. september: Hverdagsgudstjeneste
kl. 19.30
Søndag den 19. september: Ingen gudstjeneste
Søndag den 26. september kl. 19.00: Forklarelsesgudstjeneste, se omtale
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Rødding Frimenighed
Oktober:

Søndag den 3. oktober kl. 14:
Høstgudstjeneste og genindvielse af
Frimenighedskirken. Se omtale.
Søndag den 10. oktober kl. 11:
Lille Årsmøde i Aagaard, se omtale
Søndag den 17. oktober kl. 10,
efterfølgende fernisering i konfirmandstuen, se omtale
Søndag den 24. oktober: Ingen
gudstjeneste - efterårsferie
Søndag den 31. oktober kl. 16:
Græskarværksted, kl. 17 lysguds
tjeneste og kl. ca. 18 suppespisning i
konfirmandstuen, se omtale

November:

Søndag den 7. november kl. 17:
Alle helgengudstjeneste
Søndag den 14. november kl. 10
Søndag den 21. november kl. 10
– evt. gæsteprædikant
Søndag den 28. november kl. 10:
Adventsgudstjeneste, efterfølgende
fernisering i konfirmandstuen

December:

Søndag den 5. december kl. 16:
Julekoncert, se omtale
Søndag den 12. december kl.
10: Lucia-gudstjeneste – mini-kor
og/eller konfirmander medvirker,
se omtale
Onsdag den 15. december kl.
19.30: Egnskorets traditionsrige
julekoncert, se omtale
Søndag den 19. december kl. 10
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

100 års restaureringen af
Frimenighedskirken, ledet af
arkitekt Anker Ravn Knudsen,
er ved at nå sin afslutning.
Det markeres i forbindelse
med genindvielses-, høst- og
festgudstjenesten søndag den
3. oktober kl. 14, se omtale
inde i bladet. Tak til arkitekt og
håndværkere for arbejdet og
samarbejdet!
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