JUL, NYTÅR OG VINTER I RØDDING FRIMENIGHED
Juleaftensdag, den 24. december kl. 14.30 og kl. 16

Søndag den 6. marts kl. 10: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Alle er velkomne – udklædte som ikke-udklædte.

Juledag, den 25. december kl. 10
Søndag den 13. marts kl. 14: Gudstjeneste efterfulgt af frimenighedens årlige generalforsamling i konfirmandstuen.
Nytårsdag, den 1. januar 2011 kl. 16: Georg Bendix prædiker

På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.

Hellig 3 konger, søndag den 9. januar kl. 10: Hans Fabricius, tidl. Skrave-Skodborg sogne, prædiker

Mini-børnekor – åbent for sangglade børn – synger første gang i det nye år torsdag den 13. januar kl. 15-16 med
Annemarie Holm og Esther Havgaard Rasmussen.

Søndag den 16. januar kl. 10: Ved en ny begyndelse ... Temagudstjeneste om tid
Torsdag den 20. januar kl. 19.30: Januarmøde i samarbejde med højskolen og friskolen. Tidl. højskolelærer Lars Thorkild
Bjørn viser på stort lærred i Frimenighedskirken sin imponerende billedfortælling om Ingemann. Forestillingen varer 2 timer
og et kvarter. Medbring selv kaffekurv. Fri entré.
Søndag den 23. januar kl. 10
Torsdag den 27. januar kl. 14.30: Torsdagsmøde med væver og billedkunstner Inge Bjørn, der fortæller om sit arbejdsliv
som væver og underviser. Der indledes med kaffe og kage, 25,- kr.
Søndag den 30. januar kl. 19: Aftengudstjeneste og efterfølgende menighedsmøde: At se på mennesker, hvor ”muldvarpen
i Rødding”, antropologistuderende Thora Bojsen-Møller fortæller om sit fag og om sine iagttagelser blandt os

Læsekredsen – hvor enhver er velkommen – mødes første gang i det nye år onsdag den 9. februar kl. 16 i konfirmandstuen.
Vi taler denne gang om Søren Ulrik Thomsens Det værste og det bedste (2002).
Lys i mørket – februar-kursus på Rødding Højskole, arrangeret i et samarbejde med Kristeligt Dagblad og med Mette Geil
som kursusvært. Se program i kirken eller på frimenighedens/højskolens hjemmeside. Særpris for hjemmeboende medlemmer
af Rødding Frimenighed: 2490,- kr. Tilmelding til højskolen.
Maj-rejse til Sverige: Med Georg Bendix og Mette Geil som rejseledere arrangerer frimenigheden en 4-dages tur til Sverige
fra mandag den 16. maj 2011. Turen går til Selma Lagerlöfs barndomshjem Mårbacka i Värmland, til Sveriges glasmuseum i
Växjö, til Carl von Linnés have og Sofiero Slot ved Helsingborg. Mere om program, pris m.v i det næste kirkeblad, men sæt gerne
X allerede nu.

Rødding Frimenighed · www.roeddingfrimenighed.dk
Torsdag den 3. februar kl. 19.30: Temagudstjeneste om glæde ved sognepræst Lars Tjalve, Asminderød-Fredensborg.
Derefter foredrag på højskolen: Glæden ved glæden. For kaffe og kage betales der 50,- kr.
Søndag den 6. februar kl. 10
Søndag den 20. februar kl. 10
Torsdag den 24. februar kl. 17: Lys-gudstjeneste
Torsdag den 24. februar kl. 19.30: Forfattermøde med Søren Ulrik Thomsen på Rødding Højskole, incl. kaffe ogkage 75,- kr.
Søndag den 27. februar kl. 10: Efter gudstjenesten er der fernisering af Conny Maxwell Nørgaard’s udstilling i konfirmandstuen. Conny er tidligere Rødding-pige og nu bosat på Djursland, se www.connymaxwell.dk

Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, tlf. 7484 1117 / mettegeil@dbmail.dk
Mette Geil er på kursus i dagene 5.-9. januar og holder vinterferie i dagene 12.-18. februar – evt. henvendelse kan rettes til
Sven Thorgård, Skanderup Valgmenighed, 7559 4089.
Formand: Arne Larsen, 7484 2611 / arnelarsen@dbmail.dk
Kasserer: Lasse Bergholdt, 7484 1129 / buen10@gmail.com
Organist: Annemarie Holm, 3677 0732 /annemarie.holm@bbsyd.dk
Kirketjenere: Lissi Tjørnelund (orlov fra jul til påske), i hendes fravær kontaktes Peter Nissen 2165 3601 vedr. kirkegården, eller
Helge Hansen 7484 5525 vedr. kirken.
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