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Sekretær:
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7484 5401, garders-el@mail.tele.dk
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Medarbejdere:
Præst
Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding
74 84 11 17, mettegeil@dbmail.dk
Mette Geil deltager i dagene 28. marts – 6. april i en researchrejse for Spejderhjælpen og Folkekirkens Nødhjælp m.h.p
en kommende oplysnings- og indsamlingskampagne. Og sommerferien er planlagt til at finde sted i ugerne 26-27 og
uge 29. Under forårets rejse og i uge 29 kan henvendelser ske til Sven Thorgaard, Skanderup Valgmenighed, 7559 4089,
mens Henrik Jensen, Ågård Frimenighed, 7555 3122, kan kontaktes i ugerne 26-27.
Kasserer
Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft
74 84 11 29, buen10@gmail.com
Kirketjener
Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen, 2536 9673, rfgraver@bbsyd.dk
Lissi holder orlov frem til påske, hvor vi glæder os til at have hende tilbage. Indtil da kan Peter Nissen, 2165 3601,
kontaktes vedr. kirkegården og Helge Hansen, 7484 5525, vedr. kirken. TAK til både Peter og Helge for go’ hjælp inde og
ude!
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36 77 07 32, annemarie.holm@bbsyd.dk
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KIRKEBIL

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles
kirkebil – ved henvendelse til
Solveigs taxa 74 84 16 68.
Ring gerne dagen før inden kl. 12.

GENERALFORSAMLING

Rødding Frimenighed afholder ordinær generalforsamling
Søndag den 13. marts 2011 efter gudstjenesten, der finder sted kl. 14.00
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og protokolfører
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formand og præst
4. Regnskab til godkendelse og budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer, efter tur afgår:
Karen E. Hansen- villig til genvalg for et år
Gunnar Gram- villig til genvalg
Bjarne Garder- modtager ikke genvalg
Anne Grethe Blomgren - modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor, på valg er Erik Borring
Valg af revisorsuppleant på valg er Hans A. Petersen
8. Eventuelt
På menighedsudvalgets vegne
Arne Larsen

BLIV SØNDAGENS HELT

Søndag den 13. marts er der også Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Vi samler derfor ind i forbindelse med gudstjenesten kl. 14.
Hverdagens helte kæmper for det daglige brød
Sogneindsamlingen går til hverdagens helte; de millioner af fattige mennesker,
som dagligt kæmper for et værdigt liv. Herhjemme er Sogneindsamlingens helte
alle, som vil hjælpe verdens fattigste søndag den 13. marts. Der arrangeres
husstandsindsamling i Rødding med udgangspunkt i FDF-hytten, hvor der kan
hentes indsamlingsbøsser fra kl. 9.30. En rute vil kunne klares på mindre end
to timer.
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ÅRETS KON
Konfirmationen finder traditionen tro sted Skærtorsdag, som i år er den 21. april.
14 konfirmander konfirmeres ved festgudstjenesten i Frimenighedskirken kl. 10:
Amalie Valentin Donbæk

Mads H. Sørensen

Asbjørn Charles

Laura Kildahl Conradsen

Emma M. Lindberg Madsen

Rune Storm Kristensen

Frida Rykind-Eriksen

Stefanie Nielsen

Jacob Haaland Thomsen

Tenna Villadsen Marcussen

Jeppe Aske Petersen

Thomas Steensig Hansen

Line Fredslund Christensen

Valdemar G. Hermansen

Konfirmanddag den 25. marts

I samarbejde med sognepræst René Høeg og konfirmanderne fra Øster Lindet har vi tilrettelagt en konfirmanddag til
Esbjerg fredag den 25. marts. Konfirmanderne er bedt fri fra skole på dagen, hvor vi mødes til sædvanlig tid og sted
– kl. 8.15 i konfirmandstuen. Vi spiser morgenmad sammen og besøger derefter Frimenighedskirken og sognekirken
i Rødding. Kl. 10 bliver vi kørt i bus til Esbjerg, hvor vi først ser Hjerting Kirke – tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen
og med udsmykning af Robert Jacobsen. Derefter ser vi Esbjergevangeliet, der er et billedtæppe på 30 meter udført
af kunstneren Erik Hagens. Det er et spejlbillede af vores egen tid, fyldt med gode skræmmende, provokerende og
humoristiske billedfortællinger. Det er vores eget liv og historie sat i relief af Bibelens fortællinger, og her møder vi
undertiden hårdtslående kritik af både menneske, samfund og Gud, men også bud på hvor og hvordan Guds rige findes
midt i blandt os. I løbet af eftermiddagen returnerer vi til Rødding, hvor vi i konfirmandstuen ser film og senere spiser
aftensmad sammen. Vi afrunder dagen med lys og ord i kirken og siger tak for i dag kl. 20.

Afsluttende møde for konfirmander og forældre

Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 17. april med
gudstjenesten kl. 10, og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen.
Vel mødt!
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FIRMATION
Indskrivning til konfirmationsforløbet 2011-12

Konfirmandindskrivningen til næste års konfirmation finder sted i forbindelse med gudstjenesten den 26. juni kl.
10.30. Gudstjenesten vil være en havegudstjeneste, hvor vi – hvis vejret tillader det – samles under Filippa-træet i
præstegårdshaven. Gudstjenesten vil være tilrettelagt med tanke på, at alle generationer deltager – så alle er også hér
velkomne. De kommende konfirmander bedes medbringe kopi af dåbsattest.
Konfirmationen i 2012 finder sted Skærtorsdag den 5. april kl. 10 i Frimenighedskirken. Forberedelsen for 7. klasseseleverne finder sted i konfirmandstuen på Kirkebakken 2 på fredage i de to første lektioner af skoledagen. Vi indleder
konfirmationsforberedelsen medio september.
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PSYKOLOG-MARIE: OM TILLID
Søndag den 27. marts er Marie Aagaard Larsen fra Gram, kaldet Psykolog-Marie, gæst i Frimenigheden.
Aftenen indledes med gudstjeneste i Frimenighedskirken
kl. 19 og derefter samles vi i konfirmandstuen til kaffe og
medbragt brød.
Marie vil tale om sin drøm, sin rejse og sin bog under
overskriften Tillid. Efter en drøm om at rejse ud og efter at ha’
gennemført rejsen til Australien udgav Marie i 2010 – på eget
forlag, Veramente, bogen I drømmenes spor.
Bogen er omtalt som En anderledes rejseberetning om en ung
dansk kvindes indre og ydre rejse rundt i det aborigine Australien med drømme, flow, frygt og tillid som vejvisere.
Om foredraget den 27. marts i konfirmandstuen skriver Marie
på forhånd:
Med udgangspunkt i min bog vil jeg fortælle om hvordan
tillid spillede en afgørende rolle, da jeg fulgte mine drømme om på den anden side af jorden.
• Tillid til min drøm					
• Tillid til mig selv
• Tillid til verden					
• Tillid til min skæbne
• Tillid til de indfødte australiere
- Og ikke mindst de indfødte australiers tillid til mig!
Vel mødt til en spændende aften i konfirmandstuen, hvor der også bliver lejlighed til at købe Maries bog. Se evt. mere
på www.veramente.dk

4. maj

Befrielsesaften - Fra befrielse til befriere?
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Tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste, PET, Hans Jørgen
Bonnichsen kommer denne aften og trækker linjer fra den tyske besættelse til vor
nutidige indsats som ”befriere” i Afghanistan og følgerne heraf. Udover at have været
chef for PET, er Hans Jørgen Bonnichsen også terrorekspert og forfatter. Igennem sine
41 år i dansk politi har han fulgt den politiske udvikling tæt herhjemme og internationalt
og været en af de mest indsigtsfulde kritikere af håndteringen af terrortruslen i den nye
årtusinde.
Aftenen indledes kl. 19 med befrielses-gudstjeneste i Frimenighedskirke v/ Mette Geil.
Foredraget er kl. 20 i Rødding Højskoles foredragssal
Entré, inkl. kaffe og kage: 75,- kr.

FARVER I KONFIRMANDSTUEN
Johannes Nørgaard-stolene i konfirmandstuen er blevet nybetrukket i glade
farver, som passer til Se, nu stiger
solen-skitsen af Svend Boe Haugaard, som hænger permanent
i konfirmandstuen.
Vi fortsætter med skiftende
udstillinger i konfirmandstuen og dette
års forårsudstilling
er med Conny
Maxwell Nørgaard.
Conny er tidligere
Rødding-pige og arbejder nu på Djursland med

sit farverige og livsbekræftende billedunivers. Der blev
holdt fernisering over udstillingen efter gudstjenesten
søndag den 27. februar og vi har udstillingen hos os
indtil efter påske. Mange deltog ved ferniseringen, hvor vi som altid ved ferniseringer sang
Chr. Richardts sang Naturen og Kunsten
(HS 160):
Derfor kan vort øje glædes
ved et billedes farvepragt;
thi det lys, hvori det klædes,
er naturens egen dragt;
og den sten, hvis skønhed strålte,
formet af en mesters hånd,
den blev skøn, fordi han målte
med vor skabers målebånd.
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MENIGHEDSREJSE

En rejse til Selma Lagerlöfs egne med Rødding Frimenighed, arrangeret af og med Georg Bendix og Mette Geil som rejseledere
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”Sverige! Du land for den dybe følelse, de inderlige
sange, hjem for de klare elve, hvor vilde svaner synge i
Nordlyssskiær. Du land, på hvis dybe stille søer Nordens
fee bygger sine søjlegange, og hen over isspejlet fører
sine kæmpende skyggehære Herlige Sverige, med den
duftende Linnæa, med Jennys sjælfulde sange. Til dig vil
vi flyve….” Jo, H. C. Andersen er højt oppe, når han i sin
bog ”I Sverige” tager læseren med på sin Sverigesrejse.
Om tilrettelæggerne af denne tur kan bringe deltagerne
derop er et håb. Under alle omstændigheder bliver
der meget at se på, meget at høre om, meget at stille
spørgsmål til.
Turens nøglesteder bliver Råshult,Växjö, Jönköping,
Huskvarna ved Karlstad, Mårbacka, Kungälv og haven
ved Sofiero.
16.maj
Vi kører fra Rødding tidligt, over Øresundsbroen og
ankommer over Linnés hjemstavn til Växjö, hvortil
kristendommen kom meget tidligt og hvis domkirke
bærer præg af en lang historie. Når vi er i denne smukke
by, skal vi se Glasmuseet, Udvandrermuseet og i byens
omegn Linnés barndomshjem i Råshult, hvor ”Floras
modige lansedrager” fødtes 1707, ”just som gøgen råber
sommer ind”.
Efter en overnatning i Växjö og museumsvisitter kører vi
17.maj mod Jönköping, som man kaldte ”Smålands
Jerusalem”, fordi frikirkebevægelserne i Sverige, dér
havde sit centrum i 1700tallet. I1800tallet spillede byen
en hovedrolle i omformningen af det svenske bondesamfund til et industrisamfund og den buldrende liberalisme
slog i 1800tallet og 1900tallet rod i byen. I øvrigt
sammen med afholdsbevægelsen. Endnu i dag er byen
”tändstickindustriens Mecka”. Det får vi bekræftet ved et
besøg på museet for tændstikproduktionen.
Natten mellem 17. og 18. maj tilbringer vi i Skara, en
middelalderlig domkirkeby fra ridder Arns tid.

Derfra kører vi mod Karlstad. Den blev først en rigtig
by 1584 hvor kongen Karl 3. gav den sit navn. Den blev
hovedstaden i stiftet Värmeland, som først fik egen
biskop i 1700tallets slutning. Den ligger smukt og vi skal
bo på vandrerhjem, men ikke opholde os der for turen
går til Mårbacka, som er vort nordligste mål. Undervejs
hører vi om Selma men også om de mange andre digtere
og kulturskabere som har holdt til i disse egne.
18.maj forlader vi Karlstad og kører en smuk tur langs
Vänern mod syd. Om Vänersborg synger Birger Sjöberg
under navnet Lilla Paris. Og vi lytter og synger med på
hans viser til vi når Kungälv udenfor Göteborg hvor vi skal
overnatte. I dette område færdedes en anden sanger,
Evert Taube, hvis toner vi både skal lytte til og synge.
Vi overnatter mellem den 18. og 19. maj i Kungälv på
den højre side af Götaelvens nordlige udløb. Allerede
år 900 var den købstad under navnet Konungahelle og i
1100tallet blev den mødestedet for tre nordiske konger,
der kom for at slutte forbund. Meget fred blev det ikke
til her på stedet i århundredernes løb. Sigurd Jorsalfar
befæstede byen i 1130ne og forskønnede den , så den
omtaltes som Norges rigeste og betydeligste. Dronning
Margrethe 1. modtog her tilbuddet om Sveriges krone
fra de svenske rigsråder. Dens gamle fæstning flyttedes
fra en holm i elven og stedet kom efter at have heddet
Bohus til at bære Kungälv-navnet. 1680 kom byen til at
ligge dér hvor vi finder den.
Fra Kungälv kører vi 20.maj sydpå mod Hälsingborg
for nord for byen at gøre holdt ved Sofiero. Slottet blev
bygget i 1865 af Oscar 2. til dronningen, Sofia, som gav
det til sønnen Gustav 5. i bryllupsgave. Hans svigerdatter anlagde den i dag så berømte have sammen med
sin kronprins, den senere Gustav 6. Adolf. De brugte det
som sommerbolig. Haven og udsigten over Sundet er
kongelig. Derfra går turen hjem til Rødding.
Praktiske oplysninger:

TIL SVERIGE
Afrejse: Fra parkeringspladsen ved Frimenighedskirken
16.maj. d.å. kl.8. Vi kører med Bingo Rejser, Bredebro i
bus, sidder godt og kører behageligt.
Hjemkomst: Frimenighedskirken 20.maj d.å. ca. kl. 21.
Overnatning, morgenmad og lunch: Vi skal
overnatte i Växjø, i Skara, i Karlstad og i Kungälv. Der er
mulighed for enkeltrum og dobbeltværelserr. Et par steder er der bad og toilet på gangen. Sengetøj er inkl. Med
i prisen er morgenmad og en madpakke eller ved frokosttid: et cafeteriamåltid samt to af fire aftenmåltider.
Entreer: Til de forskellige steder vi besøger er entréer
betalt. Pris for hele herligheden er 3800 kr.
Tilmelding sker til Mette Geil, snarest muligt og senest
den 1. april.

Som optakt til Sveriges-rejsen læser vi Selma
Lagerlöfs erindringer – følgende dage i konfirmandstuen kl. 16:
Onsdag den 13. april
Selma Lagerlöfs erindringer: Mårbacka (1922)
Onsdag den 27. april
Selma Lagerlöfs erindringer: Et barns erindringer (1930) og
Dagbog for Selma Ottilia Louisa Lagerlöf (1932)
Mandag den 9. maj:
Selma Lagerlöf: Jerusalem (1901-02) – med efterfølgende
fællesspisning og filmvisning.
Selma Lagerlöf var den første kvindelige forfatter, der
modtog Nobels litteraturpris. Det gjorde hun i 1909, og
man regner Jerusalem for at være det værk, der særligt
motiverede prisen. Husk også, at Nils Holgersen lander
i Frimenighedskirken søndag den 10. april kl. 11!
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TRO, HÅB OG

19. - 25. JUNI 2011

”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 kær- ligheden 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 får det fællesskaberne, for eksempel ægteskabet og venskabet, til at hænge sammen, og hvorfor er det indimellem årsag til splittelse og frustration?
Et kursus til hjerte og hoved!
Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Kristeligt Dagblad og Rødding Frimenighed.
KURSUSVÆRTER
· Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
· Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
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MEDVIRKENDE
• Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet i Aarhus, medforfatter til bl.a. I anden række – prædikenvejlednin		
ger til anden tekstrække (2009).
• Michael Brautsch, sognepræst i Frederiksberg Slotskirke, holder foredrag om det, der binder os sammen som mennesker.
• Elisabeth Dons Christensen, biskop over Ribe Stift, forfatter til Det sårbare samliv (2006).
• Lisbet Filtenborg, sognepræst og en levende fortæller.
• Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, omfattende udgivelser om kirkekunst og
billedteologi.
• Bjarne Lenau Henriksen, chef i Kirkens Korshær, modtager af Kristeligt Dagblads Pris 2010 for sin vedholdende
indsats for socialt udsatte mennesker.
• Kjeld Holm, biskop over Århus Stift, bogaktuel med erindringsbogen Ad åbne døre (2010).
• Tom Andersen Kjær, hospitalspræst med specialfunktion i omsorg for alvorligt syge og døende.
• Johan Toftegaard Knudsen (saxofonist) og Mette Marie Jensen Ørnstrup (sang og perkussion) er begge uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. I deres musik er de inspireret af folkemusikken fra blandt andet Balkan.
• Flemming Kofod-Svendsen, sognepræst, tidligere landsformand for Kristeligt Folkeparti, medlem af Folketinget
og minister. Mistede under tsunamien i 2004 sin søn, svigerdatter og to børnebørn.
• Erik Norman Svendsen, præst for kongehuset, rådsformand for Folkekirkens Nødhjælp, tidligere biskop over
Københavns Stift, bogaktuel med Fra Nørrebro til Nørregade – Erindringer (2010).
• Herbert Pundik, tidl. chefredaktør på Politiken, israelsk statsborger, bl.a. forfatter til erindringsbogen Det er ikke
nok at overleve (2005).
• Solvej Aagaard, praktiserende psykolog i den gamle præstegård i Øster Lindet.

KÆRLIGHED

PÅ RØDDING HØJSKOLE

Søndag den 19. juni
Kl. 15:00 – 16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og rundvisning v/ Mads RykindEriksen og Mette Geil.
Kl. 19.30 – 21.00: ”På troens spor” v/ Herbert Pundik.

Kl. 14.00 – 16.30: ”Ind i troens, håbets og kærlighe- dens
rum – et foredrag om gudstjenesten” v/ Ulla Morre
Bidstrup.
Kl. 19.30-21.00: Gudstjeneste i Rødding Frimenig- hedkirke v/ Ulla Morre Bidstrup og Mette Geil.

Mandag den 20. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Ad åbne døre – til tro, håb og kærlighed”
v/ Kjeld Holm.
Kl. 14.00-16.30: ”Døden, sorgen, håbet” v/ FlemmingKofod-Svendsen.
Kl. 19.30-21.00: Vi går i Rødding Bio og ser den osca
vindende film ”Slumdog millionaire - drengen der
havde svar på alt” (2008) v/ Mette Geil.

Torsdag den 23. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Håbet er her og nu” v/ Bjarne Lenau
Henriksen.
Kl. 14.00-16.30: ”I medgang, modgang – og tomgang!”
v/ Elisabeth Dons Christensen.
Kl. 19.30-21.00: Sankt Hans aften: Sangaften: Syng for
livet – fra englesang til salmesang, og båltale v/ Erik
Norman Svendsen.

Tirsdag den 21. juni
Kl. 9.45-17.00: Heldagsudflugt til kirker, kunst og
arkitektur i Syd- og Vestjylland. Hans Jørgen Frederiksen er guide på turen og indleder dagen med en
morgensamling på højskolen, hvorefter turen byder
på middelalderens kalkmalerier
i Hviding Kirke, over Carl-Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke til Alan Havsteen- Mikkelsens
kirkearkitektur og Robert Jacobsens udsmykning af
Hjerting Kirke ved Esbjerg. V/ Mads Rykind-Eriksen og
Mette Geil.
Kl. 19.30-21.00: ”Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og
nød” v/ Lisbeth Filtenborg.

Fredag den 24. juni
Kl. 9.30-12.00: ”At være ude af sig selv – at finde sig selv,
et sansefilosofisk foredrag” v/ Tom Andersen Kjær.
Kl. 14.00-16.30: ”Så bliver da tro, håb og kærlighed disse
tre. Men størst af dem er kærligheden” v/ Michael
Brautsch.
Kl. 18.00: Festmiddag med musikalsk indslag af Johan
Toftegaard Knudsen og Mette Marie Jensen Ørnstrup.
Lørdag den 25. 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 aftenkaffe kl. 21.

Onsdag den 22. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Spørg om tro, håb og kærlighed” v/
Solvej Aagaard.
Den særlige kursuspris for hjemmeboende medlemmer af Rødding Frimenighed er, for hele kursusugen, inkl. måltider,
udflugter og foredrag 2490 kr. Tilmelding, gerne hurtigst muligt, til Højskolen eller Mette Geil.
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TORSDAGSMØDE

Torsdag den 17. marts kl. 14.30

Torsdagsmøde i konfirmandstuen:
Venner, ser på Danmarks kort... sang og fortælling ved frimenighedspræst Henrik Jensen, Ågård. Der indledes med
kaffebord.

KAJ MUNK

– mennesket og idealisten
Tirsdag den 5.april kl. 19.30
I regi af bl.a Grundtvigs Forum-Kongeåen er skuespiller Caspar Koch engageret til at holde foredrag og med citater at
”spille” foredrag og prædikener af Kaj Munk. Vi kommer således til at opleve Kaj Munks markante holdninger som menneske, idealist, familiefader, præst, journalist og digter. Hans holdninger førte som bekendt til, at han blev likvideret af
tyskerne den 4.januar 1944. Som eksempel på hans holdninger kunne han sige: ”Spørg aldrig om det nytter. Kun om
det er sandt”.
Mødet holdes i Askov Højskoles teatersal. Entrén på 75,- kr. dækker også kaffe med brød.

FORÅRSKONCERT

Onsdag den 11. maj kl. 19.30

Rødding Egnskor synger deres forårskoncert i køreladen på højskolen
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Og nu til noget helt andet, skriver organist og korleder Annemarie Holm i foromtalen af koncerten, idet programmet vil
afvige en del fra tidligere år. Der er lagt en mere afslappet stil med mange kendte, muntre numre. Der bliver også rig
mulighed for publikum til at deltage i løjerne! Velmødt til en glad og munter forårskoncert!

Det er for både børn og voksne...

For hundrede år siden sendte Selma Lagerlöf drengen Nils Holgersen ud på en lang rejse.
Han var blevet forvandlet til en lille nisse og blev båret af en hvid gase, der sammen med en vildgåseflok fløj hele vejen
fra Skåne til Lapland og hjem igen.
Men hvordan var det nu lige med ham Nils? Hvorfor blev han forvandlet og blev han nogensinde sig selv igen?
Nu flyver han igen – denne gang båret af musik og sang og selvfølgelig levende fortælling.
Søndag den 10. april kl. 11 lander Nils Holgersen i Frimenighedskirken, hvor fortælleren og sangskriveren Torben
Wahlstrøm fortæller og synger historien med hovedvægten lagt på Nils’ forvandling og det centrale spørgsmål: Hvordan bliver han menneske igen? Ja, hvad vil det egentlig sige at være menneske?
Forestillingen er både for børn og voksne og varer ca. 50 minutter. Den indeholder fem nyskrevne sange, som publikum
nemt kan synge med på.

Årsmøde i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Sommerudflugt

Årsmødet holdes i år på Liselund ved Slagelse og
værter for mødet, der holdes i weekenden den 28.
- 29. maj, er Høve og Havrebjerg Valgmenigheder.
Mødet indledes om lørdagen kl. 11 og afrundes søndag
eftermiddag kl. 14.30. I programmet er der bl.a foredrag
ved frimenighedspræst Peter Haandsbæk Jensen, Thorsted: ’Kan der komme noget godt fra Nazareth?
Der er desuden generalforsamling i foreningen, udendørs
sangaften og om søndagen gudstjeneste i Høve og
Havrebjerg ved valgmenighedspræsterne Iben Snell og
Oluf Steinlein. Efter gudstjenesterne orienteres der om
kirkerne og efter søndagsfrokosten holder sognepræst
Torben Bramming, Ribe, foredraget: ’Guds aseitet –
virkelighedens Gud’.
Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i
årsmødet, mens man selv sørger for transport.
Tilmelding sker til Mette Geil senest den 30. april.

Onsdag den 15. juni holdes den fælles sommerudflugt mellem Rødding Sogn og Rødding Frimenighed.
I år går turen til Fredericia – bl.a med besøg i Christianskirken, hvor vi ser og får fortalt om Bjørn Nørgaard’s
imponerende kunstværk: Du skal elske din fjende...
Der er afgang fra Brugsens P-plads kl. 12.30, der drikkes
kaffe på Fredericia Sømandshjem, vi besøger også
Fredericia Miniby og vi spiser en to-retters middag inden
vi forlader den oprindelige fæstningsby, der omkranses
af et af Nordeuropas mest velbevarede voldanlæg fra
1600-tallet.
Turen annonceres i Ny Tirsdag og tilmelding kan ske på
liste i våbenhuset eller til Karen Skov 7484 1253 senest
den 1. juni.
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Uddrag af søndagsord over sædemandslignelsen (Mark. 4, 1-20) fra
søndag den 27. februar i Frimenighedskirken
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... Der bli’r talt til os, men det er spildte
ord – vi lytter ikke, for vore antenner
er rettet andre steder hen. Som vores
Ingrid sagde, da hun og jeg hyggede
os med at pakke kufferten ud på et
hotelværelse i vinterferien: Ih mor, nu
kan jeg endelig tale til dig! Hun havde
dér en oplevelse af, at hendes ord for
en gangs skyld ikke var spildte – at der
var kontakt mellem afsender og modtager, i det konkrete tilfælde mellem
barn og barnets mor. Hun så vel for sig,
at nu – for en stund – ville ordene ikke
falde gennem en si med en blanding
af små og store huller, men de ville
ramme åbne ører og rummelige hænder. Jo, det blev en go’ ferie, hvor langt
fra alle ord var forgæves, men hvor der
blev udvekslet på en måde, så ord blev
til andet og mere end ord.
Når dét sker, er ord netop ikke kun
noget vi siger eller hører – da bli’r ord
til noget vi kan mærke og bli’r mærket
a’. Ja, da opleves det som om ord og
et strøg på kinden går ud på ét. Det
gør godt og skaber kontakt på samme
livgivende måde. Begge dele gør os til
mennesker – det tænder noget i os –
et lys, en menneskelighed.
Det er også det Jonas Wergeland,
fortælleren i Jan Kjærstad’s roman
Eroberen, oplever i mødet med Margrethe. ... Allerede ved det første møde
mellem de to, bli’r han klar over, ”at
kærlighed ikke gør blind, men seende.

At kærlighed gi’r én nye øjne”. Det er
som om, at Margrethe ”fremkalder”
Jonas som det menneske han er – med
hendes ord, hendes blik og hendes
kærtegn – med strøg på kinden og alle
andre steder.
”Det ta’r lang tid”, siger Margrethe.
”Det ta’r lang tid at blive et menneske”.
Og det er i høj grad hos hende, at
Jonas bli’r menneske. ”Når Margrethe
lagde sin hånd på hans krop og strøg
hen over hans hud fra fodsål til isse
vidste han, hvad livet var: Intensitet”.
Hos hende blev han til – skabt på ny,
dannet og formet.
”Vær en skål,” hviskede hun til ham
igen og igen. ...
Det er når vi tør være en skål, at livet
kan rummes i os. Omvendt, når vi som
en si lader ikke bare ord, men også liv
og kærtegn sive igennem os, uden at
lade os mærke a’ det – så forsvinder vi
ned i et sort hul. Som i Michael Kvium’s
malerier med de besynderlige mennesker - opkomlinge, som han kalder
dem, hvor der indimellem optræder
sorte huller eller pletter – ofte tre a’
gangen og på en gul baggrund – som
et blindetegn. Det er når vi ikke hører
Ordet, der tales til os; ikke mærker
kærtegnet på kinden eller ser livet
komme til os i den andens nådige blik
på os, at vi gør os selv døve, blinde og
nedfrosne overfor livet.
”Vær en skål,” hvisker Margrethe til

Jonas og får ham på den måde vækket
og kaldt frem: ”Vær en skål, ikke et
sværd; lær at ta’ imod Jonas”. Og Jonas
lærer det. At udveksle gaver. Kærtegn
og ord at se sig selv og den anden i. For
det de gjorde, når de lå der, side om
side, mens deres fingre ”vandrede som
karavaner hen over kroppenes landskaber,” var at fortælle hinanden historier
fra deres liv. ...
Det er fantastisk, hvad gode ord og
kærtegn kan gøre. Fantastisk, som det
kan kalde livet frem og på ny tænde
gløden – og glæden – i os. Sådan bli’r
jeg menneske, sandt menneske, når
jeg lader gode ord og kærtegn fra dig,
eller i hvert fald et du, slå rod i mig.
Det er meningen med det hele. Det er
sandheden om dig og mig. Det er det
Guds ord vil så og lade vokse og virke
i os. Få os til at gløde og glæde os, så
vi gi’r videre af Kristi kærlighed, som
er sået i os og som nådigt skænkes os
igen og igen. Sådan bærer vi både 30-,
60- og 100-fold.
Det er det vi bli’r mindet om i mødet
med sædemanden, som rundhåndet,
ja nærmest hæmningsløst sår sin sæd.
Spreder kornet ud til højre og venstre –
også dér, eller hér(!), hvor det kun har
ringe chancer for at slå rod. Det samme
vil og gør Jesus med Guds ord. Spreder
det ud overalt og til alle. Også til de
golde egne – de hårde og lukkede sind
og de kolde og forstenede hjerter.

Meget går derfor til spilde. Men ”noget
faldt i god jord” – hvor det vokser og
virker, altså gløder og bli’r til
glæde – i 30-, 60- og 100fold. Meget mere end
nogen nogensinde
havde forestillet sig.
Nok er ordet
om Guds rige
hemmelighedsfuldt – d.v.s det
er som et Rystet
spejl, som Søren
Ulrik Thomsen
kalder sin nye
digtsamling, der
udkommer i den
kommende uge.
Hemmelighedsfuldheden eller
rystelsen ligger
i, at vi i vores liv
aldrig kommer
til at opleve
tingene 1:1 –
der vil altid være
rystelser eller
forskydninger –
mellem manden
og kvinden,
mellem moren og
barnet og mellem
ordene som de
er sagt og ordene
som de bliver
hørt. For endnu
ser – og hører! –
vi som bekendt
”som i et spejl, i
en gåde...”.
Lyset tøver
og
kommer kun
gradvist til
stede i vores liv
– vi venter og
som bekendt er det kun ved at vente,
at vi kan hente. Det er hemmeligheden eller gådefuldheden, at vi ser og
hører både vores liv og Guds ord som
gennem revner og sprækker. Som også

Leonard Cohen synger:
There is a crack in every thing –
that’s how the light ´gets in. Der
er en revne I al ting – det er sådan
lyset kommer ind. Det er også det
vi kalder syndernes forladelse – at
Guds ord smyr sig om os som et lyst
kærlighedslagen, som dækker enhver
revne, sprække og sort hul i os.
At det er som gennem revner,
sprækker og huller, at lyset og
ordet kommer til os, betyder ikke nødvendigvis,
at tingene er indviklede,
så langt fra. Guds ord er i sin
bund og grund lige så enkelt
og effektfuldt som et kærtegn. Et
kærligt ord hvisket i øret – til gløde
og glæde. Som et korn, der lagt i
jorden spirer frem, vokser, grønnes og bærer frugt.
Sådan lader Gud høre fra sig (S.K.) i
vores liv. Gud fortæller en historie, som
er andet og mere end ord. For Ordet,
Guds mægtige og skabende Ord blev
og bliver kød og tager bolig iblandt os.
Og vi har lod og del i den historie. Det
er også vores historie, ja, det er vores
liv. For vores liv og historie er skrevet
ind i Guds store fortælling. Vi er ret
forstået blevet ét med den guddommelige fortælling, som trods synd og

død ender evigt godt.
Intet skal eller kan tilføjes – for Gud
ved det hele og har sagt det
hele. Derfor behøver vi ikke
på nogen som helst måde
at skabe os – det vil
simpelthen forekomme
skab-agtigt! For Gud
har fortalt en historie
og hemmeligheden
om den historie er,
at det er din og min
historie der fortælles, når Gud taler.
Så nu er det så op
til os at fortælle den
historie videre – når
vi kærtegner den
vi elsker på kinden,
når vi stryger det
lille barn på panden
og når vi sidder ved
den døende og holder fast i den endnu
varme arm. I de øjeblikke fortæller vi
videre på og er ord
og kærtegn i Guds
store fortælling. Da
tør vi genfortælle,
nyfortælle, digte,
drømme og fantasere og lade Guds
gode ord og kærtegn
gentage sig i vores
eget og hinandens liv.
Da lader vi den bedst
tænkelige grundfortælling tale videre i
dit og mit liv og da
er det ikke alene mit
barn som siger: Ih,
nu
kan jeg endelig tale
til dig, mor! – det samme siger og
glæder vores himmelske far sig også
over: Ih, nu kan jeg endelig tale til dig,
mit barn! ...
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MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL
Døbte
Anna og Frida Hjorth Højrup Hansen, 21. august
Døtre af Ditte Hjorth Hansen og John Højrup Hansen,
København
Gustav Breddam Schmidt, 5. september
Søn af Lærke Breddam Overgard og Stefan Elsborg
Karstensen Schmidt, Gedved

August Vad Holm, 17. oktober
Søn af Pia Vad Jensen og Jakob Holm, Lintrup
Valdemar Alexander Hansen Holm, 28. november
Søn af Camilla Marie Hansen Holm, Rødding
Dagmar Kjeld Finnerup, 20. februar
Datter af Anne og Anders Kjeld Finnerup, Rødding

Døde
Mariane Cecilie Ludvigsen,
begravet den 16. oktober

Dagny Lildholdt Rytz,
begravet den 31. januar

Peder Malskær,
bisat den 3. november

Valborg Marie Skøtt,
begravet den 3. februar

Laust Kristian Torp,
begravet den 10. januar

Hans Kjems Simonsen,
begravet den 4. marts med højtidelighed i Frimenighedskirken og jordfæstelse på Hygum Kirkegård
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Nye medlemmer
Bjørn Malskær, Hellerup
Louise Krämer Boysen, Brændstrup
Camilla Marie Hansen Holm, Rødding, med sønnen
Valdemar (0)
Mads Mosegaard, Rødding
Anne og Anders Kjeld Finnerup, Rødding, med børnene
Marius (3) og Dagmar (0)
Lykke Nielsen, Jels, med børnene Stefanie (13) og Line
(6)
Vibeke Møller og Ove Skriver Møller, Rødding

Charlotte Harbjerg Thomsen og Nis Erik Haaland Thomsen, Jels, med børnene Anna (14) og Jakob (13) og Mads
(20), Århus
Anette Lindberg Madsen, Jels, med børnene Emma (13),
Mads (10), Ida (8) og Anders (5)
Laila og Nikolaj Hygebjerg, Rødding, med børnene
Frederik (9) og Viktor (4)
Anne og Ove Stendal, Langetved
Annemarie Holm, Øster Lindet

Velsignede
Ditte Hjorth Hansen og John Højrup Hansen,
København
21.august

Diamantbryllup
Kirstine og Tage Sørensen, Fole
2. november
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GUDSTJENESTER M.V. I R
Marts

April

Maj

Søndag den 13. marts kl. 14
Gudstjeneste med efterfølgende
generalforsamling i Frimenigheden,
se omtale

Søndag den 3. april kl. 10
Sognepræst René Høeg, Øster
Lindet, prædiker

Onsdag den 4. maj kl. 19
4.maj-gudstjeneste – efterfølgende
foredrag på Rødding Højskole ved
Hans Jørgen Bonnichsen, se omtale

Torsdag den 17. marts kl. 14.30
Torsdagsmøde i konfirmandstuen
Venner, ser på Danmarks kort... sang
og fortælling ved frimenighedspræst
Henrik Jensen, Ågård. Der indledes
med kaffebord.
Søndag den 20. marts kl. 10
Søndag den 27. marts kl. 19
Aftengudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde, hvor psykolog
Marie Aagaard Larsen, Gram, taler
om tillid, se omtale

Tirsdag den 5. april kl. 19.30
På Askov Højskole: Kaj Munk –
mennesket og idealisten, opført af
skuespilleren Caspar Koch, se omtale
Søndag den 10. april kl. 11
Nils Holgersen flyver igen v. Torben
Wahlstrøm, se omtale
Palmesøndag den 17. april
Gudstjeneste kl. 10 – efterfølgende
møde for konfirmander og forældre,
se omtale
Skærtorsdag, den 21. april kl. 10
Konfirmationsgudstjeneste, se
omtale
Langfredag, den 22. april kl. 10
Liturgisk gudstjeneste, hvor korsangere medvirker
Påskedag, den 24 april kl. 10
2. Påskedag
Ingen gudstjeneste
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Søndag den 8. maj kl. 10
Gudstjeneste med barnedåb
Onsdag den 11. maj kl. 19.30
Egnskorets forårskoncert på
højskolen
Søndag den 15. maj kl. 10
Henrik Jensen, Ågård Frimenighed,
prædiker
Mandag den 16. - fredag den 20. maj
Menighedsrejse til Sverige, se
omtale
Bededag, den 20. maj
Ingen gudstjeneste
Søndag den 22. maj kl. 10
Lørdag-søndag den 28.-29. maj
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, se
omtale. Derfor ingen gudstjeneste i
Frimenighedskirken denne søndag

RØDDING FRIMENIGHED
Juni

Juli

August

Kristi himmelfartsdag den 2.
juni kl. 10

Søndag den 3. juli kl. 10
Niels T. Christensen, Brørup, prædiker

Grundlovsdag den 5. juni
Tidspunkt annonceres: Byfestgudstjeneste på festpladsen ved
højskolen

Søndag den 10. juli kl. 10
Ingen gudstjeneste

Torsdag den 4. august kl. 22
Koncert med musiklærere fra hele
landet, som holder deres årlige
kursus på Rødding Højskole

Pinsedag den 12. juni kl. 10
2. Pinsedag den 13. juni
Ingen gudstjeneste
Onsdag den 15. juni
Sommerudflugt til Fredericia i
samarbejde med Rødding Sogn, se
omtale
Søndag den 19. juni
Ingen gudstjeneste

Torsdag den 14. juli kl. 19.30
Musikgudstjeneste, hvor gruppen
Zenobia medvirker
Se www.zenobia.dk
Søndag den 17. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 24. juli kl. 10
Niels T. Christensen, Brørup, prædiker

Søndag den 7. august kl. 10
Søndag den 14. august kl. 10
Søndag den 21. august kl. 10
Niels T. Christensen, Brørup, prædiker
Søndag den 28. august kl. 19
Aftengudstjeneste

Søndag den 31. juli kl. 10

Onsdag den 22. juni kl. 19.30
Tro, håb og kærlighed-hverdagsgudstjeneste. Ulla Morre Bidstrup,
lektor på Pastoralseminariet i Århus,
prædiker, se omtale
Søndag den 26. juni kl. 10.30
Havegudstjeneste med konfirmandindskrivning, se omtale
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Afsender: Rødding Frimenighed • Kirkebakken 2 • 6630 Rødding

Nu, nu, nu...
Nu tør vi endelig tro, at foråret er lige om hjørnet og snart kan vi synge:
nu kom vor pinse-liljetid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst. (DDS 290)
Og vi glæder os til det hele – foråret, konfirmation, påsken, pinsen og sommeren...

