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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.

Græskarværksted
For konfirmander og deres familier – og andre børnefamilier er der den sidste søndag i efterårsferien, søndag den 23.
oktober kl. 16 græskarværksted i præstegårdahaven – et efterhånden traditionsrigt arrangement, som mange hygger sig med. Kl. 17 er der en enkel lysgudstjeneste i Frimenighedskirken og kl. ca. 18 serveres der suppe i konfirmandstuen – gratis for børn og med beskeden betaling for voksne. Alle er velkomne!

Alle helgens-gudstjeneste
- et rum til sorg og en tid til at mindes
Der er i frimenigheden, og i mange andre kirker, tradition
for i forbindelse med alle helgens-gudstjenesten at
nævne navnene på de i menigheden, som er døde i årets
løb. Det vil vi også gøre i år.
Alle helgens-gudstjenesten finder sted alle helgens søndag, den 6. november kl. 17 i Frimenighedskirken.

Efter gudstjenesten serveres der kl. 18 suppe og
derefter kaffe i konfirmandstuen (40,- kr. for suppe,
vin og kaffe. Gratis for børn). Vi slutter samværet kl. ca.
19.30 med at synge Grundtvigs efterårssang Skyerne
gråne. Den handler om fald og tab og mørke, men har
alligevel omkvædet Og dog bære blus vi med glæde! Den
handler om lys i mørke og om tro på trods.
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Konfirmationsforløbet er indledt med 14 konfirmander – syv piger og syv
drenge fra Rødding Skole og Rødding Friskole. Vi mødes hver fredag morgen i
konfirmandstuen og var allerede i september på weekend tur til Rømø, Sild og
Ribe med konfirmander og præster fra de frie menigheder i Bovlund og Aagaard. Vi forbereder os og glæder os til konfirmationsdagen, Skærtorsdag, den
5. april.

DEN NyE KIRKE
SEMINaR lØRDaG DEN 5. NOvEMbER På RØDDING HØjSKOlE

DEN NYE KIRKE er ikke en NY KRISTENDOM. Men den
gamle, evigt gyldige kristendom stiller nye krav til
formidling og struktur, når folket er blevet ”kirke-fremmed”, og samfundet i globaliseringens og teknologiens
tidsalder er opslugt af økonomi og magtpolitik og har
”mistet sansen for åndsliv og menneskeligt fællesskab”.
Netop de tanker vil vi på seminaret på Rødding Højskole
gerne belyse og nuancere og hele tiden lade det ske
i et udfordrende møde mellem DEN NYE KIRKE, som
alle venter på tager form og skikkelse, og DEN GAMLE
KRISTENDOM, som de fleste oplever og erfarer som en
sand og tidsløs kilde i deres liv. Seminaret er tilrettelagt
for præster, menighedsrødder og andet godtfolk fra det
grundtvigske kirke- og skolelandskab - og i øvrigt er alle
interesserede velkomne.
Dagens indledere, bl.a biskop Niels Henrik Arendt,
formand for Grundtvigsk Forum Torsten Johannesen og
provst Hasse N. Jørgensen har alle taget ordet – i skrift
og tale – om kirkens aktuelle udfordringer og dagens
tema forventes at blive yderligere aktualiseret med det
seneste udspil fra Kirkeretselskabet om Folkekirkens
forfatningsmæssige spørgsmål, altså forholdet mellem
stat og kirke.

Praktiske oplysninger:
Tid:
Lørdag den 5. november kl. 9.30-15
Sted:
Rødding Højskole og med Ved dagens begyn
delse…indledning i Frimenighedskirken
Pris:
200,- kr. for voksne og 100,- kr. for børn –
incl. program, fortæring og drikkevarer
Tilmelding: Senest torsdag den 29. oktober 2011 til
Ladelund Efterskole:
postkassen@ladelundeftsrskole.dk

På dagen vil der være et parallelt børneprogram, så en
hel familie eller flere generationer har mulighed for at
deltage sammen. Se det samlede program på www.
roeddingfrimenighed.dk eller ta’ en folder i våbenhuset.

Dagen er arrangeret af Grundtvigskforum – Kongeåen,
der er en kontaktgruppe bestående af 15 mennesker
fra skoler og menigheder på begge sider af Kongeåen.
Gruppens formål og interesse er at øge kendskabet til
præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S. Grundtvigs refleksioner over menneskets længsel og søgen og
over det enkelte menneske som ”en mageløs, underfuld
skabning af støv og ånd”.
Vi ser et fortsat behov for at fastholde ”den hele Grundtvig” – han tænkte universelt, og han brugte sjældent
ordet fundament men derimod ofte kilde, der stadig
frembringer noget nyt. Det gælder bl.a Grundtvigs tanker
om dannelse og uddannelse, som vi den dag i dag driver
skole på.
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DE NI læSNINGER

9

Fjerde søndag i advent, sidste søndag inden jul, den 18. december kl. 16 har vi De Ni Læsninger i Frimenighedskirken, hvor Egnskoret medvirker.
De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om Guds frelsesplan fra skabelsen
til Jesu fødsel

Traditionen med De Ni Læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i King’s College Chapel i
Cambridge. I England holdes De Ni læsninger juleaften. I Danmark er det blevet en tradition at holde De Ni Læsninger i
ugerne op til jul. Vel mødt til en stemningsfuld optakt til julen med fællessang, læsning og kormedvirken under ledelse
af organist Annemarie Holm og med Mette Geil som liturg.

11.11. Kl. 11
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Årsdagen for våbenhvilen efter 1. Verdenskrig højtideligholdes hvert år i Rødding ved mindestenen på kirkegården på
Sdr. Tingvej. På Frimenighedens egen kirkegård har vi også Hansen Jacobsen-stenen over de i alt 16 unge mænd fra
frimenigheden som faldt under 1. Verdenskrig. Blandt navnene på denne sten er drengene Alfred og Holger Lycke, som
var præstesønner i menigheden. I år fortæller Mette Geil fredag den 11. 11. kl. 11 på kirkegården på Sdr. Tingvej om
Alfred og Holgers skæbne med udgangspunkt i deres mors dagbog – Katrine Lycke, som var præstekone i frimenigheden i årene fra 1889 til 1922.

læSEKREDS På KIRKEbaKKEN

Læsekredsen dette efterår læser primært nyere norsk litteratur, og man kan stadig nå at være med de to gange, der er
tilbage. Vi mødes i konfirmandstuen på Kirkebakken 2.
Onsdag den 2. november kl. 16.00 - ca. 17.45: Knut Hamsuns Under høststjernen (1906)
tirsdag den 22. november kl. 16.00: Karl Ove Knausgårds Min kamp 3 (2011) – efterfulgt af fællesspisning
Bøger ligger til afhentning på Kirkebakken og læsekredsen ledes af Georg Bendix og Mette Geil.
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lIvSGlæDENS NØDvENDIGHED
Kathrine Lilleør gæster Rødding mandag den 31. oktober kl. 19.30,
hvor hun under overskriften Lærkesangen på et strå holder et collageforedrag om livsglædens nødvendighed, kærligheden, synden - og en
hørblomst.
Foredragsaftenen holdes på Rødding Højskole og er arrangeret i et samarbejde med højskolen, sognet og Kræftens Bekæmpelse. Entré: 100,- kr.
Kathrine Lilleør er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse kirker på Sjælland, hun er ph.d. på en afhandling om H. C. Andersen og tidligere medlem
af Etisk Råd. Hun er kendt fra diverse medier og har senest vundet en stor
læserskare med Kvinde, hvorfor græder du, der er solgt i mere end 40.000
eksemplarer.

GuDStjENEStE OG FOREDRaG MED lISbEtH FIltENbORG
Søndag den 30. oktober forestår lisbeth Filtenborg aftengudstjenesten i Frimenighedskirken og holder efterfølgende foredraget På hat med H.C., thøger og benny på højskolen, hvor vi blot betaler for kaffen denne aften.
H. C. Andersen (1805 – 1875), Thøger Larsen (1875 – 1928) og Benny Andersen (1929 - ). Tre perler på en snor. Som
det ses af årstallene, afløser den ene den anden.
Foredraget er en munter rejse med tre hatte:
- den høje sorte hat, der repræsenterer H.C. A
- en gamle ternede kasket, der repræsenterer Thøger Larsen
- en blød, grå filthat for Benny Andersen
Fortælling om de tre digtere og oplæsning af deres værker (digte), bundet tematisk sammen omkring kærligheden, leg
med sproget og hverdagshændelser.
Lisbeth Filtenborg er cand. theol. fra Århus Universitet. Fra 1. juli 2009 studenter- og sognepræst ved Gjellerup Kirke
ved Herning. Født på Nørrebro i København, opvorkset i Canada. Blev student fra Kolding Gymnasium i 1981.Har
arbejdet som højskolelærer på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum fra 1999 til 2009, hvor hun underviste i bl.a litteratur,
kunst og religion.

KuNSt I KONFIRMaNDStuEN
Den næste udstiller i konfirmandstuen er Mary Lou Nørgaard, født i 1936 og med rødder i USA. Mary Lou kom som ung
til Danmark, hvor hun siden har været bosat på Rødding-egnen og arbejdet med maleri. Hun har en lang række udstillinger bag sig, ligesom hun har rejst og søgt inspiration i både USA og Europa.
Vi ser frem til entréen af de store og farverige værker i konfirmandstuen, hvor der holdes fernisering søndag den 13.
november efter gudstjenesten kl. 10. Alle er velkomne!
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julEKONCERt

tORSDaG D. 8. DECEMbER Kl. 19.30
Vi kan glæde os til at få besøg af et af de bedste
drengekor i Danmark. Det er stiftet i 1949 og har siden
1984 været ledet af Mads Bille, også kaldet sangens Ulrik
Wilbek.
Herning Kirkes Drengekor består af omkring 45 drenge
og unge mænd, der stort set alle har været med i koret,
siden de blev optaget i korets forskole i 8-9 års alderen.
Drengekoret synger til gudstjenester i Herning Kirke.
Derudover har det en omfattende koncertvirksomhed
og har i de senere år været på turné i Europa og USA. Det
har bl.a. optrådt i Sct. Paul’s Cathedral i London, i Notre
Dame i Paris og herhjemme på Louisianna og i alle vore
domkirker – og nu så også i Rødding Frimenighedskirke!
For mange af de unge mennesker bliver årene i Herning
Kirkes Drengekor og Den Jyske Sangskole, hvor koret er
blevet undervist siden 1999, indledningen til en professionel karriere. Og mens de er i koret, optræder de også
som korister i Den Jyske Operas drengeroller.
Herning Kirkes Drengekor har indspillet en række cd’er,
lavet flere udsendelser til DR og TV2 og er blevet transmitteret i dansk radio. Om koret er der lavet dokumentarfilmen En stemme for livet, som gennem to år blev
den tredje mest sete dokumentarfilm i danske biografer.
Forud for Rødding-besøget af Herning Kirkes Drenekor
vises dokumentarfilmen, der har almindelig spillefilms
længde, i Rødding Bio:
Onsdag den 30. november kl. 19 og torsdag den 1.
december kl. 16
billetter købes i Rødding bio – eller ved indgangen til koncerten i Frimenighedskirken:
Pris for biograf og koncert 130,- kr., pris for kun
biograf 50,- kr.og pris for kun koncert 120,- kr.
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Julekoncerten sker i et samarbejde med Foreningen
Norden, lokalafdeling Haderslev / Frøs Herred.
Evt. kontakt vedr. arrangementet til Margit Rindom eller
Ann Møller Gram.

							med Herning
						
Kirkes
						
Drenge
						kor
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at ElSKE, tHI DERI ER lIvEt…
uddrag af Mette Geil’s prædiken til 11. s.e. trinitatis, søndag den 19. august 2007
At elske, thi deri er livet... (DDS 728) det er gaven og opgaven i de skabe vi lever vores liv – ægteskabet, familieskabet, moder- og faderskabet, broder- og søsterskabet,
venskabet og også menighedens fællesskab. Det bli’r alt
sammen levende, når vi tør åbne dørene til de skabe,
lade mødet finde sted, se Gud, den anden og os selv i
øjnene og frimodigt sige og synge: Du gav... og Du tog...
Du gav... og Du tog... - dermed bli’r Jeg kaldt frem til et
møde, i en relation, til liv og kærlighed. Men ofte er vi
menneskers udgangspunkt, hvad jeg gi’r dig eller for den
sags skyld, hvad jeg selv ta’r – fra livets store ta’ selv bord,
som vi indimellem opfatter det – og som vi også synger i
en af vore høstsange: ...jeg ta’r, hvad mine såler bærer... –
og ofte mere til...(Det lysner over agres felt, HS 336).
Hvad jeg ta’r er en helt anden historie end hvad du gi’r.
Der er relationen til forskel og som sådan livet og kærligheden. For hverken livet eller kærligheden er frugter,
som jeg uden videre selv kan plukke. Det er noget som
indimellem ubemærket og til andre tider med ord og
krop, saft og kraft lægges i din og min hånd – og altid
af en anden. Og derfor begynder vore skønneste sange
og salmer og vore varmeste kærlighedserklæringer også
altid med et Du... Fordi vi oplever, at i de mest afgørende
livsrelationer kaldes Jeg frem af Du – Jeg bliver til i kraft
af Du eller Jeg kommer frem i en kønnere, skønnere
og bedre udgave af mig selv i kraft af Du. Derfor er det
heller ikke et rov Søs Fenger synger om: Du tog mit hjerte
med... Det er en gave – eller en fremkaldelse. Som film
fra fotoapparater i gamle dage blev fremkaldt med
bestemte kemikalier, så bli’r jeg fremkaldt i mødet med
Gud, den anden og mig selv. Se det er kærlighed… Det er
at komme ud af skabet, ud i mødet, ind i relationen til liv
og kærlighed.
Dietrich Bonhoeffer, den tyske teolog og præst , der sad
fængslet i nazitidens tyskland og som tragisk blev henrettet kort før krigens slutning – han skrev fra fængslet
digtet Hvem er jeg?
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Hvem er jeg? De siger ofte til mig, jeg træder ud af min celle
rolig, munter og stærk som en herremand ud af sit slot...
Hvem er jeg? Er jeg virkelig det, de andre siger om mig?
Eller er jeg kun det, som jeg ved om mig selv? Urolig,
længselsfuld, syg, som en fugl i bur…
Hvem er jeg? Den ene eller den anden? Er jeg da én i dag og
en anden i morgen? Er jeg begge to på samme tid?
Hvem er jeg? Ensomhedens spørgsmål holder mig for nar.
Hvem jeg end er, du kender mig, o Gud, jeg er din!
Bonhoeffer oplever sig selv som en dobbeltgænger – på
én gang fanget og fri, stærk og afmægtig, fattet og
urolig.
På samme måde med de to karakterer, eller karikaturer i
Lukas’s lignelse. Farisæeren og tolderen står ikke nødvendigvis som to manequiner i et vindue, men snarere som
én – med snart den ene bluse inderst og snart den anden
bluse inderst. Snart tolderen nærmest huden og snart
farisæeren – i ét og samme menneske. Du og jeg.
Og hvad der står klarest i både digt og lignelse, er at den
ene – uanset om det er tolderen eller farisæeren, den
fangne eller frie – at det ene menneske aldrig står alene.
Både tolderen og farisæeren, den frie og den fangne
bliver mødt af den anden: Hvem jeg end er, du kender
mig, o Gud, jeg er din. Der er netop ikke kun Jeg – der er
heldigvis – og Gud ske tak og lov for det – også et Du.
Der er et møde mellem Du og Jeg. Det er i det møde og
i kraft af dig, at jeg bliver til. Som Jan Lindhardt måske
overraskende har kaldt en del af sine erindringer: Biperson i mit eget liv. Som biperson i mit eget liv bliver jeg til
i mødet med dig – det møde som bæres af kærlighed og
som skaber frihed.
…Når Bonhoeffer råber: Gud, jeg er din!, så henvender
han sig til den ene og sande Gud, som har givet sig
til kende i et menneske, Jesus Kristus - ham, der var
menneske på den måde, at han gav sig selv hen for mennesker – altid i møde, relation, i live og fuld af kærlighed,
ja kærligheden selv. Netop i Jesu væren til for andre
finder Bonhoeffer et udtryk for sand menneskelighed og
dermed også en identitet, der gælder for ham selv.

Jeg er din betyder med andre ord: Jeg tilhører den Gud,
som siger, vi er til for hinanden. Mit medmenneske er til
for mig, samtidig med at jeg er til for ham og hende. Det
betyder, ifølge Bonhoeffer, ikke en farisæisk og helteagtig anstrengelse for at ”ligne Jesus” men ”at Kristus af
sig selv virker sådan på os, at han præger vores skikkelse
efter sin egen”. Fra Kristus, Guds ord, lyder der til os et:
”Du kan!”, et ”Du kan!” som kan påvirke og rejse mod til
at være tro og hver på sit sted og sin måde gøre det nødvendige. Heri måske en forklaring på at Bonhoeffer, trods
indre splid i fængslet, dog bevarer mod og initiativ. Og
en påmindelse eller en opmuntring til enhver af os, som
indimellem også oplever indespærringens spændetrøje.
Også til os lyder der et ”Du kan” – måske ikke alt det vi
gerne ville, men nok til at se vores Gud, den anden og os
selv i øjnene – og det er i al dets enkelhed og besværlighed livets på én gang gave og opgave.
…Det der er vores ærinde i det her søndags fællesskab
er derfor at takke Gud, der af uforklarlige grunde sætter
vores menneskeliv så højt, at han gik fra at være Gud til
at være menneske og gav os del i alt sit: Gudsriget, sig

selv, sin kærlighed, sit håb og sin tro. Det er at leve under
nådens overskrift.
At Gud har sat nåden som overskrift over vores liv, det
sætter os fri, helt fri, fra at være dommere over hinanden
til at være medarbejdere på hinandens glæde.
Om Guds nåde ved vi, at den råder mennesker ikke over
– fromhed bliver ikke automatisk belønnet og gudløshed
straffet, eller som det hedder i Mosebøgerne: Jeg viser
nåde, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg
vil. Det er alene Guds sag – og bedst sådan.
… I og med den frigørende kærlighed er vi som fri
menighed frie i en langt dybere og sandere forstand
end blot fri for kirkeministeriel regelsstyring. Vi er som
mennesker og menighed i og med Gud og hans elskede
søn sat frie til at arbejde med på hinandens glæde. Den
sandhed og virkelighed får vi hér i menighedens midte
lov både at bade os i, smage på og omkvædet i det ord
og liv, hvor Du og Jeg er sat sammen, det er: Du tog..., Du
gav... og At elske, thi deri er livet. Amen.
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Anne

Linnet
Arne Larsen

I forbindelse med høstgudstjenesten den 2.
oktober blev Arne Larsens afgang som
frimenighedens flittige formand
markeret i konfirmandstuen med
champagne, STOR TAK og gaver.
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Frimenighedskirken var fyldt til og med sidste
plads, da Bennetgaard den 24. september holdt
en smuk støttekoncert med Anne Linnet.
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tORSDaGS
MØDER

I efterårssæsonen har vi tre torsdagsmøder
foran os. Alle møder foregår i konfirmandstuen
på torsdage kl. 14.30. Der indledes med kaffebord, og for deltagelse betales der 25,- kr.
Alle er velkomne!

tORSDaG DEN 27. OKtObER
anne Marie Olsen, leder på Hospice Sønderjylland i Haderslev, fortæller med udgangspunkt i hospicetanken om Hverdag på
hospice.

tORSDaG DEN 10. NOvEMbER
Wolfgang Dibbern, tidligere forstander på
Højer Ungdomsskole, fortæller fra Sydslesvig
om en dansk opvækst med tysk i kulissen. De
seneste årtiers fredelige udvikling omkring
landegrænsen har medført, at den sydslesvigske landsdel er blevet ”et ligegyldigt
grænseland”.

tORSDaG DEN 1. DECEMbER
Adventsmøde med Steffen bendix Pedersen,
forstander på Ladelund Efterskole. Overskriften
for denne eftermiddag med sang og fortælling er: Det er svært at være sur, når man
synger – også adventssange.

REjSE tIl uGaNDa
SEPtEMbER 2012
Kom tæt på et spændende land i Afrika på 12 dages rejse
med Bent Nicolajsen som rejseleder. Inkluderet i rejsen
er fire dages forberedelseskursus på Rødding Højskole
med førende eksperter på forhold i Afrika og Uganda.
På rejsen til Uganda oplever vi landsbyliv og gæstfrihed
ude mellem bananplanterne. Vi møder ukuelige mennesker i familier, foreninger og firmaer. Vi ser storslået
natur og fascinerende dyreliv. Vi fornemmer landets
dramatiske historie og spændende kulturer, og vi ser ind i
fremtidens Uganda.
På Rødding Højskole møder vi bl.a. udviklingsminister
Christian Friis Bach, seniorkonsulent Christian BalslevOlsen samt professor og tidligere formand for Danidas
styrelse Holger Bernt Hansen.
Fra primo november fås endelig pris og program hos Bent
Nicolajsen – 51 35 99 93 og på www.unitasrejser.dk.
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lyS I MØRKEt
Kurset Lys i mørket finder sted den 19. - 25. februar 2012 på
Rødding Højskole, hvortil der for hjemmeboende medlemmer
af Rødding Frimenighed er en særpris.
Februar er en mørk måned, men dagene bliver længere og
lysere. I februar fejrer
vi Kyndelmisse og
Valentins dag som tegn
på lyset i menigheden
og lyset imellem mennesker. Det lyser og
luner i en mørk tid. Vi
trænger netop efter
en mørk vinter til at
komme sammen i et
fællesskab, som igen
giver os tegn på liv
og lys og lyst.
”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,” fortæller højskolens forstander Mads Rykind-Eriksen.
Han vil selv i et foredrag med titlen Er lyset for de lærde blot …?
udfolde Grundtvigs livs- og folkeoplysningstanker, som netop
handler om at få mennesker op i lyset.
Vinklerne og emnerne i lysets skær vil være mangfoldige
gennem ugen: Se, nu stiger solen … - om lyset som motiv hos
Jakob Knudsen, … sandheden lyse af liv – et kik ind i Holger
Lissners salmeværksted. Løber vi i mørke, når vi løber efter
lykken? Lys eller ej – om byens lys i København og Paris, når
mørket falder på og endelig: De siger, der er lys på den anden
side … – om Steffen Brandts og TV2’s rockpoesi.
På kurset vil der være en heldagsudflugt ind i Danmarks
største nationalpark ved Vadehavet - i det flade sønderjyske
marsklandskab med det særlige lys. Hér møder vi sang- og
salmedigteren Jens Rosendal, der er den nulevende salmedigter med flest salmer og sange i Højskolesangbogen; og den
internationale lysdesigner Jesper Kongshaug møder os i Møgeltønder, hvor vi får lov at besøge den nyrenoverede Slotsfeltlade
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ved Schackenborg Slot.
Foredragsprogrammet varieres med en fortælleaften med
Lisbeth Filtenborg, der fortæller om øjeblikkets tyngde.
Kristendommen har altid betonet øjeblikket. Jesu lignelser
og Jesu møde med mennesker er båret øjeblikke af evighed,
som når vores tid og sted. Det bliver en aften med tanker til
eftertanke om evighed og flygtighed. Programmet byder også
på en eftermiddagsforestilling i Rødding Bio, hvor den japanske
film Departures (2009), der er en film om den værdige død, vil
være på lærredet.
Der vil endvidere være en gudstjeneste i
Rødding Frimenighedskirke, hvor
også trioen Zenobia medvirker. I kirken handler

det om livets, lysets og kærlighedens kilde, der om sig selv siger: Jeg er verdens lys. Gudstjenesten forestås af Mette Geil, der en af aftenerne også har en
sangaften under overskriften De syv lys, stjerner og menigheder
– fra Johannes Åbenbaringen til Kristenhedens Syvstjerne.
Medvirkende på kurset er i øvrigt domprovst Henrik
Wigh-Poulsen, stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl,
salmedigter Holger Lissner, journalist og forfatter Peter Olesen,
sognepræst Mikkel Wold og leder ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense Jesper H. Larsen. Hans Kjeldsen,
lektor på Aarhus Universitet, holder foredraget Lysvæld bag
ved lysvæld i himlen ind – om lyset set med astronomens øjne.
Han og alle andre medvirkende er erfarne foredragsholdere
og stærke personligheder, som med hver deres vinkel vil kaste
fornyet lys og lyst over livet. Sådan forventes lysdepoterne at
blive fyldt op, når Rødding Højskole i en mørk tid slår dørene op
til februar-kurset Lys i mørket. For hjemmeboende medlemmer
af Rødding Frimenighed er der en særpris for deltagelse i kurset
– tilmelding til Rødding Højskole.

Kirke, kunst
– og kaffe!
Kirke, kunst og kaffe er overskriften for et samarbejde mellem tre menigheder om at besøge
hinandens kirker og lære dem og hinanden at
kende. Der vil være en præsentation af de enkelte kirkerum og deres udsmykning og desuden
fælles salmesang. Afslutningsvis er der hver
gang kaffebord. Turen forløber således:
Askov kirke onsdag d. 26. oktober
Folding kirke tirsdag d.1. november og
Rødding Frimenighedskirke tirsdag d. 8.
november - hver gang kl. 19.30.
Alle er velkomne og aftal gerne samkørsel.

Så syng da…
Sangglade både voksen- og barnestemmer
har vi brug for, når et lille kor medvirker
og ekstra festliggør gudstjenesten, og når
børnene f.eks går Lucia-optog.
Til alle helgengudstjenesten den 6.
november kl. 17 vil koret som motet efter
prædiken synge ”Lyksalig, lyksalig” i en
firstemmig sats på en meget smuk melodi af
Niels la Cour.
Og med børnene er Esther og Annemarie
også klar til at genoptage sangeftermiddagene for skolebørn.
Formentligt begynder vi med at holde prøve
et par gange om måneden. Vi har bl.a.
Ingemanns børnesalmer i tankerne, fortæller
Annemarie, som meget gerne hører fra både
børn, forældre og voksensangere om de to
sangtilbud.
Organist Annemarie Holm, tlf. 36 77 07 32.
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MENNESKER OG MENIGHED
Døbte
Mathias Roos Knudsen, 8. maj
Søn af Alice Roos Rasmussen og Tommy Knudsen, Rødding

aleksander Rozhenko Krog, 12. juni
Søn af Oksana Rozhenko Krog og Niels Ole Gammelgaard
Krog, Dover

Frey viggo Mauritsen, 22. maj
Søn af Susanne Pia Mauritsen og Hans Herman Nielsen,
Føvling

alma bossen Davidsen, 7. august
Datter af Stine Bossen Nielsen og Mikael Rahbek Davidsen, Vejle

Cathrine agerlund Ravn, 22. maj
Datter af Mette Agerlund Pedersen og Christian Ravn,
Sdr. Hygum

Signe Fredslund Schmidt, 14. august
Datter af Anne Marie Fredslund Schmidt og Jesper
Ebbesen Fredslund Schmidt, Herning

Døde
Dorthea Pedersen
bisat den 10. marts

Holger berg Hundsholdt
begravet den 8. juli

Ellen Rytz Gotved
bisat den 1. april

Chresten andersen
begravet den 28. juli

Margrethe termansen
begravet den 5. april

Ib jensen
begravet den 10. september

Karen Margrethe bjerregaard
bisat den 21. maj

aksel Hansen
begravet den 6. oktober

Ingeborg Refstrup
bisat den 1. juni

Erling Geil
begravet den 7. oktober

Karen vestergaard
begravet den 22. juni
anders Mølgaard villadsen
begravet den 1. juli
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Tak for tanker, deltagelse, gode ord og blomster i forbindelse med min fars sygdom, død og begravelse.
Det har gjort godt.
Mette Geil m. familie

KIRKESPEjl
viede
Heidi juhl jacobsen og Per jacobsen, Rødding
den 11. juni

tina Schmidt Førby og Kim Førby, Rødding
den 27. august

Marianne bahne adamsen og Henrik buchholdt
adamsen, København
den 30. juli

Karina Hansen og jesper Hansen, Sdr. Hygum
den 3. september

lærke breddam Overgaard og Stefan Elsborg
Karstensen Schmidt, Gedved
velsignet den 13. august

Guldbryllup
anne Marie og bonde Schmidt jensen, Rødding
den 12. maj

Nye medlemmer
Lene Petersen, Rødding
Johanne Margrethe Ipsen og Svend Aage Ipsen, Rødding
Henning Jakobsen, Københoved
Signe Tang Fokdal, Gauerslund
Jytte Andersen, Harreby
Lone Hagen Nielsen, Rødding, med sønnerne
Thor (17), Bjørn (14) og Rune (12)
Poul Priess Jensen, Jels, med sønnen
Jeppe (12)
Jeppe Nordestgård Christensen, Hindballe
Lene Holm Hansen, Jels, med sønnen
Sebastian (6)
Jesper Ebbesen Fredslund Schmidt, Herning
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Gudstjenester m.v. i R
Oktober
Søndag den 23. oktober kl. 16
Græskarværksted og kl. 17: Lysgudstjeneste, se omtale
Onsdag den 26. oktober kl.
19.30 Kirke, kunst – og kaffe, Askov
Kirke, se omtale
Torsdag den 27. oktober kl.
14.30 Torsdagsmøde med hospiceleder Anne Marie Olsen, se omtale
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November
Søndag den 30. oktober kl. 19
Aftengudstjeneste ved Lisbeth
Filtenborg - med efterfølgende
foredrag og kaffe på højskolen, se
omtale
Mandag den 31. oktober kl.
19.30 Foredragsaften med Kathrine
Lilleør, se omtale

Tirsdag den 1. november kl.
19.30 Kirke, kunst – og kaffe,
Folding Kirke, se omtale
Søndag den 6. november kl. 17
Allehelgensgudstjeneste, se omtale
Tirsdag den 8. november kl.
19.30 Kirke, kunst – og kaffe, Rødding Frimenighedskirke, se omtale
Torsdag den 10. november kl.
14.30 Torsdagsmøde med Wolfgang
Dibbern, Løgumkloster, se omtale

Rødding Frimenighed
December
Søndag den 13. november kl. 10
Gudstjeneste og efterfølgende
fernisering i konfirmandstuen, se
omtale

Torsdag den 1. december kl.
14.30 Torsdagsmøde/adventsmøde
med Steffen Bendix Pedersen, Ladelund Efterskole, se omtale

Søndag den 20. november kl. 10

Onsdag den 4. december kl. 10
Adventsgudstjeneste

Søndag den 27. november kl. 10
Adventsgudstjeneste

Søndag den 11. december
Ingen gudstjeneste
Søndag den 18. december kl. 16
De ni læsninger, se omtale

Torsdag den 8. december kl.
19.30 Julekoncert med Herning
Kirkes Drengekor, se omtale
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Afsender: Rødding Frimenighed • Kirkebakken 2 • 6630 Rødding

Nu haster skyerne forbi
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
(DDS 731)

