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GENERALFORSAMLING

Rødding Frimenighed afholder ordinær generalforsamling
i konfirmandstuen, Kirkebakken 2
Søndag, den 11. marts 2012 efter gudstjenesten kl. 14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af stemmetællere og protokolfører
Valg af dirigent
Beretning ved formand Gunnar Gram
Beretning ved præst Mette Geil
Regnskab til godkendelse og budget til orientering ved kasserer Lasse Bergholdt
Indkomne forslag
Valg af udvalgsmedlemmer
- på valg er:
- Jens-Peter Eskelund Knudsen (modtager ikke genvalg)
- Inger Storm Kristensen (modtager genvalg)
- Mille Hansen (modtager genvalg)
Valg af revisor
- på valg er Aksel Olesen
Valg af revisorsuppleant
- på valg er Hans A. Petersen
Eventuelt

Menighedsudvalget

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.

3

HVAD ER DET MIN MARIE – SOM PRÆST OG MENIGHED

KONFERENCE OM DET GRUNDTVIGSKE MENIGHEDSSYN.
LISELUND V. SLAGELSE, LØRDAG DEN 21. APRIL

Der er stor debat om folkekirkens fremtid, det afføder også interesse for de frie grundtvigske menigheder. Vi vil gerne
med denne konference samle alle, der føler sig hjemme i det grundtvigske for at sætte fokus på det grundtvigske
menighedssyn. Er der et bestemt syn på frihed og hvordan kommer det frihedssyn til udtryk, hvor sogn og menighed
er? Det skal naturligvis handle om forholdet mellem præst og menighed, men også om hvilken opfattelse vi har af
menigheden som sådan.
Målet er at samle præster og lægfolk fra både folkekirken og de frie menigheder til en konference, der gerne skulle se
ind i fremtiden for det grundtvigske kirke- og menighedsliv.
Arrangør: Grundtvigsk Forum og Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheder
Pris: 300 kr. for konferencen.
Tilmelding: Til Mette Geil, senest 1. april.
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INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORLØBET 2012-13

Konfirmandindskrivningen til næste års konfirmation finder sted i forbindelse med gudstjenesten den 1. juli kl. 10.
Efter gudstjenesten vil der under Filippa-æbletræet i præstegårdshaven være en sommerferieforfriskning. De kommende konfirmander bedes medbringe kopi af dåbsattest.
Konfirmationen i 2013 finder sted Skærtorsdag den 28. marts kl. 10 i Frimenighedskirken. Forberedelsen for
7.klasses-eleverne finder sted i konfirmandstuen på Kirkebakken 2, på fredage i de to første lektioner af skoledagen.
Vi indleder konfirmationsforberedelsen medio september.

KONFIRMATION
KONFIRMATIONEN FINDER TRADITIONEN TRO STED SKÆRTORSDAG,
SOM I ÅR ER DEN 5. APRIL.
13 konfirmander konfirmeres ved festgudstjenesten i Frimenighedskirken kl. 10:
Andreas Volder Holm, Dover
Anne Ditte Garder, Vimtrup
Bjørn Hagen Bundesen, Rødding
Cecilie Katrine Salling, Rødding
Emilie Holst Thygesen, Rødding
Jeppe Dybkjær Jensen, Jels
Jonas Ebbesen Garder, Brøstrup
Lærke Skjøth Nissen, Rødding
Mads Holst, Rødding
Mette Wollesen, Øster Lindet
Niels Nicolajsen Geil, Rødding
Signe Lundqvist Olesen, Sdr. Hygum
Søren Lassen Sørensen, Sdr. Hygum
Louise Holm Hansen, Jels, har også fulgt konfirmationsforberedelsen i Frimenigheden og konfirmeres sammen
med sine gamle klassekammerater, Bededag, den 4. maj, i Vamdrup Kirke.
Afsluttende møde for konfirmander og forældre
Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 1. april med
gudstjenesten kl. 10, og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen.
Vel mødt!
Kirke i børnehøjde!
Som noget nyt planlægger vi i det kommende skoleår, foreløbig som et forsøg, et forløb med ’Kirke i børnehøjde’ for
børn i 3. klasse med mini-forløb omkring høst, advent/jul og påske. Mere om Kirke i børnehøjde i det næste kirkeblad,
men glæd jer allerede!
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DET LILLE ÅRSMØDE
Det er i år Bovlund Frimenighed, som inviterer til det fælles lille årsmøde for de frie menigheder i
Aagaard, Skanderup, Rødding og Bovlund.
Søndag den 13. maj er der i Bovlund tilrettelagt følgende program for os:
Der indledes med gudstjeneste kl. 11 i Bovlund Frimenighedskirke, hvor Sten Kaalø prædiker, derefter går vi over i
forsamlingshuset lige ved siden af til middag,
og derpå foredrag ved Johannes Værge “Det betroede menneske” (også titlen på hans bog fra 2011),
derefter kaffe og kage og Midtlandskoret synger.
Prisen for det hele er 150,- kr. Tilmelding til Mette Geil, eller på liste i våbenhuset, gerne inden 1. maj. Sig gerne til for
ønske om samkørsel.

ÅRSMØDE I FORENINGEN AF
GRUNDTVIGSKE VALG- OG FRIMENIGHEDER
Det er i år Ågaard Frimenighed, der inviterer til det store fælles årsmøde for alle landets fri- og valgmenigheder.
Mødet holdes i weekenden den 9.-10. juni og vil udførligt være omtalt i Årsskriftet, som kan tages både i kirken og
konfirmandstuen.
Foruden generalforsamling og gudstjeneste er der bl.a:
Foredrag ved landsformand for DGI, Søren Møller:
”Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp”
I Frimenighedskirken vil der være både fyraftenssang og koncert med Den Danske Salmeduo. Akademileder ved
Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen holder oplæg, forud for debatcafé, ’Om glæden ved det
grumsede grundtvigske’.
Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i årsmødet. Tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset,
senest den 1. maj – også her kan fælles transport aftales.

LÆSEKREDS

Læsekredsen mødes omkring forårets tredje norske roman, dobbeltromanen af Hanne Ørstevik: Kærlighed / Så sandt
som jeg er virkelig. Bogen ligger til afhentning i kirken/konfirmandstuen. Vi mødes onsdag den 11. april kl. 16 og
der rundes af med suppespisning. Se også omtale af menighedsrejse til Norge på side 10-11.
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BYFEST OG GUDSTJENESTE
Søndag den 3. juni kl. 11: (Bemærk tidspunkt)
For tredje år i træk: Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden.
Friluftsgudstjeneste under bøgene ved Flors Hus. Egnskoret medvirker.
Efterfølgende kirkekaffe, også i det grønne.
			

Sang i det Grønne

			
			
			
			

Velkommen i den grønne lund,
hvor fuglene de sjunge!
det høres skal: den danske mund
til sang har og en tunge.

			
Hver fugl må synge med sit næb,
			
og livet, kan vi skønne,
			
var uden sang kun slid og slæb.
			
Velkommen i det grønne!
				(Grundtvig, 1843, HS 155)
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I foråret 2012 hænger Bent Nicolajsens billeder fra Uganda, Jylland og andre lande i konfirmandstuen
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4. MAJ-AFTEN, BEDEDAG
Kl. 19: Befrielsesgudstjeneste i Frimenighedskirken. Prædikant Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed
Kl. 20: Efterfølgende foredragsaften på højskolen: Dansk sydslesviger i tysk krigstjeneste. En skæbnefortælling v/Jens
A. Berg, Løgumkloster, der fra 1941-45 kæmpede tre gange på Østfronten, blev såret to gange og sad halvandet år i
russisk krigsfangenskab. Jens A. Berg har skrevet erindringsbogen ‘Fanget på Østfronten – tvunget i tysk uniform’.
Aftenen rundes af med aftenkaffe og -sang i spisesalen, og der tændes levende lys i højskolens vinduer.”

SOMMERUDFLUGT
Torsdag den 14. juni holdes den fælles sommerudflugt mellem Rødding Frimenighed og Rødding Sogn
Dagens program er under forberedelse og den geografiske pil peger på det sydvestlige hjørne af Sønderjylland, nu også
kaldet Danmarks største nationalpark omkring Vadehavet. I Ballummarsken møder vi salmedigteren Jens Rosendal og
har en sangtime med ham – med kig til Rømø og det flade marsklandskab. Efter kaffebord i Ballum Multihus kører vi
til Møgeltønder, Danmarks smukkeste landsby, hvor vi ser og får fortalt om Møgeltønder Kirke. De der kan og har lyst til
at gå gennem Slotsgaden på toppede brosten, gør det, og ellers kører busserne os til Schackenborg Slot og vi ser den
nyrenoverede Slotsfeltlade, også kaldt Prinsens Lade, fordi den hører ind under Schackenborg Slot. Middag på vejen
hjem, som vi plejer! Læs mere om program, afgangstidspunkt m.v i Ny Tirsdag og reserver meget gerne dagen nu:
Torsdag den 14. juni.
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MENIGHEDSRE
Rødding Frimenighed forbereder i år, 2012, en tur til Norge. I vinterens løb har medlemmer af menigheden og andre
interesserede læst norsk litteratur. Det har fået os til at sande, at alt kan ske hvor spændende digtere bor, de kan rejse
mere end bare huse af ord. At vågne i Norge, hvor som helst, at se himlen kold og blå og en stump måne ligge væltet
og fortumlet mens solen stiger og får de mange holme i fjorden til at rødme er inspiration nok til at ville tilbringe lang
tid i nabolandet. Vi har kun få dage hvor vi samler os om Osloområdet, dets natur, kunst og folkeliv.
20. august: Vi tager fra parkeringspladsen ved Frimenigheden kl. 7.30 og kører mod Göteborg, hvor første
overnatning finder sted på Nordens Folkelige Akademi
nær Varberg. Inden vi når dertil bliver der tid til en tur
i Göteborgs havneområde der er blevet omkalfatret
ligesom Københavns.
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21. august: Kører vi mod Frederiksstad, Skandinaviens
eneste helt bevarede fæstningsby, på vejen derfra
passerer vi oldtidsveje og et område med helleristninger
inden vi kommer til Oslo og finder vores hotel. Efter
indkvartering går vi en tur i området.

JSE TIL NORGE
22. august: Besøger vi Bygdöy med vikingemuseet,
Frammuseet og båden der betjente Fritjof Nansen og
jubilaren Roald Ammundsen. Også Kontikimuseeet vil vi
søge at nå. Eftermiddagen er helliget Edvard Munch både
hans museum og Nasionalgalleriet, der rummer såvel
national som international kunst af den øjenåbnende
slags. Omkring Museet ligger et fint kvarter med smukke
huse som vi vil se nærmere på. Om aftenen en tur på Karl
Johan.

23. august: Skal vi mod sydvest for at se stavkirken i
Heddal og kører hjem over Skien, Henrik Ibsens fødeby,
og Telemarkkanalen med 7 sluser fra 1892.
24. august: Tager vi et kig på Akershus, hvor dronning
Margrethe1.Valdemarsdatter voksede op og siden på
byens ældste kirke Gl. Aker og slutter af med at gå en tur
på Operaens tag. Derefter tager vi med en færge mod
fædrelandet.
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TRO, HÅB OG KÆRLIGHED I RØDDING

24.-30. JUNI

Igen i år afvikles kurset Tro, håb og kærlighed i et Rødding-samarbejde, sammen med Kristeligt Dagblad
og igen med Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil som fælles kursusledelse. Der er mulighed for deltagelse
i enkeltforedrag og for hjemmeboende medlemmer af Rødding Frimenighed er der, for hele kursusugen,
inkl. måltider, udflugter og foredrag, den særlige kursuspris på 2490,- kr. Denne pris gælder i øvrigt også
på kurset Hit med Grundtvig! - til fælles bedste, som afvikles i dagene 17.-23. juni. For programmet til Hit
med Grundtvig! henvises der til kursusfolder på højskolen og til frimenighedens og højskolens hjemmesider.
Kursusprogram:
Søndag den 24. juni
Kl. 15:00-16:30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16:30: Velkomst og rundvisning v/ Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.
Kl. 19:30-21:00 ”På troens spor” v/ Herbert Pundik.
Mandag den 25. juni
Kl. 9:30-12:00: ”Kan du din historie?”. Livsfortælling med tro, håb og kærlighed v/ Tine Lindhardt.
Kl. 14:00-16:30: ”Sorg – Den dybeste ære glæden kan få” v/ Lise Trap.
Kl. 19:30-21:00: Vi går i Rødding Bio og ser En familie – En drøm – Et livsværk (2010), instrueret af Pernille Fischer
Christensen og med Jesper Christensen i hovedrollen. v/ Mette Geil.
Tirsdag den 26. juni
Kl. 9: Heldagsudflugt til Odense, hvor vi besøger billedhugger og installationskunstner Jens Galschiøts store værksted
og galleri. Jens Galschiøt fortæller om sit aktuelle arbejde med et stort bronzeprojekt til en senere udstilling på kunstmuseet Heart i Herning om F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M-E.
I Odense møder vi også Massoud Fouroozandeh, der i Skt. Hans Kirke fortæller om sin egen livs- og trosrejse fra Teheran
til Odense, fra islam til kristendom, bl.a. med udgangspunkt i sin bog Den forbudte frelse (Kristeligt Dagblads Forlag,
2010). Turledere: Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.
Kl. 19:30-21:00: ”Som i et spejl i en gåde …”. Oplæsning og forfattermøde med Søren Ulrik Thomsen.
Onsdag den 27. juni
Kl. 9:30-12:00: ”Den passionerede kærlighed”. Om Sigrid Undsets liv og forfatterskab v/ Doris Ottesen.
Kl. 14:00-16:30: ”Kirken i Verden”. Kan det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed fastholdes i en fremtidig
kristendom? v/ Viggo Mortensen.
Kl. 19:30-21:00: ”… livsglædens ret på jorden”. Om mødet med de to færøske forfattere William Heinesen og JørgenFrantz Jacobsen v/ Else Lidegaard.
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Torsdag den 28. juni
Kl. 9:30-12:00: ”Lad os søge kærligheden i kærligheden og intet andet”. Billeder af parrets kærlighed
v/ Anders Fogh Jensen.
Kl. 14:00-16:30: ”Uden begejstring nytter det ikke”. Om gudstjenesten og menigheden set fra kirkebænken
v/ Hans Skov Christensen.
Kl. 19:30-21:00: Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Kræn Christensen og Mette Geil.
Fredag den 29. juni
Kl. 9:30-12:00: ”Hvad siger du til Gud, og hvad siger Gud til dig?” Om samtalens mulighed v/ Preben Kok.
Kl. 14:00-16:30: “Marion Gräfin Dönhoff”. Magt og moral belyst gennem en betydelig personlighed i 20. århundredes
Tyskland. v/ Peter Skov-Jakobsen.
Kl. 18:00: Festmiddag med musikalsk indslag af 5-mandsorkestret Flocken, som lige nu turnerer i Danmark og denne
aften gæster Rødding Højskole.
Lørdag den 30. juni
Kl. 9:00: Morgensang og afrejse.
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OM FRYGT OG FRIHED

– REJSEBREV FRA BURMA 4. MAJ 2011:

Friheden og glæden – enten er den dér, eller også er den
der ikke! Er det ikke sådan, vi tænker? At det er noget, vi
næsten kan sætte tid og sted på. Glæden – da den kom
med det første kys. Eller frihedsbudskabet, som det lød
den 4. maj 1945 kl. 20.36 over BBC fra London: I dette
øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de
tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har
overgivet sig ...
Og vel også sådan vi tænkte forleden med Osama bin
Ladens død: At dermed, fra den dag og fra den landsby
i Pakistan blev ikke blot manden skudt, men også noget
af frygten, som har været bundet til os og verden siden
9/11.
For det er jo netop det, frygten gør – den binder.
Også sådan det lyder fra Burma, som jeg har besøgt dette
forår. Derfra siger nobelpristageren Aung San Suu Kyi,
at frygten er menneskets største trussel. Selv har den 65
årige kvinde siddet i husarrest i sit hus i Yangon i næsten
15 år, indespærret af landets militærjunta.
Suu Kyis parti, Nationale Liga for Demokrati (NLD), vandt
en jordskredssejr ved valget i 1990. Men valgresultatet
blev afvist af militæret, og hun har stort set været i
husarrest lige siden. Hun kæmper frygtløst for det folk,
som med stort flertal valgte hende som deres leder, og
hun er fortsat det mest magtfulde symbol på frihed i et
land, hvor militæret regerer med jernnæve.
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Mange frygter, at hendes frihedsberøvelse vil blive
forlænget yderligere. Det er ikke magten, der korrumperer,
men frygten, siger Suu Kyi selv. Frygten for at miste magt
korrumperer dem, der bruger den, og frygten for magtens
pinsler korrumperer dem, den går ud over.
Og videre:
I et system, der afviser eksistensen af grundlæggende menneskerettigheder, har frygten en tendens til at blive dagens
orden. Frygt for fængsling, frygt for tortur, frygt for døden,
frygt for at miste venner, familie, formue eller mulighed for

at opretholde livet, frygt for fattigdom, frygt for isolation
og frygten for nederlag. En særlig snigende form for frygt
er den, der maskerer sig som fornuft eller endog kløgt,
og som fordømmer de små daglige, modige handlinger,
som hjælper mennesker til at bevare selvrespekten og den
iboende værdighed, som tåbelige, letsindige, ligegyldige
eller formålsløse.
Den form for frygt oplevede jeg selv under mit besøg i
Burma: Da vi på vej til et møde vil skyde genvej gennem
en park, bliver vi ved porten bedt om at betale entré.
Det kunne vi godt klare, men tænker, at det er der nok
så mange andre, der ikke kan klare. En anelse der bliver
bekræftet ved, at vi har hele byparken for os selv. Først
senere forstår vi – og sikkert bare en flig – af landets
logikker: Folk skal ikke mødes, folk skal ikke komme
sammen og tale sammen og da slet ikke samles og synge
en lille sang om frihed i byparken. Så det regulerer vi
lige med entré til parken. En sørgelig logik, som blev
bekræftet ved, at alle byens plæner og parker – også
hvad der tidligere blev kaldt Folkets Park, lå øde hen,
som sørgelige, øde, forladte sletter.
Senere ved en frokost sidder jeg ved siden af en ung fyr,
som læser teologi, og som er glad for det – og det er
jo også et rigtig godt fag, men jo kun det næstbedste,
hvis det – som tilfældet var hér – er samfundsfag, man i
virkeligheden har lyst til at læse. Men dét fag, har vi ikke,
som han sagde. Heller ikke internationale studier, som
fyren over for mig havde som sit første ønske, så hans
fag var blevet miljø og vedvarende energi. Kloge unge
mænd, som bruger deres talenter så godt, som regimet
og frygten for regimet tillader. De fortæller, at de altid
afleverer deres opgaver til universitetet elektronisk, og
det tænker vi jo umiddelbart, er i go’ overensstemmelse
med moderne uddannelsesinstitutioner i dag. Men igen
er det den anden logik: Den med at mennesker ikke skal
mødes, ikke skal stå i en eksamenskø og udveksle tanker,
drømme og håb – frygt og vrede.

Aung San Suu Kyi taler mod disse frygtens-logikker.
Modigt, med livet som indsats, afklaret og med stor
personlig integritet taler hun fra sin husarrest. Hun
bryder gennem frygten hos de som lytter til hende. Hun
giver folk mod. Med sine ord, med sin egen sårbarhed,

tialisme der læses blandt de burmesiske generaler, trods
alt. Karl Jaspers var professor i Heidelberg, men blev i
1937 afskediget for sine synspunkter af det nazistiske
styre. Sådan kan tro koste stilling, som frygt kan koste liv.

kvinde, lille og spinkel afviser hun menneskets største
trussel: angsten og frygten og peger i stedet på modet
og livsviljen.

…men jeg skal turde tro i helt andre baner – i at slippe
løs og gøre fri. For med kærligheden, med glæden og
friheden forholder det sig omvendt. Stik modsat. Den gør
fri – og med den er vi sat fri.

At nogle af de modige og kloge unge burmesere tør se i
den retning The Lady, som Suu Kyi kaldes, peger, bliver
jeg bekræftet i, da den unge teologistuderende gi’r mig
sin facebook-adresse. Til frygtens logik hører også, at
han ikke bruger sit eget navn. Han har taget navnet Karl
Jaspers - han var tysk filosof og psykiater, samtidig med
Heidegger, eksistentialist og som sådan fuld af tro – tro
på mennesket og menneskets frihed. Og derfor et ideal
for en ung burmeser, hvis liv og tro og frihed er bundet
ind i et spindelvæv af frygt. Derfor også et modigt valg af
facebook-identitet den unge teologistuderende har gjort,
- men nok alligevel begrænset, hvor meget tysk eksisten-

Guds frelse og befrielse består ikke i at Gud tager os ud af
denne verden med alle dens bekymringer og frygt.
Guds frelse består ikke i, at Gud sætter os ind i en sød
hyggeverden, hvor møje og besvær, sorg og lidelse er
forsvundet. Gud er anderledes end os. Gud er den Gud
der af sit eget lønkammer ved at kærligheden koster.
Derfor gav Gud sig selv – og gik og går i lag med os.
Det er vores frihed og glæde: Derfor frygt ikke, tro kun
(Luk. 8, 50).
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MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL
Døbte
Asger Tang Hjuler, 4. december
Søn af Signe Tang Fokdal og Morten Hjuler Christensen, Gauerslund
Laura Roos Christensen, 8. januar
Datter af Heidi Roos Christensen og Morten Christensen, Brøstrup

Døde
Ingeborg Christensen
bisat den 18. oktober
Thyra Anna Petersen
bisat den 9. december
Gerda Noes
begravet den 21. december
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Tage Bull Sørensen
begravet den 10. januar
Dagny Fisker
begravet den 9. februar

MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL
Guldbryllup
Lisbeth og Ejnar Andersen, Sdr. Hygum
den 28. oktober

Nyt medlem
Hans Otto Noes, Jels
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GUDSTJENESTER M.V. I RØDDING FRIMENIGHED
Marts

Søndag den 11. marts kl. 14
Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling i
Frimenigheden, se omtale
Søndag den 18. marts kl. 10
Sven Thorgaard, Skanderup, prædiker
Søndag den 25. marts kl. 10 (bemærk, sommertid
begynder)

April

Palmesøndag den 1. april kl. 10
Gudstjeneste med barnedåb
Efterfølgende møde for konfirmander og -forældre i
konfirmandstuen
Skærtorsdag den 5. april kl. 10
Konfirmationsgudstjeneste, se omtale
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Langfredag den 6. april kl. 10
Gudstjeneste med prædiken og altergang
Påskedag den 8. april kl. 10
Korsangere medvirker
Søndag den 22. april kl. 10
Søndag den 29. april kl. 10
Gudstjeneste m. barnedåb

Maj

Torsdag den 4. maj, Bededag, kl. 19:
4.-maj-gudstjeneste: Prædikant Sten Kaalø, Bovlund
Frimenighed.
Efterfølgende foredragsaften på højskolen, se omtale.
Søndag den 13. maj
Lille Årsmøde i Bovlund Frimenighed, se omtale.
Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne

søndag.
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 17. maj kl. 10
Højskolens kor medvirker.
Søndag den 20. maj: Ingen gudstjeneste
Pinsedag, den 27. maj kl. 10

Juni

Søndag den 3. juni kl. 11: (Bemærk tidspunkt)
Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden.
Friluftsgudstjeneste under bøgene ved Flors Hus. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 10. juni
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Ågård Frimenighed, se omtale. Derfor ingen
gudstjeneste i Frimenigheden denne søndag.
Søndag den 17. juni kl. 10

Torsdag den 21. juni kl. 19.30
Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Hit
med Grundtvig!
Torsdag den 28. juni kl. 19.30
Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Tro,
håb og kærlighed.
Gudstjenesten forestås i fælleskab mellem Kræn Christensen, sognepræst ved Hjerting Kirke, provst i Skads
Provsti og frimenighedspræst Mette Geil.

Juli

Søndag den 1. juli kl. 10
Gudstjeneste med efterfølgende sommerferiekaffe under
Filippatræet i præstegårdshaven.
Konfirmandindskrivning finder sted i forbindelse med
denne gudstjeneste, se omtale.
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Torsdag den 22. marts kl. 14.30 i konformandstuen
Højskolelærer, ph.d.-studerende og USA-ekspert Mads Fuglede fortæller historien om, hvordan
amerikanerne er blevet så amerikanske
Hovedparten af amerikanerne kom oprindeligt fra Europa, men blev med tiden usædvanligt amerikanske.
Ofte så amerikanske, at vi europæere har svært ved at forstå dem. Foredraget er en både morsom og tankevækkende rejse
gennem udviklingen af amerikansk identitet og selvopfattelse. Foredraget begynder ved USA’s fødsel og slutter med, hvilke
faktorer, der er på spil, når der er valg i USA.
Desuden vil foredraget analysere den igangværende valgkamp i lyset af den
økonomiske krise, der plager det
amerikanske samfund.
Igennem tiden har amerikanerne igen og igen vendt
og drejet, hvad det vil sige at
være borger i “Guds eget land”.
Resultatet af denne samtale
er afspejlet i USA’s korte, men
begivenhedsrige historie.
Mads Fuglede er udover at være en
af landets mest anvendte USA ana-

lytikere og anerkendt forfatter også en meget levende
foredragsholder. Mads Fuglede er uddannet i
historie og filosofi fra Aarhus Universitet og
forsker nu ved Københavns Universitet,
hvor han skriver ph.d.
Han fik en pris for sin formidling
i 2008, hvor han også udgav den
anmelderroste: USA - Den Universelle
Nation.
Der indledes med kaffebord, og for
deltagelse betales der 25,- kr. Alle er
velkomne!

