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DET USYNLIGE SALT
Kort sagt – i Kristeligt Dagblad

Under overskriften “vækst i fri-og valgmenigheder svækker folkekirken” den 14. maj siger lektor Hans Raun
Iversen, at “ der er kommet meget lidt ud af de valg-og frimenigheder, vi har haft hidtil.” Som tidligere
valgmenighedspræst i Osted Valgmenighed igennem 13 år vil jeg udtale følgende: Det kan godt være, at der
ikke er indtruffet verdensomvæltende revolutioner i kølvandet på de grundtvigske fri-og valgmenigheder.
Men det frihedssyn, den trofasthed, det menneskebillede, den rummelighed og det samfundsengagement,
som jeg har mødt hos denne og andre grundtvigske fri-og valgmenigheder, er træffende udtrykt i begrebet
“ verdens salt”.
At saltet så måske ikke er så synligt i mediebilledet og statistikkerne, passer udmærket til ordene om, at det
væsentlige er usynligt for øjet.
Af Bodil Rønnov Due, hospitals-og sognepræst ved Grundtvigs Kirke, København
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SOMMER-SØNDAG-SALMER-STEN-SANDWICH-SKIBELUND
Søndag den 26. august kl. 10
Vi indleder sommersøndagen med gudstjeneste i Frimenighedskirken. Museumsleder Teresa Nielsen, Vejen, er derefter
vores guide og fortæller denne søndag. I Rødding ser vi Niels Hansen Jakobsen-stenene omkring Frimenighedskirken,
fylder bilerne og kører til Skibelund, hvor der er sandwich m.v. til os på efterskolen. Efter forfriskningen hører vi i Skibelund Krat mere om manden bag NHJ-signaturen, og kl. ca. 14 runder vi af med en kop kaffe. For de med de mange
kræfter er der kl. 15 mulighed for at følge med Teresa Nielsen på Vejen Kunstmuseum, hvor hun viser rundt i museets
aktuelle udstilling om NHJs ven, maleren og grafikeren Axel Hou.
Gerne tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset – på Skibelund betales der for sandwich og drikkevarer, ellers
fri deltagelse. Også en dag, hvor børn kan være med.
TAK til Nordea!
Nørgaard-stolene i konfirmandstuen har fået et nyt liv med den farvestrålende ompolstring i gul, orange, lilla og blå.
Svend Boe Haugaard, Tønder, har vejledt os i farvevalget, bl.a med udgangspunkt i hans egen skitse til antependiet Se
nu stiger solen, som hænger i konfirmandstuen. Nordea har bidraget med midler til nypolstringen, hvilket vi hermed
siger tak for. Stolene bliver flittigt brugt i forbindelse med konfirmationsforberedelse, læsekreds, torsdagsmøder og
mange andre arrangementer i konfirmandstuen. Tak for hjælp og bidrag!
Grøn fredag
I lighed med tidligere år holder vi på Kirkebakken en grøn dag, hvor vi mødes om frivillige opgaver ude som inde.
Der er brug for alle gode kræfter, og der vil være opgaver af forskellig karakter. Dagen er fastsat til fredag den 7.
september, hvor vi mødes kl. 9.30 i konfirmandstuen. Der serveres frokost i løbet af dagen, og om aftenen vil der også
være fælles spisning for dagenes hjælpere, menighedsudvalget og medarbejdere. Af hensyn til dagens tilrettelæggelse
må tilmelding gerne ske til Peter Fredslund, formand for det grønne udvalg (7484 5305) eller til Lissi Tjørnelund (2536
9673).
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KONFIRMATION 2013
KONFIRMATION I FRIMENIGHEDEN FINDER I 2013 STED
SKÆRTORSDAG DEN 28. MARTS KL. 10.
Indskrivning til konfirmationsforløbet finder sted i forbindelse med gudstjenesten den 1. juli kl. 10, hvor der efterfølgende er en kort orientering om konfirmationsforløbet og en forfriskning under filippatræet i præstegårdshaven.
Konfirmationsforberedelsen finder sted om fredagen i tidsrummet fra 8.10-ca.9.30 og vi begynder fredag den 7.
september. Der er igen i år tilrettelagt en konfirmandlejr i samarbejde med de frie menigheder i Bovlund, Skanderup
og Aagaard. Turen finder sted fredag-lørdag den 5.-6. oktober – vi ta’r til Fyn og overnatter på Gymnastikhøjskolen
i Ollerup. Der er meget at glæde sig til!

KIRKE I BØRNEHØJDE

Som et nyt initiativ – og således som et forsøg – inviteres kommende 3.-klasses elever til Kirke i børnehøjde. Vi vil inde
og ude lege, synge, snakke os igennem et mini-forløb om de høje tider i kirken og menigheden: Høst (græskarværksted), advent, jul og påske (palmesøndag). Fredag eftermiddag umiddelbart efter skoletid foreslås som tidspunktet
for Kirke i børnehøjde. Første gang: Fredag den 21. september – tidspunkt koordineres i forhold til de forskellige
skoleskemaer. Det foregår på Kirkebakken, og tilmelding – eller evt. spørgsmål, rettes til Mette på mail eller telefon.
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TORSDAGSMØDER
Torsdag den 23.august kl.14.30
Torsdagsmøde med fernisering af Ole Finnerups akvareludstilling i konfirmandstuen – bl.a med lokale Rødding-motiver. Ole
Finnerup, Ærø, var gennem mange år højskolelærer på Ryslinge
Højskole og er en stor kender af H.C. Andersen og alt det
fynske. Denne eftermiddag hører vi også hans foredrag Om at
se sig selv fra oven - med afsæt i H.C.Andersens selvafsløringer.
H.C. Andersen er helt fra barnsben klar over, at man kan se sig
selv udefra og se sig selv som en rolle blandt flere mulige. Man
handler som menneske med en maske, der kan udskiftes.

HCA: Hjertesorg (1853)

Dette syn på sig selv giver en stor frihed (som dyrene ikke har)
og også en mulighed for at se med uhøjtidelighed/humor på
sin egen adfærd, men også en indrømmelse til den konstatering, som Karen Blixen citeres for: Ikke på dit ansigt, men på
din maske skal jeg kende dig.

Foredraget og eftermiddagen vil altså handle om HCA’s humoristiske syn på sig selv (og dermed os medmennesker)
belyst gennem dagbøger, almanakker og breve.
Torsdag den 13. september kl. 14.30
Torsdagsmøde med Allan Sørensen, Kristeligt Dagblads
korrespondent i Mellemøsten. Allan Sørensen bor til daglig i
Jerusalem og fortæller denne aften om livet som journalist i et
af verdens brændpunkter og om Israel og det arabiske forår.
Ved torsdagsmøder betales der 25,- kr. for foredrag og kaffebord.
Alle er velkomne!

LÆSEKREDS

– også om torsdagen

Læsekredsen vil også i efteråret være åben for såvel nye som tidligere deltagere. Georg Bendix og Mette Geil orienterer
ved det første møde om efterårets plan for læsningen. Vi mødes første gang torsdag den 20. september kl. 16.
Tilmelding kan ske til Mette Geil – alle er velkomne!
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SAMTALEDAG
Torsdag den 27. september kl. 17 i konfirmandstuen
Det handler i år om etiske dilemmaer. Etik er limen mellem mennesker. Etikken er med til at sætte normerne for
forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og
derfor har vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der vejer tungest. Og derfor er etik altid en samtale værd.
Til samtaledagen er der udarbejdet 36 kort med etiske dilemmaer og spørgsmål til at sætte samtalen i gang – kort,
som vil lære os at forstå, hvad der er på spil både indenfor og udenfor vores egen horisont. Emnerne er alt fra sundhed
og sygdom, alkohol og stofmisbrug til global opvarmning. Vi taler sammen i mindre grupper i en go’ times tid, og vi
runder samtalen af med et mindre pølsebord og en øl/vand. Alle er velkomne! Gerne tilmelding til Mette Geil – og mød
ellers bare op med lyst til samtale!

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 7. oktober kl. 10:
Frimenighedskirken vil være pyntet med høstens frugter, blomster og afgrøder. Der samles ind til Bennetgaard og
Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten er der æblesaftpresning i præstegårdshaven. Medbring gerne flasker til
saften; æbler skulle der være nok af. I forlængelse af høstgudstjenesten fortæller Mads Rykind-Eriksen også nordisk
mytologi ved den store træskulptur i skellet mellem frimenighedskirken og højskolen. Til æblesaften vil der være andre
forfriskninger i konfirmandstuen. Også en dag for børn.
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ÅRETS KONFI
Andreas Volder Holm
Anne Ditte Garder
Bjørn Hagen Bundesen
Cecilie Katrine Salling
Emilie Holst Thygesen
Jeppe Dybkjær Jensen
Jonas Ebbesen Garder
Lærke Skjøth Nissen
Mads Houmann Holst
Mette Wollesen
Niels Nicolajsen Geil
Signe Lundqvist Olesen
Søren Lassen Sørensen
Louise Holm Hansen
– konfirmeret i Vamdrup Kirke
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ET LIV MED LIV I

Uddrag af Mette Geils pinseprædiken, Pinsedag 2012, (Joh. 14,15-21)
…Om krisetegn i det fælles liv hører og ser vi også ét og
andet. Selv hørte jeg en radioudsendelse om helligdags
spørgsmålet. De gennemgående ord var jeg og min frihed
– meget lidt vi og fællesskab. Og så går det jo galt i det
fælles liv, ja, også i den enkeltes – dit og mit, hvis vi ikke
vil vide af hinanden, men bare har travlt med hver vort
livs projektmageri: Jeg, mig og min frihed …
Samme emne har Københavns biskop Peter Skov
Jakobsen skrevet klumme om i Politiken. Og skønt han
er kirkens mand er det først og fremmest fælleskabets
ærinde han er ude i. Argumenterer mere med udgangspunkt i det sociale fælleskab end egentlig et kirkeligt
fællesskab. Behold helligdage, om ikke for Guds, så for
menneskers skyld, som overskriften lyder. Hans ærinde er
de fælles og sammenhængende fridage. Muligheden for
at vi kan gøre noget sammen.
Hvad bliver det for et samfund, hvor man aldrig kan regne
med, at vi har fri sammen?, spør han først helt åbent og
beder ellers sin sekulariserede samtid undskylde sig, når
han siger: Jeg ved godt, at nogle synes, at det er kedeligt
alt det der med kirke.
Men nogle af os synes altså, at tanken om, at der kan
gå liv i livet, legen med alle de bibelske billeder, sangen,
musikken, forestillingerne er en vild leg mellem liv og død
- og i denne leg opdager vi, at vi kommer til os selv og ser
de andre.
Han peger på den hellige historie - altså den fortælling,
der fører til liv, og som mennesker kan kende alle livets
hændelser i.
Den er vigtig at have med sig, som han siger: Man skal
have lidt mere end det gode vejr, den gode mad og menneskerettighederne at holde liv i livet med. Man skal have
noget at tro på. Man skal have en mening at lege med.
Man skal have noget at udfordres af.

Liv i livet er altså biskoppens ærinde. Og det er også
pinsens budskab. At livet kan blive til mere, at det kan
fordobles, hvis vi tør mere end os selv. Når vi også tør gå
i lag med den anden og konkret her en anden talsmand,
som er sandhedens ånd. Med ånden kommer der liv i
livet – for jeg lever, og I skal leve, bliver der sagt til os. Vi
bliver sat i relation – er og bliver mere end os selv. Deri
livsfordoblingen: Jeg er i min far, og I er i mig og jeg i jer.
Det er som en knyttet tråd, netop ikke en løs tråd. Ikke et
vildt flagrende hår, men flettet sammen til en sammenhæng …
Forknyt er det vi er, når vi ikke tør hinanden – og
sammenknyttet er det vi bli’r, når vi vil hinanden, altså
mere end os selv … Ingen er som bekendt en øde ø.
Der er altid en bro, en forbindelse eller en farbar vej hen
til den anden. Fællesskabet er en helt afgørende del af
Åndens virke, og derfor er også buddet om at ta’ sig af
fælleskabet og dets medlemmer, ja såmænd af alt det
skabte, en selvfølgelig del af pinsebudskabet – netop
som skabelsen derude ta’r sig smukkest mulig ud.
At ta’ sig a’, kere sig om, elske eller i det mindste lægge
ører til det er pinseevangeliet, som det burde stå i hver
vores hjerte – i hvert fald, hvis vi elsker Sønnen.
For at lytte til den anden og kunne lægge en kind til den
andens skulder er netop det, som knytter bånd og skaber
fælles liv, altså liv i livet – fornemmelsen af, at han er i os
og vi i ham.
Aarhus-forfatteren Svend Åge Madsen skriver i en
slægtsroman, hvor han lader en kvinde sige til sin forfatter-mand: Det er en forvirret tid og en forvirret verden. Ved
du hvorfor? Fordi ingen gider lytte mere. Ingen har tid til at
lytte længere. Derfor får man aldrig styr på sig selv, fordi
man aldrig får fortalt sit liv. Det tager nemlig lang tid, man
må prøve sig frem, indtil ens liv ta’r sin rette form. Når man
ikke får lejlighed til det, forbliver det hele usammenhængende, uforarbejdet, uforståeligt. Ingen gider lytte, fordi vi
som fortæller ikke kan konkurrere med fjernsyn, og hvad
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ved jeg. Du er forfatter men har svært ved at finde på, hvad
du skal skrive … Du behøver ikke finde på, Sten. Du skal
meget hellere lytte. Lyt og der vokser eventyr ud af os alle
sammen … I gamle dage kunne man sætte sig og fortælle
sit liv i løbet af aftenen og have taknemmelige, opmærksomme tilhørere. Også selv om man ikke mestrede sin egen
fortælling. Nu om dage – ved du hvad de mest splittede
mennesker bliver nødt til? De der plages allermest af det
sammenhængsløse, det ufordøjede? De må i dyre domme
betale en fremmed for at lytte – eller at få sygesikringen
til at betale. Og derefter blive ved og ved med at fortælle til
sammenhængen opstår …
Sammenhængen vil frem, og som oftest er det gjort
med blot at lytte. Andre gange skal den lirkes frem – den
vil og skal frem. Kommer den det ikke, er det årsag til
sygdom og splittelse i både den enkeltes og det fælles liv.
Det tåler alt sammen dagens lys, og det er alt sammen
kendt af Gud.
Sådan en livsfortælling var nogen af os vidner til blive
vist frem forleden dag, da vi var til Æ bog kommer-højtidelighed i Kvindely i Harreby, hvor Aage, Ejner og Elna
Poulsens livsfortælling var udkommet i bogform med ord

og billeder. Og dér er intet for stort eller for småt til at
blive nævnt som et kår i livet. Heller ikke her på Kirkebakken, på det sted, hvor de tre søskende er blevet taget
med ind for at få de navne, hér ved døbefonten, som har
givet bogen om og med de tre titlen: Aage, Ejner og Elna.
Og navnene står ikke blot på forsiden af Søren Ryge og
fotografen Marlene Antonius’ bog om de tre – navnene
er til tid og evighed indskrevet i Guds sammenhængende
og store fortælling, hvor der er gjort plads til alle vore livs
små og mellemstore fortællinger – han i os og vi i ham.
Om det som knytter os sammen, vil vi ærligt talt gerne
ha’ lov til at være fælles og sammen om – ha’ fri- og
helligdagene til det – og jo så også bruge dem sammen
– som nu og her. Nok kan vi trække på smilebåndet af,
at en evt. sammenlægning af 1. maj og bededag vil
blive til rød-bededag, og det handler ikke, som JV i dag
skriver på forsiden, om evt. mistede jobs ved mistede
fridage. Det handler om liv – og som sagt ikke for Guds
skyld – Gud klarer sig nok, men for menneskers skyld.
Vores liv – og her er vores ambitionsniveau et liv med liv
i – med en sammenhæng af ånd, liv og glæde – han i os
og vi i ham…
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MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL
Døbte
Lea Gehlert Nielsen, 1. april
datter af Jane Gehlert Nielsen og Dann Gehlert Jensen
Philip Thomasberg Hollensen, 22. april
søn af Mette Thomasberg Andersen og Søren Fredsted Hollensen

Døde
Else Sørensen
bisat den 9. marts
Knud Ploug
begravet den 10. marts
Lydia Sofie Schlosser
begravet den 17. marts
Jens Møller Hesselberg Juel
begravet den 21. marts

Frede Jensen Skøtt
bisat den 7. april
Lene Marie Jørgensen
bisat den 20. april
Rasmus Martin Møller
begravet den 25. april
Jens Gylling Erbou
begravet den 11. maj

Eli Dall
bisat den 26. maj
Jens Peder Jensen
begravet den 1. juni
Inger Margrethe Simonsen
Højtidelighed fra Frimenighedskirken og jordfæstet på Sdr. Hygum
Kirkegård den 15. juni

Guldbryllup
Birthe og Kaj Poulsen, Rødding
den 17. marts
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MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL
Nye medlemmer

Peder Munkholm Jacobsen, Rødding
med sønnen Thomas (12)
Conni E. Rann og Børge C. Lund, Rødding
Ingemarie og Niels Degenkolw, Brændstrup
Birgit og Ole Kærsaa, Rødding
Agnes Lund, Skodborg
Mette Thomasberg Andersen, Skodborg

Britta Juhl Mikkelsen og Finn Harenberg Jørgensen,
Hjerting
med børnene Iben (13) og Sofie (10)
Ulla Torpe og Nikolaj Grundtvig Brask, Rødding
med børnene Marie (10) og Sine (8)
Karl Aagaard, Gram
Christian Budde, Skrydstrup

Arne Larsen skriver følgende mindeord over Eli Dall
Rødding Frimenigheds gravermedhjælper igennem mange år, Eli Dall, er gået bort. Når vi i dag vil mindes Eli,
så skal der lyde en varm tak for en utrolig stor arbejdsindsats igennem mange år ved Rødding Frimenighed.
Frimenigheden skylder Eli så meget. Eli var et særdeles flittigt menneske og meget pligtopfyldende over for de
opgaver, han blev betroet.
Det, der også var kendetegnende for ham, var hans behagelige væsen, hans lyse sind og milde fremtoning. Det
gjorde ham meget afholdt af frimenighedens medlemmer, som satte stor pris på ham.
I de perioder, hvor vi ikke havde en graver, tog Eli over og passede jobbet til alles tilfredshed, ofte hjulpet af sin
kone, Oda. Ægteparret hjalp hinanden, som de også gjorde, da de drev deres landbrug.
Rødding Frimenighed vil mindes Eli Dall og takke, fordi vi fik lov til at møde et dejligt menneske.
Ære være Elis minde!
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GUDSTJENESTER M.V. I
Juni:

Torsdag den 28. juni kl. 19.30:
Aftengudstjeneste, som indgår
i kurset Tro, håb og kærlighed.
Gudstjenesten forestås i fællesskab
mellem provst Kræn Christensen,
Hjerting, og Mette Geil.

Juli:

Søndag den 1. juli kl. 10: Gudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning og sommerkaffe
for alle under filippatræet.
Søndag den 15. juli kl. 10: Sven
Thorgaard, Skanderup, prædiker
Søndag den 22. juli kl. 10
Søndag den 29. juli kl. 10
Gudstjeneste med barnedåb

August:

Torsdag den 2. august kl. 22:
Koncert m. musiklærerne, der holder
deres traditionsrige sommerkursus
på Rødding Højskole
Søndag den 12. august kl. 10:
Gudstjeneste, også i programmet
for elevmødet på Rødding Højskole.
Efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen
Torsdag den 16. august kl.
19.30: Musikgudstjeneste – se
omtale på bagsiden
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RØDDING FRIMENIGHED
Søndag den 19. august kl. 10:
Gudstjeneste med barnedåb
Torsdag den 23. august kl. 14.30:
Torsdagsmøde og fernisering - se
omtale
Søndag den 26. august kl. 10:
Gudstjeneste: Sommersøndag med
salmesang og senere sten og sandwich i Skibelund – se omtale

September:

Søndag den 2. september kl. 10
Søndag den 9. september kl. 10
Torsdag den 13. september kl.
14.30: Torsdagsmøde med Allan
Sørensen – se omtale.
Søndag den 23. sep. kl. 19:
Aftengudstjeneste, hvor Hasse
Neldeberg Jørgensen, provst i Malt
Provsti forestår gudstjenesten og
efterfølgende taler i konfirmandstuen
om Folkekirken set indefra.
Hasse N. Jørgensen har erfaring som

både frimenighedspræst, valgmenighedspræst samt sognepræst og
provst
Torsdag den 27. september kl. 17
Samtaledag - se omtale
Søndag den 30. september kl. 10

Oktober:

Søndag den 7. oktober kl. 10:
Høstgudstjeneste – se omtale
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

VERDENSMUSIKERE I
FRIMENIGHEDSKIRKEN
Ved musikgudstjenesten, torsdag den 16. august kl. 19.30 gæster musikerparret Betty og
Peter Arendt Frimenighedskirken, hvor Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed, forestår guds
tjenesten. Besøget er arrangeret i samarbejde med højskolen, og samtidig er Georg Bendix
og Mette Geil med en gruppe fra menigheden i Oslo.
Betty og Peter Arendt har rejst i hele verden og studeret kirkemusik så forskellige steder
som i Schweiz, Brasilien, Rusland og Honduras. Derfor har de også en forkærlighed for andre
kulturer og deres musik.
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