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ÅRETS KONFIRMANDER
Konfirmationsforberedelsen er indledt

Konfirmationsforberedelsen er indledt i september med 11 på holdet – fem piger og seks drenge fra Rødding Skole og Rødding Friskole. Vi mødes fredage kl. 8.10-9.30 i konfirmandstuen.
Fredag-lørdag den 5.-6. oktober tager vi på konfirmandlejr med overnatning på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. På turen skal vi bl.a se Bjørn Nørgaards store glasmosaik i Kristianskirken i Fredericia: Du skal elske din
fjende… Alt hvad vi i øvrigt skal opleve på Fyn og i Odense sker sammen med konfirmander og præster fra
de frie menigheder i Bovlund, Skanderup og Aagaard.
Vi ser frem til hele forløbet – og ikke mindst konfirmationen, Skærtorsdag den 28. marts 2012.
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HØST, MOST OG MYTOLOGI
Søndag den 7. oktober kl. 10 holder vi høstgudstjeneste med efterfølgende most og mytologi.
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 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.

4

Konfirmander presser most på Kirkebakken
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OM ASK YGGDRASIL
skriver Mads Rykind-Eriksen

Som mange af jer sikkert vil have bemærket, har frimenigheden i samarbejde med højskolen fået en træskulptur ved
enden af P-pladsen syd for kirken. Træskulpturen er skåret af Axel Okholm, og den forestiller Ask Yggdrasil fra den nor
diske mytologi. Vi ser også de tre norner Urd, Verdande og Skuld, fortidens, nytidens og fremtidens gudinder, der råder
for menneskenes skæbner.
Her sidder de under askens
vældige krone og spinder
livets tråd for hvert enkelt
menneske af alt det gode
og onde, vi hver især skal
igennem i vores liv, og som
vi tilmåles ved vuggen. På
Yggdrasils stamme ses også
det lille egern Ratatosk,
gnavtand, der piler op og
ned ad træet. Desuden ses
en håndfuld lys, hvoraf nogle
er tændt, andre ikke, som
udtryk for længden af hvert
enkelt menneskes levetid.
Fortællingen om Ask Yggdrasil og de tre norner er central
i den nordiske mytologi og
et fantastisk sindbillede på
vores forfædres livsanskuelse, der stadig har bud til os i
dag. Asken med sin vældige
krone, der rager ud over
hele verden kan både være
et billede på det enkelte
menneskes, det enkelte folks
eller verdens mangfoldighed - og de tre norner er
udtryk for den eksistentielle
erkendelse, at vi for at forstå
nutiden og skabe fremtiden
må kende fortiden.

Ask Ygdrasil og De tre norner
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24-ÅRIG GÆSTEPRÆDIKANT
Ved aftengudstjenesten søndag den 25. november i Frimenighedskirken har højskolelærer
Rasmus Vangshardt debut som prædikant. Han er i dette efterår lærer på Rødding Højskole og
læser ellers filosofi på Københavns Universitet, ligesom han er en erfaren formidler. I det følgende
præsenterer Rasmus sig selv:
Jeg er 24 år gammel og har læst filosofi på Københavns Universitet i fire år, selvom jeg bruger lige så meget tid – hvis
ikke mere – på at snige mig til forelæsninger på det teologiske fakultet.
Her i efterårssemestret har jeg så fået chancen for at afprøve gerningen som højskolelærer, hvor jeg blandt andet
underviser i litteratur, livsforståelse og skrivning. Mit mål med undervisningen er at vise, at klassisk litteratur og filosofi
er vedkommende for enhver, der er engageret i tilværelsen. Eller sagt på en anden måde: At alt fra Kierkegaard over
Dostojevskij til Gabriel García Márquez kan og skal gøres eksistentielt og alment vedkommende.
Selvom jeg her i efteråret selvfølgelig
bor på højskolen, ligger mit ”rigtige”
hjem på Frederiksberg, hvor jeg ud over
filosofistudiet arbejder med journalistik
og kulturformidling. Jeg har tidligere arbejdet for Kristeligt Dagblad og Religion.
dk og er nu ansat i Grænseforeningen,
hvor jeg redigerer den digitale version af
foreningens tidsskrift GRÆNSEN – magasin for mindretal, sprog og kultur. Jeg
brænder for den journalistiske udfordring
i organisationer og medier, der på nye
præmisser skal formidle gamle emner, så
vi alle husker, at de stadig er afgørende.
Kirkeligt befinder jeg mig et sted mellem
det grundtvigske og Tidehverv. Jeg
gik aldrig i kirke i teenageårene, og
kristendom spillede stort set inden rolle
i min opdragelse. Men mødet med først
Dostojevskijs romaner, senere Tidehvervs
kradse religionskritik og nu schweiziske
Karl Barths teologi har gjort, at kristendom fylder stadig mere for mig, og man
vil uden tvivl kunne støde på mig i kirken
om søndagen i løbet af efteråret.

6
røddingfrimenighed3_2012.indd 6

27/09/12 21.38

TEMAGUDSTJENESTER

Sang og salmer (1.nov.) – Messe og måltid (28. okt.)
Vi har to temagudstjenester foran os: Ved aftengudstjenesten torsdag den 1. november kl. 19.30 er temaet Giv,
mig Gud en salmetunge… Salmesangsgudstjeneste, som også indgår i programmet for kurset Syng for livet på Rødding
Højskole.
Søndag den 28. oktober kl. 17 er temaet for nadvergudstjenesten Kirken er måltidets hus. Ved denne gudstjeneste
og den efterfølgende spisning og fortælling: Smag på Biblen – fra Adams æble til den sidste nadver, som foregår i
konfirmandstuen deltager også stud.theol. Lotte Forchammer, der har en spændende formidlingsbaggrund, bl.a som
uddannet Kaospilot.
Som oplæg til messen og måltidet skriver Lotte følgende:
At spise sammen tillægger begivenheder en særlig betydning. I de gammeltestamentlige fortællinger vrimler det
med måltidsfejringer. Det er her bånd knyttes, rævekager bages, kærlighed besegles og magt demonstreres. Vi
går i forbindelse med denne fællesspisning på opdagelse i Biblens fødevarer- og måltidsbeskrivelser. I Det Gamle
Testamente undersøger vi, hvad Adam og Eva
levede af i Paradiset, hvornår køkkenet blev
opfundet, hvordan Jakobs linser købte ham
førstefødselsretten fra en sulten Esau, på de
strikte bestemmelser om kødet, der mest er for
Gud, og så på højsangens have, der beruser i
dufte, sødme og vin. I Det Nye Testamente ser vi
på, hvordan Jesus omgås mad og vin, på fader
vor og nadverfejring. Vi undersøger, hvordan
orkestreringen, måltidets rituelle karakter, i
særdeleshed påvirker vores måltidsoplevelse og
måltidets effekt.
Lotte Forchhammer, født 1967, er bachelor i
teologi og uddannet projektleder fra kaospiloterne i Århus. Hun skriver sit speciale indenfor
Bibel und Literatur efter studier i teologi og
litteraturvidenskab i København og Berlin.
Lotte har mange års erfaring som underviser og
kursusleder og brænder for at formidle Biblen,
så den bliver tilgængelig og vedkommende for
en nutidig læser.
Har du tid og lyst til at være med til at forberede
måltidet, så kontakt gerne Mette Geil.
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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 4. november kl. 14 i Frimenighedskirken.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe m.v. i konfirmandstuen. Vi slutter samværet 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.

SIDSTE AFGANG
Departures – en filmaften

Til filmaftnen torsdag den 8. november kl. 19.00 skal vi på storskærmen i konfirmandstuen se en film
fra Japan, et land meget forskelligt fra vores både fysisk og åndeligt. Filmen Departures vandt en Oscar for
bedste udenlandske film fra 2008.
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Hovedpersonen i filmen er en ung mand, Daigo Kobayashi, passioneret cellist i et orkester, der lige er blevet
opløst. Sammen med sin kone forlader han Tokyo for at rejse til sin fødeby, hvor hans afdøde mor har
efterladt ham et hus. Nærmest ved en fejltagelse får Daigo en ny stilling som bedemand. Mens hans kone
og venner ikke har megen respekt for hans nye karriere, så begynder Daigo efterhånden selv at gå mere og
mere op i arbejdet og gør alt for at udføre ritualerne korrekt. Filmen er bl.a. en fortælling om ære og respekt
og en hyldest til livet. En smuk film at se i forbindelse med alle helgen. Fri entré.

røddingfrimenighed3_2012.indd 8

27/09/12 21.38

LIVSGLÆDE OG LIVSMOD
Marie Pedersen (f. 1920), Bregnegårdsvej, har på sin pc skrevet følgende indlæg og på sin el-scooter afleveret det i præstegården.
Tak Marie! – for din medleven – og som du selv skriver: Livsglæde og livsmod…
En søndag, jeg var kommet i god tid i kirke, sad jeg ligeså stille og blev så glad ved at føle den samhørighed
man føler ved at sidde i kirken sammen med menigheden og synge med på salmerne, også de nye, som er
meget smukke og nærværende. Grundtvigs salmer kan undertiden være svære at forstå…
Det med samhørigheden og det at kunne mærke, at man hører til et sted og kender mange af dem der sidder der, stammer nok helt tilbage fra min barndom, hvor vi børn kørte med far og mor med hest og vogn til
kirke om søndagen. Senere cyklede jeg til konfirmationsforberedelse, jeg blev viet i kirken, mine børn døbt
og konfirmeret der – og det er det sted, hvor ens 11 årige søn og mand ligger begravet.
Da jeg kom hjem fra kirke, tænkte jeg på livsglæden – hvad er det egentlig og hvor kommer den fra? Det
er en vuggegave man har fået og er taknemlig for at vide, at livet er en gave. Livsglæde består af så mange
små glæder i dagliglivet – det er jo bare at kunne få øje på dem – bare at solen skinner, høre solsortens
sang, høre den tidlige kirkeklokke, plukke en buket sommerblomster og glæde en med den. Livsglæde kan
også være at ringe til en gammel ven og bare sige: Goddag, hvordan har du det? – og så mærke at vedkommende bliver glad for, at nogen bare husker en.
Livsglæde er ikke bare glæde livet ud, men livet består jo af glæder og sorger, som giver livet værdi. Livsglæde er også at man stadig føler at der er noget at stå op til, f.eks i morgen må du hellere bage boller, hvis
det regner, ellers er der sikkert lidt ukrudt i haven, der trænger til at fjernes, ja der er nok at glædes ved, det
er bare at se det, for der er nok at være sur på, hvis det er det man vil.
Jeg har helt glemt, at med til livsglæde hører for mig også ens gode familie med børnebørn og oldebørn,
men det er jo også en glæde man er taknemlig for.
Det var det jeg gik og tænkte på en søndag formiddag.
Med hilsen fra Marie
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MØD PETER MYGIND PÅ RØDDING HØJSKOLE
Torsdag den 15. november kl. 19.30

Skuespilleren og entertaineren vil denne aften i sit foredrag ”Jeg kunne, hvad jeg ville!” fortælle
om, hvordan han overvandt forhindringerne, opnåede succes og blev et stærkere menneske.
Peter Mygind deler gerne ud af sine erfaringer. Det er både rørende og morsomt, og - ikke mindst - noget
alle kan bruge. - Hvordan det er muligt både at være et vældigt stærkt, men samtidig også et meget følsomt
menneske. Og dér ligger måske opskriften på succes.
Et fællesarrangement mellem Kræftens Bekæmpelse, Rødding-Øster Lindet Pastorat, Rødding Højskole og
Rødding Frimenighed. Se nærmere i dagspressen senere

Peter Mygind er også ambassadør for Børnehjælpsdagen.
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E

LÆSEKREDSEN

Mange har igen meldt sig til læsekredsen, som mødes fire gange i efterårssæsonen
Der læses et essay ( Søren Ulrik Thomsen: Pro Ecclesia) og et skuespil (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman).
Endelig læses to nyere norske romaner:
Torsdag den 1. november kl. 16:
Dejlig er jorden (2011) af Marit Tusvik: En intens og stærk barndomsskildring fra en lille by i 1950’ernes
Norge. Fortalt med et barns sanselige og til tider eventyrlige sprog.
Torsdag den 29. november kl. 16:
Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg, debutroman af Kjersti Annesdatter Skomsvold (f. 1979), modtager af
Tarjei Vesaas Debutantpris i 2009.
Georg Bendix og Mette Geil leder i fællesskab læsekredsen og den sidste gang rundes der af med fælles
suppespsining.

GRÆSKARVÆRKSTED OG LYSGUDSTJENESTE
Den sidste søndag i efterårsferien, søndag den 21. oktober holder vi det efterhånden traditionsrige
græskarværksted. En anledning til at se børn og familier omkring Frimenighedskirken – der skæres
græskarlygter fra kl. 16 i præstegårdshaven, kl. 17 holder vi lysgudstjeneste i frimenighedskirken, og kl. 18
spiser vi suppe sammen i konfirmandstuen. Altså en kombi! – med familieaktivitet, en enkel gudstjeneste
og nem aftensmad. Vel mødt til konfirmandfamilier , børnefamilier og alle andre i frimenigheden.
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JULEKONCERT

Onsdag den 19. december, kl. 19.30.
Rødding Egnskor afholder den traditionsrige julekoncert i Frimenighedskirken onsdag den 19. december,
kl. 19.30. Programmet byder på kære, velkendte numre fra korets repertoire samt nogle nytilkomne, som
sikkert vil være med til at løfte julestemningen. Menigheden får selvfølgelig som sædvanligt også rørt stemmerne. Efter koncerten er der kaffe og julehygge på højskolen, hvor koret giver flere numre, og hvor der
også er fællessang.

DU KOM TIL VOR RUNDE JORD

Adventsmøde med Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed
Vi kender Sten Kaalø som nabopræst i Bovlund Frimenighed, og for hans nye salmer. Vi glæder os over
begge dele – og over, at han er gæst i konfirmandstuen, torsdag den 13. december kl. 14.30, hvor han
ved adventsmødet introducerer os til flere af sine nye salmer – og fortæller os om tanker og overvejelser fra
sit salmeværksted. Velkommen til dette torsdagsmøde, som holdes i advents og julens tegn. Der serveres
kaffe og julekringle (25,- kr.). Alle er velkomne!
Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.

Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre! (DDS 70)
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JAZZ OG KUNST
Torsdag den 22. november kl. 19.30 vil kombinationen af torsdagsmøde og fernisering ta’ form som
Jazz og Kunst i konfirmandstuen.

Helge Ørsted Pedersen er den nye udstiller og ved klaveret vil sidde Ole Kock Hansen. Der serveres denne
aften lidt ost og et glas rødvin, mens musikken lyder og vi bliver introduceret til de aktuelle billeder.
Helge Ørsted Pedersen er født den 23.september 1943 og opvokset på Osted Fri- og Efterskole som nummer
fire i en børneflok på fem.
På skolen blev der hver morgen sunget efter højskolesangbogen - om natten blev der spillet jazz med
brødrene Poul og Niels-Henning samt naboerne Ole og Mogens Kock Hansen.
Helge har været kontorchef i Energistyrelsen og var med til at starte varmeplanlægningen i Syd- og Sønderjylland tilbage i 1979. Senere blev han chef for planlægning og forskning i Elkraft og er nu partner i EA
Energianalyse.
I godt 30 år har han malet
og lavet skulpturer og
holdt en række udstillinger. Han har lavet cover
til plader af Niels-Henning
og hans elev Jeppe Smith
Olsen.
Nogle af disse værker indgår i udstillingen. Motiver
og temaer, der oftest har
at gøre med skæve huse,
havet og kvinder, er oprindelig inspireret af bl.a.
Bornholm. På det seneste
er inspirationen også
fundet i Nordspanien,
New York og Ørestaden.
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HJERTESTARTER
Uddrag af Mette Geils prædiken den 9. september 2012, 14. s. e. trinitatis, Joh. 5, 1-15
Vi har fået en ny ørehænger, vil jeg mene – fra musikeren
og sangskriveren Simon Kvam og hans gruppe Nephew.
Vesterhav, synger de - og gør det mere melodisk og melankolsk, end vi tidligere har hørt dem, som en anmelder
tilfreds eller nærmere begejstret har noteret sig.
Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang
Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang
Hjertestarter, hjertestarter, hjertestarter …
...I evangeliet, som vi hører i dag, er der også en mand,
som er i nød for en hjertestarter. Han bliver holdt ved
vandet. Det er ikke en søndagstur til vandet eller en
charterferie i strandkanten. Vi hører, at han har ligget dér
i vandkanten i 38 år – i udkanten af livet, med udsigt til
lykken og helbredelsen, som hele tiden blev nogle andre
til del. Han er lam, så han kan ikke selv flytte sig, og der
er ikke andre, der kigger til hans side.
Som vi kender det fra Vadehavet og Vesterhavet, kommer
vandet indimellem i bevægelse, men hvor den lamme
ligger og har ligget meget længe, er det ikke tidevandet,
der gør det. Folk i Jerusalem ved, at der af og til kommer
bevægelse i det ellers stille vand, og de mener, at det
skyldes en engel, som farer ned i dammen og får den til
at boble. Så skynder de syge sig ned til bredden, og den
første, som springer i – og kun den første, bliver helbredt.
Ja, det er som et lykkehjul, der snurrer lystigt nede i
dammen, vandet kommer i oprør, og den heldige – han,
den ene, hvis lottotal bliver udtrukket, han er vinderen;
the winner takes it all.
Den lamme taber hver gang. Han er aldrig blandt de
første i vandet, da han overhovedet ikke kan bevæge sig.
Han er tung, uformelig og grim – som en klump jord, før
den blev formet til menneske.
Men så var der en dag, som ikke lignede nogen anden
dag ved søen. Betesda, som søen og stedet hed, betyder
barmhjertighedens hus. Og det skulle vise sig at være det

rette navn til det ellers så grusomme sted.
Pludselig står der en mand ved den lammes side – efter
38 år, og spørger – om han vil være rask. Det var Jesus,
der kom til ham og snakkede til ham: ”Vil du være rask?”
- Vi ved ikke, hvordan han har stillet spørgsmålet: Vil du
være rask? Eller: Vil du være rask? - vil du? Måske havde
den lamme mest lyst til at sige nej - fordi utilfredsheden
måske var blevet en behagelig vane - det føltes måske
trygt at være bagerst i rækken, at være sur og utilfreds
med livet.
Jesus kiggede på manden. Han kunne se ind i det sneglehus, som manden med sin sygdom var krøbet ind i. Det
var, som om han så igennem sygdommen, ind bag ved
den. Han så mere end sygdommen. Han så et menneske
– et helt menneske. Og da Jesus så manden i øjnene,
genkendte han noget af sig selv. Han kunne se et helt
menneske, og han kunne se et billede af Gud selv.
Det syn, det blik, det ord: Rejs dig, tag din båre og gå! det er ny skabelse. Manden bliver menneske på ny: Rejs
dig, tag din båre og gå! Det er skaberord - ord, der skaber,
hvad det nævner: Rejs dig, tag din båre og gå!
Der er altid en båre, der skal bæres. For den lamme mand
var det erindringen om 38 års lammelse - men det var jo
også liv og formentlig hele hans liv - og det skulle med.
For andre kan det være mindet, erindringen om det,
der var, det, vi længes tilbage til, eller det som gjorde
ondt. Det skal alt sammen med - erindringen, længslen,
skylden, bitterheden, men vi er ikke længere bundet til
at blive i det og være i det alene - vi kan bære vores fortid
med ind i den nye fremtid. Og derfor lyder ordene til os,
som de lyder til den lamme: Tag din båre og gå!
Og sådan skete det - manden rejste sig - og tog al sin sygdom, som havde været, al mørket, al sin indkrogethed og
krumbøjethed med sig fra det mørke og stille vand. Han
rejste sig og han gik - ind gennem byporten, ind i 

14
røddingfrimenighed3_2012.indd 14

27/09/12 21.38

Nephew synger Hjertestarter
Jerusalem, ind i livet - på ny. Han var både rank og fri.
Han fulgte Jesus. Og for os i dag er det en fortælling
om den befrielse, som Kristus med troen, håbet og
kærligheden skænker os alle.
Jesus, hjertestarteren over alle hjertestartere, bryder
spillets regler, og han bryder suverænt ind i liv og død.
Han er den Håbets Herre, som kommer stilfærdigt fra
en uventet side og indleder en samtale, som fører til nyt
liv. Vi kan høre ordet og samtalen som en fortælling om
opstandelsens nye skabelse på den anden side af død
og grav - ny himmel, ny jord, ny skabelse. Og vi kan høre
fortællingen som en håbs-fortælling om dette liv - at det

må blive blæst i gang, komme i bevægelse og blive nyt.
Uanset hvor lammet og ødelagt mit liv er og kan være og uanset hvor mange huller jeg kan falde i med mudder
eller modløshed, så er det aldrig for sent. Der kan komme
et Guds ord, et menneske eller en begivenhed - mere
strøm, salt eller malt, der gør livet nyt og gi’r mig modet
til at se på mig selv, mit liv, den anden med nye øjne...
Det er den frihed og glæde vi deler som kristne og det er
det vi fejrer, når vore unge konfirmeres. Ja, må også de
unge opleve dét som den Hjertestarter Nephew synger
om – det beder vi om, det håber vi på: Hjertestarter, kom
nu og blæs mig i gang...

15
røddingfrimenighed3_2012.indd 15

27/09/12 21.38

MENNESKER OG MENIGHED
Døbte
Magnus Thuesen Wind-Lorenzen, 29. juli
søn af Rikke Puggaard Dyhr Wind-Lorenzen og Søren Thuesen Klint, Maugstrup
Andreas Rasmussen Gram, 19. august
søn af Annette Rasmussen Gram og Peter Vegeberg Gram, Rødding
Xander Wind Ockens, 30. september
søn af Marie Wind Ockens og Uwe Ockens, Brændstrup

Døde
Kristian Rozhenko Krog
begravet den 27. juni
søn af Oksana Rozhenko Krog
og Niels Ole Gammelgaard Krog,
Lintrup
Harry Nymand Kristensen
bisat den 30. juni

Holger Wind
begravet den 6. juli
Ellen Brandt
bisat den 4. august
Aage Smidt
bisat den 18. august
Ejner Poulsen
bisat den 25. august, urne nedsat

på Sdr. Hygum Kirkegård
Jenny Lindberg
begravet den 31. august
Signe Kruse Villadsen
Højtidelighed fra Øster Lindet Kirke
og jordfæstelse på Øster Lindet
Kirkegård den 15. september
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/ KIRKESPEJL
Nye medlemmer

Majbritt Laurine Frødstrup og Kim Jan Frødstrup,
Skodborghus
Peter Vegeberg Gram, Rødding
Anne Marie Juhl, Hårby
Britta Elisabeth Toft, Sdr. Hygum
Søren Thuesen Klint, Maugstrup

Tine Ancher Nielsen, Fjelstrup
Marie Wind Ockens og Uwe Ockens, Brændstrup
med børnene Abeline (6), Marlena (4)
Jutta Hald Hansen, Jels
med børnene Emil (13), Esben (10) og Olivia (4)
Henny og Ejner Andreasen, Tjæreborg
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GUDSTJENESTER M.V. I
Oktober

Søndag den 7. oktober kl. 10: Høstgudstjeneste med efterfølgende mytologi og most, se omtale
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30:
Hverdags - gudstjeneste
Søndag den 14. oktober:
Ingen gudstjeneste – efterårsferie
Søndag den 21. oktober:
Kl. 10.30, bemærk tidspunkt: Frøs Herreds Y’s Men’s
Club deltager i gudstjenesten i anledning af deres 40 års
jubilæum
Kl. 16/17/18: Græskarværksted i præstegårdshaven /
Lysgudstjeneste i børnehøjde / Suppespisning i konfirmandstuen

Søndag den 28. oktober kl. 17: Gudstjeneste med altergang og under overskriften: Kirken er måltidets hus…
efterfølgende fortælling og spisning i konfirmandstuen:
Smag på Biblen – fra Adams æble til den sidste nadver, se
omtale

November

Torsdag den 1. november kl. 19.30: Giv, mig Gud
en salmetunge … Salmesangsgudstjeneste, som også
indgår i programmet for kurset Syng for livet på Rødding
Højskole
Søndag den 4. november kl. 14: Allehelgens
gudstjeneste, hvor vi mindes de, der er døde i årets
løb. Der er kormedvirken, og efter gudstjenesten er der
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RØDDING FRIMENIGHED
kaffebord og samvær i konfirmandstuen.
Torsdag den 8.november kl. 19: Filmen Departures
vises på storskærm i konfirmandstuen, se omtale
Søndag den 11. november kl. 10
Torsdag den 15. november: Novembermøde på
højskolen med Peter Mygind, se omtale
Søndag den 18. november: Ingen gudstjeneste
Torsdag den 22. november kl. 19/19.30: Jazz og
kunst i konfirmandstuen – torsdagsmøde og fernisering
af udstilling med Helge Ørsted Pedersen og med Ole Kock
Hansen på piano, se omtale
Søndag den 25. november kl. 19: Aftengudstjeneste
med højskolelærer Rasmus Vangshardt som prædikant og
Mette Geil som liturg. Efterfølgende kaffe i konfirmand-

stuen og introduktion til en række nyere salmer og sange
ved Annemarie Holm

December

Søndag den 2. december kl. 10: Adventsgudstjeneste
Søndag den 9. december kl. 10
Torsdag den 13. december kl. 14.30
Adventsmøde med Sten Kaalø, se omtale
Søndag den 16. december: Ingen gudstjeneste
Onsdag den 19. december kl. 19.30: Egnskorets
traditionsrige julekoncert, se omtale
Søndag den 23. december kl. 14: Mens vi venter… Vi
tænder det sidste lys i adventskransen og finder også den
store stige frem og piller adventskransen ned …
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

MARIE CARMEN KOPPEL

Julekoncert lørdag den 24. november kl. 16.00

Marie Carmen Koppels repertoire spænder over både klassiske julesange og smukke gospelsange, og
med sin store og klangfulde stemme, der bare brænder igennem, vil hun uden tvivl give os en koncertoplevelse fuld af intensitet, musikalitet og nærvær.
Arrangør: Bestyrelsen for Bennetgaard, Københoved
Billetpris: 150 kr.
Billetsalget er endnu ikke startet, se nærmere i ny tirsdag og på vores hjemmeside,
www. roeddingfrimenighed.dk, senere.
Pladserne er unummererede, og dørene åbnes 1 time før koncerten.
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