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julekort2011.indd 1

13/12/12 16.05

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

JUL, NYTÅR OG VINTER I RØDDING FRIMENIGHED
4. søndag i advent / lille juleaften den 23. december kl. 14: Mens vi venter... Vi tænder det sidste lys i adventskransen,
finder også den store stige frem og tager adventskransen ned, for julen står for døren … Gudstjeneste i børnehøjde – i år med
krybbespil! Ingen er for store, og ingen er for små.
Juleaftensdag den 24. december kl. 14.30 og kl. 16
Juledag den 25. december kl. 10: Julen har englelyd - og trompetlyd. Morten Fabrin medvirker på trompet.
2. juledag den 26. december kl. 10: Dåbsgudstjeneste med flere af julens salmer
Nytårsdag den 1. januar 2013 kl. 16
Helligtrekongerssøndag den 6. januar kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb og H3K-lys i vinduerne
Søndag den 20. januar kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb
Torsdag den 24. januar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag – se omtale
Søndag den 27. januar kl. 19: Aftengudstjeneste med efterfølgende foredrag i konfirmandstuen. Ann Alonso, Rødding,
fortæller om pilgrimsvandring på Caminoen / 25,- kr. for kaffe og kage.
Søndag den 3. februar kl. 14: Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling i Rødding Frimenighed, se omtale
Søndag den 10. februar kl. 10: Fastelavnsgudstjeneste med barnedåb. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der
serveres fastelavnsboller i konfirmandstuen. Alle – og i alle aldre er velkomne – udklædte såvel som ikke-udklædte.
Søndag den 17. februar kl. 19.30 (bemærk tidspunkt): Jeg er verdens lys … Lys-gudstjeneste som optakt til ugekurset Lys
i mørket på Rødding Højskole, se omtale
Torsdag den 21. februar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag – se omtale
Søndag den 24. februar kl. 19: Nils Gunder Hansen, forfatter og professor i litteratur ved Syddansk Universitet, prædiker og
fortæller efterfølgende i konfirmandstuen, bl.a. om sin sønderjyske barndom, og med udgangspunkt i sin erindringsbog Lille
dreng med rejseskrivemaskine (2011) / 25,- kr. for kaffe og kage.
Søndag den 3. marts kl. 10: Georg Bendix prædiker.
Torsdag den 7. marts kl. 14.30: Torsdagsmøde med fernisering af Marlene Antonius’ udstilling i konfirmandstuen med
fotografier af Ejner, Aage og Elna, se omtale.
Søndag den 10. marts kl. 10: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.
På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.

Generalforsamling: Frimenigheden afholder sin årlige generalforsamling søndag den 3. februar i forlængelse af
gudstjenesten kl. 14. Dagsorden ifølge vedtægterne m. bl.a. årsberetninger, regnskab og valg.
Læsekredsen: – hvor enhver er velkommen – mødes første gang i det nye år torsdag den 7. februar kl. 16 i
konfirmandstuen. Vi ta’r anledning af 200-året for Søren Kirkegaard og indleder med at læse Sløks lille og fine bog om
Kierkegaard. Bogen ligger til afhentning i konfirmandstuen. Øvrige datoer: 14.3. og 25.4. – begge dage kl. 16.
Italiensk for begyndere! - Menighedsrejse til Rom: I dagene 18.-23. september arrangeres en fælles menighedsrejse for
de frie menigheder i Bovlund, Skanderup, Aagaard og Rødding – med de fire præster og Georg Bendix som turledere og guide.
Hver menighed har som udgangspunkt ti pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet for de ti Rødding-pladser.
Forventet pris: 6.000,- kr. Tilmelding til Mette Geil.
Sang under kirketag: Fyraftenssang i timen fra kl. 16.30-17.30, hvor vi, af en dygtig pianist ved klaveret, introduceres til nye,
kendte og glemte sange og salmer fra både Salmebogen og Højskolesangbogen:
Torsdag den 24. januar: Når vi mærker livet begynder… v/ højskolelærer Nikolai Banke, Rødding
Torsdag dem 21. februar: Lys i mørket v/frimenighedspræst Henrik Jensen, Aagaard
Torsdag den 21. marts: Moderne fællessang – gammelt & nyt v/ musiker og komponist Rasmus Skov Borring
Hver gang kl. 16.30 i Frimenighedskirken. Fri entré – og vi vil gerne være mange!
Billeder i konfirmandstuen: Helge Ørsted Pedersen, HØP, er den aktuelle udstiller i konfirmandstuen. Torsdag den 7. marts
kl. 14.30 er der fernisering af fotograf Marlene Antonius’ fotoudstilling med billeder af Ejner, Aage og Elna, som også er titlen på
den fælles bogudgivelse med Søren Ryge Petersen (Gads forlag 2012).
Lys i mørket: Februar-kursus i uge 8 på Rødding Højskole, arrangeret i et samarbejde med Kristeligt Dagblad og med Mette Geil
som kursusvært. Se program i kirken eller på frimenighedens/højskolens hjemmeside. Særpris for hjemmeboende medlemmer
af Rødding Frimenighed: 2590,- kr. Tilmelding til højskolen.
Rødding Frimenighed
www.roeddingfrimenighed.dk
Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, tlf. 7484 1117 / mettegeil@dbmail.dk
Formand: Arne Larsen, 7484 2611 / arnelarsen@dbmail.dk
Kasserer: Lasse Bergholdt, 7484 1129 / buen10@gmail.com
Organist: Annemarie Holm, 3677 0732 / annemarie.holm@bbsyd.dk
Kirketjener/graver: Lissi Tjørnelund, 2536 9673 / rfgraver@bbsyd.dk

Forsideillustration: Rødding Frimenighedskirke 1. søndag i advent 2012. Foto: Bent Nicolajsen · 45. årgang / 2012 / nr. 4. Næste nummer af kirkebladet udsendes primo marts.
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