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Besøg/samtale:
Jeg kommer meget gerne på besøg, så ring eller lad
mig det vide på anden måde, hvis man selv eller
en anden ønsker besøg eller hjemmealtergang. Det
gælder naturligvis også på plejehjem og sygehus.
Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en
kop kaffe.
Efteruddannelse:
Mette Geil indleder forløb i/om Livsstyrketrening på
Diakonhjemmet i Oslo og er i den forbindelse bortrejst i
dagene 18.-21. september. Ved aktuelt behov henvises
der til vikarierende præst, ligesom jeg ved en senere
lejlighed fortæller/orienterer om indhold og udbytte af
efteruddannelsesforløbet, som jeg ser meget frem til.

Layout: Nikolaj Hygebjerg, www.designogko.dk
Forsidefoto: Den Danske Salmebog
Redaktion afsluttet den 29. juni 2013
Næste kirkeblad: Udsendes primo oktober
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I PRAKTIK SOM PRÆST

Marie Høgh får to ugers præstepraktik hos Mette Geil i august og september
Mens den danske sommers lunefulde hedebølge med tordenlatter og tordenregn går
over landet, forberedes sidste eksamen ved Det Teologiske Fakultet i København. Som en
kærkommen overspringshandling fra de overskredne tidsplaner og (endnu ulæste) bunker
af litteratur om subjektivitetstænkning, er jeg blevet bedt om at skrive et par linjer om
mig selv til Rødding Frimenigheds kirkeblad. Det gør jeg meget gerne. Mit navn er Marie
Høgh, jeg er 28 år gammel, om få dage teologisk kandidat, og har den glæde at få lov til at
afvikle godt to ugers præstepraktik hos Mette Geil i august og september.
For ganske nylig afleverede jeg speciale om Grundtvigs menneskesyn – hans tanker om
forholdet mellem det gudbilledlige menneske og Kristus – som jeg skal komme ind på
ved en foredragsaften i september. Gennem hele mit liv har jeg færdedes i grundtvig-koldske kirke-skolemiljøer, ja,
man kan vel sige, at jeg er faldet i (Grundtvig-)gryden som lille: Jeg er præstebarn fra Mellerup Valgmenighed, har
gået på Strellev Friskole, Bjergsnæs Efterskole og Testrup Højskole og meldte mig i 2006 ind i Vartov Valgmenighed,
da jeg flyttede til København for at studere. Gennem min studietid har jeg været aktiv i kirkeliv og menighedsarbejde,
foredragsforeninger og i Studenterkredsen, og endelig har jeg tilbragt to pragtfulde år af min studietid ved Humboldt
Universitet i den historietunge Berlin.
Efter sommerferien begynder jeg på Pastoralseminariet i København. Det har altid været mit ønske at få et arbejdsliv i
det grundtvigske kirke-skolemiljø, som jeg holder så meget af. Derfor glæder jeg mig til nogle spændende og lærerige
uger i sensommeren hos Jer i Rødding Frimenighed. Tak, fordi I giver mig muligheden.
Med ønsket om en dejlig sommer og på gensyn!
Marie Høeg

BLOMSTERINSPIRATION
Torsdag den 5. september kl. 19.30 i konfirmandstuen

En aften med inspiration og idéer til blomster
i kirken.
Medbring gerne egne blomster. Bodil Holm og
Grethe Blomgreen leder aftenen, hvor der også
serveres kaffe m.v. Der aftales om blomster
i kirken til høstgudstjeneste og andre af
efterårets gudstjenester.
Alle er velkomne!
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TORSDAGSMØDE
Lola Lecius Larsen fortæller om Bennetgaard
Torsdag den 29. august kl. 14.30 får Frimenigheden besøg af leder Lola Lecius Larsen og gæsterne på Hvilehjemmet Bennetgaard i Københoved. Der indledes med en orientering i Frimenighedskirken. Derefter synges der af
højskolesangbogen i konfirmandstuen, og Lola Larsen fortæller om gårdens spændende historie. Om Jutta Kloppenborg Skrumsager, som i 1936 overdrog sin fødegård til den selvejende institution Bennetgaard, der om sommeren
er hvilehjem for danske sydslesvigere. En aldeles enestående institution i Danmark og måske også i resten af verden,
- med sin helt egen særprægede nationale baggrundshistorie og funktion, som ikke har ændret sig i alle årene. Bennetgaard er et meget populært sted for medlemmerne af det danske mindretal i Sydslesvig.
Bennetgaard opfylder to hovedformål, som vægtes lige meget. Dels har gæsterne forskellige behov for rekreation og
dels, at vore ældre danske medborgere syd for grænsen får indsigt i og bevarer den danske kultur og det danske sprog.
Juttas far, Jørgen N. H. Skrumsager var i 1874 med til at oprette Rødding Frimenighed.
Der serveres kaffe og kage (25 kr.). Alle er velkomne.

GRØN DAG PÅ KIRKEBAKKEN
Fredag den 30. august er der igen en grøn arbejdsdag på Kirkebakken, hvor det grønne udvalg og kirketjeneren har
tilrettelagt en række opgaver, som det vil være godt at være mange til at løse sammen i fællesskab. Der er opgaver
både inde og ude og i mange ’sværhedsgrader’. Vi indleder dagen kl. 9.30 i konfirmandstuen, hvor der også serveres
frokost og hvor vi om aftenen – efter en kort eller lang arbejdsdag, runder dagen af sammen med middag og samvær.
Gerne tilmelding til Helge Elbæk, 2142 4894, eller Lissi Tjørnelund, 2536 9673.

LÆSEKREDSEN

Med bl.a. Johannesevangeliet og Søren Kierkegaard
Læsekredsen fortsætter sin møde- og samtalevirksomhed i konfirmandstuen, hvor enhver er velkommen til at deltage
hver gang – eller de gange det passer og interesserer den enkelte. Efter ønske og forskellige forslag er efterårets program sammensat således, at der både læses fra evangelierne, mere Søren Kierkegaard og mere nyere nordisk litteratur.
Vi mødes torsdage kl. 16 og ca. halvanden time frem – der serveres en kop kaffe og den sidste gang i sæsonen også
suppe og et glas vin. Go’ læselyst og vel mødt!

4

Den 12. september: Johannesevangeliet i 1992-oversættelsen – fra egen bogreol
Den 3. oktober: Søren Kierkegaard-tekster i kopiark, bl.a som optakt til Søren Kierkegaard-dagen i Rødding, For
Søren! , søndag den 10. november, i anledning af hans 200-år
Den 21. november: Per Petterson (2009): Jeg forbander tidens flod
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KIRKETUR TIL VESTJYLLAND
Søndag den 18. august
Det er Martin A. Hansen, der sammenligner de vestjyske kirker – de smukkeste i vort land – med vildgæs, når de i
tågerne ligger og strækker de slanke halse mod Vesterhavet. Lyse og ædle som grågæs, siger han.
Vi kan spørge os selv, om han har ret, når vi sammen med sognemenigheden den 18. august drager på kirketur, hvor vi
vil besøge kirker i Aal og Staby og i Stadil og Hee. Alle har de hver deres særpræg: I Aal, hvor vi også er til gudstjeneste,
er der imponerende kalkmalerier fra 1200-tallet, bl.a. en rytterkampfrise; i Staby interessante stenhuggerarbejder
og i Stadil et gyldent alter fra 1200-tallets begyndelse. Vi runder af i Hee og ser det ydre og indre granitarbejde dér.
Undervejs kan vi nyde synet af Lønborg Kirke, der ligger højt knejsende på sin bakketop. Mellem Staby og Stadil ligger
Vedersø, og kan vi nå det, vil vi betragte udsigten fra præstegårdshaven.
Fynboen skrev på en tur til Jylland om heden, der om føje år vil stå som en kornmark; sjællænderen under sit skoleophold: Der er slet ingen abildgård/og ingen blommehave/det lysner mest kun lidt i vår/og buskene er lave/og lyngen
løber langs ad land/med ormeflok og flyvesand/og bøgen står i stampe, mens jyden siger: Kær est du, fødeland.*)
Livet var hårdt i Vest- og Midtjylland, her var ingen prydhaver eller bøgeskove, her var kålgårde. Efter nederlaget i
1864 blev præsterne mange steder foregangsmænd inden for landbrug. Det er her i Vestjylland, vi ville have truffet
den første grundtvigske præst i Jylland, C. F. Hasselfeldt, der var præst i Velling 1830-1841. Her fik han stor indflydelse
på sognet, men også på en ung kateket i Ringkøbing, Vilhelm Birkedal, den senere valgmenighedspræst i Ryslinge.
Også Kold kom i præstegården. Han og Povlsen-Dal plantede hvert et kastanietræ i haven til en gård i Velling, inden de
agtede sig i krig i 1848. Kold fik nu kolde fødder og blev hjemme – heldigvis!
Turledere: Georg Bendix og Knud Bennetzen
Afgang: kl. 9.15 fra parkeringspladsen ved brugsen
Iøvrigt: Morgenkaffe og rundstykke i bussen
Smørrebrød, øl og vand i det grønne
Kaffe med lagkage på Restaurant Stauning Havn
med udsigt ud over Ringkøbing Fjord og omegn
Hjemme ca. kl. 17.30
Pris: kr. 175,00
Tilmelding efter først til mølle-princippet til Mette Geil			

*) H. C. Andersen, Grundtvig og St. St. Blicher
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DET
LILLE
ÅRSMØDE
På Grundtvigs fødselsdag, søndag den 8. september
Fælles efterårsmøde for de frie menigheder i Aagaard,
Bovlund, Skanderup og Rødding
Søndag den 8. september i Rødding
Program:
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Frimenighedskirken, som vil
være pyntet med sensommerens blomster. Derefter mulighed for at se udstillingen Svævende verdener i kirken og
konfirmandstuen.
Kl. 12: To-retters middag på Rødding Højskole
Kl. 13.15: Sang-halvtime i foredragssalen
Kl. 14: “Grundtvigsk energi” ved formand for Grænseforeningen Finn Slumstrup, der som optakt til foredraget
skriver følgende:
Hvorfor gik de gamle grundtvigianere ikke på
pension?
Det spørgsmål stillede jeg ofte mig selv, når jeg var sammen med nogle af folkehøjskolens store skikkelser som
Aage Møller, Knud Hansen, J. Th. Arnfred, Poul Engberg
og ikke mindst forfatteren Jørgen Bukdahl.

Siden har jeg fundet forklaringen. Nemlig, at der i dansk
åndsliv eksisterer et ganske særligt fænomen, der må
kaldes “grundtvigsk energi”.
I et foredrag fyldt med personlige oplevelser og
morsomme anekdoter skildres fænomenet på en sådan
måde, at det forhåbentlig fremgår at “grundtvigsk
energi” er en effektiv modgift mod den egocentrerede
kultur, vi ser markere sig tydeligt i disse år – og som er
for godt til kun at være for de, der er fyldt 60 år!
Derefter mulighed for besigtigelse af højskolens nye
undervisningsfløj.
Kl. ca. 15.30: Kaffe og afslutning i spisesalen
Pris for dagens arrangement: 160,- kr. pr. pers.
Vel mødt til en forhåbentlig inspirerende dag, som vi
håber, mange har lyst til at deltage i.
Tilmelding på liste i våbenhuset eller til Mette Geil på
7484 1117/ mail@mettegeil.dk, gerne inden
den 1. september.

SANG
UNDER
KIRKETAG
Denne gang med Charlotte Støjberg
Fredag den 2. august kl. 17-18
Open Night i Rødding: Sang under kirketag i Frimenighedskirken –
denne gang med Charlotte Støjberg fra trioen Zenobia. Charlotte
virker også som organist.
Se www. zenobia.nu og www.charlottestojberg.dk
Alle er naturligvis velkomne!
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SAMTALEDAG

En landsomspændende samtaledag om det allervigtigste
Vi spiller kort om det lige-gyldige torsdag den 26. september kl. 17-19
Ligegyldigt eller lige gyldigt? Der er en betoning, men også en verden til forskel, og man skal ikke tale ret længe sammen, før man finder ud af, at det måske slet ikke er det samme, som vi finder ligegyldigt - og hvad det er, der er det
allervigtigste.
Samtaledagen handler i år netop om det, der betyder noget - for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet. Hvad
er det, der bærer og forener - og hvad er det, der adskiller? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen?
Man kan kalde det værdier, selv om udtrykket ofte skamrides, så man tror, at værdier er noget, der ligger fast nu og i al
evighed. Tror, at blot man abonnerer på denne eller hin værdi, så er alt vel. Men værdier er noget, man må kunne argumentere for, indgå i samtale om. Derfor er det værd at diskutere, hvad der har afgørende betydning for den enkelte og
for samfundet.
Ideen med Samtaledagen er at få så mange som muligt til at tale med om et aktuelt og relevant emne. Samtalerne
foregår i konfirmandstuen, og vi håber, at både unge og ældre vil møde op og være med.
Samtaledagen er arrangeret af Grundtvigsk Forum og foregår torsdag den 26. september kl. 17-19 i
konfirmandstuen – der serveres en spegepølsemad og en øl/vand i løbet af fyraftenssamtalen.

GRUNDTVIGSKE
SKOLETANKER
En samtale m. Troels Borring, formand i Efterskoleforeningen,
Tirsdag den 1. oktober kl. 17-19.30 i konfirmandstuen. Forud for dette Rødding-møde, siger Troels
Borring: Min tilgang vil være Efterskolens hovedsigte:
“Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk
dannelse - i relation til min forståelse af Grundtvig.
Et sprog som har svære odds og samtidigt - så vigtigt
som aldrig før.”
Rundbordssamtalen m. Troels Borring er arrangeret i
samarbejde med Grundtvigsk Forum – Kongeåen – og
der serveres en spegepølsemad i løbet af fyraftensmødet.
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ÅRETS KONFI
Tillykke til årets konfirmander!
Skærtorsdag, den 28. marts, bød i år både på
høj sol og hvid sne!
Konfirmation 2014:
Skærtorsdag den 17. april kl. 10
i Frimenighedskirken
Øvrige, allerede kendte datoer i forløbet:
Søndag den 30. juni: Konfirmandindskrivning, evt. senere tilmelding til Mette Geil
Fredag den 23. august: Konfirmationsforberedelsen indledes, kl. 8.10-ca. 9.30 i
konfirmandstuen
Søndag den 1. september:
Kend din kirke-gudstjeneste
Tirsdag den 24. september:
Sigurd i Frimenighedskirken
Fredag-lørdag den 4.-5. oktober:
Konfirmandlejr
Søndag den 20. oktober: Græskarværksted,
lysgudstjeneste og suppespisning
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Frimenighedskirken er vores kirke!

røddingfrimenighed2_2013.indd 8

26/06/13 21.42

NFIRMANDER
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SVÆVENDE VERDENER
Askov-parret Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen skriver følgende som optakt til
udstillingen Svævende verdener i kirken og konfirmandstuen
Det viser sig i papirets folder, i den måde skyerne stråler
på, i tankernes strukturer, i tanken om afstande, højder
og længder, i tekstens floder, imellem linierne, i tegnenes
symmetrier, i den intuitive fornemmelse for voluminers
vægt og fylde, som en usynlig modstand i materialet, i
drivkraften til bevægelse og i rodets geometri.
Måske er det det samme, som viser sig i huler, bygget i
træerne, tårne, flyvende tæpper og tallerkener, luftskibe,

balloner, Laputa, Halleluja Mountains og Slottet i Himlen.
Udstillingen Svævende Verdener indkredser
idéernes verden i det nære.
Udstillingen åbnes søndag den 25. august i forlængelse af aftengudstjeneste kl. 19. I en workshop folder vi
papir til bogstaver, mønstre og rumlige figurer.
Alle er velkomne!

Om Cecilie og Sophus:
Cecilie Bendixen har netop forsvaret sin ph.d. ‘Så vidt et rum’ fra Kunstakademiets Designskole, hvori det bl.a. blev
undersøgt, hvordan ‘folder’ kan fungere både arkitektonisk og akustisk. Cecilie er uddannet arkitekt og driver virksomheden Tekstile Rum, hvis fokusområde er arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Debuterede på Charlottenborg 2007
og modtog arbejdslegat fra Statens Kunstfond i 2012. Se www.tekstilerum.dk
Sophus Ejler Jepsen har en Master of Fine Art fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og er siden 2007 fast tilknyttet
Vejen Kunstmuseum og Vejen Billedskole som praksis-formidler og workshopholder, er desuden aktiv som udstillende
billedkunstner i mange forskellige sammenhænge over hele landet . Har modtaget en række legater, senest Statens
Kunstfonds Arbejdslegat i 2012.
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HVEM KAN SIGE, AT LIVET ER HÅBLØST ...
Uddrag af Mette Geils prædiken ved byfestgudstjenesten den 2 . juni i Flors have
( Luk. 16, 19-31: Den rige mand og Lazarus)
Og han – Guds egen søn – slår broer over kløfter, hvor
Storebæltsbroen og Golden Gate Bridge til sammenligning er som små Legoklods-konstruktioner. Som vi om lidt
vil synge med Grundtvig: Du slår over dybet din gyngende
bro … (DDS 321).
Vi er ikke garanteret blank sø under overfarten, vi må
forvente os både høj sø og bølgegang … Men vi er aldrig
alene under overfarten - Guds søn er den, der slår bro
over kløften mellem himmel og jord, mellem liv og død,
mellem mennesker og mellem Gud og os. Og det er ikke
meningen, at vi selv kan eller skal vælge livets sidste
rulletrappe, som en udvej. Vi er alle i samme båd, og har
til opgave at se og sanse hinanden undervejs. Luther
siger det sådan: Den, som føler Guds godhed, føler også
sin næstes nød. Den som ser sig selv som en del af Guds
sammenhænge, vil også se og hjælpe den Lazarus, som

ligger ved ens gadedør. Ikke fordi vi derfor står bedre i
forhold til loven, men fordi evangeliet som en hjertets
lov, vil at vi skal vise os som den bedste udgave af os selv.
Gud kender enhver udgave af os – den værste og den
bedste - og ved, at vi vil os selv og vores egen rigdom
så meget mere, end vi vil Lazarus og hans hjælpeløshed
noget som helst. Evangeliet kræver sit og vi må gi’ og
gøre hvad vi kan – ikke bare for gadens Lazarus, men
også for verdens Lazarus, som er offer for krig, sult og
undertrykkelse. Til den opgave og til alt andet i vores liv
– fest- og hverdagene – skænker Gud os sin barmhjertighed i evangeliet om Kristus. Netop barmhjertigheden
får os til at sige som vi gør i den afsluttende bøn i dag:
Hvem kan sige, at livet er uden mening – Hvem kan sige,
at livet er håbløst – Hvem kan sige, at livet er nådesløst
– når du har kaldet os? – når du er med os? –når du
velsigner os?
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MENNESKER OG MENIGHED
Døbte
Sofus Löwén Dall, den 10. marts, søn af Jette og Ole Löwén Dall, Skodborg
Asta Breddam Schmidt, den 31. marts, datter af Lærke Breddam Overgaard og Stefan E. Karstensen Schmidt,
Gedved
Magnus Moeslund Hansen, den 25. maj, søn af Maria Moeslund Mains og Christian Steensig Hansen, Søsum

Døde
Mads Peter Beck Hundebøl,
begravet den 16. marts

Aksel Garder,
begravet den 5. april

Henrik Andersen,
begravet den 14. juni

Viede
Stine Bossen Nielsen og Mikael Rahbek Davidsen, Vejle, den 11. maj
Mette Agerlund Pedersen og Christian Ravn, Rødding, den 15. juni
Lene Wind og Peter Warming Hansen, Vejen, den 29. juni
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/ KIRKESPEJL
Nye medlemmer

Kirsten Kristensen, Rødding
Oliver Sønderskov Knudsen, søn af Leo Sønderskov
Knudsen, Lintrup
Christian Steensig Hansen, Søsum
Mette Agerlund Pedersen, Brøstrup
Anna Cathrine Andersen Ahmad, København
Jytte Andersen, Rødding
Jonna Elsebet Hartmann, Rødding
Helge Mygind Bojsen, Øster Lindet
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GUDSTJENESTER M.V. I
Juli

Søndag den 7. juli
Ingen gudstjeneste
Torsdag den 10. juli kl. 19.30
Salmesangsgudstjeneste: Giv mig Gud, en salmetunge
Søndag den 14. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 21. juli kl. 10
Sven Thorgaard prædiker
Søndag den 28. juli
Ingen gudstjeneste

August

Torsdag den 1. august kl. 22
Musiklærernes traditionsrige koncert i Frimenigheds
kirken
Fredag den 2. august kl. 17-18
Sang under kirketag i.f.m. Open Night
med Charlotte Støjberg fra Zenobia
Søndag den 4. august kl. 10
Gudstjeneste
Søndag den 11. august kl. 10
Gudstjeneste (Elevmøde på Rødding Højskole), efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen
Søndag den 18. august
Vestjysk kirketur – se omtale. Derfor ingen gudstjeneste i
Frimenighedskirken denne søndag.
Søndag den 25. august kl. 19
Aftengudstjeneste med efterfølgende fernisering af
udstillingen Svævende verdener og workshop
i konfirmandstuen med Cecilie Bendixen og Sophus Ejler
Jepsen
Torsdag den 29. august kl. 14.30
Torsdagsmøde om/med Bennetgaard – se omtale

14
røddingfrimenighed2_2013.indd 14

26/06/13 21.42

RØDDING FRIMENIGHED
September

Søndag den 1. september kl. 10
Gudstjeneste: Kend din kirke
Søndag den 8. september kl. 10.30
Det lille årsmøde for de frie menigheder i Bovlund,
Aagaard, Skanderup og Rødding – se omtale
Søndag den 15. september kl. 10
Marie Høgh prædiker
Søndag den 22. september kl. 19
Aftengudstjeneste, hvor Marie Høgh prædiker og derefter
holder foredrag i konfirmandstuen under overskriften:
Hvad er da et menneske … – se omtale
Tirsdag den 24. september kl. 18.30
Sigurd Barrett fortæller og synger bibelhistorier i Frimenighedskirken – se omtale
Torsdag den 26. september kl. 17-19
Samtaledag - se omtale
Søndag den 29. september
Ingen gudstjeneste

Oktober

Torsdag den 1. oktober kl. 17
Rundbordssamtale om grundtvigske skoletanker
– se omtale
Onsdag den 2. oktober kl. 19
Aftengudstjeneste i forbindelse med kurset Højskole
Classic: Kurt V. Andersen, tidl. præst i Bøvling Valgmenig
hed, prædiker
Søndag den 6. oktober kl. 10
Høstgudstjeneste

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.
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SIGURD BARRETT

Fortæller og synger bibelhistorier i Rødding Frimenighedskirke
tirsdag den 24. september kl. 18.30

Sigurd fortæller Bibelhistorier var en overgang Danmarks bedst sælgende børnebog, og Sigurd Barrett
og hans trio har tidligere besøgt mere end 100 kirker - én af dem var Rødding Frimenighedskirke, med
deres bibelkoncerter.
Nu kommer Sigurd igen. I samarbejde med Rødding og Øster Lindet sognekirker er det lykkedes os at
engagere Sigurd Barrett til at give koncert med nye sange og andre højdepunkter end sidste gang. Med
sig har han selvfølgelig dukken Snapper, ham kan vi ikke undvære!
Glæd dig. Der er høj stemning, en oplagt Sigurd, en højtråbende Snapper og et godt orkester og Spirekoret fra sognekirken – og så er kirken fuld af børn og voksne.
Billetpris: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Billetter kan købes ved henvendelse til Mille Hansen,
Møgelmosevej 20, tlf./sms 3063 3475 / helgehansen@mail.tele.dk eller ved Mette Geil.
Se mere på www.roeddingfrimenighed.dk
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