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EN GLÆDELIG JUL OG ET VELSIGNET NYTÅR

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

JUL, NYTÅR OG VINTER I RØDDING FRIMENIGHED
4. søndag i advent / den 22. december kl. 10: De ni læsninger - konfirmanderne medvirker.
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.
Nytårsdag den 1. januar 2014 kl. 16
Søndag den 12. januar kl. 10: Gudstjeneste m. helligtrekonger-markering, bl.a. H3K-lys i vinduerne
Torsdag den 16. januar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag – se omtale
Søndag den 19. januar kl. 10: Gudstjeneste m. barnedåb. 15 årige Casper Frandsen, bror til dåbsbarnet, spiller præ- og
postludium på kirkens orgel.
Søndag den 26. januar kl. 19: Aftengudstjeneste med efterfølgende foredrag i konfirmandstuen. Fortvivlelsens former
v/ Nikolai Seidelin Banke, højskolelærer / 25,- kr. for kaffe og kage.
Søndag den 2. februar kl. 10: Kyndelmisse-gudstjeneste, særligt tilrettelagt for menighedens små. Der sendes brev til
de seneste års døbte, alle er naturligvis velkomne – og gerne m. forældre og bedsteforældre. Efterfølgende pandekager i
konfirmandstuen.
Søndag den 9. februar kl. 10
Søndag den 16. februar kl. 19.30: Ud af mørket, ind i lyset – om døden v/ Kristian Ditlev Jensen, forfatter. Foredrag i
samarbejde m. Rødding Højskole, og i højskolens foredragssal / 75,- kr. incl. kaffebord.
Tirsdag den 18. februar kl. 17: I skæret af den syvarmede lysestage – lysgudstjeneste, bl.a. inspireret af læsekredsens læsning
af Johannesåbenbaringen.
Torsdag den 20. februar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag – se omtale
Søndag den 23. februar kl. 14: Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling i Rødding Frimenighed, se omtale
Torsdag den 27. februar kl. 14.30: Torsdagsmøde – se omtale
Søndag den 3. marts kl. 10: Fastelavnsgudstjeneste. 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 9. marts kl. 10: Gudstjeneste - 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 23. februar i forlængelse af
gudstjenesten kl. 14. Dagsorden ifølge vedtægterne m. bl.a. årsberetninger, regnskab og valg lægges i det nye år frem i
våbenhus og konfirmandstue og vil kunne ses på frimenighedens hjemmeside.
Læsekredsen: Vi mødes tre gange i foråret, hver gang i konfirmandstuen kl. 16, alle er velkomne.
Torsdag den 6. februar: Vi læser Johannesåbenbaringen, og finder den hver især som den sidste bog i Det nye Testamente.
Torsdag den 6. marts: Vi taler om Dostojevskijs Forbrydelse og straf – se øvrige Dostojevskij-arrangementer i foråret. Bogen
ligger i det nye år klar til afhentning i konfirmandstuen.
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 16. januar: Giv tid, giv tid v/ organist Annemarie Holm
Torsdag dem 20. februar: Livets mærke v/ musiker og komponist Rasmus Skov Borring
Hver gang kl. 16.30 i Frimenighedskirken. Fri entré – og vi vil gerne være mange!
Torsdagsmøde: Ditte Krøgholt genfortæller Dostojevskij: Forbrydelse og straf, torsdag den 27. februar kl. 14.30. / 25,- kr. for
kaffe og kage.
Konfirmanderne: Mødes også i det nye år på fredage fra kl. 8.10 i konfirmandstuen – og tit ved gudstjenester. Onsdag
den 19. februar kl. 18-21 er vi i FDF-hytten inviteret til at møde Folkekirkens Nødhjælps SultKaravane 2014, som optakt til
Sogneindsamlingen søndag den 9. marts.
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 / mail@mettegeil.dk
Formand: Birgitte Pallesen, 2338 8166 / 6464 7840 / bp@s-g-i.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

46. årgang / 2013 / nr. 5. Næste nummer af kirkebladet udsendes primo marts. Forsideillustration: Høstgudstjeneste i Frimenighedskirken: Røde æbler på døbefonten. Foto: Bent Nicolajsen
julekort2013.indd 2

16/12/13 13.32

