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ÅRETS KONFIRMANDER
I år konfirmeres i Frimenigheden 15 unge piger og drenge fra Rødding Skole, Fole Friskole og Rødding
Friskole. Det sker Skærtorsdag den 17. april kl. 10 i Frimenighedskirken. Konfirmandernes navne nævnes
nedenfor, og desuden har Rasmus Hyldal Sørensen, Mikkelborg, fulgt konfirmationsforberedelsen.
Annesofie Kjems Gregersen, Fæsted
Asger Volder Holm, Lintrup
Astrid Nicolajsen Geil, Rødding
Jonas Toft Christensen, Sdr. Hygum
Karen Krogh Nielsen, Ribe
Kasper Dyhr Lydiksen, Hjerting
Mads Lindberg Madsen, Jels
Magnus Houmann Holst, Rødding

Marijn Mijndert Abraham Bor, Sdr. Hygum
Mathias Toft Christensen, Sdr. Hygum
Nicolaj Juhl Lund, Hjerting
Rasmus Bue Nielsen, Skibelund
Signe Holm Hansen, Langetved
Signe Skals, Rødding
Thue Kildahl Conradsen, Lintrup

Afsluttende møde for konfirmander og forældre

Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 13.
april ved gudstjenesten kl. 10 og derefter er der kaffe og orientering i konfirmandstuen for konfirmander og
deres forældre.
Gensyn mellem konfirmanderne er aftalt til fredag den 2. maj kl. 8.10 i konfirmandstuen.

Indskrivning til konfirmation i 2015

Søndag den 22. juni kl. 10 er der i forbindelse med gudstjenesten indskrivning til næste års konfirmationsforløb. Efter gudstjenesten er der orientering og forfriskning i konfirmandstuen. Forberedelsen vil få et
nyt forløb som følge af indgået aftale mellem kommune og provsti, som vi ligger os i slipstrømmen af.
Mere herom, når det kommende års konfirmander og forældre er samlede.
Vel mødt!

Guldkonfirmander

Søndag den 27. april vil gudstjenesten også have deltagelse af konfirmander, der blev konfirmeret for 50
år siden. Det drejer sig om konfirmationsårgangene 1963 og ’64. Flere af dem var også samlede ved Rødding Borger- og Realskoles 100 års jubilæum, sommeren 2014. Siden er der blevet taget initiativ til gensyn
som guldkonfirmander. Tillykke og velkommen!
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GENERALFORSAMLING
Fra formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar
Vintergækker har længe tittet frem, og en erantisgul kjole fortæller netop nu, at den lille hidsige Februar snart lukker
døren bag sig. Dejligt - tænker de fleste af os; da ved vi, at forårets komme, fuglenes aftenfløjten og solens mange
timer giver energi. Energi og kræfter til endnu et begivenhedsrigt år for Rødding Frimenighed, ligesom 2013 var det. Sådan indledte formanden, Birgitte Pallesen, sin beretning.
Der blev berettet om økonomien, dagligt virke, nye tiltag samt arrangementer, alt det, som udgør Rødding Frimenighed. Rødding Frimenighed er ikke blot kirke, men en levende menighed med en nærværende og dygtig præst;
en menighed, der også mødes i et lille kulturelt kraftcenter på Kirkebakken til spændende arrangementer. Der blev
rettet en stor ros og tak til Mette og de øvrige medarbejdere, som bidrager til, at Rødding Frimenighed er et stærkt
fællesskab med nærvær og gode oplevelser.
Udvalget sagde farvel til Anne Finnerup, Lone Holst samt Margit Rindom og takkede dem for deres indsats. Ved samme
lejlighed, kunne der bydes velkommen til Birgit Lorenz, Lisbeth Wollesen og Pia Strandridder, som alle blev valgt for en
3-årig periode til at deltage i menighedsudvalgets arbejde. Vi ser frem til mange gode stunder samt et godt samarbej
de både i udvalget samt med menige medlemmer.
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Menighedsudvalget fotograferet efter
generealforsamlingen, set fra venstre:
Jens Bahne Jørgensen,
Mette Geil,
Mille Hansen,
Birgit brink Lorenz,
Helge Elbæk,
Lisbeth Wollesen,
Inger Storm Kristensen,
Birgit Pallesen,
Pia Vium Strandridder,
Louise Oxlund.

Klar til generalforsamlingen/
Stairway to Heaven
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PILGRIMSVANDRING EN SØNDAG I MAJ

Ro, eftertænksomhed, frisk luft, smuk natur.
Tid til stilhed, og samtale om livets store spørgsmål
I dagene 23. - 29. maj 2014 udbyder Rødding Højskole for første gang et pilgrimskursus – og med Mette Geil som
kursusvært. Det samlede kursusprogram kan ses på både frimenighedens og højskolens hjemmesider. Et par programpunkter gennemføres i tæt samarbejde mellem frimenigheden og højskolen og indgår således også i frimenighedens
forårsprogram. Det drejer sig om følgende:
Søndag den 25. maj
Kl. 10: Pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke – med fordybelse i de syv pilgrimsord: Frihed, enkelhed,
langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Og med Arne Haugen Sørensens Vandringsmanden
som gennemgående motiv…
Derefter let bespisning i konfirmandstuen for de som også deltager i eftermiddagens vandring med fælles bustransport fra og tilbage til højskolen.
Kl. 13-16: Pilgrimsvandring langs diget fra Rejsby Kirke til Hviding Kirke. Vi går gennem det flade markslandskab med
højt til himlen og store vidder. Målet for vandringen er Hviding Kirke – en præriekirke, der rejser sig som markens
katedral i landskabet. Kirken er et sandt skatkammer med Maria-tavle og stor trefløjet altertavle med rosenkransen,
hvis roser symboliserer Trosbekendelsen, og hvis små roser symboliserer Fadervor og Ave Marie – et enestående
kirkekunstværk fra tiden før reformationen.
Vi følger på denne vandring Den Danske Klosterrute, og er undervejs på en både ydre og indre vandring med tid til
stilhed, mens vi går.
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Pilgrimsgudstjenesten kan fint følges som alm. søndagsgudstjeneste. Evt. spørgsmål om vandringen til Mette Geil.
Let frokost-bespisning, forfriskning undervejs og bustransport er gratis, tilmelding ikke nødvendig. Ved interesse for
foredrag m.v. om pilgrimsvandring henvises der til det samlede kursusprogram.

SORG OG GLÆDE

Tro, håb og kærlighed-kurset, i dagene fra 22.-28. juni på Rødding Højskole, har i år sit fokus på menneskers sorg og
glæde.
Sorg og glæde kommer både på lærred og i tale, når filminstruktøren Nils Malmros gæster kurset onsdag den 25. juni.
Han fortæller om ”Liv og film, sorg og glæde”, og han går med os i Rødding Bio og ser filmen ”Sorg og glæde”. Efterfølgende taler instruktøren med os om filmen, om sorger og glæder.
I øvrigt er følgende to programpunkter arrangeret i samarbejde mellem højskolen og Frimenigheden. Det foregår i
Frimenighedskirken og der er fri entré:
Mandag den 23. juni kl. 19:30: Sankthansaften med midsommerkoncert i Frimenighedskirken, hvor Danmarks nye
komet på orgel Kristian Marius Andersen, ”Tangentspilleren”, spiller en klassisk orgelkoncert og runder af med egne
improvisationer. Efter sankthansbål på Højskoleengen med bl.a. Midsommersangen kan man slutte midsommeraftenen af med at se ”Tangentspilleren” på storskærm – dokumentarfilmen om den unge Herning-organist med den helt
særlige musikalske og menneskelige udvikling.
Fredag den 27. juni kl. 16: Rock, håb & kærlighed- en koncertcollage bestående af sang og oplæsning. Musik af
bl.a. Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones. Rock, Håb og Kærlighed er en omskrivning af Tro, Håb og
Kærlighed (1. Kor. 13) – og det er en kalejdoskopisk sammenstilling af danske kernesalmer med stærke bibeltekster og
klassiske rocksange.
I ugens samlede program kan ses på både frimenighedens og højskolens hjemmesider. For hjemmeboende medlemmer af frimenigheden er der for hele kursusugen, incl. måltider, udflugter og foredrag, en særpris på 2.590,- kr.
Tilmelding til højskolen.
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ÅRSMØDE I FORENINGEN

AF GRUNDTVIGSKE VALG- OG FRIMENIGHEDER
I år afholdes årsmødet i Vejstrup i weekenden 14.-15. juni med Vejstrup Valgmenighed som vært og under overskriften
Unge, fællesskab og tro. Efter an- og velkomst kl. 13.00-13.45 inddeles vi i hold på arbejdscaféer. Et væsentligt sigte
med caféerne vil være at få et indblik i unges tanker om tro. To af caféerne vil være i form af causerende foredrag.
Forinden festmiddagen er der generalforsamling i foreningen, og efter middagen er der lagt op til caféstemning i
valgmenighedskirken med Rasmus Skov Borring ved tangenterne.
Søndag er der friluftsgudstjeneste og opsamling på arbejdscaféer.
Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i årsmødet. Tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset senest den 18. maj. Transport er for egen regning; fælles transport kan aftales.
Program for årsmødet findes på hjemmesiden www.roeddingfrimenighed.dk.
Til Rødding Frimenigheds generalforsamling lød der i øvrigt en stor opfordring til, at mange medlemmer herunder
også børnefamilier, ville deltage både for samværets skyld, men også for at indhente inspiration til 2015, hvor Rødding
Frimenighed er værter ved årsmødet.
Vi håber, at mange har lyst til en hyggelig sammenkomst i det sydfynske.

ÅRSMØDE I RØDDING 2015
Har du lyst til at være med i planlægningen af Årsmødet i Rødding 2015, kan du rette henvendelse til Birgitte Pallesen
eller Mette Geil. Vi vil i foråret mødes, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe til at tænke ideer, finde struktur samt
koordinere opgaver. Senere skal der findes frivillige hjælpere til arrangementet, også her håber vi, at mange byder ind,
da det er sjovest at holde fest, når vi er mange.
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4.
MAJ
AFTEN
– ATT ÖVERLEVA FÖRINTELSEN

Kl. 19.00: Befrielsesgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Sten Kaalø
Kl. 20.00: Att överleva Förintelsen. Beretningen om, hvordan det lykkedes at overleve jødeudryddelsen under 2.
Verdenskrig v/ Tobias Rawet.
Da Nazityskland invaderede Lódz i Polen 1939, var Tobias Rawet 3½ år gammel. Ved at falde igennem latrinen – og
senere ved hjælp af en forfalsket fødselsattest – lykkedes det ham at undslippe de tyske soldater, der havde omdannet
Lódz til en jødisk ghetto. Denne 4. maj aften beretter Tobias Rawet, der i dag er svensk statsborger om, hvordan han
overlevede den systematiske udryddelse af de europæiske jøder under 2. Verdenskrig.
Efter foredraget er der kaffe, kage og sang i højskolens spisesal. – Og som altid på befrielsesaftenen er der levende lys
i vinduerne.
Sted: Rødding Frimenighed og Rødding Højskoles foredragssal
Tid: Søndag den 4. maj. Kl. 19.00-22.00
Entré, kaffe og kage: 75 kr.
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Hvorfor flygte bort som en hjort
- om tradition og fornyelse, tilsløring og afsløring på glanspapir?
MacBook på døbefonten
Den unge komponist og pianist Rasmus Skov Borring
er i Rødding Frimenighedskirke til, hvad vi som noget
nyt, kalder Sang under kirketag – sang fra den blå i
fyraftenstimen fra 16.30-17.30. Han stiller sin MacBook
på kanten af døbefonten, hvor han også selv er blevet
døbt som lille. Han spørger, om det går an, og om det
ikke er et meget godt billede på tradition og fornyelse?
Det går an, og det er et meget godt billede på tradition
og fornyelse. Det er det også på kirkegården, når Lissi
opstammer de store, gamle rododendroner, så de formklippede og lidt frækt rækker efter lys og mere liv. Også
i konfirmandstuen kan der fanges billeder under overskriften tradition og fornyelse: Når de gamle flødekander
i rustfrit stål må vige pladsen for gule mælkekander, som
Mille har fået øje på og synes, vi skal købe.
Alting har en tid ...
Tradition og fornyelse i kirke og menighed handler altså
om andet og mere end ord og teologi. Det handler også
om måder, vi er sammen på, og rammerne vi er i. Om
mod til at trække kirkebænkenes hynder i rødt efter årtier
i douce grønt. -- For alt, hvad der sker under himlen, er der
et tidspunkt, som Prædikeren sagde. Til fastelavn i år sang
vi i Frimenighedskirken i Rødding, efter idé fra Georg og
med Annemarie som forsanger, ny poesi af Simon Grotian
på gammelkendt Beatles-melodi: Yes-ter-day / Fas-telavn. Og med omkvædet som en replik - også til forholdet
mellem tradition og fornyelse:
Hvorfor flygte bort
som en hjort
på glanspapir?
Vi har
søgt et svar
i det gyldne kirkespir.

10

Hovedet i hækken
Strudsen kan stikke hovedet i hækken, og hjorten
kan flygte bort på glanspapir. Og vi kan som kirke og
menighed vælge at sætte os uden for tid og sted. Når
det sker, sker det måske ikke som et bevidst valg, men
umærkeligt. Fordi vi var så optagede af det, som var, og
ønsker, at det altid må vedblive at være, som det var. Eller
vi drømmer os hen mod andre tider og skikke, som endnu
ikke har taget form. Men vi er kirke og menighed i dag i
og med de forhold, som folk og tidernes gunst og ugunst
skænker os. Og her er geografi og demografi mindst lige
så vigtige faktorer som evt. udbytte af og ændringer i
kraft af kirkeministerielt kommissionsarbejde.
Tivolisering og banalisering
Tivolisering og banalisering var overskrifterne, da
biskop Jan Lindhardt engang blev bedt om at tale ved et
stiftspræstekursus i Ribe Stift. Han havde sikret sig, at en
taxa holdt klar på bagkanten af hans foredrag, da han var
klar over, at hvad han sagde, ville blive ilde hørt i et godt
grundtvigsk stift med også tidehvervs- og missionsfolk.
Han blev kørt direkte til flyet i Karup Lufthavn; samme
biskop som også anbefalede sine præster at læse Ekstra
Bladet. Danmarks største kirkeblad, som han kaldte avisen. Med tivolisering og banalisering ville den daværende
Roskilde-biskop næppe banalisere kirkens ærinde og
udfordring eller for den sags skyld sætte menigheden i
Tivolis luftballoner søndag kl. 10. Også der talte han for
et i øjenhøjde-forhold mellem folk og kirke med respekt
for såvel tradition som fornyelse. For en dynamisk kirke
i og til tiden med udgangspunkt i og med forbindelse til
traditionen. Det er muligt, og det er vel det, vi både vil
og kan i mange af de frie menigheder? Fortsat at være
menigheder, som kender og vil kendes ved traditionen - i
teologi, menighedssyn og gudstjenesteliv. Og samtidig
være moderne, reflekterede mennesker, som kender
såvel tiden og verden godt nok til, at de forhold både må
og skal afspejles i forkyndelse og forsamlingsformer.

Jul, påske og …
I Roskilde Stift har jeg været med til at udarbejde et
’begivenhedskirkeår’, hvor der også blev talt om ’alibigudstjenester’. Det skete med tanke på kirkeårets søn- og
helligdage som en perlerække med forskellige farver,
former og fortællinger. Det kan og skal foldes ud, som en
måde at skabe anledninger til kirkegang, også ud over de
store højtider.
Det er Kaj Munk, der har anekdoten fra konfirmationsgudstjenesten, hvor konfirmanderne overhøres i kirkens
og menighedens tre store højtider. Jul, bliver der sagt

tørstende hjort, der slukker tørsten i kilden med både
tradition og fornyelse.

med sikkerhed. Påske, nævnes lidt mere tøvende. Og
sværere er det med den tredje højtid. Men med nyvundet
mod siger en konfirmand med lys i øjnene: Ulfborg
Marked! Pinse er (også) her glemt, og den tredje højtid
blev husket som den dag, hvor familien var sammen,
madkurven pakket, og hvor dagen alt i alt blev et par
centimeter højere. De dage har vi i den kristne tradition,
med den bedst tænkelige historie og i de frie menigheder
med de friest tænkelige rammer til forsamling og forkyndelse, de bedste muligheder for at lade os kende på. Når
blot vi gør tradition og fornyelse til hinandens forudsætninger og ikke et gensidigt begrænsende modsætningspar. Traditionen set som en tilsløring af fornyelsen
og fornyelsen set som en afsløring af traditionen. Som

til nytænkning. Aktuelt i forhold til nye samarbejdsformer og teamwork: Fra præstens gudstjeneste til vores
gudstjeneste (pkt. 1 fra Innovation Camp 2014).

Da jeg i 2007 søgte præstestillingen i Rødding Frimenighed, skrev jeg min ansøgning under overskriften
Tradition og fornyelse. Og skulle jeg søge min egen stilling igen i dag, ville det nok blive under samme overskrift.
Fordi det nu engang er blevet i det ordpar, at jeg som i
et prisme ser store dele af teologi og kirkeliv udfolde sig.
Altid med nye nødvendigheder for at vende sig mod traditionen – ad fontes – og med nye udfordringer i forhold

Ovenstående er skrevet af Mette Geil, som indlæg til
Årsskriftet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, hvor nogle stykker er blevet bedt om at bidrage
under overskriften tradition og fornyelse.
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JAZZ I KONFIRMANDSTUEN
Der er jazz på programmet, når vi den 14. marts får besøg af jazzmusikeren Willy
Egmose. Ud over at være jazzmusiker er Willy Egmose organist og komponist.
Han har været aktiv som jazzpianist siden 1958 og er inspireret af jazz, nordisk
folkemusik og salmer.
Willy Egmose er en mester inden for rytmisk kirkemusik og har som komponist
haft stor indflydelse på de nye salmer. Flere af den blinde organists melodier er i
salmebogen.
Tid og sted: Konfirmandstuen fredag d. 14. marts kl. 19.30
Ost og vin: 30 kr.

LÆSEKREDSEN
Læsekredsen afrunder sæsonen med at læse
debutromanen Min mor siger af Stine Pilgaard, der
er født i 1984.
Min mor siger (2012) er korte uddrag af samtaler
mellem mennesker, der taler forbi hinanden. En
ung kvinde bliver forladt af sin kæreste og flytter
ind i sin fars præstegård. Her taler hun i telefon og
drikker sig fuld, mens hun prøver at få en diagnose
af sin læge. Hun forfølges af forældre, erindringer,
opbrud, ensomhed. Hendes spindoktor skriver
lejlighedstaler og lægger strategier, ekskæresten
taler mest om dyr. Hun føler sig som et vandfald,
en søhest, en Duracell-kanin, og inde i hendes
hjerte er der en bygning.
Læsekredsen deler læseoplevelser og taler om debutromanen tirsdag den 29. april kl. 16. Georg
og Mette laver suppe til afrunding af sæsonen.
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SOMMERUDFLUGT TIL VEDERSØ

I 70 året for likvideringen af Kaj Munk er årets sommerudflugt i samarbejde med sognekirken planlagt til at
finde sted torsdag den 12. juni med afgang fra Brugsens parkeringsplads kl. 12.30 og hjemkomst midt på
aftenen. Der køres i komfortable busser til og fra Vedersø, hvor der både vil være kaffebord og sommermenu
til os og Kaj Munk-fortælling og sang i både kirken og på efterskolen – det hele inden for kort gåafstand. På
hjemvejen ser vi også Vedersø Præstegård og nyder det smukke lys og landskab langs vestkysten.
Pris for deltagelse er 200,- kr., og tilmelding kan ske på liste i våbenhuset – eller ved henvendelse til Karen
Skov på tlf. 7484 1253.

FÆLLES SOMMERKONCERT

Egnskoret afholder i år sommerkoncert i samarbejde med egnens øvrige kor og har derfor søgt rammer, der
kan huse et så stort arrangement. Koncerten finder sted i Rødding Centret torsdag den 8. maj kl. 19.30.
Samme aften synges der også i Frimenighedskirken, idet der i samarbejde med højskolen er planlagt salme
sangsgudstjeneste – også kl. 19.30.
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ANTYDNINGENS KUNST

Billedkunstner Ingrid Kathrine Villesen fra Billund udstiller i konfirmandstuen
- fernisering søndag den 30. marts efter gudstjenesten kl. 10.
Adskillige gallerier over hele landet, kunstmuseer og Vestjyllandsudstillingen i Janus Bygningen har haft
udstilling af Ingrid Kathrine Villesens malerier. Nu kommer hun til Rødding Frimenighed.
Ingrid Kathrine Villesen maler universelle billeder med evigt gyldige temaer. Hendes poetiske malerier
lægger op til fordybelse. Er forståelige for alle, der åbner hjerte og sind for disse billeder malet med stofligt
nærvær, lyrisk kolorit og den stilfærdige styrke, der er hendes personlige stil.
Ingrid har altid malet. Hun maler kvinder i samtale omkring et bord, høns og den sorte hund på gårdspladsen, får på marken, glødende efterårsløv, fjord og hav, marker og gårde. Motiverne er antydet skitseagtigt,
og tro er hun mod sin opvækst på landet ved Lemvig, hvor man aldrig forsnakker sig, men mestrer antydningens kunst med alt det usagte og indirekte, der ligger mellem ordene.
Mille Hansen har skrevet denne præsentation af Ingrid Villesen og er ansvarlig for udstillingen.
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AFRIKA NU

Historier, billeder og perspektiver fra et Afrika i hastig forandring
Bent Nicolajsen er kommet i en række afrikanske lande i de sidste godt 25 år. Torsdag
d. 10. april kl. 14.30 fortæller han ved et
torsdagsmøde i konfirmandstuen om Afrika
lige nu - med eksempler fra Kenya, Uganda og
Zambia.
Der sker rigtig meget i Afrika i disse år. Der
er stor økonomisk vækst i mange lande.
Mobiltelefoner og internet har skabt nye muligheder. Demokratiet har bidt sig fast i en del
lande. Mange basale fattigdomsproblemer er på vej til at blive løst, og Afrika er ikke længere så afhængig
af bistand fra vores del af verden. Der er selvfølgelig stadig masser af udfordringer, men fremtidsperspektiverne for rigtig mange lande i Afrika er nogle hel andre end for 25 år siden.
Bent Nicolajsen giver os en dugfrisk øjenvidneskildring fra en verdensdel i voldsom udvikling. Med udgangspunkt i gode historier og flotte fotografier vil Bent stille spørgsmål som: Hvad er det der sker i Afrika lige
nu? Hvad har gjort forskellen? Er udviklingen virkelig vendt? Er vores billede af Afrika forældet? Hvad bliver
Afrikas plads i verden i fremtiden?

SANG UNDER KIRKETAG

Fyraftens- og forårssang torsdag den 3. april
Det er forår … Det er titlen, når vi torsdag den 3.
april har den tredje og sidste af sæsonens tre Sang
under kirketag.
Ved klaveret sidder og for udvalget og præsentationen af forårssange står denne gang Morten Fester
Thaysen, sognepræst i Varde og medlem af styrelsen
i Grundtvigsk Forum.
Fyld også gerne denne gang kirken til forårssang i
timen fra 16.30-17.30.

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre ved hvert
indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!
(Benny Andersen, HS 285)

15

MENNESKER OG MENIGHED
/ KIRKESPEJL
Døbte
Hjalte Bahne Warming, den 27. oktober
søn af Camilla Bahne Jørgensen og Kristian Vest Warming, Rødding
Karla Nørgaard Lauridsen, den 19. januar
datter af Marianne Nørgaard Lydiksen og Chris Nørager Lauridsen, Kolding

Døde
Katrine Marie Hansen
begravet den 11. oktober
Gudrun Marie Christensen
begravet den 20. december
Jens Peder Christensen
begravet den 5. marts

Nye medlemmer

Rikke Beyer med sønnen Sebastian Beyer Friberg (2), Rødding
Gudrun Fog Pedersen, Haderslev
Chris O. N. Hansen og Vibeke V. Hansen med sønnen Nikolai Juhl Lund (13), Hjerting.
Inger Geil, Ribe
Maria og Abraham Bor med børnene Joran (15), Marijn (14), Niels (11), Laura (11) og Emma (8), Sønder Hygum
Bitten Petersen Andersen, Øster Lindet
David Royal og Linda Møberg Royal med børnene Claire (5), Lily (3) og Marta (3), Brørup
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GUDSTJENESTER M.V. I
Marts

Fredag den 14. marts kl. 19.30
Jazz i konfirmandstuen v. Willy Egmose, se omtale
Søndag den 16. marts:
Ingen gudstjeneste
Søndag den 23. marts kl. 10
Søndag den 30. marts kl. 10:
(bemærk, sommertid begynder)
Gudstjeneste efterfulgt af fernisering i
konfirmandstuen, se omtale.
Menighedsudvalget er vært ved en forfriskning.

April

Torsdag den 3. april kl. 16.30-17.30:
Sang under kirketag, se omtale
Søndag den 6. april:
Ingen gudstjeneste
Torsdag den 10. april kl. 14.30:
Torsdagsmøde, se omtale
Palmesøndag den 13. april kl. 10:
Efterfølgende møde for konfirmander og forældre,
se omtale
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Skærtorsdag den 17. april kl. 10:
Konfirmationsgudstjeneste, se omtale
Langfredag den 18. april kl. 14:
Gudstjeneste med prædiken og altergang,
v. Marie Høgh, Ribe
Påskedag den 20. april kl. 10
2. påskedag den 21. april:
Ingen gudstjeneste
Søndag den 27. april kl.10:
Guldkonfirmander deltager i gudstjenesten, se omtale

Maj

Søndag den 4. maj kl. 19:
4. maj-aften i kirken og på højskolen, se omtale
Torsdag den 8. maj kl. 19.30:
Giv mig Gud, en salmetunge – salmesangsgudstjeneste
med salmer, der er i både Salmebogen og Højskolesangbogen
Søndag den 11. maj:
Ingen gudstjeneste
Bededag den 16. maj:
Ingen gudstjeneste

RØDDING FRIMENIGHED
Søndag den 18. maj kl. 10
Søndag den 25. maj kl. 10:
Pilgrimsgudstjeneste, se omtale
Onsdag den 28. maj kl. 19.30:
Mozart-aften i Frimenighedskirken m. Sct. Marie Kirkes
Motetkor, se omtale
Kristi Himmelfartsdag den 29. maj:
Ingen gudstjeneste

Juni

Søndag den 1. juni kl. 11 (bemærk tidspunkt):
Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden.
Friluftsgudstjeneste på højskolens plæne ved Floors Hus.
Efterfølgende kirkekaffe.
Pinsedag den 8. juni kl. 10:
Hvis himlen er høj og blå, synger vi sidste salme gående
ud af kirken – og under alle omstændigheder får vi en
forfriskning i kirkedøren eller præstegårdshaven.
2. Pinsedag den 9. juni:
Ingen gudstjeneste

Torsdag den 12. juni kl. 12.30:
Sommerudflugt til Vedersø i samarbejde med sognemenigheden, se omtale
Søndag den 15. juni:
Årsmøde i de frie grundtvigske menigheder, se omtale.
Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne
søndag.
Søndag den 22. juni kl. 10:
Konfirmandindskrivning, se omtale
Mandag den 23. juni kl. 19:30:
Sankthansaften med midsommerkoncert, se omtale
Tirsdag den 24. juni kl. 19.30:
Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Tro,
håb og kærlighed. Gudstjenesten forestås i fællesskab
mellem Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Horsens
Provsti, og frimenighedspræst Mette Geil.
Fredag den 27. juni kl. 16:
Rock, håb & kærlighed - en koncertcollage, se omtale
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Mozart-aften med Sct. Marie Kirkes Motetkor
Der venter os en musikalsk oplevelse, når vi onsdag den 28.maj kl. 19.30, aftenen før Kr. Himmelfartsdag, får besøg af det velsyngende Sct. Marie Kirkes Motetkor fra Sønderborg, der bliver dirigeret af
organist Helge Granum. Koncertens hovedværk er W.A.Mozarts Missa Brevis nr. 4 i D-dur KV 194 for soli,
kor og orkester.
Mozart forsøgte som 18 årig organist i Salzburg at tilfredsstille ærkebiskop Colloredos krav om kortfattethed og præcision i sammensætningen af denne messe, som fremstår indholdsrig og kunstfærdig
på en enkel og genial måde.
Messens 4 solistopgaver og orkestrets continuogruppe udføres af motetkorsmedlemmer. I spidsen
for instrumentalensemblet står de to talentfulde unge violinister Ida Siemens Lorenzen og Rasmus
Cornelius Hansen. Begge har de stået sammen som solister foran Sønderjyllands Symfoniorkester.
Der er fri entré.

