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SOMMEREN I RØDDING FRIMENIGHED
Søndag den 22. juni kl. 10.00
Gudstjeneste med konfirmandindskrivning og et farvel og en stor tak til vores
organist Annemarie Holm.
Afsked markeres med sommerforfriskninger i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Mandag den 23. juni kl. 19.30
Sankthansaften med midsommerkoncert i kirken med Danmarks nye komet på
orgel, Kristian Marius Andersen fra Herning.
Derefter sankthansbål på Højskoleengen.
Tirsdag den 24. juni kl. 19.30
Hverdagsgudstjeneste. Forestås i fællesskab mellem sognepræst Gudmund Rask
Pedersen, Horsens Provsti, og Mette Geil.
Fredag den 27. juni kl. 16
Rock, håb og kærlighed – en spændende koncertcollage med musik af bl.a. Jimi
Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones.
Søndag den 20. juli kl. 10
Gudstjeneste.
Torsdag den 31. juli kl. 22
Musiklærernes traditionsrige sommerkoncert i Frimenighedskirken.
Fredag den 1. august kl. 17-18
Sang under kirketag i forbindelse med Open Night med Mia Hogue og Troels Smith.
Søndag den 3. august kl. 10
Gudstjeneste med barnedåb og velkomst til vores nye organist Hans Esbjerg, se
omtale
Søndag den 10. august kl. 10
Gudstjeneste i forbindelse med elevmødet på Rødding Højskole

Søndag den 17. august
Mandø-tur med deltagelse i gudstjeneste på øen. Afgang fra Vester Vedsted, ved
Vadehavscentret kl. 10 og retur fra Mandø kl. 15.30. Medbring selv frokostpakke
og så er der medbragt kaffe og kage til alle. Vi kører med Mandøbussen: 60,- kr. for
voksne og 40 kr. for børn t/r. Også en dag for konfirmandfamilier.
Torsdag den 21. august kl. 16:
Læsekredsen indleder sæsonen med samtale om Kim Leines Profeterne i
Evighedsfjorden – som optakt til forfatterens deltagelse i Ja, vi elsker dette landet
... den 31. august, se omtale. Bogen ligger til afhentning i konfirmandstuen/
våbenhuset fra primo august.

Søndag den 31. august 2014
1814-2014 Forbindelsen mellem Norge og Danmark
Vi fejrer 200-året for Norges frie forfatning med gudstjeneste kl. 10.30. Den norske
præst Stig Utnem prædiker og forestår gudstjenesten i samarbejde med Mette Geil.
Efter gudstjenesten fortæller Stig Utnem om den norske fejring af 1814-2014.
Kl. 12.15: Frokost på Rødding Højskole
Kl. 13.15: Foredrag: Mit liv og forfatterskab ved den dansk-norske forfatter Kim
Leine, modtager af Nordisk Råds Litteraturpris 2013.
Kl. 14.30: Eftermiddagskaffe
Kl. 15.00: Koncert: Værker af norske komponister ved den unge norske koncertpianist
Karoline Boel

Søndag den 24. august kl. 10
Gudstjeneste i børnehøjde og med barnedåb. En anledning til, at bl.a. børn, der
tidligere er døbt i kirken, vender tilbage. Alle er velkomne!

Pris for dagens arrangement er 150 kr. Tilmelding kan ske på mail/tlf. til
Mette Geil eller på liste i våbenhuset. Alle er velkomne. Læs mere på www.
roeddingfrimenighed.dk.

Søndag den 31. august kl. 10.30
Ja, vi elsker dette landet … 1814-2014 Forbindelsen mellem Norge og Danmark, se
omtale

Arbejdsdag: Det grønne udvalg planlægger arbejdsdag på Kirkebakken fredag den
5. september fra kl. 9. Opgaverne er primært ude, men også inde (hovedrengøring af
kirken). Tilmelding til Helge Elbæk 2143 4894 eller Lissi Tjørnelund 2536 9673. Der
serveres frokost, og efter en fyraftenspause samles vi igen til aftensmad, gerne grill
i haven.

Søndag den 7. september kl 10
Gudstjeneste, hvor vi vil gøre os særligt umage med at hjælpe frimenighedens ældre
og gamle medlemmer i kirke – med hjælp fra børn, børnebørn og kirkebil/Solveigs
taxa. Der serveres efterfølgende en kop kaffe i våbenhuset/kirken.
Sangen har lysning...
Højskolesang på årets lyseste dag, Lørdag den 21. juni kl. 8-20 (kl. 9-10 med Jens
Rosendal og Rasmus Skov Borring) på Ribe Domkirkeplads.
Ny organist i Rødding Frimenighed
Vi byder vores nye organist Hans Esbjerg velkommen i forbindelse med
gudstjenesten den 3. august kl. 10, hvor der efterfølgende vil være sommerforfriskninger i konfirmandstuen.

Rødding Frimenighed
www.roeddingfrimenighed.dk
Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, 7484 1117 / mail@mettegeil.dk
Formand: Birgitte Pallesen, 2338 8166 / bp@s-g-i.dk
Kasserer: Lasse Bergholdt, 7484 1129 / buen10@gmail.com
Organist, fra 1. august: Hans Esbjerg, 4093 0154 / hansesbjerg9@gmail.com
Kirketjener: Lissi Tjørnelund, 2536 9673 / rfgraver@bbsyd.dk
I forbindelse med sommerferie henvises på telefon til vikarierende præstekolleger
i de frie menigheder.
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