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Sensommerens farvepragt er spraglet, og den fortæller historien om en god, rig og varm sommer med
udeliv og korte nætter – en tid, hvor vi har været nærværende og levet i nuet.
Alle ved, at den kommende tid med lange aftener giver mulighed for gode aftenmøder i stuerne, hvor
forskelligartede opgaver sættes i spil og løses. Man kunne også sige, at efteråret er refleksionens tid.
I Menighedsudvalget tænker vi: ”I Rødding Frimenighed går det da meget godt, her er godt og rart!” Men
som noget nyt har vi taget hul på at diskutere fremtiden og prøver at forestille os, hvilke ønsker og behov
der kunne være om 10 år? og om 20 år? Det er spændende at se frem i det, som ingen ved noget om, men vi
håber, at der til generalforsamlingen kan blive en livlig debat.
En ny tanke, som er kommet i spil, er, om der med fordel kunne bygges et moderne menighedshus med faciliteter, der rækker 20-30 år frem?
Ikke at vi er kede af den smukke konfirmandstue, men måske er der behov for nye visioner ud fra devisen
om, at udvikling er en naturlig del af hverdagen, så der ikke sker en afvikling.
Vi glæder os i Menighedsudvalget til at arbejde videre med idéen i efteråret og præsentere tankerne på
generalforsamlingen i det tidlige forår.
Birgitte Pallesen
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VI OG VERDEN
Pigerne fra Rødding Frimenighed, Frida og Frederikke, er netop hjemvendt
fra udvekslingsophold i henholdsvis USA og Sydafrika. De vil gerne dele
deres fortælling med os andre torsdag den 18. september kl. 16-18 i
konfirmandstuen.
Når man spørger pigerne om, hvad der fik dem afsted på eventyr, forklarer
de: ”Mennesket har altid været interesseret i det, det ikke umiddelbart kan
se, og det var blandt andet det, der fik opdagelsesrejsende til at finde nye
landområder. Nu til dags vil unge også ud at prøve noget nyt og udforske
nye kulturer. Derfor vælger mange, som os, at tage på udveksling inden
gymnasiet eller senere i
studieårene. Vi unge vil
gerne se vores egen Verden
fra en anden synsvinkel og få
en større forståelse af, hvem
vi er som mennesker.”
Alle - unge som gamle - er
velkomne til eftermiddagen,
hvor pigerne vil fortælle og
vise billeder fra deres år ude
i Verden.
Efter foredraget er der en
sandwich og vand, med
mulighed for spørgsmål.
Vel mødt!
Frida Rykind-Eriksen bor i dag sammen
med sin familie på Rødding Højskole.
Hun oplevede sidste år USA indefra, da
hun boede i staten Texas
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Frederikke Gro Nielsen kommer fra Skibelund og
valgte at drage til Sydafrika, hvor hun oplevede
et land, der på mange måder er forskelligt fra
Danmark.

ORGANIST I RØDDING FRIMENIGHED
Hans Esbjerg er menighedens nye organist og han præsenterer sig her med ord – og ellers i kirken ved
orgel og klaver
I august måned tiltrådte jeg mit nye job som
organist i Rødding Frimenighed, og i den
anledning er jeg blevet bedt om at lave en
lille præsentation af mig selv.
Jeg er 46 år og bor i Vejen sammen med
min hustru Benedikte. Jeg har oprindelig en
diplomeksamen i klassisk klaver fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus, men har
siden jeg forlod konservatoriet næsten udelukkende beskæftiget mig med den rytmiske
musik i alle dens afskygninger. Dvs. jazz,
rock, musical, revymusik og det der ligner.
I de sidste 18 år har jeg udgjort den ene
halvdel af Den Danske Salmeduo (Christian
Vuust på saxofoner og klarinet samt undertegnede på klaver), som har spillet koncerter
overalt i landets kirker med et repertoire,
der som navnet antyder består af både nye
og gamle salmer arrangeret af duoen. Vi
har iklædt sangene en mere moderne og
rytmisk klædedragt, som lader til at falde i
publikums smag. I alt fald har vi nu udgivet
5 anmelderroste cd’er, hvoraf den seneste var
julepladen ”På stjernetæpper lyseblå”, der
udkom i 2011.
De sidste par år har jeg frekventeret Løgumkloster Kirkemusikskole for at lære at spille orgel, og til næste sommer har jeg (forhåbentlig) bestået den præliminære
orgeleksamen.
Jeg kom fra en stilling som organist ved Andst Kirke, hvor jeg har været ansat i snart to år. Jeg har set frem til det
nye samarbejde i Rødding og kan allerede nu sige, at jeg er glad for at være en del af kirkebetjeningen - og livet i og
omkring Rødding Frimenighed.
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ÆNDRINGER

VEDR. OPKRÆVNING AF MEDLEMSBIDRAG
Ifølge Rødding Frimenigheds vedtægter betales
medlemsbidrag til menigheden med 1,2% af medlemmets skattepligtige indkomst. Tidligere har SKAT givet os
disse oplysninger, men det må de ikke længere.
”Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder”
arbejder i øjeblikket på at finde en løsning, så vi også
fremover kan få indkomstoplysningerne fra SKAT via en
fuldmagt fra medlemmerne. Og i den sammenhæng har
der senest været foretræde for Folketingets skatteudvalg.
I Rødding opkræver vi medlemsbidrag i maj og november. Opkrævningen til november 2014 ville normalt
blive beregnet på grundlag af 2013-indkomsten, men
da vi lige nu ikke kan få oplysningerne fra SKAT, har Me-

nighedsudvalget besluttet, at alle medlemmers bidrag
opkræves på baggrund af skattepligtig indkomst i 2012.
Hvis du i 2013 oplevede væsentlige ændringer i din skattepligtige indkomst, er du velkommen til at henvende
dig til menighedens forretningsfører Lasse Bergholt, for
en ny bidragsberegning.
Vi vender tilbage, så snart Menighedsudvalget ved mere
om den nye procedure, hvor medlemmerne skal give
Rødding Frimenighed fuldmagt til via SKAT at indhente
pålysninger om den skattepligtige indkomst.
Lasse Bergholdt: 7484 1129, buen10@gmail.com		
Menighedsudvalget

HØJSKOLEENGEN

RØDDINGS NYE NATUR- OG KULTURPARK

Rødding Højskole, Rødding Sognekirke, Plejecentret Enghaven, Forum Rødding, Vejen Kommune og Rødding Frimenighedskirke er gået sammen om at realisere et længe næret ønske om at knytte Rødding by og Rødding Højskole
tættere sammen. Vi ønsker at omdanne Højskoleengen og de grønne områder omkring højskolen og kirkerne til en
natur- og kulturpark til glæde for Røddings borgere og Rødding Højskoles elever, kursister og gæster.
I forlængelse af høstgudstjenesten søndag den 28. september fortæller Mads Rykind-Eriksen om projektet - og
Sten Thygesen om indsamlingen: ”Folkeaktier”. Der vil også blive mulighed for at tegne aktier (høstoffer!).
En ”Folkeaktie” koster 500 kr.
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Se hele projektet på www.hojskoleengen.dk eller Facebook: Højskoleengen.

UDSTILLING, FOREDRAG OG WORKSHOP

VIBEKE SKOV

Søndag den 5. oktober kl. 16-18 vil der i konfirmandstuen være fernisering af Vibeke Skovs udstilling af
glaskunst. Derudover vil der være workshop (tegneøvelser) og foredrag om kunstterapi.
Vibeke Skov er ph.d. med en afhandling om kunstterapi som forebyggelse til depression, klinisk psykolog, glas- og
billedkunstner og har igennem nu 27 år været leder af Institut for Kunstterapi i Bredsten.
Vibeke Skov har sit eget spændende galleri og værksted i Søhuset ved Engelsholm og er også forfatter til bøger om
kunstterapi.
Foredraget vil handle om, hvordan den depressive tilstand kan motivere mennesker til en udviklingsproces, der sigter
mod en større grad af eksistentiel mening i tilværelsen.
Alle er velkomne!
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LÆSEKREDSEN

Læsekredsen fortsætter i efteråret med følgende forløb:
Torsdag den 30. oktober kl. 16:
Ida Jessen: Postkort til Annie(2013) – noveller. Ida Jessen
holder Rødding-foredrag om sit forfatterskab onsdag
den 5. november kl. 19.30 – se omtale.

Torsdag den 27. november kl. 16:
Josefine Klougart: Om mørke (2013) – bogen er anmeldt
som både undergangsfortælling og skabelsesberetning..
Vi spiser suppe sammen og drikker et glas vin efter
samtale om bogen.
Bøgerne ligger til udlån i konfirmandstuen i go’ tid forud
for mødedagene.
Go’ læselyst og vel mødt!

GRUNDTVIGSK FORUM
ÅRSMØDE 2014

I år afholdes årsmødet fra fredag den 24. kl. 19 til
lørdag den 25. oktober kl. 16 på Vingsted hotel &
konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7282 Bredsten.
På programmet er bl.a. foredrag ved Alexander von Oettingen, udviklingsdirektør, UCSYD, som kommer med en
aktuel hyldest til en uaktuel og langsommelig skole.
Der er uddeling af N.F.S. Grundtvigs Pris,

gudstjeneste i Jelling Kirke med biskop Elof Westergaard
som prædikant og generalforsamling lørdag for- og eftermiddag afbrudt af gruppedrøftelser. Og selvfølgelig er
der en masse fællessang og samvær. Tilmelding hurtigst
muligt til Mette Geil på 7484 1117, mail@mettegeil.dk.
Se hele programmet på www.roeddingfrimenighed.dk.

DET LILLE ÅRSMØDE
Ågård Frimenighed inviterer i år til det lille årsmøde,
søndag den 21. september – og med følgende
program:
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Ågård Frimenighedskirke v.
Henrik Jensen
Kl. 12.00: Middag på Ågård Efterskole
Kl. 13.00: Højskolesang i foredragssalen v. Henrik Jensen
Kl. 13.30: Foredrag ved historiker JørnBuch “VersaillesFreden - drøm og diktat” *
Kl. 15.00: Kaffe og afslutning.
Pris: 150,- kr incl. middag med vin/øl/vand
Tilmelding: På liste i våbenhuset eller til Mette Geil –
mulighed for samkørsel
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* I år er det 100 året for 1. verdenskrigs udbrud.

1.verdenskrig kom til at danne skel mellem de såkaldte
“gode gamle dage” og den forvirrede og komplekse
mellemkrigstid med mange nye stater, som fik store
økonomiske og sociale problemer. Versaillesfreden
pålagde bl.a. Tyskland enorme krigsskadeerstatninger,
men var også med til at sikre mere retfærdige grænser i
det nye Europa, da mange af de nye grænser blev trukket
ud fra det nye princip om nationernes selvbestemmelse.
Danmark havde været neutral under 1. verdenskrig, men
med Versailles-freden gik drømmen om en genforening
med dele af Sønderjylland i opfyldelse med folkeafstemningen i 1920. Jørn Buch gør rede for baggrunden for
Versailles-freden og dens indhold, ligesom der vil blive
diskuteret dens konsekvenser for udviklingen i Mellemkrigstiden og dermed for udbruddet af 2. verdenskrig kun
20 år efter Versailles-fredens ikrafttræden.

EN VÆRKSTEDSAFTEN

PÅ HØJSKOLEN FOR KONFIRMANDER OG FORÆLDRE
Torsdag den 27. november kl. 19-21 kan konfirmanderne tage deres forældre med over i keramikværkstedet på
højskolen, hvor keramiker og højskolelærer Laila Hygebjerg vil vise, hvordan man selv – med hendes hjælp – kan
fremstille de smukkeste engle.
Engle i keramik skal tørre og have luft under vingerne, førend de brændes, men vi satser på, at de er flyveklar til at
pynte i kirken 4. søndag i advent, den 21. december, hvor konfirmanderne medvirker ved De ni læsninger.
Orientering om konfirmationsforløbet sker i øvrigt direkte til konfirmanderne og deres forældre.
Vi er i gang!

SORG OG GLÆDE
Alle-helgens-film på storskærm i konfirmandstuen, onsdag den 29. oktober kl. 19:

Nils Malmros’ Sorg og glæde tager sit udgangspunkt i vinteren 1984. Filminstruktøren Johannes har været ude for at
holde et foredrag, og da han kommer hjem er katastrofen sket.
Hans kone Signe har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle datter, Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes er
alligevel opsat på at beskytte sin kone mod et retssystem, der kan være uforstående. Han vil derfor gøre, hvad han kan
for at hjælpe hende, for han føler selv skyld for hendes situation.
Sammen med en retspsykiater forsøger Johannes at finde nøglen til en forståelse af den ulykkelige hændelse, hvilket
betyder en granskning i fortidens forelskelse, jalousi og ofte altoverskyggende filmarbejde. I sin søgen finder Johannes
frem til vigtige ting i livet, der giver håb for en gensidig og moden kærlighed.
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– at sidde på, lege på, bygge på..
Uddrag af Mette Geils prædiken, 8. søndag efter
trinitatis, den 10. august, over Matthæus (Matt.
7, 22-29):
Derfor: Enhver som hører disse ord og handler efter dem,
skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen..
Flere af menighedens unge er kommet hjem fra årsudveksling – og en anden er på vej ud i verden.
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En af de piger, som er kommet hjem – og som snart
ved et torsdagsmøde i konfirmandstuen vil fortælle om
sine oplevelser, har foreløbig fortalt, at det sted hun har
siddet mest i det forgangne år, var på en sten foran det
hus i Pretoria-oplandet i Sydafrika, hvor hun boede hos
sin værtsfamilie. Hun har også fortalt om spændende
rundrejse i landet og tilsvarende vigtige møder, men
stedet var stenen. Vigtigere end så meget stort og skønt
i regnbuelandet var stenen mod vest som fangede aftenlyset og hvor hun følte sig indfanget af livet – på fast
og sikker grund – i alt det som kunne opleves ikke bare
ukendt, men også usikkert – langt hjemmefra. På den
sten ved husets og hjemmets indgangsdør blev savnet
efter det kendte og hjemlige til en taknemmelighed over
alt det hun i sin unge alder havde fået med sig. Der – på
stenen – kunne tro og tanker samles og eventuelle

urolige tanker fik fast grund under fødderne...
En anden ung – tilsvarende køn og skøn – fortæller om
en sommer på klippen. Om at klatre på Kullen i Sverige,
med kik til Danmark – om der at mærke fast grund
under sig og høj himmel over sig. Fri leg som i barndommens dage – og igen med sin far ved hånden. Leg som
får aldrig ende, synger vi i en af vore lyse sommersange..
Men den leg fik ende – det blev sidste feriedag, bilen
pakket og Sverige vendt ryggen. Hjem igen – til det som
var og er. Men med ét så forandret, fremmed, frygtsomt.
Ham, der var med på klippen, med i legen og selv selve
livet falder om og er væk – væk som i væk. Og dermed
også fornemmelsen af klippegrund. Med ét så løst,
fornemmes usikkert – som sand. Hvor er sammenhængen? – Tabt af syne. Så meningsløst og uretfærdigt,
opleves det.
Hvad gør vi da – hvad har vi at gøre? Måske vigtigst at
huske og vide alt det vi ikke har at gøre. Huske og vide,
at vi ikke selv har nogen klippe, der som en damptromle
kan ryste sandet, eller oplevelsen af sand under os
sammen. Og måske vigtigst at turde være der for en
stund – midt i meningsløsheden, uden at kende råd
eller med, uden at se indgang eller udgang, men være
og blive, skrige og klage, græde – og indimellem glædes
– over den sommer som trods alt var og den klippe som

har stået og gået iblandt sine egne og sine kæreste. Og
med tiden kunne se og sige, hvor var det smukt og godt
det liv – hvor har vi fået meget med derfra og hvor ville
vores liv ha’ været helt anderledes uden det.. Og når man
ikke længere kan takke sin egen far, tror jeg, at vores Far
i himlen ofte er den og det sted vi tyer til. Og der er ører
for det hele – både gråden og klagen og den langsomt
forløste og forløsende taknemmelighed. Tak, at ikke også
du går – tak, at du både tåler og rummer vreden, angsten, sorgen. Og stiller dig til rådighed – at jeg må være
den jeg er – lige nu som en sandbunke, men dog korn
af sand.. Og selv den slags korn kan vel spire? Eller i det
mindste samle sig – med tiden.. Eller få lov at forblive
sandkorn, Guds velsignede sandkorn.. For med Gud selv
som klippe behøver vi ikke gøre os til andet end det vi
er – skrøbelig mennesker, der har brug for sten vi kan
varme os på i solnedgangen – og klippegrund at lege på,
allerhelst med vore fædre, ellers græder vi, i hvert fald

for en stund..
I den gråd og klage viser Gud sig som muligheden i
meningsløsheden og afmagten. Og lader ikke meningsløsheden vare ved. Der viser sig et lys i mørket og en
sten at hvile ved, når vore fødder blive trætte af at vade i
uvejsomt sand og vand.
For Gud er mulighed, der hvor ingen mulighed synes
mulig for os - i dag hvor vi i så mange forhold tror vi har
ufatteligt mange muligheder - og den dag vi indser vi
ingen har. Gud er, at dit livs mulighed ikke er udtømt, når
sandbunken når dig helt op til hagen. Det var iøvrigt en
sandleg, som fyldte og optog os meget i min barndoms
strandkant. Legen med at grave eller falde i et hul, sætte

sig i det og så ellers blive dynget til med sand, så hverken
storetå eller lillefinger kunne rokke sig. Og som man sad
dér begravet i sand til hagen var man på alle måder i sine
storebrødres vold og under deres nåde. For kun i deres
hjælp var muligheden for igen at komme fri og fortsætte
legen. På samme måde er hele vort liv i og under Guds
vold og nåde - Gud er vores mulighed for igen at komme
fri og finde vej, når vi er sandet til og slet ikke kan se spor
i sandet. På samme måde er Gud vores mulighed for at
stå fast, når vi ikke kan finde sikker grund under fødderne
– når hjemve plager, savnet tynger eller sorgen synger i
os som et fuldstemmigt kor.
Evangeliets pointe er, at kun Gud selv var klog nok til at
bygge på klippen. Eller sagt på en anden måde: Klippen
det er Gud selv – som det kan opleves på stenen med
ryggen mod solvarm mur på The Porce, verandaen,i
Pretoria-oplandet i aftensolen – eller i far og datters
sidste, skulle det vise sig, sommerleg på klippen i Kullen
– i det som ellers havde karakter af Leg uden ende…
Så på én gang godt og så svært er det at være menneske
og derfor godt at vide, at bunden og grunden, stenen og
klippen, er givet, den står det ikke til mig selv at støbe
eller forme. Og heldigvis er der også et medmenneske,
som indimellem forbigående og i andre forhold på lange
strækninger rækker hånden ud og siger: Her er jeg – for
dig.
Det er en livline, når jeg selv fornemmer løst sand under
fødderne. Så dog at vide, at i hvert fald én var klog nok til
at bygge på klippen – en klippe, et hus og en kirke, hvor
også vi har lov at komme og fornemme, at her er dog
et sted, et helle, som hverken kan rokkes af storme eller
bølger…
Vi er set der på den sydafrikanske sten i aftensolen, som
vi er kendte i sommerlegen på den svenske klippe –
umærkeligt holder Gud en hånd under og over vores liv,
uanset hvor luftig og usikker grund vi selv kan føle os ude
på. Gud er muligheden, der hvor vores mulighed er død
og tomhed og dér hvor meningen med det hele forsvinder som varm sand mellem fingrene på os. Da er Gud den
mulighed, der bukker sig ned til os, lader himmelstrejf
vise sig på jorden – trods alt – og samler sandkorn i
bunke for os, som tegn på mening i meningsløsheden. ..
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MENNESKER OG MENIGHED
/ KIRKESPEJL
Døbte
Agathe Tang Hjuler, den 8. juni
Datter af Signe Tang Fokdal og Morten Hjuler Christensen, Børkop
Elizabeth Rozhenko Krog, den 8. juni
Datter af Oksana Rozhenko og Niels Ole Gammelgaard
Krog, Dover
Caroline Korsgaard, den 28. juni
Datter af Louise Birkegaard og Jakob Korsgaard,
København

Nynne Bossen Davidsen, den 3. august
Datter af Stine Bossen Davidsen og Mikael Rahbek
Davidsen, Vejle
Benjamin Rasmussen Gram, den 24. august
Søn af Annette Rasmussen og Peter Gram, Rødding
Hilde Ravn Johansen, den 24. august
Datter af Lajla Johansen og Thomas Ravn, Sinding

Diamantbryllup – markeret i Frimenighedskirken
Den 6. september: Kirsten og Arne Juhl, Rødding

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Den 28. juni: Louise Birkegaard og Jakob Korsgaard, København

Døde
Sanna Eline Jensen Pedersen,
Rødding
bisat den 22. marts
Ib Løndahl, Rødding
bisat den 9. maj
Per Blomgreen, Dover
begravet den 8. maj

Nye medlemmer

Niels Christian Aggesen Lorenzen, Rødding
begravet den 3. juni
Astrid Madsen, Rødding
bisat den 27. juni
Hans Jørn Krab Andersen,
Rødding
bisat den 10. juli

Annelise Traberg, Sdr. Hygum
Bitten Nora Petersen Andersen, Øster Lindet
Henriette Beck Andersen, København
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Ejnar J. H. P. Andersen, Rødding
begravet den 23. juli
Sophus Beck Andersen, Øster
Lindet
begravet den 14. august
Vera Elise Boisen, Brørup
begravet den 30. august

Malene Beck Andersen, Odense
Ninna Marie Andersen, Rødding
Christian Ploug Ohlsen, Rødding

13

GUDSTJENESTER M.V. I
September

Søndag den 14. september
Ingen gudstjeneste
Torsdag den 18. september kl. 16
Vi og Verden.
Frida og Frederikke fortæller om deres ophold i hhv. Texas
i USA og Sydafrika.
Søndag den 21. september
Det lille årsmøde i Aagaard Frimenighed, se omtale.
Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne
søndag.
Søndag den 28. september kl. 10
Høstgudstjeneste – i æblets tegn.
Efterfølgende et glas friskpresset æblesaft – med
mulighed for at gøre brug af menighedens saftpresser.
Ligeledes orientering om planerne for højskoleengen ved
Mads Rykind-Eriksen.
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Oktober

Søndag den 5. oktober
Kl. 10: Gudstjeneste med barnedåb
Kl. 16-18: Udstilling, foredrag og workshop ved Vibeke
Skov
Søndag den 12. oktober
Ingen gudstjeneste – efterårsferie
Søndag den 19. oktober:
Græskarværksted for børn/unge, konfirmander, voksne
og familier
Kl. 16 Græskarværksted på Kirkebakken
Kl. 17 Lys-gudstjeneste i Frimenighedskirken
Kl. 18 Varm suppe i konfirmandstuen
Søndag den 26. oktober kl. 10
Marie Høgh, Ribe, prædiker
Onsdag den 29. oktober kl. 19
Alle-helgens-film på storskærm i konfirmandstuen:
Sorg og glæde af Nils Malmros – se omtale. Fri entré, m.
kaffe på kanden og efterfølgende samtale om filmen.
Torsdag den 30. oktober kl. 16:
Læsekredsen mødes i konfírmandstuen

RØDDING FRIMENIGHED
November

Søndag den 2. november kl. 14
Allehelgen gudstjeneste, hvor vi nævner navnene på
de døde i menigheden i årets løb. Særlig invitation
udsendes til de efterladte. Efterfølgende kaffe og samvær
i konfirmandstuen.
Onsdag den 5. november kl. 19.30
Forfatter-aften m. Ida Jessen (se omtale) – på højskolen
og i et bredt lokalt samarbejde
Søndag den 9. november kl. 10
Radiotransmitteret gudstjeneste fra Frimenighedskirken.
Kom og syng med, så det kan høres på P1 fra kl. 9.55.
Mandag den 11.11. kl. 11
Højtideligholdelse af fredsslutningen efter 1. verdenskrig,
ved Niels Hansen Jacobsen-stenen på Sdr. Tingvejkirkegården
Søndag den 16. november
Ingen gudstjeneste
Onsdag den 19. november kl. 17
Brød, vin og suppe – i kirken og konfirmandstuen.
En enkel nadver-gudstjeneste med efterfølgende brød,
vin og suppe i konfirmandstuen

Søndag den 23. november kl. 10
Gudstjeneste – sidste søndag i kirkeåret
Torsdag den 27. november:
Kl. 16: Læsekredsen mødes i konfirmandstuen
Kl. 19: Engleværksted for konfirmander og konfirmandforældre – se omtale
Søndag den 30. november kl. 10
Adventsgudstjeneste, 1.søndag i advent

December

Søndag den 7. december kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 10. december kl. 19.30
Egnskorets traditionsrige julekoncert m. efterfølgende
gløgg, æbleskiver og fællessang på højskolen
Søndag den 14. december
Ingen gudstjeneste
Søndag den 21. december kl. 10:
Ind under jul ... Musikgudstjeneste m. de ni læsninger –
konfirmanderne medvirker

15

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Forfatteraften med Ida Jessen
Onsdag den 5. november kl. 19.30 på højskolen

Mød Ida Jessen, der vil tage os med ind i sit værksted og fortælle om tilblivelsen af sine bøger. De
udspiller sig oftest i små fiktive landbysamfund som Hvium i Himmerland, hvor vi i tre bøger følger
henholdsvis en læge, en præst og en sundhedsplejerske. Personerne befinder sig i dybt menneskelige
og etiske kriser og må spørge sig selv. Hvad vil det sige at gøre det rigtige? Ja, hvad vil det sige …
Med udgangspunkt i Hvium-trilogien og sin seneste novellesamling Postkort til Annie vil Ida Jessen
fortælle om sine overvejelser og det konkrete praktiske arbejde med at skrive en bog fra idé til et
færdigt projekt.
Det sidste fra Ida Jessens hånd er en oversættelse til dansk af den canadiske forfatter og Nobelprismodtager Alice Munros novellesamling Livet, som hun har oversat i samarbejde med sin mor, Gudrun
Jessen.
Et arrangement mellem Kræftens Bekæmpelse, Rødding-Øster Lindet Pastorat, Rødding Højskole og
Rødding Frimenighed.

