Julen i Rødding Frimenighed
3. søndag i advent / den 14. december kl. 15:
Nordisk julekoncert m. Mpiri. Et ungt kor bestående af
dygtige sangere/musikstuderende, der stammer fra
Færøerne. Entré 30,00 kr.
4. søndag i advent / den 21. december kl. 10:
De ni læsninger – oplæsning, sang og musik som optakt
til jul. Konfirmanderne medvirker. Tilrettelagt af organist
Hans Esbjerg.
Juleaftensdag den 24. december kl. 14.30 og kl. 16:
Julegudstjeneste
Juledag den 25. december kl. 10:
Julen har englelyd - og trompetlyd.
Morten Fabrin medvirker på trompet.

EN GLÆDELIG JUL OG ET VELSIGNET NYTÅR

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

JUL, NYTÅR OG VINTER I RØDDING FRIMENIGHED
Nytårsdag den 1. januar 2014 kl. 16
Søndag den 11. januar kl. 10: Helligtrekonger-gudstjeneste, bl.a. H3K-lys i vinduerne og medvirkende konfirmander
Torsdag den 15. januar kl. 16: Læsekreds - se omtale
Søndag den 18. januar kl. 10: Gudstjeneste m. barnedåb
Torsdag den 22. januar kl. 19 (bemærk tidspunkt): Tro, håb og kærlighed - billedforedrag ved Jacob Holdt, på stort lærred i
Frimenighedskirken. Fri entré og m. medbragt kaffekurv. Fælles januar-møde med højskolen. Om Jacob Holdt, se
www.american-pictures.com
Søndag den 25. januar kl. 10: Gudstjeneste m. barnedåb
Torsdag den 29. januar kl. 14.30: De satte sig spor, torsdagsmøde - se omtale

Generalforsamling: Frimenigheden afholder sin årlige generalforsamling søndag den 1. marts 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. Vel mødt!

Søndag den 8. februar kl. 14: Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed, prædiker
Søndag den 15. februar 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 15. februar kl. 19.30: Gud sagde: Der skal blive lys! Og der blev lys. Bibelfortælling i Frimenighedskirken v/Tine
Lindhardt, biskop over Fyns Stift. Fri entré - mulighed for efterfølgende køb af kaffe på højskolen.
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30: I lysets tegn - aftengudstjeneste v/Mette Geil og Hans Esbjerg.
Torsdag den 26. februar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag - se omtale

Sang under kirketag: Fyraftenssang i timen fra kl. 16.30-17.30, hvor vi har inviteret politikere med noget på hjerte. De vælger
og motiverer deres sangvalg - og organist Hans Esbjerg sidder ved kirkens klaver.
Torsdag den 26. februar: Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune
Torsdag dem 26. marts: Carl Holst, regionrådsformand i Region Syddanmark
Torsdag den 16. april: Søren Tang, tidl. byrådsmedlem, Ribe, og mangeårigt medlem af bestyrelsen for Rødding Højskole
Hver gang kl. 16.30 i Frimenighedskirken. Fri entré - og vi vil gerne være mange!

Søndag den 1. marts kl. 14: Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling i Rødding Frimenighed, se omtale
Torsdag den 5. marts kl. 14.30: De satte sig spor, torsdagsmøde - se omtale
Søndag den 8. marts kl. 10: Gudstjeneste og indsamling til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.
Torsdag den 12. marts kl. 16: Læsekreds – se omtale
Fredag den 13. marts kl. 19.30: Jazz i kirke og konfi v/Hans Esbjerg og Kristian Jørgensen
Duoen bestående af Kristian Jørgensen på violin og Hans Esbjerg på piano og orgel vil divertere med jazzede standardmelodier
fra “The great American songbook”, smægtende ballader, danske sange samt enkelte afstikkere ind i den klassiske musik. Efter
koncerten i kirken fortsætter duoen med at spille til fællessang i konfirmandstuen, hvor der også vil være ost og rødvin.

Torsdagsmøder: De satte sig spor - tre torsdagsmøder om betydelige danskere
Torsdag den 29. januar: Jakob Knudsen, v. stud. theol. Kristoffer Garne
Torsdag den 5. marts: 99 lyserøde elefanter, v. tidl. kulturminister Jytte Hilden
Torsdag den 9. april: Hal Koch, v. pastor emeritus Jens Jørgen Krogsgaard
Hver gang kl. 14.30 i konfirmandstuen / 25,- kr. for kaffe og kage.

På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.
Rødding Frimenighed · www.roeddingfrimenighed.dk / www.facebook.com/roeddingfrimenighed
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: Hans Esbjerg, 40930154 / hansesbjerg9@gmail.com
Kirketjener/graver: Lissi Tjørnelund, 2536 9673 / rfgraver@bbsyd.dk

Læsekredsen: Vi mødes tre gange i foråret, hver gang i konfirmandstuen kl. 16, og alle er velkomne.
I anledning af 100-året for kvinders valgret læser vi nu om og af markante danske kvinder.
Torsdag den 15. januar: Jeg længes ... fra Thit Jensens dagbøger 1891-1927, v/Jens Andersen.
Bogen ligger ved juletid klar til afhentning i konfirmandstuen.
Torsdag den 12. marts: SZ - Suzanne Brøgger. 70 år 1944-2014.

Konfirmanderne: Mødes i det nye år på onsdage fra kl. 14.10 i konfirmandstuen - og tit ved gudstjenester. Torsdag den 19.
februar kl. 17-20 er vi inviteret til at møde Folkekirkens Nødhjælps Sult Karavane 2014, som optakt til Sogneindsamlingen
søndag den 8. 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.
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