RØDDING FRIMENIGHED
48. årgang · 2015 · Nr. 1

RØDDING FRIMENIGHED

www.roeddingfrimenighed.dk
Formand
Birgitte Pallesen
Kongeåvej 40
6600 Vejen
2338 8166/6464 7840
bp@s-g-i.dk

Sekretær
Birgit Brink Lorenz
Møgelmosevej 7
6630 Rødding
7484 3210/2119 1410
bbrinklorenz@gmail.com

Næstformand
Jens Bahne Jørgensen
Højskolevænget 1
6630 Rødding
3034 8972/7484 2171
bahne@bbsyd.dk

Helge Elbæk
Bakkegårdsparken 72
6630 Rødding
2143 4894
helge-elbaek@hotmail.com

Inger Storm Kristensen
Hjerting Skovvej 9
6630 Rødding
7484 1596/6160 2507
mail@ingerstorm.dk

Søren Tang Sørensen
Jasminparken 19
6760 Ribe
6161 6799
sts@aofsyd.dk

Louise Oxlund
Skovbrynet 5
6630 Rødding
2057 7593
lox@rnet.dk
Lisbeth Wollesen
Høsthåbvej 3
6630 Rødding
7484 6163/2043 4082
hoesthaab@hotmail.com
Pia Vium Strandridder
Københovedvej 51
6630 Rødding
2675 0427
k.v.strandridder@hotmail.com

Medarbejdere:
Præst
Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding
7484 1117/2684 7461, mail@mettegeil.dk

Kirketjener
Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen,
2536 9673, rfgraver@bbsyd.dk

Kasserer
Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft
74 84 11 29, buen10@gmail.com

Organist
Hans Esbjerg, Bakkevej 1, 6600 Vejen
4093 0154, hansesbjerg9@gmail.com

Medlemsblad for Rødding Frimenighed
Kirkebil
Medlemsblad for Rødding Frimenighed
Til alle gudstjenester i frimenigheden kan
Tryk: Rødding Bogtrykkeri
der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til
Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder)
Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne dagen
Layout: Nikolaj Hygebjerg, www.designogko.dk
før inden kl. 12.
Forsidefoto: En favn af morgenfruer. Konfirmanderne har deltaget
i www.slutsult.nu, der handler om indsamling til og rettigheder
for verdens fattige kvinder. Her er en aktiv ugandisk kvinde.
Redaktion afsluttet 6. marts
og nu som før på www.roeddingfrimenighed.dk
Næste kirkeblad: Udsendes primo juni

KONFIRMANDER 2015

i Rødding Frimenighed

Signe Arndal		
Emma Kirstine Berthelsen
Ebbe Dall-Hansen		
Elsebet Kjems Gregersen		
Julie Hellberg Hansen		
Sara Snitkjer Henningsen		
Sigrid Smith Hogue		
Iben Berg Holst		
Frederik Beltofte Hygebjerg		
Emil Skjøth Nissen		
Julie Solkær 		
Eskil Rykind-Eriksen		
Marie Grundtvig Torpe		

Rødding
Askov
Rødding
Fæsted
Sdr. Hygum
Brøstrup
Rødding
Rødding
Rødding
Rødding
Stursbøl
Rødding
Rødding

KONFIRMATIONEN
Konfirmationen finder sted Skærtorsdag den 2. april kl. 10 i Frimenighedeskirken
Afsluttende møde for konfirmander og forældre
Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 29. marts ved
gudstjenesten kl. 10og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen.
Vel mødt!
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FRA DEN ORDINÆRE

GENERALFORSAMLING

Søndag den 1. marts afholdt vi den årlige generalforsamling med beretning fra formand og forretningsfører.
Formanden, Birgitte Pallesen, kunne berette om det store aktivitetsniveau for en frimenighed af vor størrelse, om en
køn og velplejet kirkegård og nye tiltag som trådløs styring af varmen i kirken m.m.
Forretningsføreren, Lasse Bergholdt aflagde et regnskab, der viste et overskud for 2014 på 138.295 kr.
Bygningsudvalget v/Jens Bahne Jørgensen fremlagde dristige og nye tanker om et nyt menighedshus. Forsamlingen
bakkede op om tanken og gav carte blanche til at arbejde videre med projektet, som tænkes finansieret via fondsmidler.
Efter 28 år i Udvalget takkede Mille Hansen af, og i hendes sted valgtes Søren Tang Sørensen, Ribe.
Referatet kan i sin fulde udstrækning læses på vor hjemmeside, www.roeddingfrimenighed.dk (Louise Oxlund)

ÆNDRINGER VEDRØRENDE

OPKRÆVNING AF MEDLEMSBIDRAG

Ifølge Rødding Frimenigheds vedtægter betales medlemsbidrag til menigheden med 1,2% af medlemmets skattepligtige indkomst. Vi har ikke kunnet få indkomstoplysninger fra SKAT, siden vi fik oplysninger for skatteåret 2012.
Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder har igennem længere tid arbejdet på at finde en løsning med
SKAT, så vi også fremover kan få indkomstoplysningerne via en fuldmagt fra medlemmerne. På nuværende tidspunkt
ved vi, at medlemmerne på sigt via deres skattemappe digitalt skal give menigheden fuldmagt til at indhente indkomstoplysningerne. SKAT forventer, at løsningen er klar til brug fra 2016, hvilket vi glæder os til.
I 2015 er vi derfor nødsaget til endnu engang at opkræve medlemsbidrag på baggrund af indkomstoplysninger fra
skatteåret 2012, dog med en indeksregulering med forhøjelser af bidraget på 3%.
Hvis du i 2014 har haft væsentlige ændringer i den skattepligtige indkomst, er du velkommen til at henvende dig til
menighedens forretningsfører Lasse Bergholt, 74841129, buen10@gmail.com, for en ny bidragsberegning.
Medlemsbidraget opkræves som vanligt i maj og november.
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Menighedsudvalget.

Årsmøde 2015 – Tid, sted og forandring

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Søndag den 7. juni i Rødding Frimenighed

Rødding Frimenighed glæder sig til at være vært for årsmødet 2015 i Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder. Årsmødet bliver efterfulgt af muligheden for deltagelse i et klassisk højskolekursus på Rødding Højskole om den grundtvigske inspiration nu og i fremtiden. Se særskilt invitation.
Program årsmødet - søndag den. 7. juni
Fra kl. 9.30
Drop-in kirkekaffe på Kirkebakken 2
Udlevering af navneskilte og program
Kl. 10.30
Gudstjeneste i Frimenighedskirken ved præst i Rødding Frimenighed Mette Geil og organist
Hans Esbjerg samt medvirken af menighedens konfirmander.
Efter gudstjenesten byder formanden for Rødding Frimenighed Birgitte Pallesen velkommen.
Kl. 11.45
Frokost på Rødding Højskole
Kl. 13.15
Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Samtidig med generalforsamlingen er der et kreativt værksted for børn.
Kl. 15.30
Kaffe med Sønderjysk Kaffebord
Kl. 16.15
Eftermiddagens aktiviteter – Vælg mellem:
Foredrag i Frimenighedskirken og kirkegårdsvandring
Kirkegårdens sten og kirkens levende sten ved biskop over Ribe Stift samt formand for Foreningen for Kirke
gårdskultur Elof Westergaard.
Kreativt værksted for voksne
Vi arbejder med genbrugsmaterialer i højskolens værkstedfløj ved industriel designer & kunsthåndværker
Laila Hygebjerg, Rødding Højskole.
Tekstilværksted for voksne
Vi arbejder med tekstiler i Solgården på højskolen ved tekstildesignlærer Inger Storm, Rødding Højskole.
Aktiviteter for børn. Vi sammensætter et spændende børneprogram, som er tilpasset alder og antal af
børn, der ønsker at være med.
Kl. 18.00
Kl. 20.00
Kl. 21.30

Festmiddag på Rødding Højskole med musik og sang.
Ramt af ingenting, koncertaften med sang og oplæsning i Frimenighedskirken med forfatter
Ida Jessen og organist Hans Esbjerg.
Vi siger tak for i dag.
Mulighed for socialt samvær i højskolens værkstedsfløj.

På godt gensyn – hilsen Rødding Frimenighed. Formand Birgitte Pallesen, tlf. 2338 8166
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DE SATTE SIG SPOR

FOREDRAG OM HAL KOCH

Det sidste foredrag i rækken af torsdagsmøder under titlen De satte sig spor
handler om Hal Koch (1904-1963). Hal Koch var professor i kirkehistorie ved
Københavns Universitet. Under besættelsen afholdt han en række åbne og uhyre
populære Grundtvig-forelæsninger og blev efterfølgende formand for Dansk Ungdoms Samvirke. Sammen med Kaj Munk stod han på et tidspunkt øverst på listen
over uønskede personer, men Hal Koch slap trods internering med livet i behold.
Efter krigen var Hal Koch forstander for Krogerup Højskole samtidig med, at han
passede sin universitetsgerning. Han udgiver debatoplægget ”Hvad er demokrati?”
- for ham var demokrati lig med samtale.
Hal Koch var gift med Bodil Koch. Sammen fik de fem børn, blandt dem er
Dorthe Bennedsen, tidligere undervisningsminister, bl.a. Som foredragsholder
får vi besøg af Jens Jørgen Krogsgård, tidligere sognepræst i Ulkebøl, som i sin
”emeritus-tid” har beskæftiget sig indgående med Hal Koch, som han faktisk har været optaget af lige siden sin
barndom på Thyholm.
Af alle dage foregår det torsdag den 9. april kl. 14.30 i konfirmandstuen.
For kaffe og kage kr. 25,00.

MØDE MED SYDSLESVIG

OG DET DANSKE MINDRETAL

I dagene fra den 17. til den 19. april er en del af frimenighedens medlemmer deltagere på Grundtvigsk Forums
tur til Sydslesvig, hvor det danske mindretal stadig virker i skole, kirke, forenings- og kulturliv og i det tyske flertalssamfund for dansk levevis og identitet.
Besøget er koncentreret om Slesvig med bl.a. aftensang og gudstjeneste i Gottorp Slotskirke, besøg på A.P. Møller
Skolen og i Slesvig Domkirke med Hans Bryggemanns berømte alter. Derudover skal både Danevirke Museum og Danevirke Kro besøges. Og der vil bl.a. være foredrag om fremtidens udfordringer for dansk kirkeliv, for Europas mindretal
og om dansk biblioteksarbejde og folkeoplysning,

MUSIKALSK TORSDAGSMØDE
Esther Havgaard Rasmussen og Hans Esbjerg kommer torsdag d. 28. maj kl. 14.30 i konfirmandstuen og laver en
sangeftermiddag med dels nogle af Esthers selvkomponerede salmemelodier, og dels nogle af deres egne yndlingsmelodier fra Højskolesangbogen. Esther og Hans vil løbende fortælle om musikken, og man vil kunne få et spændende
indblik i komponistens overvejelser omkring det at sætte ord i musik, og det at komponere i det hele taget.
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DANMARKS BEFRIELSE

MANDAG DEN 4. MAJ FOR 70 ÅR SIDEN
KL. 19.00: Befrielsesgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke
Kl. 20.00: På Rødding Højskole: Flugten til Sverige og nybygger i Israel v/Jytte Israel
Jytte Israel var knap 4 år gammel, da Danmark blev besat af Tyskland i 1940. Hun kan stadig huske lyden af de mange
fly, der cirkulerede over København og nedkastede flyvesedler med deres “Oprop”.
Jytte Israel er ud af en jødisk familie med en far, en mor og to storesøstre. En typisk andengenerations indvandrerfamilie, der ankom til Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede på flugt fra progromerne i Rusland.
Denne aften fortæller hun på højskolen om sit liv: besættelsen, flugten til Sverige i 1943, mødet med hendes tilkommende mand, der deltager i Israels uafhængighedskrig i 1948 og om, hvordan de senere bosætter sig i landet.
For aftenen på højskolen: 75,- kr. for foredrag og kaffebord.

BEFRIELSEN

- FORNYET AKTUALITET OM JØDERS STILLING I SAMFUNDET
Erindringen er en stærk kraft, den er større end det, der tilsyneladende rummes i et menneskesind, en forbindelseslinje
til andre tider og steder og i sidste ende en modstandsform mod den tomhed, der truer, når mørket står for døren. Den
erindring vil jeg gerne tale om … og det gør han, Georg Bendix, på Torsdagsmødet den 30. april kl. 14.30.
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SANG UNDER KIRKETAG

FYRAFTENSSANG I TIMEN FRA KL. 16.30 TIL 17.30
Vi har i denne sæson stadigvæk to dage tilbage, hvor to personer med noget på hjerte vil foreslå og motivere, hvad vi
sammen skal synge akkompagneret af Hans Esbjerg.
Den ene er Carl Holst, den anden Søren Tang Sørensen. Begge er de uddannet lærer og har/har haft politisk virke som
hhv. regionsformand i Region Syd og som mangeårigt byrådsmedlem i Ribe. Og hvor den ene har trådt sine barnesko
på Rødding Højskole, har den anden været elev og senere medlem af bestyrelsen for samme i næsten 30 år.
Så mon ikke vi kan synge, så kirketaget vil løfte sig torsdag den 26. marts med Carl Holst og torsdag den 16. april
med Søren Tang? – Vi vil gerne være mange, og der er fri entré.

PILGRIMSVANDRING
Mette Geil er kursusvært på Pilgrimsvandring på Rødding Højskole i dagene 16.-22. maj.
Det kommer til at handle om ro, eftertænksomhed, frisk luft og smukke kulturlandskaber.
Tid til stilhed og samtale om livets store spørgsmål. Se mere om kurset på frimenighedens eller højskolens hjemmeside.
Søndag den 17. maj er en åben dag for alle med følgende forløb:
Kl. 10.00: Pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke – med meditation over de syv pilgrimsord: ”Frihed”, ”enkelhed”, ”langsomhed”, ”stilhed”, ”bekymringsløshed”, ”fællesskab” og ”spiritualitet”. Og med Arne Haugen Sørensens
”Vandringsmanden” som gennemgående motiv. Efterfølgende fernisering i konfirmandstuen over værker af Jacob Tue
Larsen, København, bl.a en model til højskoleengen: Rum til kontemplation. For de der over middag vil stige på bussen
til Åtte Bjerge, serveres der en bid brød mod beskeden betaling.
Kl. 13.00: ”Gå med Gud” - mobil gudstjeneste i Åtte Bjerge v/ Jette Vibeke Løbner. Åtte Bjerge er et fredet naturområde
på skrænterne ned imod Kongeådalen. Her ser vi os selv i ”søens spejl”, passerer ”broen” som en milepæl, søger ind i
”træets skygge”, går tavse på den ”smalle sti” og kommer også ud i ”åbent land”, nyder udsigten fra ”højstien” og finder
endelig hvile i de ”grønne enge”; og efter endnu en stejl opstigning til Flagstangshøjen (59 m.o.h.) er vi igen i stand til
at se langt – og her lade velsignelsens ord lyde mellem os …
På samme tur ser vi også Folding Kirke, hvor Sven Havsteen-Mikkelsen har udsmykket prædikestol og alter - Jesus
stilner stormen på søen, som et billede på livets vilkår. Vi går også turen rundt om Sønderskov Hovedgård med
bebyggelse fra 1400-tallet og med på Klosterruten.
Kl. 19.30-21.00, foredrag på højskolen (75,- kr. incl. kaffe): ”Vejen vi går” – om vejenes kulturhistoriske betydningslag
v/ Jørgen Johansen. Vi hører om netværket af veje, vi går på – i Danmark, Norden og Europa. Om vejene som de kanaler, kultur, historie og åndsliv snor sig ad – fra Nidaros, her hos os, til Rom og Santiago de Compostela.
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JAZZKONCERT

MED DUO FREDAG DEN 13. MARTS KL. 19.30
Duoen, der består af Kristian Jørgensen på violin og Hans
Esbjerg på piano og orgel, diverterer med jazzede standardmelodier fra The great American songbook (evergreens fra
1920’erne til ca. 1950), smægtende ballader, danske sange
samt enkelte afstikkere ind i den klassiske musik. De tos
samarbejde har udspillet sig over de seneste 10 år, men det
er første gang, at de sammen kaster sig ud i den krævende
duoform, hvor der ikke er bas og trommer at gemme sig
bagved. Dermed bliver musikken mere nøgen uden at miste
nerve og intensitet.
Efter koncerten i kirken er der i konfirmandstuen ost, rødvin og fællessang akkompagneret af Kristian Jørgensen og
Hans Esbjerg.

ORGELKONCERT
Hans Esbjerg afslutter sin orgeluddannelse i Løgumkloster til sommer, og i den forbindelse afholder han en koncert
søndag d. 31. maj kl. 19.30 i Frimenighedskirken, hvor man vil kunne høre Hans fortolke orgelmusik lige fra barokken over romantikken til nutidige kompostioner. Derudover vil der blive lejlighed til at synge med på nogle fællessalmer. Og menighedsudvalget er efterfølgende vært ved et glas.

NU PÅSKE-STEMMER..
Kære Frimenighed!
Vi er nogle sangere, der i de senere år har bidraget med korsang ved enkelte gudstjenester, og det vil vi gerne blive ved
med. Men mon der skulle være andre i vores velsyngende menighed, der har lyst til at være med engang imellem?
I så fald er I velkommen til at henvende jer til undertegnede og høre om muligheden.
Med venlig hilsen
Annemarie Holm
4060 6831/annemarie.holm@bbsyd.dk
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Kvindelil

Uddrag af Mette Geils prædiken til 2. søndag i fasten, søndag den 1. marts 2015 over Matt. 15, 21-28:
Den kanaanæiske kvinde og smulerne fra bordet – og med efterfølgende generalforsamling.
Når der senere i eftermiddag holdes generalforsamling
i konfirmandstuen, skal vi sige tak til en kvinde, som
afrunder sit virke i menighedsudvalget efter 28 år.
Allerede i formiddag har hun haft et ærinde i konfirmandstuen – som så mange gange tidligere. For møder,
beslutninger, drøftelser – ansættelser af organister,
kirketjenere og præst. Torsdags- og aftenmøder,
forsendelse af kirkeblade, og hvad der ellers er mænd
og kvinders opgave og engagement i og omkring
frimenigheden. Kvinderne er de fleste i udvalget – og
kvinderne er også emnet i konfirmandstuen på torsdag,
hvor tidligere kulturminister Jytte Hilden taler om 99
lyserøde elefanter. De lyserøde elefanter er alle kvinder,
synlige og usædvanlige. Og i denne lille bog præsenteres
de 99 lyserøde elefanter på rad og række. Nina Bang
var f.eks. den første, der brød mændenes monopol på
ministerposter – det var den 23. april 1924, hun gjorde
det. Og den 5. juni 1915 fik Danmark en ny grundlov med
valgret til danske kvinder. Det er bogens anledning, og
dens idé er også, at vi skal diskutere, hvem der skal være
elefant nummer 100?
I dag handler det også om en kvinde, den kanaanæiske
kvinde, hvis tro er stor. Næste søndag, den 8. marts,
vil der igen være fokus på kvinder. Det er kvindernes
internationale kampdag – og sammenfaldende med den
årlige indsamlingssøndag til Folkekirkens Nødhjælp, som
i år netop har valgt kvinder som tema for den landsdækkende indsamling.
Den kanaanæiske kvinde opsøger Jesus for at få hjælp til
sit syge barn; som kvinder mange steder i verden søger
hjælp ud af den afmagt, som de oplever som en trussel
for deres børn.
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Og måske er Jesus og Folkekirkens Nødhjælp fælles om
erfaringen af, at hjælp til en kvinde er hjælp til en hel
familie.
Den kanaanæiske kvinde beder Jesus om hjælp til sin
syge datter.
Og hun lader sig ikke lige feje af i første omgang, da
han ignorerer hende. Og heller ikke i anden omgang,
da han afviser hende med ordene om at tage brødet
fra børnene og give det til de små hunde. Her giver hun
svar på tiltale, og på en måde så Jesus får øjnene op for
hendes ret til at bliver hjulpet. Som det også er en idé i
Folkekirkens Nødhjælp. Ikke blot, at gi’ den sultne fisk og heller ikke bare en fiskestang, men også lære mænd
og kvinder om deres adgang og ret til fiskekvoter.
Den kanaanæiske kvinde er en fighter, som mange andre
kvinder verden over hver eneste dag må være det for
deres familier. Og mon ikke vi alle har hørt historier om,
hvor hurtigt vore mødre, bedstemødre og oldemødre
rejste sig fra barselssengene og snart var tilbage ved
den øvrige børneflok – i køkkenet, stalden, på marken
og i køkkenhaven. Netop køkkenhaver er et omdrejningspunkt i det, vi samler ind til på søndag – en måde at
skabe sundhed og råderum i egen husholdning.
Konfirmanderne og jeg har været i FDF-hytten til en aften
med Sultkaravanen. Og i en af for-filmene til på søndag
ser vi, hvordan fattige kasteløse kvinder i Nepal også
gerne vil købe sig en læbestift.. Et ideal, som enten følger
med eller lægges på kvinder, hvis flid og arbejdsomhed
i vores del af verden nu også omfatter motionscentre,
trave- og løbestier.

Den kanaanæiske kvinde er også et billede på den
smerte, som følger med kønnet, som vi hørte Gud sige
sidste søndag til verdens første kvinde, med navnet Eva,
som betyder livgivende på hebræisk. Til kvinden Eva, som
blev alles mor, siger Gud: »Jeg vil gøre dit svangerskab
plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du
skal begære din mand, og han skal herske over dig.«
Smerten er et vilkår, siger Gud, ved selve fødslen af
barnet, og vi ved, at der også er smerter forbundet
med overhovedet at være eller komme i stand til at få
børn, og siden ved at amme dem og smerter, når man
ikke længere er i stand til at føde dem, og en ny fase af
kvindelivet begynder.
Grundtvig lod sig kende på sit forhold til kvinder. Grundtvig og kvinderne er en tilbagevendende foredragstitel

– og han har skrevet flere salmer og sange, hvor han
både overøser kvinder med ord og lægger det i munden
på dem ...
Så jeg taler videre – og peger på den salme, vi netop har
sunget - om den kanaanæiske kvinde. For Grundtvig er
hun billedet på troen: Kvindelil din tro er stor! (DDS 158).
Den kanaanæiske kvinde kommer ind på scenen med
sin stærke følelse af kærlighed til datteren, som skaber
hendes tro på, at Jesus kan og vil hjælpe hende. Jesus
kalder det også tro – det han ser og hører fra kvinden.
Men ikke umiddelbart eller i første omgang, da afviser
han hende: Jeg er ikke udsendt til andre end de fortabte får
af Israels hus. Og han bliver endnu grovere. Til hende selv
siger han, at det ikke er smukt at tage børnenes brød og
kaste det til de små hunde. En hård afvisning. Men hun
går ikke bort i fornærmelse. Hun tager ordene for deres

pålydende og siger, at de små hunde dog æder af de
smuler, der falder fra deres herres bord. Og det kan han
ikke stå for. Se, hvor yndefuldt hun fanger ham i hans egne
ord, siger Luther.
Vi kan også sige, at hendes svar er et troens desperate
ekko af hans afvisning. I stedet for at sige: Kalder han mig
en hund, så er alt tabt, så er der kun opgivelsen tilbage –
siger hun: Kalder han mig en hund, så er der håb – for de
små hunde klarer sig af smulerne, der falder ind under bordet. Og det kan han ikke stå for. Han kalder det tro: Kvinde,
din tro er stor, det ske dig, som du vil! Han tager hendes
insisteren og hendes dristighed som et udtryk for tro.
Tro er altså, hverken for mænd eller kvinder, bare at
acceptere det første det bedste svar. Hun havde sådan
set mange muligheder for at trække sig tilbage. Men det

gjorde hun ikke, hun insisterer og bliver ved. Tro er ikke
bare at resignere og indstille sig på livet, som det nu engang er. Og det er slet ikke bare at ville klare tilværelsen
selv. Men det er modigt og åbenhjertigt at se og sætte
sig selv i forhold til Gud: Det er at indlade sig på den
aldrig afsluttede samtale mellem Gud og os. Det er at
insistere og holde ud, også når vi synes, at Gud er tavs. Og
så er det endelig at lytte – og vente på svar – vist skal du
hente, kun ved at vente, som vi synger, mens vi nu venter
på forår i sind og natur.
Det er dét, Jesus kalder tro. Den kanaanæiske kvinde var
den første, der ved sin tro fik hans grænser til at falde.
Evangeliet var altså ikke kun for Israels hus – det var også
for hende, og det er for os alle, mænd og kvinder, unge
og gamle.
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MENNESKER OG MENIGHED
/ KIRKESPEJL FRA SEPT. 2014
Døbte
Kristian Førby, den 5. oktober
søn af Anja Elisabeth Hansen og Jan Førby, Gram
Magne Vad Holm, den 5. oktober
søn af Pia Vad Jensen og Jakob Holm, Dover
Mira Malou Seidelin Damiri, den 18. januar
datter af Mette Nielsen Damiri og Nikolai Frederik Seidelin N. Banke, Rødding
Emma Lund Hansen, den 25. januar
datter af Gitte Hansen og Kenneth Lund Jensen, Lintrup
Mads Fredslund Stentoft, den 25. januar
søn af Solvejg Fredslund og René Lundhede Stentoft, Kolding

Krondiamantbryllup
Asta og Jens Larsen, Rødding, den 7. februar

Døde
Maren Kathrine Villadsen, Rødding
begravet den 12. september fra Øster Lindet Kirke
Henry Christiansen Hinrichs, Rødding
bisat den 12. september
Eva Andersen, Møgelmose
bisat den 12. december

Nye medlemmer

Niels Hansen, Rødding
begravet den 27. december
August Mahmens, Rødding
begravet den 12. januar
Erika Claudine Lund, Rødding
bisat den 21. februar

Pia Vad Jensen, Dover
Hanne M. Berthelsen og Emma Kirstine Bertelsen, Askov
Inge og Svend Aage Caspersen, Rødding
Peter Førby, Varde
Jens Peter Hansen, Spentrup
Mads Mosegaard, Rødding
Mette Nielsen Damiri og Nikolai Frederik Seidelin N. Banke, Rødding
Jørgen Skovmand, Hjerting
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GUDSTJENESTER M.V. I
Marts

Fredag den 13. marts kl. 19.30
Jazz i kirke og konfi v. Kristian Jørgensen og Hans Esbjerg,
se omtale.
Søndag den 15. marts
Ingen gudstjeneste.
Søndag den 22. marts kl. 10
Gudstjeneste, konfirmander medvirker, også fra Osted
Valgmednighed.
Torsdag den 26. marts kl. 16.30-17.30
Sang under kirketag v. Carl Holst, se omtale.
Palmesøndag den 29. marts kl. 10
Efterfølgende møde for konfirmander og forældre, se
omtale.

April

Skærtorsdag den 2. april kl. 10
Konfirmationsgudstjeneste, se omtale.
Langfredag den 3. april kl. 10
Gudstjeneste med prædiken og altergang.
Påskedag den 5. april kl. 10
Gudstjeneste med kor-medvirken, se omtale.
2. påskedag den 6. april:
Ingen gudstjeneste.
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Torsdag den 9. april kl. 14.30
Torsdagsmøde om Hal Koch, se omtale.
Søndag den 12. april kl. 10
Gudstjeneste efterfulgt af fernisering af Lise Burgaards,
Askov, udstilling i konfirmandstuen, se omtale.
Menighedsudvalget er vært ved en forfriskning. Ved
samme lejlighed takker vi også maler Bent Pedersen,
Gørding og kunstner Svend Boe Haugaard, Tønder, for
idé- og malerarbejde på prædikestolens kant – en tråd
tilbage til restaurering af Frimenighedskirken i 2009.
Torsdag den 16. april kl.16.30-17.30
Sang under kirketag v. Søren Tang, se omtale.
Fredag 17.-søndag den 19. april
Sydslesvig-tur, se omtale, og derfor ingen søndagsguds
tjeneste i Frimenighedskirken denne søndag.
Torsdag den 23. april kl. 16
Læsekredsen taler om Benedicte – en skæbne af Niels
Barfoed. Sæsonen om kvinder i litteraturen afrundes med
suppe-spisning.
Søndag den 26. april kl. 10
Gudstjeneste.
Torsdag den 30. april kl. 14.30
Torsdagsmøde om jødernes flugt til Sverige v. Georg
Bendix og m. varme hveder til kaffen, se omtale.

RØDDING FRIMENIGHED
Maj

Bededag den 1. maj
Ingen gudstjeneste.
Søndag den 3. maj kl. 19
Aftengudstjeneste, efterfølgende orienteringsmøde
om Årsmødet i de frie menigheder søndag den 7. juni.
Rødding Frimenighed er værter for årsmødet, og vi
koordinerer denne aften frivilligopgaver og andet.
Mandag den 4.maj kl. 19
4.-maj-aften i kirken og på højskolen, se omtale.
Søndag den 10. maj
Ingen gudstjeneste.
Kristi Himmelfartsdag den 14. maj kl. 10
Gudstjeneste.
Søndag den 17. maj kl. 10
Pilgrimsgudstjeneste, se omtale. Efterfølgende fernisering i konfirmandstuen over værker af Jacob Tue Larsen,
København, bl.a. en model til højskoleengen:
Rum til kontemplation.
Pinsedag den 24. maj kl. 10
Gudstjeneste. 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 25. maj
Ingen gudstjeneste.
Torsdag den 28. maj kl. 14.30
Musikalsk torsdagsmøde med Esther Havgaard Rasmussen og Hans Esbjerg, se omtale.
Søndag den 31. maj kl. 11 (bemærk tidspunkt)
Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden.
Friluftsgudstjeneste på højskolens plæne ved Flors Hus.
Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 31. maj kl. 19.30
Orgelkoncert i Frimenighedskirken v. organist Hans
Esbjerg, der spiller værker fra sin afgangseksamen som
organist. Efterfølgende er menighedsudvalget vært ved
et glas, se omtale.

Juni

Grundlovsdag, fredag den 5. juni
Fælles markering af Grundlovsdag i Rødding,
se lokal omtale.
Søndag den 7. juni
Årsmøde i Foreningens af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, indledes med drop in-kirkekaffe kl. 9.30 og
gudstjeneste i Frimenighedskirken kl. 10.30, se program.

15

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Det usynlige bag det synlige
Grafiker og kunsthistoriker Lise Buurgaard, Askov, fortæller om sit arbejde: Jeg er optaget af at vise det usynlige bag det synlige
og reflekterer over de mange lag af betydninger, der kan være i en simpel hverdagsting løsrevet fra omgivelsernes beskyttende
lag. Det vi ser, er måske ikke det vi tror vi ser..
Et grafisk værksted er et forsøgslaboratorium: I ætsningerne tegnes med en stålpen på asfaltlak, der er smurt på kobberpladen.
Pladen kommes i syrebad, - smøres derefter ind i trykfarve, som tørres forsigtigt af. Stofligheden fremkaldes i finpudsningen af
pladen, som nu er klar til tryk.
I koldnålen mødes det bløde papir med kobberets koldnålsrids og farven fødes af graternes kløfter i en ulden streg.
Værkerne opstår i en udforskning af serier - oftest indenfor kvadratet, som er den foretrukne flade. På udstillingen vises værker i
ætsninger, koldnål samt blandform.
Fernisering i konfirmandstuen søndag den 12. april i forlængelse af gudstjenesten kl. 10
Menighedsudvalget er vært ved en forfriskning, vel mødt!

