SOMMERHILSEN
FRA RØDDING FRIMENIGHED

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

SOMMEREN I RØDDING FRIMENIGHED
Søndag den 21. juni kl. 10.00
Gudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning med optakt til det kommende
konfirmandforløb frem til konfirmationen, Skærtorsdag den 24. marts 2016 kl. 10.
Tirsdag den 23. juni kl. 19.30
Sankthansaften med midsommerkoncert i Frimenighedskirken med Den Danske
Salmeduo: Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet, se
www@dendanskesalmeduo.dk. Fri entré og derefter Sankt Hansbål på Højskoleengen.
Fredag den 26. juni kl. 16
Hverdagsgudstjeneste med biskop Elof Westergaard som prædikant. Efter gudstjenesten
er menighedsudvalget vært ved et glas. Vi siger mange tak og fortsat godt spil til
Hans Esbjerg, der fra 1. juli har fået fuldtidsansættelse som organist i Ebeltoft, Dråby og
Handrup Kirker.

Onsdag den 1. juli kl. 16.30-17.30
Sang under kirketag i Frimenighedskirken, hvor Rasmus Skov Borring sidder ved klaveret,
og Mette Geil vælger på sin fødselsdag sangene, vi synger. Efterfølgende spisning og
samvær i Præstegårdshaven og konfirmandstuen, se omtale. Alle er velkomne!
Søndag den 12. juli kl. 10
Gudstjeneste ved Niels Thomsen, Ballum, og med Annemarie Holm som sommervikar
ved orglet.
Søndag den 26. juli kl. 10
Gudstjeneste, efterfølgende sommerkaﬀe

Fredag den 7. august kl. 16.30-17.30
Sang under kirketag i forbindelse med Open Night, i år med 80’er-tema. Vi synger sange
og salmer fra 80’erne, inden vi går i byen..
Søndag den 9. august kl. 10
Gudstjeneste med efterfølgende fernisering og forfriskning i konfirmandstuen – i forbindelse med Elevmøde på højskolen, se omtale.
Søndag den 16. august kl. 10
Gudstjeneste

Ny graver og kirketjener i Rødding Frimenighed
Menighedsudvalget har fra den 15. august ansat ny kirketjener og graver, hun præsenterer sig selv således: Mit navn er Benita Mikkelsen, jeg er 40 år og bor i Gesten med
min sammenlever Allan.
I 1999 blev jeg færdig som anlægsgartner, inden for det grønne. Inden da har jeg været
gravermedhjælper ved Andst Kirkegård og senere ved Vejen Kirkegård. Efterfølgende
har jeg arbejdet hos Holm’s Anlægsgartneri i Rødding i 13 år, hvor jeg har stået for
vedligehold af haver og grønne områder.
Lige nu arbejder jeg på Bække skole med førskolebørn og SFO børn.
I fritiden går jeg til hundetræning med min hund, fisketure bliver det også til, og så holder jeg meget af at være kreativ i det usunde køkken. Desuden sidder jeg i bestyrelsen
i Bække Genbrug (KFUM´s Soldatermission). Jeg ser frem til at tage fat på arbejdet som
graver og være en del af Rødding Frimenighed.
Velkomst til Benita i kirken, konfirmandstuen og på kirkegården omtales senere.
Fernisering og maleriudstilling
Søndag den 9. august er der efter gudstjenesten kl. 10 fernisering af efterårets første
kunstudstilling i konfirmandstuen. Marie Aagaard Larsen, fra Gram og med kunstnernavnet MAL, udstiller farvestrålende malerier. Marie er psykolog (www.psykologmarie.dk)og et kreativt menneske. Hun skriver selv: Jeg er 35 år gammel og kommer
ud af en kreativ familie. Jeg har i 2014 afsluttet en uddannelse i kunstterapi hos den
internationalt anerkendte billedkunstner Baukje Ziljstra.
Sensommerudflugt
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til søndagsudflugt til Esbjerg-kanten, søndag den 6.
september. Bl.a. med besøg i SE-domicilet. Mere herom i det næste kirkeblad.
Kommende torsdagsmøder – sæt gerne X
I efteråret sætter vi fokus på den sønderjyske historie i det lys, vi ser den i dag.
Tirsdag den 15. september kl. 14.30: Hans Schultz Hansen, områdeleder, Landsarkivet Aabenraa, fortæller om H. P. Hanssen Nørremølles store betydning for Sønderjylland
og sønderjyderne.
Torsdag den 8. oktober kl. 14.30: Forfatter Linda Lassen om sin interessante dokumentariske roman Men sko må jeg ha’ om vandrelærerinden Henriette Gubi fra Bevtoft
- den lille historie på baggrund af den store.
Torsdagsmøde den 22. oktober kl. 14.30: Museumsinspektør Torben Vestergaard,
Cathrinesminde Teglværk, et museum, men også en levende kulturinstitution, om
sønderjysk industrihistorie og dansk teglværkshistorie.
For kaﬀe og kage betales der 25,00 kr.

Rødding Frimenighed
www.roeddingfrimenighed.dk
Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, 7484 1117 / mail@mettegeil.dk
I forbindelse med sommerferien står præstekolleger stand by for eventuelle tjenester:
Uge 28: Axel Jessen, Skanderup, 6018 1699
Uge 29: Niels Thomsen, Ballum, 3257 6401
Fest, flag og fællesspisning – 1. juli
Uge 30: Henrik Jensen, Aagaard, 5126 9490
I anledningen af Mette Geils 50-års fødselsdag, onsdag den 1. juli, inviterer menigheds- Formand: Birgitte Pallesen, 2338 8166 / bp@s-g-i.dk
udvalget til en sammenkomst i præstegårdshaven/konfirmandstuen efter Sang under Kasserer: Lasse Bergholdt, 7484 1129 / buen10@gmail.com
kirkedag i timen fra 16.30-17.30. Sommerwokken vil syde, og vi håber at se mange til Organist, sommervikar: Annemarie Holm, 4060 6831 / annemarie.holm@bbsyd.dk
Menighedsudvalget har arbejdet med ansættelse af ny organist. Der er fundet en go’
et fornøjeligt fødselsdagsmåltid. Vel mødt!
løsning, som vi ser frem til at kunne præsentere i sensommeren.
48. årgang / 2015 / nr. 3. Næste nummer af kirkebladet udsendes ultimo august med program for efteråret.
Forsideillustration: Frimenighedskirken klædt i sommerblomster, juni 2015 · Foto: Bent Nicolajsen /Layout: Rødding Bogtrykkeri ApS
Søndag den 30. august kl. 19
Gudstjeneste og efterfølgende foredrag ved Niels Henrik Arendt, tidligere biskop over
Haderslev Stift, nu sognepræst i Staby-Madum Pastorat, og formand for Grundtvigsk
Forum og i præsidiet for Reformationsjubilæet i 2017.

