På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.

Torsdag den 3. marts kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag v. Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole
Søndag den 6. marts kl. 14: Gudstjeneste og efterfølgende generalforsamling
Fredag den 11. marts kl. 19.30: Jazz i kirke og konfi v. Trio Col Basso. Strygetrioen, bestående af tre ambitiøse unge kvinder,
skriver: Vores største ambition er, at musikken skal ville noget - den skal røre og overraske. Ud fra det mantra udvælger vi vores
repertoire inden for de klassiske genrer samt jazz og tango. Efter koncerten i kirken fortsætter trioen med at spille til fællessang
i konfirmandstuen, hvor der også vil være ost og rødvin.
Torsdag den 17. marts kl. 14.30: Torsdagsmøde under overskriften: Grundtvigske skoletanker i spændingsfeltet mellem
tradition og fornyelse v. Birgitte Pallesen, Skibelund Efterskole

Torsdag den 4. februar kl. 14.30: KULTOUR – en langsom kulturrejse (på cykel!) fra Holsted til Rom v. Jørgen Steinicke,
Galleri 46 i Holsted. Samme eftermiddag er der fernisering af Jørgen Steinickes udstilling i konfirmandstuen.
Søndag den 7. februar kl. 10: Fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der serveres fastelavnsboller i konfirmandstuen. Alle – i alle aldre, udklædte som ikke-udklædte er velkomne.
Søndag den 14. februar kl. 10: Gudstjeneste
Torsdag den 25. februar kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag v. Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen
Fredag den 26. februar kl. 16: Blåt vælded lys frem (DDS 131) gudstjeneste i forbindelse med Lys i mørket på højskolen.

Nytårsdag den 1. januar kl. 16: Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 6. januar kl. 17: I vinterens hjerte – helligtrekonger-gudstjeneste. Brød, vin og suppe i konfirmandstuen.
Søndag den 17. januar kl. 10: Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
Torsdag den 21. januar kl. 14.30: Torsdagsmøde med Jeff Hancks: Den danske udvandring til USA. Jeff er tidl. amerikansk
udvekslingsstudent i Danmark, nu universitetsprofessor og aktuelt på årsudveksling i Rødding, hvor han underviser på højskolen og bor med sin familie på Møgelmosevej. Den “udvandring” hører vi også om.
Søndag den 31. januar kl. 10: Gudstjeneste

Torsdag den 3. december kl. 14.30: Adventsmøde om Carl Nielsen: Min fynske barndom – om CN’s barndom, opvækst og
slægt v. Jørgen Larsen, tidl. ansat på CN-museet i Odense. Samme eftermiddag er der fernisering af Guttorm-Pedersen-udstillingen i konfirmandstuen.
2. s. i advent, den 6. december kl. 10: Adventsgudstjeneste
3. s. i advent den 13. december kl. 16: Julekoncert og syng julen ind med Rasmus Skov Borring. Rasmus er aktuel med
jule-cd’en Merry PIANO Christmas Everyone. Fri entré og fælles med Foreningen Norden.
Onsdag den 16. december kl. 19.30: Egnskorets traditionsrige julekoncert med efterfølgende gløgg, æbleskiver og fællessang på højskolen
4. s. i advent den 20. december kl. 10: De ni læsninger – oplæsning, sang og musik som optakt til jul. Tilrettelagt af organist Mona Thorsager. Konfirmanderne medvirker.
Juleaftensdag den 24. december kl. 14.30 & 16: Julegudstjeneste
Juledag den 25. december kl. 10: Julegudstjeneste

Konfirmanderne
Mødes i det nye år på onsdage fra kl. 14.10 i konfirmandstuen
– og tit ved gudstjenester.
Onsdag den 6. januar kl. 17 er også forældre og søskende
inviteret – først til Helligtrekonger gudstjeneste i kirken og
derefter til suppe og brød i konfirmandstuen.

Sang under kirketag
Fyraftenssang i timen fra kl. 16.30-17.30, hvor vi har inviteret
mennesker, vi kender fra de frie skoler. De vælger og motiverer sangene, vi synger – og organist Mona Thorsager sidder
ved klaveret. Hver gang kl. 16.30 i Frimenighedskirken. Fri
entré – og vi vil gerne være mange!
Torsdag den 25. februar
Troels Borring, Efterskoleforeningen
Torsdag dem 3. marts
Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole
Torsdag den 14. april
Jens Christiansen, Rødding Friskole

Tre x strik i konfi
1. tirsdag i måneden fra kl. 19
– 5. januar, 2. februar, 1. marts.
Velkommen med strikketøj eller andet kreativt!

Læsekredsen
Vi mødes tre gange i foråret, hver gang i konfirmandstuen kl.
16, og alle er velkomne. Vi læser ny og gammel hjemstavnslitteratur og vil være optaget af det at høre til et sted og føle sig
hjemme.
Torsdag den 28. januar
Bogen ligger ved juletid klar til afhentning i konfirmandstuen.
Torsdag den 10. marts
Torsdag den 21. april
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Formand: Birgitte Pallesen,
2338 8166 / bp@s-g-i.dk
Kasserer: Lasse Bergholdt,
7484 1129 / buen10@gmail.com
Organist: Mona Thorsager,
5137 3505 / mona.thorsager@mail.dk
Kirketjener/graver: Benita Mikkelsen,
2427 8586 / rfgraver@bbsyd.dk

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

Rødding Frimenighed
www.roeddingfrimenighed.dk
www.facebook.com/roeddingfrimenighed

Muligheder i maj
Himmelske Dage, København, 5.-8. maj,
se www.himmelskedage.dk
Luther-studietur, 18.-22. maj, arrangeret af Grundtvigs
Forum, og se mere på www.grundtvig.dk
Maj-vandring i Norge m. ophold på Lysebu i Oslo og på
Lia Gård, se www. liagard.no, 15.-19. maj – henvendelse til
Mette, Georg eller Louise.

Lys i mørket
Februar-kurset 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.

Generalforsamling
Frimenigheden afholder sin årlige generalforsamling søndag
den 6. marts i forlængelse af gudstjenesten kl. 14. Dagsorden
ifølge vedtægterne m. bl.a. årsberetninger, regnskab, forslag
til vedtægtsændring og valg lægges i det nye år frem i våbenhus og konfirmandstue og vil kunne ses på frimenighedens
hjemmeside. Vel mødt!
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