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En sommerhilsen fra
MENIGHEDSUDVALGET

Midsommeren omfavner os med lys og varme, den
giver kraft og energi - det kan vi li´.
Vi er i menighedsudvalget godt i gang med at se på
kommende projekter, almindelig vedligehold samt de
planlægningsopgaver, som vi sammen med Mette Geil
er en del af.
Udvalget består af Søren Tang, Helge Elbæk, Louise Oxlund, Lisbeth Wollesen, Inger Storm, Birgit Brink Lorenz,
Jørgen Skovmand, Anja Petersen samt Birgitte Pallesen.
Vi har siden generalforsamlingen den 6. marts haft flere
gode møder med vigtige samtaler om, hvad der er Rødding Frimenigheds opgave, og hvordan menighedslivet
tilgodeses og trives. Vi håber, at der er mange, som har
lyst til at deltage i såvel kirkelivet samt de sammenkomster, som sommeren byder på.
Rødding Frimenighed er en levende menighed, så
har du forslag til arrangementer, eller mangler du noget?
Da hører vi gerne fra dig.
Vi synes, at vi har meget at glæde os over, ikke mindst
vores frihed til at disponere og sætte retning for
menighedslivet i Rødding Frimenighed.
Vi er nu i mål med kirkestien, som ligger smukt, naturligt
nord om kirken. Den har været efterspurgt, og vi ønsker,
at den skal blive til glæde og gavn de næste mange år.
På kirkegårdene sikrer Peter Nissen i hverdagen, at der
er smukt og pænt. Det er et stort areal, og periodevis er
der travlt, hvorfor der også tilkøbes ekstern hjælp udefra
i sommerperioden. Jørgen Skovmand fra udvalget har
tilbudt at være kontaktperson både i dagligdagen samt
i forhold til de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med
det praktiske ved begravelser. Vi ser dette som en god
løsning.

Pia Strandridder, Frimenighedens forretningsfører, sidder
med de administrative opgaver i den forbindelse.
Vi tænker, at kirkegårdene er i de bedste hænder, og
at standarden snart er der, hvor vi alle ønsker det. Et par
unge mennesker har spurgt til job, men vi har endnu ikke
fundet den, der både ønsker at være graver og kirketjener, og vi må også indrømme, at det i øvrigt er to meget
forskelligartede jobs, hvorfor disse opgaver i øjeblikket er
delt ud til flere.
Helge Hansen, Birgit Brink Lorenz og Jørgen Skovmand
vil fortsat møde os til tjenesterne og bistå med det
praktiske i den forbindelse. Stor tak for altid at blive
imødekommet varmt og venligt.
I juli vil der være færre gudstjenester grundet
ferie. Vi har også, som annonceret til generalforsamlingen, valgt at bruge gæstepræst/afløser i løbet af året,
da vi med en stor menighed på godt 900 medlemmer
naturligvis har brug for assistance udefra. Vi ønsker
Michael Nielsen fra Ryslinge velkommen og håber, at han
vil trives godt, når han er i Rødding.
Der har netop været afholdt årsmøde i De Frie Grundtvigske, Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,
hvor Pia Strandridder, RF’s forretningsfører, blev valgt
ind i bestyrelsen. Tillykke med valget. Det er dejligt
for os alle, da vi nu ved på første hånd, hvilke emner
og opgaver, som skal løses i forhold til det at være fri
menighed.
Vi ønsker alle medlemmer og medarbejdere en
god sommer med varme, energi og glæde
På udvalgets vegne
Birgitte Pallesen, formand

www.roeddingfrimenighed.dk
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SKT. HANS PÅ KIRKEBAKKEN
Skt.Hans aften er aftenen til at samles om det fælles bedste.
Pak madkurven og lad os holde fest sammen. Vi skal fejre
årets længste dag med en klassisk dansk midsommeraften med Skt. Hans bål. Der er en særlig invitation til alle
de nye borgere i byen, som vi håber har lyst til at komme
og være sammen med os.
Menighedsudvalget inviterer til spise-sammen-aften,
hvor vi hver især tager mad med til en stor buffet. Tag
selv tallerkener, glas, knive og gafler med.
Grillen bliver tændt kl. 17.30, så den er klar kl. 18. Alle
griller selv deres medbragte kød.

Vi håber mange frivillige vil hjælpe med at sætte borde
og bænke op, lægge duge på og pynte med blomster. Og
der skal selvfølgelig også laves en heks.
Skriv til Birgit L. 21 19 14 10, hvis du kan komme og
hjælpe fra kl. 16. Skriv også, hvis du kan bage en kage til
dessert.
Tilmelding til aftenen gerne til Anja P. 23 74 19 55, så
vi kan dække bord til jer. Også velkommen, når bålet
tændes og vi synger midsommersangene mellem kl.
20.30 og 21.

Høstgudstjeneste
Ved Høstgudstjenesten i år, har vi som noget nyt
medvirken af duoen Harboe & Drewsen, som spiller
gammel spillemandsmusik. De spiller begge violin, og
er erfarne og dygtige ”spillemænd”. De er også en del
af spillemandsorkestrene ” LIV”, ” Knågstykker” og ”Ribe
Spillemandslaug. ”
Hvis du har lyst til at synge i kor, bliver der til høstgudstjenesten oprettet et ”lejlighedskor” som medvirker. Vi vil
synge ”Nu løvsalen skygger” fra ”Elverhøj ” og ”Barcarole
” af Weyse.

De varmeste sommerhilsner

Udstillingen i Rødding Kulturuge, uge 40,
2016, med titlen:
Rødding Frimenighed
En historie om sammenhold og længsel
efter frihed
er et samarbejde mellem Rødding Lokalhistoriske Arkiv og Rødding Frimenighed.
Udstillingen viser billeder fra Rødding
Lokalhistoriske Arkivs billedsamling, og
i den historiske skildring af den fælles
historie om frimenigheden og højskolen
i Rødding indgår også ny-kolorerede
stregtegninger af Bjarke Regn Svendsen,
ligesom der også vises digte skrevet af
Thyge Svendsen. Thyge Svendsen er søn
af frimenighedspræst Kristian Svendsen
(1922 – 1954) og Bjarke er søn af Thyge.

Til slut også en gammel keltisk bortsendelsessalme ”Må
din vej gå dig i møde”. Vi håber, at den sangglæde der
er til stede i menigheden også kommer til udtryk som
interesse for korsang.

Alle er velkomne - også børn og unge, nodekendskab og
korerfaring ikke nødvendigt, men naturligvis en fordel.
Vi mødes første gang lørdag d.27. august kl. 10 i konfirmandstuen - første gang skal man regne med 1,5 time,
så vi er færdige i god tid til frokost.
Efterfølgende vil vi øve i forbindelse med søndagens
gudstjeneste. Søndagene d. 4. og 11. september kl. 11
efter gudstjenesten, og vi er færdige lidt i 12.
Søndag d. 18. september er der høstgudstjeneste
kl. 14 og der mødes vi en times tid før ( vi aftaler det
sammen hvor meget der er behov for, det ved vi når vi
når så langt.)
Jeg glæder mig til at se jer .
Mona Thorsager, organist

I forbindelse med høstgudstjenesten medvirker også familien Horstmann fra Møgelmosevej. Jens, lærer på højskolen, og
Signe, advokat, har med deres to piger været et år i USA, mens Jeff Hanks, som vi også har mødt i konfirmandstuen, var her
med sin familie fra USA – og han varetog Jens’ undervisning på højskolen her. Signe og Jens fortæller om deres oplevelser
og erfaringer fra et år i USA – et år hvor også den amerikanske præsidentvalgkamp har været på sit højeste. Det hører vi
også om – og der vil være sønderjydsk kaffebord – med forhåbentligt manges bidrag. Lisbeth Wollesen koordinerer.

Udstillingen åbnes i Rødding Kulturuge
ved en fernisering søndag d. 2. oktober
2016 kl. 11 i konfirmandstuen – efter
gudstjenesten kl. 10.
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DANSKERNE FINDES
I MANGE MODELLER
Torsdag den 8. september markerer vi Grundtvigs 233 års fødselsdag i et fællesprogram med højskolen og Grænseforeningen, der den første uge af september har
ugekurset Danskerne findes i mange modeller.
Dagens tema: Hvordan fastholdes
folkestyre og sammenhængskraft?
Grundtvigs fødselsdag (233 år).
Kl. 9.00: “Til et folk de alle høre”. Morgensang i det fri v/ Mads Rykind-Eriksen og
Mette Geil.
Kl. 9.40-12.00: “Langt højere bjerge”. Om
kraften i den danske sammenhængkraft.
Er sammenhængskraften truet? Hvordan
styrkes den? V/ Kasper Støvring, lektor ved
Institut for Kulturvidenskab på Syddansk
Universitet, debattør og forfatter til bl.a.
bogen “Sammenhængskraft”.
Kl. 14.00-16.00: Samtalesalon i Café
Rødding: “Hvad er en dansker?” Hvad
holder os sammen som folk, og hvad skal
danskerne være kendt for om 25 år?”. Nye
Rødding-borgere fra bl.a Syrien og Eritrea
medvirker. Ordstyrer: Mette Geil og Erik
Lindsø.
Kl. 16.30: “Så syng da Danmark! Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke”
v/ Mads Rykind-Eriksen, Mette Geil og
Knud-Erik Therkelsen.
Kl. 19.00: “Menneske først - kristen så.”
Gudstjeneste i Frimenighedskirken v/
Mette Geil.

Danskerne findes i mange modeller
og stadig kommer der nye til.
Er vi et folk, når det virkelig gælder?
Og hvem kan bestemme, hvad folket vil?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.
Ebbe Kløvedal Reich, 1994

Vel mødt til Grundtvigs 233 års fødselsdag! Med mulighed for deltagelse hele
dagen – og med tilkøb af måltider på højskolen, eller med deltagelse i enkeltdele
af dagen. Fødselsdags skal der være!
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Læsekredsen
Til efterårets læsekreds har vi valgt bøger
med historiske emner, drama og kærlighed. Vi skal også læse moderne lyrik med
referencer til musik og filosofi. Bøgerne
afhentes i konfirmandstuen, hvor vi også
mødes følgende torsdage kl. 16.

Alle er velkomne!

biblioteket på Utøya, juni 2016

TORSDAG DEN 25. AUGUST
Tage Skou-Hansen, “De nøgne træer”
Et trekantsdrama i en gruppe unge mennesker i en sabotagegruppe i besættelsestidens Århus.
Tage Skou-Hansen, ”Den hårde frugt”
4. del af ”De nøgne træer”
I 1976 konfronteres en forhenværende
modstandsmand pludselig med moderne
aktivister repræsenteret af en gammel
bekendts datter.

TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER
Marilynne Robinson, ”Lila”
En hjemløs og rodløs ung kvinde ankommer til den lille by Gilead, hvor det eneste
hun behøver er ly for regnen og søger
mod kirkebygningen, og mødet med den
kloge gamle præst John Ames forandrer
hendes liv fuldstændig.

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER:
Ursula Andkjær Olsen,
”Lulus sange og taler”
Mere end en digtsamling med et gennemgående lyrisk jeg er denne samling
en collage af tekster og “stemmer”, der
bevæger sig på mange niveauer, både
formelt og indholdsmæssigt: centrallyriske digte, rolledigte, remser og mange
citater og referencer til filosofi, musik
og litteratur.

Carl og Carl om kirke
Samtaledagen torsdag den 29. september kl 19.00

– Foredrag ved forfatter og historiker Tom Buk-Swienty

Kære Carl Holst og Carl Andersen –
Hilsner fra Kirkebakken.
Jeg har talt med jer begge om et ønsket arrangement i
Frimenigheden – tænkt under titlen Carl og Carl om kirke.
I er begge politisk optaget af emnefeltet, foruden jeres
personlige engagement i samme. Så det vil glæde os, om vi
nu kan få det til.
Vi har fundet den ramme, hvor vi kunne tænke os at det
blev realiseret, nemlig torsdag den 29. september kl.
19, indledt med spegepølsemad og forfriskning. Vi vil se
det som en opvarmning til Folketingets åbning, ja. Og
samtidig lægge det ind i Samtaledagen, som arrangeres
af Grundtvigs Forum og som vi flere gange har ladet os
inspirere af. Årets emne i den sammenhæng er Eksistens,
se http://www.grundtvig.dk/grundtvigsk-forum/samtaledagen.html
Samtalen med og mellem jer ønsker vi ellers fokuseret på
kirkepolitiske emner, herunder hvad I hver især er mest
optaget af i det emnefelt – båndene mellem stat og kirke,
bl.a – og aktuelt enighedspapiret, herunder forholdet
mellem ytringsfrihed og religionsfrihed. Selv er jeg selvfølgelig i den sammenhæng optaget af den oplæring jeg som
frimenighedspræst med vielsesmyndighed nu må forventes
at skulle deltage i.
Dagordenen kan som bekendt se helt anderledes ud, når
vi kommer til september. Håber blot, at I, som I begge har
givet udtryk for, er villige og interesserede i at deltage
i denne samtale. Det vil glæde os meget. Og fint, hvis I
med et Ja til denne samtale også sender ’et ord’ ind i dette
emnefelt – noget I tidligere har sagt/tænkt/skrevet om
kirke-tro-samfund-eksistens – som en appetitvækker til
Samtaledagen. Også tak for det.
Ser frem til at høre fra jer.
Bedste hilsner,
Mette
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PÅ SPORET AF KAREN
BLIXENS EVENTYRLIGE FAR

Både Carl Holst, medlem af Folketinget
for Venstre, og Carl Andersen, medlem
af Vejen Byråd for Liberal Alliance
– og begge medlemmer af Rødding
Frimenighed – har givet tilsagn til
overstående henvendelse, så vi ser frem
til Samtaledagen den 29. september og
håber, at der i deltagerkredsen også vil
være efterskole- og højskoleelever.

Med udgangspunkt i sit tobindsværk om
Karens Blixens eventyrlige far, Kaptajn
Wilhelm Dinesen, fortsætter Buk-Swienty,
hvor han slap i sine populære foredrag
om 1864, hvor Dinesen deltog i slaget ved
Dybbøl den 18. april.

Tom Buk-Swienty fulgte på sin rejse i kaptajnens fodspor. En rejse der bragte ham
til danske herregårde, franske slagmarker
og fra Bosporusstrædet helt til de nordamerikanske prærier og skove, og den
rejse vil han fortælle om.

Frem til sin død for egen hånd som kun
49-årig var Dinesen, søn af en mægtig
godsejer, eventyrer, kriger og jæger og
nåede endda at blive en kendt forfatter. Så det er ikke fra fremmede, at hans
berømte datter fik sin eventyrlyst og
fortælleglæde.

Før foredraget, der er delt i to med indlagt
kaffepause, og som finder sted på Rødding Højskole lørdag den 3. september
kl. 10, er der morgensang i Frimenighedskirken kl. 9.30

Tom Buk-Swienty fortæller om Kaptajn
Dinesens fire krige: 1864, den fransk-tyske
1870-71, Pariserkommunen 1871 og den
tyrkisk-russiske 1877-78 og om de år, hvor
Wilhelm Dinesen som pelsjæger lærte en
af USA’s sidste frie indianerstammer at
kende, inden han vendte hjem til Danmark og stiftede familie.

Pris for foredrag og kaffe kr. 30,00. Arrangementet er en del af trekantområdets festuge
og støttes som sådan af denne.

Alle er velkomne!
Og Frimenigheden er vært ved spegepølsemad og forfriskninger!
"Vi mødes og snakker om absolut ingenting gennem en
hel aften, og det er simpelthen skræmmende. Hvis man
prøver at bringe et emne på banen, som måske er aktuelt
og kontroversielt også, så er der altid en, der siger: 'Nej, ved
du hvad. Nu vil vi hygge os …' Og jeg siger: 'Hvorfor! Har vi
dog ikke hygget os nok nu?'"
Niels Hausgaard i interview med Berlingske
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KONFIRMANDER 2016
TILLYKKE TIL
ÅRETS KONFIRMANDER
Ditte Vingborg Hørlyck, Vamdrup
Emma Volder Holm, Lintrup
Esben Hald Hansen, Jels
Ida Arndal, Rødding
Ida Marie Lindberg Madsen, Jels
Jeanne Villadsen Eriksen, Rødding,
Josefine Rasmussen Gram, Rødding
Julius Askou Tøt Jensen, Brørup
Kunuk Lukas Brandshøj Søgaard,
Rødding
Mathilde Haahr Holt, Rødding
Oliver Sønderskov Knudsen, Lintrup
Sofie Holm Hansen, Rødding
Sofie Juhl Jørgensen, Rødding
Zacharias Hauch Svendsen, Rødding
Fra konfirmationen i
Rødding Frimenighed
Skærtorsdag den 24. marts
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Konfirmanderne har det kommende år en ung dansker bosiddende i Bruxelles – 12 årige Lise Geil - med på ”holdet”.. Derfor har vi valgt, at årets konfirmandtur går til Europas
smukke hovedstad, Bruxelles.
Da turen ligger i efterårsferien, uge 42, inviteres også tidligere konfirmander med på
ungdomsturen, der har et spændende program.
Vi skal blandt andet møde den danske kirke i Bruxelles, men også få mulighed for at
opleve en international metropol, EU's "hovedstad" samt en historisk by med mange
fortællinger.

EFTERÅRSTUR
TIL BRUXELLES

– for konfirmander og
andre interesserede

Belgien er et unikt land, der er rigt på mange kulturer, hvilket man ikke undgår at opleve, når man bevæger sig rundt i byens
mange kvarterer. Programmet
vil blandt andet byde på
ungdomsbesøg i EU-institutionerne, sightseeing af Grand Place,
Manneken Pis, kongeslottet samt en
tur til Atomium og
”Mini Europa ”, en
besøgspark, hvor
alle 28 EU-lande
er repræsenterede
ved deres nationale
seværdigheder.
Prisen på turen er
1500 kr. for 5 dage, og
hertil kommer lommepenge. Vi tænker, at overnatningen
er simpel med liggeunderlag og
soveposer. Synes du, at det lyder spændende,
er du velkommen til at byde ind på en plads. Vi
kunne også få brug for forældrehjælp, så giv lyd,
hvis du har lyst til at deltage.
Gode hilsener fra Mette Geil og Birgitte Pallesen.
Tilmelding senest den 1. september på Tlf.: 23388166.
Vi glæder os til at møde Bruxelles og give konfirmanderne en stor oplevelse.

MEDARBEJDERE PÅ
HINANDENS GLÆDE
Uddrag af prædiken af Michael Nielsen, holdt i forbindelse med Lys i mørket (Johs,
1,1-14), februar 2016:

Byen Rjukan i Telemarken i Norge, ligger
dybt nede i en smal og langstrakt dal.
Denne særlige beliggenhed betyder, at
solen er borte fra d. 1. oktober til d. 15.
marts. Det er ikke svært at forestille sig,
hvad denne månedlange mørklægning
har betydet for byens indbyggere - dette
uger og måneder igennem at måtte leve
uden at kunne se og mærke solens lys.
Derfor byggede man allerede for mange
årtier siden en svævebane, der på få minutter kunne løfte mennesker de næsten
500 meter op af den smalle og mørke dal;
op på fjeldet; op på de åbne vidder; op
hvor mennesker kunne se solen; se solen
og mærke den lys, ja, tage et mentalt bad
i dens stråler.
Vi hørte for lidt den smukke og højstemte
indledning til Johannes-evangeliet. Det er
en indledning, der har karakter af fortale, af prolog, af et indledende digt. Eller
måske snarest som en ouverture, der skal
foregribe og antyde, hvad der siden skal
bringes til fuld udfoldelse.
Gennem en række smukke og indholdsmættede vers trækker evangelisten
linjer fra verdens skabelse til Kristi fødsel
- og antyder dermed, at det der nu følger,
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det er intet mindre end en ny begyndelse, en ny skabelse. Han antyder dåbens
karakter af guddommelig fødsel og han
foregriber påskemorgens utæmmelige
glæde:”Lyset skinner i mørket og mørket
greb det ikke!”
Én af de store modsætninger hos evangelisten er modsætningen mellem lys og
mørke:”I ham var liv og livet var mennesker lys…Lyset, det sandel lys som oplyser
hvert menneske, var ved at komme til
verden!”
Hermed er vi tilbage ved lyset - lyset som
nordmændene på bunden af Rjukan-dalen måtte undvære næsten det halve
af året. Vi forstår kun alt for godt, at de
byggede svævebanen for at løftes op og
mærke sollyets livgivende kræfter.
Lyset i naturen, skabelseslyset, har uendelig stor betydning, noget som vi mærker
dagligt netop i disse dage og uger. Men
det lys som evangelisten forkynder,
Kristus-lyset, det er om muligt endnu
stærkere. Det kommer ovenfra; det er et
lys der sænker sig ned til os; som oplyser
os; som oplyser det mørke, der kan true
med at suge al livsmod og livskraft ud af
os.

Lidt længere fremme i evangeliet møder
vi de stærke og markante Kristus-ord:”Jeg
er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys!”
Her er håb for de døde:
Dem, som vi slipper i smerte og vé
Med nyskabte øjne skal livslyset se…
Og her er håb for os, der lever. Her er et
håb, der ikke gør dette liv tomt og betydningsløst, men som giver det evighedens
dybde og fylde.
Så lad os endelig glæde os over skabelses-lyset, der synes på sit højeste ved
midsommer. Og lad os samtidig løftes af
Kristus-lyset; af den nye skabelses lys; det

livslys, der gennemtrænger sorgens og
mismodets og dødens mørke!
Med det lys omkring os og i os skal vi selv
være lysbærere. Vi skal være nogen, som
lyset skinner igennem. Vi skal være lys i
mørket for hinanden. Så bliver vi - med
apostlens ord - ”medarbejdere på hinandens glæde!”
Michael Nielsen, teolog, sangskriver og
salmedigter, Præst i Ryslinge Valgmenighed indtil foråret 2015.
Mød Michael vej lejlighedsvise tjenester i
Frimenighedskirken – og lær ham bedre
at kende ved Torsdagsmødet i konfirmandstuen, den 1. september kl. 14.30.
17

Musik i

FRIMENIGHEDSKIRKEN

MENNESKER
OG MENIGHED

- Kirkespejl fra oktober 2015

MIDSOMMERJAZZKONCERT

GENHØR MED
MADS GRANUM-KVARTET
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Koncert med Mads Granum Kvartet i Frimenighedskirken:
Jazz-improvisation over nordiske salmer. Ny CD får disse
ord med på vejen: Den alsidige pianist Mads Granum
levere med ’Nordic Standards’ sit hidtil stærkeste udspil
i eget navn. Musikken levers smagsfuldt og stilsikkert af
den overbevisende sammenspillede kvartet.
Se og hør mere på www.madsgranum.dk
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Tirsdag den 28. juni kl. 19.30
Duoen bestående af Kristian Jørgensen på violin og Hans
Esbjerg på piano og orgel vil denne midsommeraften
i Rødding Frimenighedskirke divertere med jazzede
standardmelodier fra “The great american songbook”,
smægtende ballader, danske sange samt enkelte
afstikkere ind i den klassiske musik. Samarbejdet mellem
Hans og Kristian har udspillet sig over de seneste 10 år,
og første gang de dannede duo var også i Frimenighedskirken – det var ved en skøn marts-jazz-aften i 2015. I
den krævende duoform er der ikke bas eller trommer at
gemme sig bagved. Dermed bliver musikken mere nøgen
uden at miste nerve og intensitet. Vi får også lov at synge
med på fællessang denne midsommeraften.

NYE MEDLEMMER
Ellen Margrethe Hald, Rødding

Lisbeth Frank, Brørup

Anne Jensen, Gram

Hans Peter Schmidt, Aabenraa

<< Kristian Jørgensen (f. 1967), violinist:
Uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København som den første rytmiske violinist i landet. Kristian
fører den fornemme danske jazzviolintradition videre,
som blev indledt af Svend Asmussen, videreført af Finn
Ziegler, og Kristian Jørgensen fremstår i dag som den
ener, han er: en violinvirtuos, der behersker stort set alle
genrer.

Anja Sarah Pedersen, Rødding

Lone Vingborg Hørlyck og Ditte Vingborg Hørlyck, Bastrup

< Hans Esbjerg (f. 1967), pianist og organist:
Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus som
klassisk pianist, men har siden først og fremmest dyrket
jazzen. Hans er en alsidig og efterspurgt akkompagnatør,
hvis unikke kvaliteter har ført ham gennem et hav af
forskellige musikalske sammenhænge. Desuden er han
organist i Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker – og jo
tidligere organist i Rødding Frimenighed.

Lise og Poul Monrad Sørensen
med børnene Karoline (5) og Rasmus (3),
Hjerting

Janni Agerup Knudsen med datteren
Agnete (12), Langetved
Knud Blomgren og Sanne Jensen Blomgreen med børnene Nikoline Marie (11)
og Katarina (10), Sdr. Hygum

Karen og Kjeld Thorsen, Fæsted
Bente Fisker, Rødding

Kristian Brink, Horslund
Wanda Madsen med datteren Yazmin
Victoria (12), Langetved
Marianne Kristensen Levandowski og
Kim Levandowski med børnene Oliver
(12) og Lærke (9), Lintrup
Carsten Johannsen, Rødekro
Bodil Marie Gammelgaard, Odense
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DØDE
Lilly Kirstine Sørensen, Rødding
begravet den 9. oktober på Sønder
Hygum Kirkegård
Kathrine Krab Sørensen, Rødding
begravet den 15. december
DØBTE
Sofus Albert Beltofte Hygebjerg, den
25. oktober, søn af Laila Beltofte Hygebjerg og Nikolaj Hygebjerg, Rødding
Dicte Monrad Sørensen, den 25. oktober
datter af Lise og Poul Monrad Sørensen,
Hjerting
Solveig Helbo Mauritsen og Alba Bjørg
Helbo Mauritsen, den 31. januar, døtre af
Annelene Fuglsang Mauritsen og Phillip
Helbo Christensen, Skanderborg
Lærke Brink, den 24. marts
datter af Herdis og Kristian Brink, Horslund
Johanne Fredslund Schmidt, den 5. maj
datter af Anne Marie Fredslund Schmidt
og Jesper Ebbesen Fredslund Schmidt,
Herning
Andrea Wittendorff Bossen, den 5. juni
datter af Ditte Bossen Nielsen og Torben
Wittendorff Andersen, Viby
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Alfred Christensen Schmidt, Rødding
bisat den 18. december
Jørgen Hansen, Rødding
begravet den 28. december
Conrad Jørgensen, Rødding
begravet den 6. januar
Hans Højgård Schlosser, Rødding
bisat den 22. januar
Helga Otting Hundebøl, Rødding
begravet den 12. februar
Inger Geil, Ribe
bisat den 16. februar
Marie Louise Gantzel
bisat den 20. februar
Edith Johanne Rytz, Sdr. Hygum
begravet den 20. februar på Sønder
Hygum Kirkegård
Janni Agerup Knudsen, Langetved
bisat den 10. marts

VIEDE

Henning Jakobsen, Københoved
bisat den 29. marts

Kirsten Hjort Kloster og Bent Schultz
Kloster, den 15. maj, Over Jerstal

Arne R. Lydiksen, Rødding
bisat den 20. april

Signe og Henrik Juhl Nielsen,
den 4. juni, Glejbjerg

Gunnar Nielsen, Rødding
begravet den 23. maj
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Sommer &efterår

I RØDDING FRIMENIGHED
JUNI
Søndag den 19. juni kl. 10
Torsdag den 23. juni fra kl. 17.30 – og bål kl. ca. 21:
Skt Hans-aften på Kirkebakken i præstegårdshaven, se
omtale
Søndag den 26. juni kl. 10
Gudstjeneste med dåb og efterfølgende konfirmandindskrivning som optakt til det kommende konfirmandforløb frem til konfirmationen, Skærtorsdag den 13. april
2017 kl. 10.
Tirsdag den 28. juni kl. 19.30:
Midsommerkoncert i Frimenighedskirken, se omtale
JULI
Fredag den 1. juli kl. 16
Hverdagsgudstjeneste, hvor menighedsudvalget efterfølgende er vært ved et glas i præstegårdshaven.
Mandag den 4. juli kl. 19.30
Salmesangsaften i Frimenighedskirken: Vor Gud han er så
fast en borg.. (DDS 336)
Luther som salmedigter v/ Mette Geil
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Tirsdag den 5. juli kl. 19.30
Optakt til 500-året for Reformationen i 2017
Luthersk gudstjeneste i Rødding Frimenighed. Vi afholder
en gudstjeneste som på Luthers tid.
Søndag den 10. juli kl. 10
AUGUST
Fredag den 5. august kl. 16.30-17.30
Sang under kirketag i forbindelse med Open Night.
Frimenighedspræst Sten Kaalø, Bovlund, vælger og
præsenterer salmer, bl.a af hans egne.
Søndag den 7. august kl. 10
Lørdag den 13. august kl. 11 Lørdagsdåb
Søndag den 14. august kl. 10
Gudstjeneste i forbindelse med Elevmøde på højskolen.
Doris Ottesen prædiker – og hun er i år 50 års-jubilar på
højskolen. Vi kender hende også som præst, forfatter og
fortæller. Efter gudstjenesten er der kaffe og forfriskning
i konfirmandstuen.
Søndag den 21. august kl. 10:
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker.

Søndag den 28. august
Eftermiddags- og aftentur i bus til Ballum-egnen, m.
kirkebesøg, middag på Klægager Gård, Den Gamle
Digegreves Gård og aftenbesøg i Renbæk Statsfængsel
med aftensang i den nybyggede kirke. Turen arrangeres i
samarbejde med Folkeuniversitetet – og med tilmelding
til Knud Bennetzen 7484 2030, til Mette Geil eller på liste
i våbenhuset.
SEPTEMBER
Torsdag den 1. september kl. 14.30
Torsdagsmøde m. Michael Nielsen, Ryslinge, se omtale.
Lørdag den 3. september kl. 9.30
Morgensang i Frimenighedskirken – forud for foredragsformiddag med Tom Buk-Swienty på højskolen og som
led i Trekantsområdets Festuge, se omtale
Søndag den 4. september kl. 10
Søndag den 11. september kl. 10
Søndag den 18. september kl. 14
Høstgudstjeneste – med spillemandsmusik, korindslag
og efterfølgende sønderjydsk kaffebord og de hjemvendtes fortælling fra USA. En eftermiddag for hele familien.

Torsdag den 22. september kl. 14.30
Torsdagsmøde med præst, forfatter, fortæller Ingrid
Schrøder Hansen, Ærø: En fortælling og samtale mellem
Fadervor og De ti bud – er der en forbindelse?
Torsdag den 29.september kl. 19
Samtaledagen: Carl og Carl om kirke, se omtale
OKTOBER
Lørdag den 1. oktober kl. 13
Åbning af Højskoleengen, se omtale i bl.a Ny Tirsdag
Søndag den 2. oktober kl. 10
Efterfølgende fernisering af Rødding Kulturuge-udstilling
i konfirmandstuen , se omtale
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Koncert med Mads Granum Kvartet i Frimenighedskirken,
se omtale.
Søndag den 16. oktober
Konfirmand-, forældre- og ungdomstur til Bruxelles, se
omtale – og derfor ikke gudstjeneste i Frimenighedskirken denne søndag i efterårsferien.
På søndage, hvor intet er nævnt er der ikke gudstjeneste i
Frimenighedskirken.
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VELKOMMEN TIL KONFIRMATIONSFORLØBET 2016-17
Søndag den 26. juni kl. 10
Gudstjeneste med dåb og efterfølgende
konfirmandindskrivning for konfirmander
og forældre
Tirsdag den 13. september kl. 8.10
Konfirmationsforberedelsen indledes i
konfirmandstuen

Uge 42, efterårsferien 5-dages konfirmandtur til Bruxelles, se omtale
Mandag den 31. oktober Halloween –
åben konfirmandstue fra kl. 17-20
Tirsdag den 8. november kl. 19
Alle helgen-film i konfirmandstuen

Søndag den 18. september kl. 14
Høstgudstjeneste, se omtale

Søndag den 18. december kl.10
De ni læsninger

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Mads-Granum-koncert i Frimenighedskirken, se omtale

Det hele som en glædelig optakt til
konfirmationen,
Skærtorsdag den 13. april 2017 kl. 10.

