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FRIMENIGHED
Fra 1. okt. vil jeg være at finde ved kirkens orgel. Jeg har flere gange tidligere spillet i kirken både på klaver med Zenobia og på orglet – så jeg har kendskab til frimenigheden og glæder mig til at skulle stå for musikken til gudstjenester
og andre arrangementer.
Jeg er uddannet cand. mag. i musikvidenskab fra Aalborg Universitet. Med dette i bagagen blev jeg for godt seks år
siden ansat som organist og korleder i Almind og Viuf kirker ved Kolding og har været der indtil nu. Jeg er p.t. under
uddannelse som organist på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Ved siden af organistjobbet er jeg freelance musiker i trioen Zenobia. Vi spiller danske viser, højskolesange og salmer.
Næste år har vi 10 års jubilæum, og i den anledning udgiver vi en ny CD med vores egne sange. De nye numre klinger af
den danske sangskat, og vi håber, de bliver en fornyende videreførelse af traditionen.
Sluttelig har jeg i 10 år været tangomusiker i trioen Tre Til Tango. Vi gav koncerter i det nordiske tangomiljø, var på
uddannelsesrejse i Argentina og samarbejdede med argentinske tangomusikere. Derudover skrev jeg på universitetet
speciale om argentinsk tango og var i den forbindelse på tre måneders feltstudier i Argentina.
Ud over mine musikstudier er jeg Master i afrikastudier fra Københavns Universitet. Under mine studier i København
arbejdede jeg som studentermedhjælper ved Grundvigsk Forum (dengang Kirkeligt Samfund), hvor jeg stod for
nyhedsbreve og akkompagnerede ved foredrags- og sangarrangementer på Vartov.
Jeg ser frem til at møde jer alle og til at spille i frimenighedskirken.
Charlotte Støjberg
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SKÆRTORSDAG DEN 13. APRIL 2017

Konfirmationsforberedelsen er indledt med konfirmander
fra Rødding Skole og Friskolen, samt Katrine fra Kolding
og Lise fra Bruxelles. I alt 16 på holdet, fem drenge og 11
piger. Igen et dejligt hold!
De første dage i efterårsferien er vi på konfirmandtur til
Bruxelles og ellers mødes vi tirsdag morgener i konfirmandstuen. Foruden søndage i kirken. Konfirmanderne
medvirker ved De ni læsninger, 4. søndag i advent, den
18. december.

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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ÅBEN KONFIRMANDSTUE
Mandag den 31. oktober kl. 17-20
Åben konfirmandstue m. varme
vafler m.v. - for konfirmander,
børn og unge, der er ude ’at rasle’
til Halloween

@rs%º

DET LILLE

SØNDAG DEN 13. NOVEMBER KL. 10.30
I BOVLUND FRIMENIGHED

Det lille Årsmøde er en hyggelig tradition mellem de frie
menigheder i Skanderup, Aagaard, Bovlund og Rødding:
Vi mødes en søndag, på skift ved hinanden, fejrer
gudstjeneste sammen, får et måltid mad, hører et godt
foredrag sammen, synger og drikker kaffe sammen. Og
drager oplyste og oplivede hjem igen.

t(VETUKFOFTUFW4UFO,BBMPHFGUFSGMHFOEFNJEEBH
t'PSFESBHWFE"OFUUF,KS  TFXXXBOFUUFLKBFSEL 
Sprogets magt og magi – og hvor blev stilheden af
t&GUFSNJEEBHTLBòFNFELBHF
Pris: 100,- kr.

Vel mødt!

Tilmelding til Birgitte Pallesen eller på liste i våbenhuset, gerne senest ved alle helgen-gudstjenesten den 6.
november

Også motorcyklister besøger menigheden!

Aftale om samkørsel.
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Ű$$ $gn
– filmaften, tirsdag den 1. november kl. 18.30
Også i år ser vi sammen november-film om tab og sorg

18.30 Velkommen til varm suppe, brød og vin
19.00 En god død
20.00 Pause, kaffe og samtale
20.30 Den tid vi har
21.00 Vi går hjem på en aftensang

En god død, 2013, 59 min.
Instruktør: Estephan Wagner

Den tid vi har, 2011, 25 min.
Instruktør: Mira Jargil

I den danske dokumentarfilm En god død bliver vi
konfronteret med døden fra tre kvinders vinkler, mens de
er indlagt på hospice og befinder sig i livets sidste fase.
Hanne, Myrna og Britt er indstillede på at de snart skal
dø. Men kan man oprigtigt forberede sig på det ?
Filmen følger Myrna og hendes kamp med angsten, og
Britt, som bearbejder sin hårde opvækst, mens Hanne
overvejer at forsone sig med sin datter inden det er
for sent. En god død er en stille film til eftertanke og
opfordring til samtale.

I den smukke danske kortfilm Den tid vi har møder vi
Ruth og Arne der har været gift i 67 år. Deres kærlighed
begyndte allerede da de var helt unge, og efter mange
gode år og oplevelser sammen er livet nu ved at nærme
sig sin afslutning for Ruth, og Arne følger hende tæt gennem den sidste tid, da hun kommer hjem fra hospitalet. I
deres lille lejlighed opstilles en hospitalsseng, og Arne og
Ruth nyder den sidste tid de har sammen.
I Den tid vi har er kun få ord, men billederne fortæller
alt. Arne har det svært med tanken om fremtiden uden
Ruth, som også deres datter og søn får indtryk af. Ruth og
Arne er instruktørens bedsteforældre.

DET GRUNDTVIGSKE STORFÆLLESSKAB
- Frihed og fremtid i de frie menigheder
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Alle grundtvigske valg- og frimenigheder er inviteret til
Højskoledag lørdag den 19. november kl. 10-16
i Brückerstuen ved Aagaard Frimenighed, Kirkebakken
6, Egtved

Kl. 12.30-13.30: Frokost

Dagens program:
Velkomst ved Henrik Jensen: om Valdemar Brücker og
hans frihedstanker

Kl. 14.30-15: Kaffe, debat og opsamling

Kl. 10.30: Frihedstanker: 4 korte indlæg ved Kurt Andersen, (tidligere Bøvlingbjerg), Laura Lundager Jensen
(Osted), Peter Bendix Petersen (formand for friskoleforeningen), Johan Christian Nohr (Kjellerup)
Herefter fælles debat i salen ledet af Henrik Jensen.

Tilmelding sker til Mette Geil, senest den 10. november
Egenbetaling 100,- kr. og aftale om samkørsel.
Arrangør: Foreningen af Frie Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder v. Peter Hedegaard, Henrik Jensen, Laura
Lundager Jensen.

Kl. 13.30-14.30: Professor Viggo Mortensen: ”Folkekirken
og de frie menigheders roller deri og i forhold hertil”

Kl 16 Slut

POKEMON PÅ KIRKEBAKKEN
Den nye dille med Pokemon har givet ny trafik på Kirkebakken. Børn og unge
finder vej med ny intensitet, sætter hinanden stævne, stopper op. Det er et
mødested. Det har det alle dage været. Eller i hvert fald siden Frimenighedens medlemmer byggede kirke her i 1909, senere præstegården i 1923 og
senest nyt kapel og mandskabsbygning i 2007. Og nu med nye tanker om
evt. nybyggeri af konfirmandstue. Her mødes vi for at se hinanden, vide os
set af Gud og med en længsel efter at fornemme en sammenhæng mellem
himmel og jord. En mening med det hele. Det er morsomt nok med den nye
trafik – enhver er velkommen. Og vi må se, at få sparet sammen til lidt nyt
asfalt på Kirkebakken, så huller kan lappes.
Bedst af alt er den gamle trafik, søndag efter søndag. Når vi samles på
Kirkebakken, synger sammen, bekender troen, døber de små. Og lader Ord
og fællesskab hænge ved os, som Thyge Svendsen, søn af frimenighedens
tidligere præst, pastor Svendsen, skriver i sit digt Søndag – fra jubilæumsskriftet fra Frimenighedens 150 år. Pastor Svendsens barnebarn, Bjarke Regn
Svendsen, har tegnet Søndag på Kirkebakken og nu ved udstillingen om
frimenighedens historie (at se i konfirmandstuen indtil medio december)
koloreret tegningen.

En lang række biler
på Kirkebakken
mennesker med glade smil
var det altid solskin ?
Og som de dog kunne synge
alle de mænd der havde
været med i krigen
Sommetider fik vi lov at gå
under salmen før prædiken
også udenfor kunne vi høre
hvordan de sang.
Men ellers var vi med
i det hele
barnedåb
altergang
begge steder lige klar tale:
Lad de små børn
komme til mig !
tænkte ikke over det
men var der.
Vel kunne en prædiken
føles lang
men man var tryg
i forvisningen om
at her var noget de voksne
trængte til at høre
og høre det i fællesskab
med andre
det som også vi
hørte med i
som udgangsbønnen sagde det
til sidst:
os til trøst
i liv og i død.
Det fulgte os
når vi gik hjem
hang ved tøjet
og ved sjælen
noget godt for resten af dagen
og ugen
det var søndag.
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RIGSPOLITIET – RØDDING FRIMENIGHED – RØDE KORS
I den rækkefølge og sammenhæng – mellem Rigspolitiet
og Røde Kors – står Rødding Frimenighed nu opført i
rækken af høringsbreve, der i denne tid tilgår os. Vi bliver
spurgt, hvad vi mener om regeringens 6 (seks!) lovforslag, der alle har til hensigt at skærpe forholdet mellem
det politiske demokrati og trossamfundene.
Vi kender alle baggrunden: frygten for, at religiøse
forkyndere (læs: imamer) går langt over stregen og
begår, hvad vi alle forstår ved kriminalitet. Det må vi
alle være imod. Men allerede her begynder betænkelighederne. For hvorfor er det kun religiøse forkyndere,
der kriminaliseres? Hvis det skal være strafbart at billige
f.eks. flerkoneri – så skal det vel være strafbart for alle?
Folkekirkens biskopper har protesteret netop her – imod
kriminalisering af religiøse forkyndere alene. Argumentet
fra regeringens side er, at religiøse forkyndere har et
særligt greb om deres menighed. Det er rigtigt. Men
religiøse forkyndere er vel ikke særligt kriminelle? I givet
fald kunne man måske nøjes med at gøre det til en skærpende omstændighed, om billigelsen foregår i lukkede,
menighedsprægede miljøer.
De øvrige lovforslag drejer sig om ansvaret i folkeoplysende foreninger for, hvad der oplyses om – her får
bestyrelsen et langt videre rækkende ansvar end den
tidligere har haft. Der er forslag om at alle trossamfunds
præster (både danske og udenlandske) skal på kursus
i familieret, før de kan få vielsesbemyndigelse. Måske
fornuftigt nok, hvis det svarer til de kurser, folkekirkens
præster får – men er det tilfældet? Ifølge lovforslaget fra
Kirkeministeriet skal kurset i dansk familieret, frihed og
folkestyre finansieres gennem brugerbetaling. Det undrer
bl.a. biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen,
da tilsvarende kurser for danske folkekirkepræster
betales af staten. Han kalder forslaget om brugerbetaling
for ”småligt.”
Og så skal vi nok også regne med, at der i forlængelse
af disse ting kommer ændringer i bekendtgørelsen
om fradrag i skattebetalingen for tilskud til kirker og
trossamfund. Vi regner ikke med, det vil påvirke vores
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menighed – men vi kender endnu ikke reglerne. Der er
også forslag om, at regnskaber i en fri menighed skal
ligge offentligt tilgængelige. Hvorfor? Vi gør allerede
brug af statsautoriseret revision.
Det forslag, der foreløbig har givet anledning til allermest
røre, er et forslag om, at friskolerne skal have ansvar for
at danne børnene demokratisk. Altså ikke alene – som
højskolerne – for at undervise med sigte på demokratisk
dannelse, men selv som skoler have ansvar for demokratisk dannelse. Jf. kronik i Politiken ved formanden i
Dansk Friskoleforening, 5. okt. ’16: Demokratiet har ingen
trosbekendelse.
Rødding Frimenighed er ikke en politisk organisation.
Der er i vores medlemskreds plads til mennesker af
enhver politisk observans. Men vi har nogle erfaringer
om forholdet mellem det politiske demokrati på den ene
side og så på den anden side den åndsfrihed, som kirker,
menigheder og trossamfund lever af. Vore holdninger på
dette område indgår i og varetages af de høringssvar, der
i denne tid udarbejdes i Foreningen af Grundtvigske Valgog Frimenigheder v. formand Laura Lundager-Jensen.
I det danske demokrati står det også enhver frit for at
henvende sig personligt eller pr. brev eller mail til de
folketingsudvalg, som skal behandle lovforslagene hen
over efteråret. Den samlede lovpakke er bl.a. af kirkeretsekspert Lisbet Christoffersen blevet kaldt den mest
vidtrækkende ændring i foreningsdanmark i nyere tid.
Professor Lisbet Christoffersen taler også ved Årsmødet
i Grundtvigsk Forum på Vartov den sidste weekend i
oktober. Hendes indlæg har overskriften: Åndsfrihed
og den danske religionsmodel under pres. Og med
efterfølgende debat med folketingspolitikere. Disse dybe
problemstillinger var også på dagsordenen ved vores
eget velbesøgte Carl & Carl-arrangement på Samtaledagen den 29. september.
Vi lever i håbet og håber på gode løsninger for disse for
vor menighed, frie menigheder, skoler og foreninger i
øvrigt så vigtige emner.

ERIK GRIP
synger Frank Jæger –
i Frimenighedskirken,
mandag den 14. november
kl. 19.30

Ungdomsoprøret var også et oprør mod den folkelige sang, der i 1960’erne og 70’erne
havde trange kår. Men med nye melodier og sine fortolkninger af f.eks. Grundtvig og
Frank Jæger var Erik Grip på afgørende vis med til at revitalisere den folkelige sang.
Han har netop udgivet et nyt album med Frank Jægers viser.
I 1975 udkom Erik Grips første album Frank Jægers Viser. Det blev starten på en lang
og stadig aktiv karriere som visesanger og tolker af danske digte og sange.
Frank Jæger var meget glad for udgivelsen, og netop den er blevet kult også blandt
unge mennesker, der interesserer sig for dansk lyrik. Albummet har været efterspurgt
længe.
Det er derfor, den 40 år senere er blevet genudgivet i sin oprindelige udgave. Også
med Frank Jæger, der læser op, og med en meget ung Erik Grip som sanger og guitarist. Men der er tale om en dobbelt CD.
Som en ekstra bonus er syv Frank Jæger viser nyudgivet. En nu voksen og 68-årig Erik
Grip har indspillet et bonusalbum i 2015 med pianisten Henrik Gunde og bassisten
Esben Eyermann. Bl.a. Frank Jægers Den sorte Fugl til en Carl Nielsen-melodi.
En koncert-aften, hvor vi også får lov at synge med.
Fri entré.
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KOM OG SE!
Uddrag af prædiken til 19. søndag efter trinitatis, den 2. oktober 2016 i Frimenighedskirken:
1, Mos. 28,10-18: Jakobs drøm i Betel / Joh. 1,35-51: De første disciple kaldes
…
Nu er de fra Mellemøsten kommet til vores by og lod
sig i går glide ind under Dannebrog på Højskoleengen i køen frem til grillpølserne og det sønderjydske
kagebord. Det var som lød der et uudtalt velkommen også til dig Ibrahim og dine brødre. Og fra dem
en tak: at også vi nu må være her.
Jesus lover os, at vi skal få større ting af se. I troen på
ham skal vi blive klogere, mere nuancerede, få øje på
sammenhænge, vi ikke før havde set. Vi skal vokse i
troen, indtil den dag vi møder Gud ansigt til ansigt.
Verden er desperat, det tror jeg altid, at den har
været. Men hvis vi dropper Gud og skrotter troen, så
er der kun desperationen tilbage. Fortællinger som
dem i dag gør vores liv større. Det er ikke frygten
og modløsheden, der skal sætte dagsordenen. Men
det forhold, at vi er fortalt ind i en sammenhæng,
hvor Gud og mennesker hører sammen og engle let
finder vej fra himmel til jord.
…
Nu kan vi ikke længere holde os selv udenfor. Nu er
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det os, der er til gudstjeneste, os det gælder. Vi er her
ikke, fordi vi holder af dyr eller samler på frimærker.
Vi er her, fordi vi er døbte og kristne. Og med mange
konfirmander på kirkebænkene i dag. Vi skal senere
i dag snakke om konfirmandturen til Bruxelles. Konfirmationsforberedelse kaldes også dåbsoplæring. Vi
pakker dåbens gave ud én gang til. Fra begyndelsen,
fra år 33, har dåben været det, der knyttede kristne
sammen med himlen og hinanden. Vi døber ikke
til danskhed, for danskere, det er de herfødte børn
allerede. Eller som Grundtvig fik det sagt, og som vi
synger med ham: Til et folk de alle høre, som sig regne
selv dertil – har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild (Højskolesangbogen 191: Folkeligt skal alt nu
være..)
Også her fra vores kar døber vi og døbes vi ind i en
stor verdens-omspændende kirke, hvor vi hører sammen med kristne i Bagdad, Cape Town og Damaskus.
Hvis – eller når, mere sandsynligt, konfirmanderne
bliver backpackere som unge, så håber jeg, at dåben
vil hjælpe jer til at føle jer hjemme i verden. Går I
ind i en kirke i Athen eller Barcelona, finder I både
en døbefont og et kors. Og kan føle jer hjemme der.
Derude.

Det er det, fortællingerne i dag vil os med deres
væld af navne og stednavne. De viser os en større
verden end Rødding.

Filip’er, der opfordrer andre. Til at se og sanse og vide
sig omfattet af en andens kærlighed og indlejret i en
stor, guddommelig fortælling.

Vores tros historie er begyndt i det Mellemøsten, der
er i brand lige nu. Vi hører sammen med dem, vi kan
ikke melde os ud. Og så smitter fortællingerne os
med en glæde over at være menneske. Som Jakob
får vi en chance, og en chance til. Som Andreas, Simon og alle de andre bliver vi fortalt ind i en meget
større historie. Verden er desperat, ja. Men der er
mere at sige om den end det. Søndag efter søndag
slår Jesus hul i himlen og viser os store ting. Det
store og det større begynder med et Kom og se!, som
nu er henvendt til os. Så nu er det os, der skal gøre
os rede, rejse os og komme med, synge med. Og det
er da en glæde også for os, senere disciple, at der
ikke stilles alle mulige krav om kvaliteter, lærdom og
kompetencer i udvælgelsen af disciple. De er lige så
lidt ens som vi er det. Der lyder bare et: Kom og se!

I den kæde hører vi til – med mennesker, der var her,
sad og sang her før os – og mennesker, som kommer efter os: Slægt skal følge slægters gang/ aldrig
forstummer tonen fra himlen – synger vi til jul i Dejlig
er jorden (Salmebogen 121) og ofte også som det
sidste ved graven. Himlen står åben, forsikres vi om.
Syndernes forladelse, Guds nåde og barmhjertighed
strømmer ned over os som engle, der stiger op og
stiger ned. Det er med al den velsignelse vi må gå
ud herfra. Ud af skyggen og skjulet. Ud under åben
himmel, hvor vi kan få ordentligt øje på hinanden.
Og for hinanden. Med både hjerne og hjerte give
hinanden gode grunde til at blive her under åben
himmel endnu en tid.

Og det var jo ikke kun Jesus, der sagde: Kom og
se!, da opdagelsen af det nye og store skulle siges
videre; det er vores allesammens opgave at være
Johannes Døbere, der går foran og peger, eller

Og med stor frimodighed vende os mod det, der
venter. Hvad så end der venter. Og vi kan gøre det,
fordi der er én, som er gået foran. Én som kom, godt
nok fra Nazareth, og dog som sendt fra himlen:
Kom, siger han. Følg mig. Amen.
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Med sin alabaster-krukke (Salmebogen 151)
Der er to nye krukker af Svend Boe Haugaard,
Tønder, i Frimenighedskirken.
Svend B. H. har også lavet antependiet over
Se, nu stiger solen af havetsskød (Salmebogen 754)
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MENNESKER
OG MENIGHED
ŗ #ir#s("$
DØBTE
Rosa Marie Mauritsen, den 26. juni
datter af Susanne Pia Mauritsen og Hans
Herman Nielsen, Føvling
Laurits Garde Tobiasen, den 7. august
søn af Anna Garde og Jeppe Tobiasen,
Ribe
Sophie Moeslund Hansen, den 13.
august datter af Maria Moeslund Hansen
og Christian Steensig Hansen, Søsum
Askild Ravn Johansen, den 21. august
søn af Lajla Johansen og Thomas Ravn
Jakobsen, Silkeborg

NYE MEDLEMMER
Jeppe Tobiasen, Ribe
Anna Kirstine og Ove Møller Bruun,
Rødding
Trine Størck Møller
med børnene Freja (13) og Magnus (9),
Hjerting

DØDE
Birgit Geer, Hygummark
bisat den 26. august
Jørgen Eggert Gram, Rødding
begravet den 3. september
Karl Kristoffer Juhl, Rødding
begravet den 4. oktober

Rikke og Jan Leth-Pedersen
med børnene Jonas (17), Jeppe (14) og
Julie (13), Grønnebæk
André Askov Tøt Jensen, Brørup
Marie Aagaard Larsen
med sønnen Vitus Aagaard Dreiøe (8),
Gram
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I RØDDING FRIMENIGHED
OKTOBER

NOVEMBER

Torsdag den 13. oktober kl. 9-9.30
Mellem historie og håb, morgensang i Frimenighedskirken

Tirsdag den 1. november kl. 18.30
Varm suppe og kl. 19: Alle helgen-film, se omtale

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Koncert i Frimenighedskirken: Mads Granum Kvartet, se
omtale
Søndag den 16. oktober
Konfirmandtur til Bruxelles, derfor ingen gudstjeneste

Søndag den 6. november kl. 14
Allehelgen gudstjeneste med ekstra musik. Vi mindes
vores kære døde. Efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen

Søndag den 23. oktober kl. 10
Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge

Søndag den 13. november kl. 10.30
Det lille Årsmøde i Bovlund, se omtale

Søndag den 30. oktober kl. 10

Mandag den 14. november kl. 19.30
Koncert i Frimenighedskirken - Erik Grip synger Frank
Jæger, se omtale

Mandag den 31. oktober kl. 17-20
Åben konfirmandstue m. varme vafler m.v. - for konfirmander, børn og unge, der er ude ’at rasle’ til Halloween,
se omtale
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Torsdag den 3. november kl. 16
Læsekreds – sæsonen afrundes med suppespisning

Torsdag den 17. november kl. 19.30
Salmesangsgudstjeneste

Lørdag den 19. november kl. 10-16
Højskoledag i Frie Grundtvigske, se omtale
Søndag den 20. november
Ingen gudstjeneste

Søndag den 18. december kl. 10.00
De ni læsninger - Oplæsning, sang og musik som optakt
til jul. Konfirmanderne medvirker. Efterfølgende tændes
juletræet i konfirmandstuen, vi går om træet og synger
julen ind. Julehilsner til byens flygtningefamilier.

Søndag den 27. november kl. 10
1. søndag i advent

Torsdag den 22. december kl. 15
Julegudstjeneste på plejehjemmet Enghaven

DECEMBER

Juleaftensdag, den 24. december kl. 14.30 og 16

Søndag den 4. december kl. 14
Adventsgudstjeneste v. Michael Nielsen – efterfølgende
adventsmøde i konfirmandstuen, hvor Marie Aagaard
Larsen fortæller om det store guldfund, se omtale

Juledag, den 25. december kl. 10
m. violin: Julen har englelyd ...
2. juledag den 26. december
Ingen gudstjeneste

Søndag den 11. december kl. 10
Onsdag den 14. december kl. 19.30
Rødding Egnskors traditionsrige julekoncert med efterfølgende kaffe, lagkage og fællessang på højskolen.
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

B

DANMARKS STØRSTE VIKING GULDSKAT
Adventsgudstjeneste, søndag den 4. december kl.14 og efterfølgende
adventsmøde i konfirmandstuen
Kom og hør Marie Aagaard Larsen, Gram, fortælle begejstret om sommerens store guld
fund i lokalområdet:
t
t
t
t
t

Hvordan interessen for amatørarkæologi opstod
Hvordan hun med sit team kom på sporet af Danmarks største viking guldskat
Hvordan det føltes, at løfte guldet op til os alle
Hvad fundet fortæller os i arkæologisk/historisk sammenhæng
Hvad der fremadrettet sker med fundet på Nationalmuseet

Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål, samt for at se metaldetektor-udstyret. Og endelig har teamet bag fundet også skrevet sang om deres fund og oplevelse!
Der serveres kaffe, julekringle og småkager for 20 kr

