En glædelig jul
og et velsignet nytår
Rødding Frimenighed

DECEMBER

Nytårsdag den 1. januar kl. 16 Nytårsgudstjeneste kl. 20 Nytår i Frimenighedskirken
Klaverfantasier og fællessang v/Rasmus Skov Borring. Et potpourri over temaer og fantasier hentet fra pianistens forskellige udgivelser suppleret med fællessange og fortælling. En aften med både tradition og fornyelse.
Vi ønsker hinanden et Godt Nyt År med et glas og lidt sødt i konfirmandstuen.
Søndag den 8. januar kl. 10 Helligtrekongersgudstjeneste med dåb. Efterfølgende fernisering i konfirmandstuen. Den første
af årets tre kunsthåndværkerudstillinger er med Randi Platz, se www.randiplatz.dk.
Søndag den 22. januar kl. 10 Michael Nielsen prædiker
Søndag den 29. januar kl. 10

MARTS

Søndag den 5. februar kl. 10
Torsdag den 9. februar kl. 16.30 Sang under kirketag, 100 salmer v/Charlotte Støjberg , se omtale
Søndag den 12. februar kl. 10 Michael Nielsen prædiker
Søndag den 26. februar kl. 10 Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen. Selvfølgelig også tøndeslagning – en dag også for de små og mindre i kirken.
Søndag den 26. februar kl. 19.30 Fra mørke til lys - Kristendom som Oplysningsprojekt v/Anders Klostergaard Petersen,
professor i nytestamentlig teologi ved Aarhus Universitet. Foredragsaften i samarbejde med og på højskolen, 75 kr. m. kaffe.
Mandag den 27. februar kl. 14 Kunsten at leve med sine døde resten af livet v/ Esben Kjær, forfatter, se www.esbenkjaer.dk.
Foredragseftermiddag i samarbejde med og på højskolen, 75 kr. m. kaffe.
Tirsdag dem 28. februar kl. 19.30 Sang under kirketag , Nu fryde sig hver kristenmand – vi synger Luther-salmer, se omtale
Onsdag den 1. marts kl. 19.30 Den første dag i marts... Fortælleaften i Frimenighedskirken om Kaj Munk. Vi synger
naturligvis også Den blå anemone – Hvad var det dog der skete? (HS 262) v/Finn Tarpgaard, tidl. forstander for Vedersø
Idrætsefterskole.
Torsdag den 2. marts kl. 16.30 Sang under kirketag v/Hans Anker Jørgensen. Kl. 19.30 Kun her, kun her, kun her er lys (DDS
456). Passions- og nadvergudstjeneste v/Hans Anker Jørgensen og Mette Geil.
Søndag den 12. marts kl. 10
Fredag den 17. marts Jazz i kirke og konfirmandstue med Duolog – trompetist Torben Sminge og bassist Jens Krøgholt.
Efter koncerten i kirken fortsættes der med fællessang i konfirmandstuen, hvor der også vil være ost og rødvin.
Søndag den 26. marts kl. 14 Gudstjeneste efterfulgt af generalforsamling, se omtale

APRIL

FEBRUAR

4. søndag i advent den 18. december kl. 10 De ni læsninger - oplæsning, sang og musik som optakt til jul. Tilrettelagt af
organist Charlotte Støjberg og med Sigrid Smidt Hogue på violin, Lærke Skjøth Nissen på tværfløjte og Mads Mosegaard på
panfløjte. Egnskoret medvirker, og konfirmanderne læser og synger.
Juleaftensdag den 24. december kl. 14.30 og kl. 16 Julegudstjeneste
Juledag den 25. december kl. 10 Det var ikke en nat som de andre... Violinist Jon Hess medvirker ved denne julegudstjeneste.

JANUAR

JUL & NYT ÅR I RØDDING FRIMENIGHED

Søndag den 2. april kl. 14 med efterfølgende forårsmøde i konfirmandstuen: Med Grundtvig i Indien – torsdagsmøde v/
Mette Geil. Jeg rejser til Indien i og omkring vinterferien fra den 9.-21. februar – er inviteret til at bidrage på et seminar
om livslang læring, inspireret af Grundtvig. Vel hjemme igen vil jeg denne eftermiddag fortælle om mødet med de indiske
Grundtvig-entusiaster og om Indiens svar på Grundtvig: Rabindranath Tagore, som også har besøgt Danmark. I 1913 var
han den første ikke vestlige modtager af nobelprisen i litteratur. I mit fravær henvises der til præsterne i vore frie nabomenigheder.
På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.

Generalforsamling
Frimenigheden afholder sin årlige generalforsamling søndag
den 26. marts i forlængelse af gudstjenesten kl. 14. Dagsorden ifølge vedtægterne m. bl.a. årsberetninger, regnskab og
valg lægges i det nye år frem i våbenhus og konfirmandstue
og vil kunne ses på frimenighedens hjemmeside. Vel mødt!
Læsekredsen
Vi mødes tre gange i foråret, hver gang i konfirmandstuen kl.
16, og alle er velkomne.
Torsdag den 2. februar Selvportræt af Edouard Levé (2015).
Bogen ligger ved juletid klar til afhentning i konfirmandstuen.
Torsdag den 23. marts Hvis det er af Helle Helle (2014)
Torsdag den 18. maj Lykke-Per af Henrik Pontoppidan
(1898-1904)
Lys i mørket
Februar-kurset på Rødding Højskole, arrangeret i et samarbejde med Kristeligt Dagblad og med Mette Geil som kursusvært, i år i uge 9. Se program i kirken eller på frimenighedens/højskolens hjemmeside. Særpris for hjemmeboende
medlemmer af Rødding Frimenighed: 2590,- kr. Tilmelding
til højskolen.
Sang under kirketag – en times sang i Frimenighedskirken
Torsdag den 9. februar kl. 16.30 100 salmer – Et salmebogs-tillæg – vi synger nye salmer fra nyudgivelsen
v/Charlotte Støjberg
Tirsdag dem 28. februar kl. 19.30 Nu fryde sig hver kristenmand – vi synger Luther-salmer i Reformationsåret
v/Mette Geil og med Charlotte Støjberg ved klaveret.
Torsdag den 2. marts kl. 16.30 Sang under kirketag
v/salmedigter Hans Anker Jørgensen.
Hver gang fri entré – og vi vil gerne være mange!

Konfirmanderne
Mødes også i det nye år tirsdag morgener fra kl. 8 – og tit
ved gudstjenester, bl.a. søndag den 26. februar til fastelavnsgudstjeneste og palmesøndag den 9. april, hvor der
efterfølgende er optakt til konfirmationen for konfirmander
og forældre – begge dage kl. 10.
Onsdag den 29. marts Luthers Nøgle 2017. Sammen med
andre konfirmandhold deltager vi i rollespillet i Terp ved
Bramming.
Reformationsåret
Se særskilt program, som omfatter Rødding arrangementer og -gudstjenester relateret til Luther og 500-året for
reformationen.
Bl.a I Luthers fodspor: En uge på højskole og fem dages
rejse, 2.-12. juli.
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Grøn arbejdsdag på Kirkebakken
Fredag den 24. marts fra kl. 9 graver og grønt udvalg
koordinerer
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