En sommerhilsen fra
Rødding Frimenighed

SOMMEREN I RØDDING FRIMENIGHED
JUNI

12. juni Fælles sommerudflugt til Haderslev Domkirke med
foredrag om Haderslev og reformationen og med koncert ved de
dygtige sangere i Drengekoret, middag på Åresund Badehotel.
Tilmelding til Louise Oxlund 2057 7593
Søndag den 18. juni kl. 10 Gudstjeneste med
konﬁrmandindskrivning. Det kommende års konﬁrmander deltager
med forældre i gudstjenesten, og vi samles efterfølgende i
konﬁrmandstuen til introduktion. Vel mødt!

Onsdag den 28. juni kl. 19.30 Gud er kærlighed og kærlighed
er Gud. I Rødding Bio vises Jon Bang Carlsens anmelderroste
portræt- og dokumentarﬁlm Déjà vu fra 2016 (billetpris 70,- kr.).
Jon Bang Carlsen har oplevet verden gennem et kamera, siden han
var ni år. Nu er han 65 og kan se de lange tråde i sit liv og sine ﬁlm.
Og ifølge ham selv: “Måske giver kun kærligheden os mulighed for
at få et glimt af Gud.”
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Torsdag den 29. juni kl. 19.30 Aftengudstjeneste - Peter Nejsum,
Brønshøj, er prædikant og Mette Geil, liturg.

Fredag den 23. juni Midsommer i præstegårdshaven
Kl. 17.30: Grillen tændes til medbragt kød og salat til det fælles
bord. Medbring selv kurv med service; borde og stole er sat op i
haven. Derefter kaffe og fælles kagebord.
Kl. 21: Sankthansbålet tændes, heksen flyver af, og vi synger
midsommersangene.
Alle er velkomne, byens flygtningefamilier inviteres også. Gerne
tilmelding på forhånd, også til evt. klargøring kl. 16. Kontakt Anja
Sarah Pedersen 2374 1955

Fredag den 30. juni kl. 14 Tro, håb og kærlighed
Solvej Aagaard, Øster Lindet, fortæller i
Frimenighedskirken om en lydbog, som hun lige
har udgivet. Den er på 23 timer og handler om
ca. 1000 sirligt skrevne breve, som Helene og Nis
Timmermann har skrevet til hinanden gennem
hele 1. verdenskrig. Efterfølgende forfriskning i
præstegårdshaven.

AUGUST

Torsdag den 3. august kl. 19.30 Koncertaften i Frimenighedskirken
med Rönnerdahl Kvartetten. Rönnerdahl Kvartetten spiller en
stemningsfuld blanding af kirkelig og folkelig musik fra den danske
og nordiske sangskat. Fri entré.
Fredag den 4. august kl. 16.30-17.30 Sang under kirketag
– som optakt til Open Night i Rødding. Aage Augustinus, tidl.
højskoleforstander, står for sangvalget og fortæller om sangene,
vi synger.
Lørdag den 12. august kl. 11 Dåbsgudstjeneste
Søndag den 13. august kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb. Der er
elevmøde på højskolen, og Georg Bendix prædiker. Efterfølgende
fernisering af Inger Storms udstilling i konﬁrmandstuen. Inger
udstiller ﬁltarbejder og fortæller om sit arbejde med uldet:
Filteprocessen er for mig magi. Uld er et fantastisk materiale at
arbejde med. Det er et naturmateriale, som er blødt, isolerende,
vandafvisende, lydløst ,og så kommer der hele tiden nyt af det på
fåret!

Søndag den 25. juni kl. 10 Gudstjeneste
Mandag den 26. juni kl. 14.00: ”Luthers Käthe og andre kvindfolk.
Reformationsjubilæum 2017” v/ Pia Fris Laneth. Et levende
foredrag om kirke, køn og demokrati. Arrangeret i samarbejde med
og på højskolen.
Mandag den 26. juni kl. 19.30 Midsommerkoncert i
Frimenighedskirken
Salmer til folket – en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo v/
Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet
Tirsdag den 27. juni kl. 19.30 Aktuel gæst på Tro, håb og
kærlighed-kurset
Filminstruktøren Jon Bang Carlsen gæster os som optakt til
visningen af hans seneste dokumentarﬁlm Déjà Vu (2016). Se
det samlede kursusprogram på højskolens eller frimenighedens
hjemmeside.

JULI

Tre sommeraftener med Luther i Frimenighedskirken
Mandag den 3. juli kl. 19.30 Nu fryde sig hver kristenmand. Luther
som salmedigter v/ Mette Geil.
Tirsdag den 4. juli kl. 19.30 En vise ny vil vi nu kvæde..
Koncertforedrag: Luther i ord og musik. Tekster og fortælling v/
Eberhard Harbsmeier, Rømø. I musik ved tyske Christina Meissner
på cello.
Onsdag den 5. juli kl. 19.30 Vi holder en gudstjeneste som på
Luthers tid og med en Luther-prædiken – i forkortet udgave v/
Mette Geil, præst og liturg samt Charlotte Støjberg, organist.
Søndag den 23. juli kl. 10 Gudstjeneste v. Michael Nielsen,
Ryslinge
Søndag den 30. juli kl. 10 Gudstjeneste

Torsdag den 17. august kl. 14.30 Torsdagsmøde med forfatteren
Linda Lassen, der fortæller om sin sidste bog Forsvar for Martha,
der er et forsvar for denne verdens Marthaer. Ja, sætter et hav af
problemer til debat, der også i dag er relevante.
Søndag den 20. august kl. 10 Gudstjeneste v. Michael Nielsen,
Ryslinge
Søndag den 27. august Sensommertur til Christiansfeld og Stampenborg. I herrnhutternes gamle fristad ser vi istandsættelsen, og
vi hører om byens historie. Vi besøger også Brødremenigheden og
hører her om menighedens særlige historie i Christiansfeld, i Danmark
og på verdensplan. På Stambenborg (www.stampenborg.dk) bliver vi
bl.a. godt bespist. Yderligere omtale i sensommerens kirkeblad.
På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen gudstjeneste i
Frimenighedskirken.
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