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METTE BOCK
Onsdag den 13. september kl. 19.30
Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke
Prædikant:
Kirke og kulturminister Mette Bock
Liturgi: Frimenighedspræst Mette Geil
Da Mette Bock (LA) tiltrådte som
kirkeminister i november i fjor, udtalte
hun følgende om Folkekirken – og mon
ikke det samme gør sig gældende for os
som Frimenighed?
”Det, jeg kan love, er, at jeg ønsker,
at vores folkekirke skal have så gode
rammer og vilkår som overhovedet
muligt. Jeg ønsker, at vi skal have en
levende folkekirke. Og her er hverken jura
eller økonomi afgørende. Det afgørende
er, at vi bruger kirken.”
(Kristeligt Dagblad, 15. december 2016)

www.roeddingfrimenighed.dk
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500 ÅR

– REFORMATIONSDAGEN

500-året for Reformation markerer Rødding Højskole
og Rødding Frimenighed med et særligt Luther-program,
tirsdag den 31.oktober 2017.

Kl. 9.00 Nu fryder sig hvert jubelkor.
Morgensang om Luther v/ frimenighedspræst Mette Geil.
Sted Rødding Frimenighedskirke.
Kl. 9.40-12.00 Livsglæde i dødens ansigt
v/ Rasmus Vangshardt, kandidat i litteraturvidenskab og litteraturanmelder ved
Kristeligt Dagblad.
Med afsæt i treenigheden Luther,
Grundtvig og Kierkegaard sættes livsglæden under lup. Hvis vi skal forstå
vore egne rødder, kommer vi ikke uden
om disse tre store personligheders
tænkning og eksistensforståelse. Luther
satte fokus på kirken, Kierkegaard på den
enkelte og Grundtvig på fællesskabet.
Alle tre ville de glæden i livet - på trods af
døden, der indhenter os alle.
Sted Rødding Højskole.

foto; Rasmus Vangshardt www.skiveportalen.dk, Zenobia www.zenobia.nu,
Jacob Schultz www.jv.dk, Søren Voigt Juhl www.fotografværkstedet.dk
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Kl. 14.00-15.30 Martin Luther. Mennesket og musikken. En musikalsk billedfortælling v/ Søren Voigt Juhl, højskoleforstander, teolog og fløjtenist.
Et spændende foredrag med billeder,
fællessang og musik om manden bag
reformationen. De færreste ved, at Luther
også komponerede musik. Faktisk spillede han lut, skrev melodier og digtede
salmer. Mange af dem har vi haft i vores
danske salmebog lige siden. Luther skrev
på sit modersmål og i et let fatteligt hverdagssprog, så almindelige mennesker
ikke længere skulle være som uvidende
får i en kirke, hvor det foregik på latin.
Medvirkende pianist: Charlotte Støjberg
fra Zenobia.
Sted Rødding Frimenighedskirke.

16.30 Som da Luther prædikede.
Luther-gudstjeneste.
Frimenighedspræst Mette Geil forestår
en prædiken af Luther med lyssætning i
kirken som på Luthers tid.
Sted Rødding Frimenighedskirke.
Kl. 18.00 Middag med lutter godbidder på
menuen. Luther-middag med Luther-øl.
Deltagelse kræver, at man har bestilt
madbillet senest 27. oktober ved at
skrives til: kontor@rhskole.dk og mærk
Madbillet til Luthermiddag. Selve betalingen sker ved middagen.
Sted Rødding Højskole.
Kl. 19.30 Når sangen giver os vinger.
Koncert med Zenobia i Rødding Frimenighedskirke.
Zenobia spiller danske højskolesange
og salmer - denne aften med fokus
på Luthers salmer. Musikken rummer
egne arrangementer og fortolkninger af
den danske sangskat. Trioen består af
søstrene Louise og Charlotte Støjberg,
hhv. sang og klaver, samt Mette Kathrine
Jensen Stærk på harmonika. Trioen har
mange hundrede koncerter og flere CD’er
på CV’et og fejrer i 2017 gruppens tiårs
jubilæum.
Sted Rødding Frimenighedskirke.
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LUTHER-JUBILÆUM OG
LUTHER ØL!
Søndag den 8. oktober kl. 17
Der indledes i kirken med en kort gudstjeneste i kirken kl. 17, derefter i konfirmandstuen med Luther øl, brød og pølse
(30,- kr.).
Som optakt til reformationsdagen i denne
måned smager vi nu på Luther øl. Brygmester Lars Nielsen, Ribe Bryghus, åbner
Luther øllen for os og deler samtidig rundhåndet ud af bryghistorier. Med ord tillagt
Luther: ”Gud selv har i kornet givet mennesket de to grundformer for næring, brød og
øl. Den, der ingen øl har, har intet at drikke.”

Efterårsfilm

I KONFIRMANDSTUEN
Årets efterårsfilm i konfirmandstuen, og i
forbindelse med allehelgen, er i år Lutherfilmen i anledning af Reformationsfejringen
Vi viser filmen torsdag den 26. oktober kl. 19
Luther – han forandrede verden for altid
Den irske skuespiller Joseph Fiennes spiller
hovedrollen i filmen fra 2003. Filmen giver
Luther et menneskeligt ansigt som en
brilliant og lidenskabelig ung mand fuld af
visioner.

500 ÅRS REFORMATION

ET FOLKEMØDE I RIBE

TORSDAG D. 12. – SØNDAG D. 15. OKTOBER 2017

Mere end 100 arrangementer
Folkemødet vil tage udgangspunkt i vigtige samfundsmæssige og menneskelige

spørgsmål
anno 2017
diskutere, om og og
i givetpå
fald på hvilken måde, de står i forbinFølg
med
på og
Facebook
delse med en særlig reformatorisk arv. Folkemødet planlægges som dage, hvor alle kan
www.folkemødeiribe.dk
møde op og blive inspireret af foredrag, udstillinger, koncerter og diverse events, fordi vi
anser reformationens virkningshistorie for betydelig – ikke alene for kirke og det kirkelige
liv, men for samfundet i det hele taget.
Folkemødet starter med festgudstjeneste i Ribe Domkirke torsdag den 12. oktober kl 16.30

Fri entré med kaffe på kanden og mulighed
for samtale om filmen efterfølgende.
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Sensommertur til det sønderjyske midtland

SAMTALEDAGEN
SAMTALEDAGEN DEN 28.SEPTEMBER
Hvad ligger der mellem linjerne i dansk kultur?
Samtaler om Danmark set indefra. Danmark set
udefra.
Grundtvigsk Forums samtaledag 2017 har
temaet ”Danmark set indefra. Danmark set
udefra". Samtaledagen finder sted den 28.
september og lægger i år op til samtaler mellem
flygtninge/nydanskere og danskere om, hvad der
ligger mellem linjerne i dansk kultur, og hvordan
dansk kultur tager sig ud set udefra. Emnerne
spænder vidt. Lige fra ’dansk humor’, ’mad- og
måltidskultur’, ’kvinder og mænd’, ’demokrati
og folkestyre’ til ’religion og sekularisering’ og
meget mere.
Ideen med Samtaledagen er at få så mange som
muligt til at tale med om et aktuelt og relevant
emne.

På samtalekortene optræder et udsagn med
et tilhørende spørgsmål til at sætte samtalen i
gang.
Samtaledagen er i år torsdag den 28. november,
hvor samtalen sættes i gang i konfirmandstuen
kl. 17. En gruppe elever fra Skibelund Efterskole
kommer cyklende og er med – vi håber på en
blandet og samtale-ivrig deltagerkreds igen i år.
Menighedsudvalget er vært ved et stykke brød
og drikkevarer.

til det sønderjyske midtland
SØNDAG DEN 27. AUGUST BUSAFGANG FRA FRIMENIGHEDSKIRKEN KL. 9.15
Vi kører gennem det sønderjydske
midtland til Christiansfeld, hvor vi deltager i
Brødremenighedens søndagsgudstjeneste, som
forestås af menighedesn præst Jørgen Bøytler
i Brødremenighedens lyse, ny istandsatte kirke.
Brødremenigheden hørte til inspirationskilderne
bag oprettelsen af Rødding Frimenigheden, så
turen er tidligere blevet taget fra Rødding-egnen
til den frie menighed Christiansfeld.

Vel mødt til samtaledagen!
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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SENSOMMERTUR

Efter gudstjenesten får vi en kop kirkekaffe
og smager byens kulinariske særkende:
Honningkagerne. Vi hører om den
gennemgribende arkitektoniske renovering af
byen, der i 2015 førte til, at hernnhutternes fristad
blev optaget på UNESCO Verdensarvslisten.
Vi bliver fortalt om bydelens historie og
om Brødremenighedens særlige historie i

Fra Christansfeld kører vi ved middagstid til
Rødekro-egnen, til Stampenborg, der er et
landligt kultur- og spisested med oplevelser for
alle sanser. Smuk natur, ro, velvære og livskunst.
Her får vi en enkel og velsmagende frokost
baseret på det sydfranske landkøkken og gode
lokale råvarer. Vin, vand, kaffe og kage. Et strejf
af Sydfrankrig – midt i Sønderjylland. Her møder
vi Stampenborgs værtspar Hanne Damtoft
Johansen og Lars Gehlert Johansen.
Vi synger på vej hjem i bussen og rammer
Rødding igen sidst på eftermiddagen.
Vel mødt i menighedens fællesskab også denne
søndag. Tilmelding til turen på liste i våbenhuset
eller til Birgitte Pallesen på 2338 8166 / bp@sg-i.dk. Pris alt incl. 200,- kr.

Christiansfeld, i Danmark og på verdensplan.
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RASMUS LYBERTH I FRIMENIGHEDSKIRKEN
Mandag den 20. november kl. 19.30
Alaatsinaassuseq Aquttoralugo.
Nysgerrighed som styrmand
Rasmus Lyberth skriver sange på grønlandsk
og har om nogen bidraget til at udvikle den
grønlandske fællessang. Det ejendommelige
er, at man ikke behøver at kunne grønlandsk for
at få udbytte af hans sange. For Lyberth synes
at have en helt særlig evne til at formidle noget
alment menneskeligt via sin sang. Man tager
sig i at sidde og græde, fordi Rasmus Lyberth
gennem sangen synes at have direkte adgang
til vores tanker og følelser. Rasmus Lyberth kan
tryllebinde os med sangen. I 2015 kårede Danish
Music Awards ham som årets sangskriver. Med
sig har Rasmus Lyberth pianist Kristoffer Jul
Reenberg.
Billetsalg i døren.

Læsekredsen
Vi fortsætter samtalen ved langbordet i konfirmandstuen om bøgerne, vi læser.
I denne sæson lægges en norsk prisvindende
roman frem og desuden giver Luther-året temaet
for de to andre bøger vi læser om reformation og
humanisme
Vel mødt til både tidligere og nye deltagere.
Bøgerne ligger klar i konfi i go’ tid inden
læsekredsdatoerne, der er som følger:

Trine Gadeberg giver koncert i
Frimenighedskirken
fredag den 29. september kl. 10.30
Avlsforeningen Dansk Holstein afholder den
29. september deres årsmøde i Sønderjylland.
På den dag er der besætningsbesøg hos tre
landmænd i Lintrup og Rødding. Der er også
”ledsagerprogram” for dem, der evt. ikke ønsker
at se på flere køer end dem, de har derhjemme. I
år en koncert med Trine Gadeberg. Mulighed for
fri tilmelding på www.danskholstein.dk eller på
Torsdag den 14. september kl. 16
Dage i stilhedens historie af Merethe Lindstrøm.
For denne roman modtog hun i 2012 Nordisk
Råds Litteraturpris

liste i våbenhuset.

Onsdag den 25. oktober kl. 16
Om reformationen og reformatoren:
Mellem Djævel og Gud – en bog om Martin
Luther af Jan Lindhardt
Torsdag den 23. november kl. 16
Om reformation og humanisme:
Barndom og ungdom af Albert Schweitzer
(1875- 1965, alsacisk organist, teolog, læge,
filosof, pacifist og vegetar!)
Vi runder sæsonen af med suppespisning.
billeder af Elly Geverink
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Tillykke

til årets konfirmander
Agnete Horsbøl Knudsen
Frederik Skovgaard Nielsen
Freja Størck Møller
Ingrid Nicolajsen Geil
Julie Leth-Pedersen
Karoline Vium Strandridder
Katrine Kloppenborg Skau Toftgaard
Lauge Rykind-Eriksen
Lise Geil
Lærke Brink
Maja Holst
Marius Møbjerg Hansen
Oliver Kristensen Levandowski
Simon Snitkjer Henningsen
Sine Grundtvig Torpe
Yazmin Victoria Madsen
12
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KONCERT MED

Rönnerdahl Kvartetten

I FRIMENIGHEDSKIRKEN

TORSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 19.30
Rönnerdahl Kvartetten spiller en stemningsfuld
blanding af kirkelig og folkelig musik fra den
danske og nordiske sangskat. En Rönnderdahlkoncert tager publikum med på en oplevelsesrig
musikalsk rejse – fra det drømmende,

Repertoiret dækker Evert Taube, Hans Ulrik,
Stefan Forssén, Dalar-visor, Birger Sjöberg,
Cornelis Wreeslijk m.m. Lyrisk, velklingende og
overraskende – kammermusikalsk fremført, med
enkelte nænsomme stænk af jazz.
Rönnerdahl Kvartetten består af: Steen
Jørgensen, keyboard, klarinet og vokal. Birte

indadvendte og længselsfulde, til det legende,
drilske og humørfyldt sprudlende.

Flethøj Ege, altsaxofon, vokal. Eva Brow, vokal.
André Aare, guitar, bas, vokal.

ADVENTSKONCERT MED HADERSLEV DRENGEKOR
Vi er, sammen med Foreningen Norden Haderslev – Frøs Herred – Christiansfeld, glade for og stolte over at
kunne byde Haderslev Drengekor velkommen ved en koncert i Rødding Frimenighedskirke søndag den 26.
november kl. 16.00. HADERSLEV DRENGEKOR blev stiftet af Henrik Skærbæk Jespersen i september 2008
og er et blandet drenge- og mandskor, der består af 55 sangere i alderen fra 9 til 61år, som medvirker ved
særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Koret har et højt aktivitetsniveau både herhjemme og i udlandet.
Deltagelse i stævner og masterclasses med inden- og udenlandske dirigenter er medvirkende til, at koret i
løbet af kort tid har markeret sig som et stærkt, populært og efterspurgt drengekor. Målet er at skabe et kor,
der i kraft af et stærkt fællesskab får gode musikalske og sociale oplevelser. - Og nu er vi så heldige at få
mulighed for at høre dem i vor egen kirke.
Entré kr. 50,00 – gerne aftalt, som betales ved indgangen.

LILLE ÅRSMØDE I ÅGÅRD FRIMENIGHED
SØNDAG D. 19. NOVEMBER 2017
Pris for hele mødet incl. middag med to retter,
vin og kaffe er 150,- kr.
Tilmelding via egen præst senest d. 1. november.

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Ågård Frimenighedskirke v. frimenighedspræst Henrik Jensen
Kl. 11.00: Præsentation af Ågård Frimenigheds
nye ”Brückerstue” over en kop ”stå-kaffe”
Kl. 12.00: Middag på Ågård Efterskole
Kl. 13.15: En halvtimes Højskolesang v. frimenighedspræst Henrik Jensen
Kl. 13.45: ”Det grundtvigske fællesskab. Frihed
og fremtid i de frie menigheder”
Kl. 15.00: Kaffe og afslutning.
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KOM ... ER I AL SIN ENKELHED
EVANGELIETS ESSENS
Uddrag af prædiken til søndag den 30. juli 2017
Evangelium: Luk. 19, 1-10: Zakæus

Zakæus’ morbærfigentræ er for mig
blevet synonym med min svigerindes surhedstræ. Mens Zakæus’
træ står i Jeriko, står Lenes træ i
Ry. På Langebakke, hvor hun kan
gå i juletræernes retning og dér i
skovkanten sætte sig op i det gamle
krogede æbletræ, når surheden
melder sig …
Fra træet og grenen kan hun se
hjem på børnenes gyngestativ og
mandens havegrill og surmule
over, at det hele nu enten er blevet
lidt for meget eller lidt for lidt. Når
hun en tid har fået lov til at være
tilskuer til det hele, sådan lidt på
afstand, kravler hun igen ned fra
træet – og begiver sig hjem, tilbage
til familien til det, hun kom fra – og
er forhåbentlig blevet mindre sur og
i lidt bedre humør.

Men det skal alt sammen ændre

Zakæus har i første omgang
tilskuerens rolle, da Jesus kommer

sig, for i dag overværer vi, hvordan
Zakæus vokser og så at sige trækkes tilbage til livet og fællesskabet!
Hvordan han bliver indfanget af sin
egen selvvalgte og tilbagetrukne
tilskuerrolle, da Jesus kommer
til byen. For han er nysgerrig,
Zakæus, og da han ikke kan se for
menneskemængden, klatrer han op
i morbærfigentræet. Her sidder han
gemt, tror han, for folkemængden
som hader toldere, og vil se denne
Jesus, som han har hørt om. Men
det går som bekendt anderledes
end han havde tænkt sig, for Jesus
går lige hen til træet, hvor han sidder og beder ham komme ned. Kom
frit frem, du lille deroppe!, synger vi

til byen - han kan ikke se det på TV

i dag fra Højskolesangbogen. Kom

Zakæus kravler også op i træet på
torvet for at blive tilskuer, for at se.
Men det afgørende viser sig at være,
at han bliver set. At Zakæus er set –
og vi er set, af Gud.
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eller storskærm, men klatrer altså
op i træet. Zakæus er ikke en af
de høje fyre, som kan se det hele
fra bagerste række. Vi hører om
overtolderen, at han er rig, og at
han er lille af vækst. ”Lille af vækst”
kan måske også forståes som ”lille
af format”. Zakæus havde jo gjort
det til sin levevej at være tolder og
pengeopkræver, et job som næsten
ingen andre ville have …

frit frem, Zakæus, siger Jesus, i dag
skal jeg være gæst i dit hus.
Det vækker glæde hos Zakæus –
han tog glad imod ham, hører vi.
Hvad der stod på bordet, får vi ikke
noget at vide om, heller ikke, hvordan de sad, men det har vel været
sådan, at uanset hvor Jesus sad ved
bordet, sad han for bordenden. Om
måltidet ikke har været overdådigt
i den lille mands sikkert også lille
hus, så har det været overdådigt i
en anden forstand. Stemningen sikkert høj. Vinen god og ny … Den ny
vin var både den der stod på bordet,
og det ord, det blik og det nærvær,
der havde ramt dem, der var med
ved bordet den dag. En både synlig
og ikke synlig virkelighed. Synligt
var brødet på bordet, må vi tro de
har spist, og vinen i kruset – synlig
var også Zakæus og hans gæst,
vandringsmanden og de andre gæster, der nok har følt sig tiltrukket
og kaldt ind og med. Ikke synligt var
Guds rige, visheden om det nye, der
var blevet til mellem dem, riget som
profeterne havde talt om og folket
set hen til med længsel gennem
lange tider. >>
I træets krone,
Botanisk Have i Entebbe, Uganda
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Filtarbejde fra Inger Storm
Kristensens udstilling i
Konfirmandstuen

Og det var vel også Zakæus’ ærinde
højt oppe i morbærfigentræet på
torvet i Jeriko – og min svigerindes
ærinde i hendes surhedstræ på
kanten af juletræsplantagen i Ry. At
skue efter et lysglimt, fra nattens
stjerner eller dagens sol, sætte
sig til rette og til skue, nok ikke så
meget for at se, men blive set og
kaldt på. Kom, jeg eller vi venter på
dig, sid ikke der og vær sur og ked,
opblæst eller nedtrykt…
Når Jesus ser op og kalder Du dér
til ham som har søgt tilskuerens
udsigt i trækronen kan vi vel ikke
undgå at tænke på korsfæstelsen,
hvor det er os som tilskuere, der ser
op på Jesus, der er ikke i men på
træet. Han hænger på korsets træ
og der lyder alt andet end venlige
ord til ham: Frels dig selv, hvis du
er Guds søn og stig ned fra korset!
Men han blev hvor han var, for han
var ikke sig selv nærmest. Han gik
i døden og blev vores indgang til
livet, han byggede sit fællesskab
op i kærlighed til os, for livet er i
fællesskabet!
Det er det vi på forunderlig vis
får lov at opleve, når vi ellers har
oplevelsen af, at vi hænger alene på
et bræt. At fællesskabets arme når
os, også der, hvor vi ellers troede
vi var helt alene. Men selv til det
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mest tomme hus kommer en nabo,
i mørket viser der sig lysglimt af
natlig månelys eller dagens menneskelatter. Med de gamle ords nye
betydning: Og det blev nat og det
blev morgen, en helt ny dag.
For Zakæus bliver det også en ny
begyndelse. At livet er i fællesskabet - det er dét Zakæus opdager i
dag. Jesus åbner hans øjne for livet
og han træder ud af tilskuerens rolle
og ind i fælleskabet på ny: Jesus
siger det selv: I dag er der kommet
frelse til dette hus, fordi også han er
en Abrahams søn. Også han – også
du og også jeg er én af Abrahams
børn. Zakæus var fortabt, han var
trods sin rigdom tilskuer til livet, og
da han opdager det i mødet med
Jesus bliver det et vendepunkt for
ham. Ikke bare ved at vende tilbage
til det menneskelige fællesskab også på den måde, at han pludselig
vokser som menneske og kan se, at
pengene kan gøre mere gavn andre
steder end hos ham.
Ja, han bliver så overvældet af den
godhed, der møder ham, en synder,
at han føler trang til at dele ud af
sine penge og i sidste ende af sig
selv.

forandring og bedre tider?
Det var det store, det var det nye
liv for Zakæus – at i det træ han
kravlede op for at se, dér blev han
set. Og mon ikke også det er det
bedste der kan ske for min svigerinde, når hun ind imellem og for en
kort stund vender mand og børn
ryggen for i træet, at finde hvile for
sig selv og sin surhed. Det tror jeg.
Og bedst er det, når hun ikke blot
ser, men også dér ved sig set - og
der bliver kaldet, som der siden
tidernes morgen er blevet kaldt på
enhver: Adam, kom…! Kom - hvilken
åbenarmet invitation til at rejse
sig i en verden, som netop trænger
til mere naboskab, medfølelse og
fællesskab. Kom er i al sin enkelhed
evangeliets essens. Det er hvad
Jesus med flere og andre ord sagde,
da han så Zakæus i træets skjul.
Det er på én gang kaldet, kravet og
kærligheden til hver enkelt af os i
det fællesskab vi er sat i med Gud
og mennesker: At turde tro, at vi er
set og at høre, når der kaldes – her
med ord af Jørgen Gustava Brandt:
Så i dig én som søger og som gerne
vil findes. Kom!
Så i dig én som søger og som gerne
vil findes. Kom!

KreativtI KONFI
Søndag den 12. august prædikede Georg Bendix
ved gudstjenesten i forbindelsen med elevmødet
på højskolen. I søndagsgudstjenesten var der
også en vielse, foruden to dåb. Og efterfølgende
fernisering af Inger Storm Kristensens udstilling
i konfirmandstuen. Inger er oldfrue på højskolen
og medlem af menighedsudvalget og ellers
flittig med sit kreative arbejde.
Inger Storm Kristensen fortæller selv om sin
magiske rejse i filtningens land: ”Filtning er en
gammel teknik. Ved brug af vand og bevægelse kan man få uldfibre til at filte sammen til et
stærkt og sammenhængende stykke tekstil.
Det er et af de ældste kendte tekstiler, som blev
fremstillet endnu før, man havde opfundet vævning og strikning.

Det er en ren Zakæus – en umisforståelig melding om omvendelse,

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!
Jeg har filtet i mange år. For mig er det som at
rejse: Jeg har erfaring med rejsen, men kender
først slutresultatet, når målet er nået. Vejen til
målet er en proces med nye ideer, stillingtagen
og udfordringer.
Når målet er nået, får jeg lyst til at se og opleve
mere. Afprøve nye materialer, nye strukturer og
nye former.”
Udstillingen kan ses i forbindelse med møder
og arrangementer i konfirmandstuen samt efter
aftale. Der er også mulighed for køb af hat, kjole
eller andet af det udstillede arbejde.
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MENNESKER
OG MENIGHED

- kirkespejl

DØBT

DØDE

William Hundevad Rostgaard , den 16. april, søn af
Simone Hundevad Andersen og Jørgen Rostgaard,
Københoved

Mary Hansine Kristoffersen, Rødding
bisat den 17. marts

Karla Juhl Nielsen, den 5. juni, datter af
Signe Juhl Nielsen og Henrik Juhl Nielsen, Glejbjerg
Jakob Fredslund Stentoft, den 12. august, søn af
Solvejg Fredslund og René Stentoft, Kolding
Astrid Tang Hjuler, den 13. august, datter af
Signe Tang Fokdal og Morten Hjuler Christensen,
Børkop

Gunnar Juel, Rødding
begravet den 23. marts
Egon Beck Thomsen, Rødding
bisat den 10. april
Knud Vestergaard, Rødding
bisat den 18. april
Helga Bach, Vejen
bisat den 26. april

Jørgen Nissen Gram, den 13. august, søn af
Anne Margrethe Nissen og Peter Gram, Rødding

Jytte Lissi Brinch Sørensen, Vamdrup
bisat den 29. april

VIEDE
Susanne Pia Mauritsen og Hans-Herman Nielsen,
Føvling, den 8. juli
Anne Margrethe Nissen og Peter Gram, Rødding
den 13. august
NYE MEDLEMMER
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Johan Andreas Olsen, Rødding
bisat d. 27. maj
Lillebror, søn af Karina Nielsen og Henrik Nederby
bisat den 8. juni
Rigmor Jepsen, Rødding
bisat den 29. juni

Niels Peter Stærmose Gregersen, Rødding
Jakob Skjold Nielsen, Skibelund
Simone Hundevad Andersen, Københoved
Stinne og Laust Stenger med børnene

Arne Lund-Mikkelsen, Rødding
bisat den 14. juli

Jakob (12), Anders (10) og Alma (8), Harreby

bisat den 31. juli

Knud Hansen, Rødding
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Efterår

I RØDDING FRIMENIGHED
AUGUST
Søndag den 27. august
Sensommertur til Christiansfeld og Stampenborg.
Busafgang fra Frimenighedskirken kl. 9.15. Tilmelding
på liste i våbenhuset eller til Birgitte Pallesen, se omtale
SEPTEMBER
Søndag den 3. september kl. 14
Det er så yndigt … og Af jord er du kommet …
Kl. 15 foredrag om overgange og ritualer ved Ulla Morre
Bidstrup. Forudgående gudstjeneste kl 14 med Ulla som
prædikant, se omtale
Søndag den 10. september kl. 10
Høstgudstjeneste med høstpyntet kirke, høstindsamling
og xtra musikledsagelse ved Andreas Tophøj (Esthers
barnebarn). Vi takker for alt det, der er at takke for
Mandag den 11. september kl. 19.30
Sangen giver vinger
Koncertaften med Sct. Jørgens Kirkes Pigekor,
Aabenraa. Koret består af 16 piger med professionelt
tilsnit, der har givet koncerter i ind- og udland. Dirigent:
Mogens Fangel Damm
Onsdag den 13. september kl. 19.30
Gudstjeneste med kultur- og kirkeminister Mette Bock
som prædikante omtale
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Fredag den 15. september kl. 16.30
Sang under kirketag
Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i
Grænseforeningen, står for sangvalget
Søndag den 24. september kl. 10
Gudstjeneste – med regibemærkninger, så bl.a. årets
konfirmander og -forældre kan føle sig godt hjemme i
gudstjenesten
Efterfølgende et kort møde i konfirmandstuen for
konfirmander og forældre, inden vi fortsætter til
Efterskolernes Dag

Søndag den 8. oktober kl. 17
Først en kort gudstjeneste i kirken, derefter i
konfirmandstuen med Luther øl, brød og pølse (30,kr.). Øllet leveres og præsenteres af brygmester Lars
Nielsen, Ribe Bryghus

Søndag den 12. november kl. 10

Søndag den 15. oktober kl. 10
ved Michael Nielsen, Ryslinge

Mandag den 20. november kl. 19.30
Koncertaften med Rasmus Lyberth i
Frimenighedskirken, se omtale

Torsdag den 26. oktober kl. 19
Alle-helgens-film på storskærm i konfirmandstuen. Vi
viser i år Luther-filmen, se omtale. Fri entré, m. kaffe på
kanden og efterfølgende samtale om filmen, se omtale
Tirsdag den 31. oktober
Vi markerer 500-året for Reformationen med fuldt dagog aftenprogram i Frimenighedskirken og på højskolen,

Søndag den 19. november
Lille årsmøde i Ågård Frimenighed, se omtale –
tilmelding på liste i våbenhuset og aftale om samkørsel

Tirsdag den 21. november kl. 19.30
Nu fryde sig hver kristen mand …
Luthersalmesangsgudtjeneste i anledning af 500-året
for reformationen
Søndag den 26. november kl. 16
Adventskoncert med Haderslev Drengekor, se omtale

se omtale
Torsdag den 28. september kl. 17
Årets samtaledag i konfirmandstuen. Danmark set
indefra. Danmark set udefra, er årets tema. Der serveres
brød, pølse og drikkevarer, se omtale
Fredag den 29. september kl. 10.30
Koncert i Frimenighedskirken med Trine Gadeberg. Vært
ved arrangementet er Avlsforeningen Dansk Holstein
OKTOBER
Søndag den 1. oktober kl. 10
Torsdag den 5. oktober kl. 19.30
Koncertaften i Frimenighedskirken med Rönnerdahl
Kvartetten, se omtale

DECEMBER
NOVEMBER
Torsdag den 2. november kl. 14.30
Torsdagsmøde med beretning fra Kirsten Bak Hansen,
tidl. Højager, om at nå toppen af Kilimanjaro, se omtale
Søndag den 5. november kl. 10
Allehelgen gudstjeneste, hvor vi nævner navnene på
de døde i menigheden i årets løb. Særlig invitation
udsendes til de efterladte. Musikledsagelse ved Jon
Hess på violin. Efterfølgende kaffe i konfirmandstuen
Lørdag den 11.11. kl. 11
Højtideligholdelse af fredsslutningen efter 1.
verdenskrig, ved Niels Hansen Jacobsen-stenen på Sdr.
Tingvej-kirkegården

Søndag den 3. december kl. 10
1.søndag i advent
Søndag den 10. december kl. 14
Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge, derefter
fortæller journalist og forfatter Mette Holm om at være
’førstedame’ ved FN, mens hendes mand Mogens
Lykketoft var formand der
Onsdag den 13. december kl. 19.30
Lucia og Egnskorets traditionsrige julekoncert m.
efterfølgende julekaffe og fællessang på højskolen
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

DET ER SÅ YNDIGT …
OG AF JORD ER DU KOMMET …
Foredrag ved Ulla Moore Bidstrup søndag den 3. sep. kl. 15.00
Overgangsritualer finder sted ved en særlig anledning i det levede liv. De
findes i enhver kultur og i høj grad ved samme anledninger uanset, hvor i
verden man befinder sig. I vores egen kultur kender vi bedst de kirkelige
overgangsritualer (dåb, konfirmation, vielse, begravelse), og hvad betyder
de i dag for den moderne dansker?
Ulla Morre Bidstrup har tidligere været sognepræst på landet. I dag underviser hun som uddannelsesleder kommende og fungerende præster på
Folkekirkens uddannelsesinstitutioner. Foredraget er en del af Trekantområdets Festuge. Pris incl. kaffe kr. 25,00
Forudgående gudstjeneste kl 14 med Ulla som prædikant.
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