En glædelig jul
og et velsignet nytår

MARTS

Søndag den 4. februar kl. 10 Efter gudstjenesten orienteres der over en håndmad
om arbejdet med menighedslokaler og der inviteres umiddelbart derefter på
bustur til Seest og Jelling for at bese sognehuse, der kan være til inspiration. Der
serveres kaffe undervejs. Gerne tilmelding på liste i våbenhuset eller på mail til
Søren Tang: sts.ribe@gmail.com. Velkommen til udveksling om et vigtigt emne!
Søndag den 11. februar kl. 10 Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende
tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen. Dejligt at se også
menighedens små og mindre ved denne lejlighed.
Søndag den 25. februar kl. 10 Fra mørke til lys
Vi indleder med at synge Den mørke nat forgangen er (DDS 736). Vi går også
syngende ud af kirken. Efter en kop kaffe i kirkedøren går vi igen i lysets retning,
frem mod alteret, og hører bl.a. om kirkens antependium over Jakob Knudsens
Se, nu stiger solen af havets skød (DDS 754)
Søndag den 25. februar kl. 19.30 Til Glæden
Til Glæden er et kammerspil, en kuffertforestilling med én sanger og én musiker,
bygget over en række danske sange fra perioden 1850-1975. ”En kærlighedserklæring til den danske sangskat” v/ SAUM, Nordisk Musikteater. Til Glæden er et
kvindeportræt af en mormor, der også bliver et Danmarks-portræt. Fri entré
Torsdag den 1. marts kl. 16.30 Sang under kirketag v/ Mads Rykind-Eriksen
Vi indleder med Kaj Munks sang om Den første dag i marts (HS 262)
Søndag den 4. marts kl. 10 Michael Nielsen prædiker
Søndag den 11. marts kl. 10
Fredag den 16. marts kl. 19.30 Samtalesalon i konfirmandstuen
Frimenighed og trossamfund - valgmenighed og folkekirke - gamle organisationsformer udfordres af en ny tid. Indledning ved Lisbet Christoffersen, der er en
dygtig formidler. Hun er professor i kirkeret og Carl Holst (MF) kommer også med
indlæg om ny lovgivning og holdning om vi frie menigheder.
Den martsaften, hvor der også er ost og rødvin i konfirmandstuen, og sang til!
Oplysning og oplivning i ét.
Søndag den 18. marts kl. 14 Gudstjeneste efterfulgt af generalforsamling, dagsorden lægges ud og frem først i det nye år
Palmesøndag den 25. marts kl. 10 Efterfølgende orienteringsmøde for konfirmander og forældre i konfirmandstuen
Skærtorsdag den 29. marts kl. 10 Konfirmationsgudstjeneste – se liste over
konfirmander i Ny Tirsdag og på liste i våbenhuset
Langfredag den 30. marts kl. 10 Efter gudstjenesten er der mulighed for følgeskab til Gram Slot for at se den store internationalt anerkendte Påskesuite.
Værket, der består af 39 malerier, musik og fortælling af Johannes Møllehave, er
lavet af den hollandskfødte kunstner Bauke Zijlstra. Efter udstillingen køber vi en
kop kaffe i slottets café og gårdbutik

APRIL

DECEMBER

Nytårsdag den 1. januar kl. 16 Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag den 1. januar kl. 20 Nytårskoncert i Frimenighedskirken
En musikalsk ”samtale” mellem trompetisten Torben Sminge og bassisten Jens
Krøgholt. I dagens anledning inviteres organist Charlotte Støjberg med i den
musikalske dialog. Vi ønsker hinanden et Godt Nyt År med et glas og lidt sødt i
konfirmandstuen
Søndag den 7. januar kl. 10 Helligtrekonger-gudstjeneste v. Michael Nielsen
Søndag den 14. januar kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb og med besøg af
konfirmander fra Vejstrup Valgmenighed
Søndag den 21. januar kl. 10 Besøg af konfirmander fra Osted Valgmenighed.
Efterfølgende fernisering i konfirmandstuen. Det er Ritta Kloppenborg, Harreby,
der udstiller malerier og skulpturer. Vi byder udstillingen velkommen med Derfor
kan vort øje glædes... (HS 160)
Torsdag 25. januar kl 15.30 torsdagsmøde, se omtale

FEBRUAR

3. søndag i advent den 17. december kl. 10 De ni læsninger – konfirmanderne
læser og synger sammen med et til lejligheden sammensat kor og med Kristian
Kloster på trombone
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... (DDS 98).
Jon Hess medvirker på violin

JANUAR

JUL & NYT ÅR I RØDDING FRIMENIGHED
Påskedag den 1. april kl. 10 Vi synger naturligvis Påskeblomst (DDS 206)
Søndag den 8. april kl. 10
På søn- og helligdage, der ikke er nævnt i gudstjenestelisten, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken
Kirkegården – fra de dødes gård til de levendes have
Menighedsudvalget mangler at fortælle, hvad det er vi aktuelt arbejder med
og tænker om arbejdet med kirkegården. Vi skynder os langsomt og har taget
kontakt til Vega Landskab (www.vegalandskab.dk), der er en ung landskabstegnestue. De har stor viden om, hvad der i disse år foregår på mange af landets
cirka 2000 kirkegårde. Behovet for omlægning handler især om tre forhold,
nemlig biologi, kultur og demografi. Ønsket om det unikke er et fjerde forhold.
Anne Dorthe Vestergaard, der er medstifter og partner i Vega, fortæller torsdag
den 25. januar kl. 15.30 ved et torsdagsmøde i konfirmandstuen om Nytænkning
af kirkegården, og der bliver samtidig orienteret om den proces der er indledt på
vores egen kirkegård
Læsekredsen
Vi mødes torsdag den 1. februar kl. 16 i konfirmandstuen og indleder med at
læse I.P Jacobsens Niels Lyhne, kaldet den bedste roman fra 1800-tallet. Den
handler om al den skønhed, poesi kan skabe. Bogen ligger ved juletid klar til
afhentning i konfirmandstuen.
Øvrige datoer: Torsdagene den 15. marts og den 19. april
Grøndag
Fredag den 23. marts fra kl. 9 Opgaver og fællesskab på Kirkebakken – klargøring
og rengøring til påske. Tilmelding til Linda, på liste i våbenhuset eller til Helge
Elbæk på 2143 4894. Fællesspisning om aftenen og frokost i løbet af dagen
Menighedsrejse i maj til Lund og Skåne
Vi planlægger en menighedsrejse til Lund og Skåne i forlængelsen af pinsen, fra
mandag den 21. maj til torsdag den 24. maj. Byerne på turen er Helsingør, Lund,
Dalby og Höör med eftermiddagskaffe i Rykind-familiens ødegård. Og endelig
rhododendronslugten på Sofiero i blomstringstiden. Hyggelige indkvarteringssteder og skånsk mad. Højskolesang i bussen, som Mads kører. Forhåndstilmelding
på liste i våbenhuset eller til Mette, gerne snarest muligt af hensyn til den videre
planlægning. Endeligt program og pris følger.
Georg B., Mads R.-E. og Mette G.
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