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Sommerudﬂugt
til miDDelfart

tirsdag 19.juni kl. 13.00 fra rødding busholdeplads.
I år går den årlige sommerudflugt for sogn og frimenighed til Middelfart.
På byens gamle træskibsværft får vi vores kaffe, som Lillebælt Værftets
Venneforening har brygget. De har også bagt til os. Det gamle værft ligger i
forlængelse af Gammel Havn, hvorfra vi har udsigt til både den gamle og den
nye Lillebæltsbro.
Efter kaffen og lagkagen fortsætter vi til den modsatte side af Middelfart
for at kigge ind på det gamle sindssygehospital. Da det blev åbnet i 1888,
rummede det hurtigt ca. 1100 patienter. I dag er der museum i en del af
bygningerne. Her fortælles historien om behandlinger og terapiformer samt
om hospitalets dagligdag for patienter og personale.
Vi vender igen næsen mod Jylland for at få vores velfortjente middag på
Bramdrupdam Kro og Hotel, inden vi mætte – og måske lidt trætte – er
tilbage i Rødding igen efter en forhåbentlig god dag.
Tilmelding kan ske på liste i våbenhuset, se også annonce i NyTirsdag.

www.roeddingfrimenighed.dk
3

forårskonCert og miDsommerkonCert meD

Trio Col Basso
Forårskoncert tirsdag den 17. april kl. 19.30:
Foråret så sagte kommer ...

Midsommerkoncert onsdag den 27. juni kl.
19.30: Komponister i krig

Strygertrio, der består af tre unge lovende
klassiske musikere: Freja Guldberg Larsen, violin,
Silke Kirstine Kidholm, violin og Ida Guldberg
Larsen, cello. I anledning af Niels W. Gades
200 års fødselsår i 2017 turnerede Trio col
Basso landet rundt med musik af den danske
komponist. Trio Col Basso er tre ambitiøse
unge kvinder, som i 2014 dannede strygetrioen.
Fælles for dem er, at de alle brænder for
kammermusikken. Selv siger de: Musikken skal
ville noget. Den skal røre og overraske publikum,
og det er det mantra, vi arbejder ud fra – lige fra
udvælgelsen af repertoire, gennem vores arbejde
med musikken og frem til koncertopførslen.

I anledning af 100-året for Første Verdenskrigs
afslutning turnerer Trio Col Basso med en
medrivende musikalsk koncertfortælling om
krigen, der ændrede verden for altid. Den gamle
verdens optimistiske tro på evig fremgang blev
afløst af følelsen af meningsløshed og mangel
på retning. Skiftet fra et fredeligt og borgerligt
19. århundrede til et kaotisk 20. århundrede
skabte grobund for smuk musik, hvis lige ikke
tidligere var hørt. Vi oplever det levendegjort, når
den unge, talentfulde trio opfører værker fra før,
under og efter krigen suppleret med de spillede
komponisters egne beretninger i form af breve
og dagbogsnotater.

Trio Col Basso
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SANG UNDER KIRKETAG
fredag den 20. april kl. 16.30
Jeg vælger mig april ... (HS 283) v. Mette Geil
Vi synger foråret ind i Frimenighedskirken.
tirsdag den 29. maj kl. 16.30
Sang under kirketag, hvor Joachim Juel Vædele,
sekretariatsleder, Grundtvigsk Forum, Vartov,
vælger og præsenterer sangene.
Organist Charlotte Støjberg sidder også ved
klaveret denne dag.
Joachim Juel Vædele
Rødding Egnskor i teatersalen på Rødding Højskole

RØDDING EGNSKOR 70 ÅR
rødding egnskors forårskoncert 2018: 70 års jubilæumskoncert,
fredag d. 25. maj 2018 kl. 19.30 på rødding højskole i teatersalen
Rødding Egnskor blev stiftet på initiativ af
højskolelærer Mette Fog Petersen og startede i
1948 med højskolens musiklærer, organist Marie
Mikkelsen, som korets første dirigent. Rødding
Egnskor ledes i dag af Ramunas Styra.
Koret har siden starten haft hjemsted på Rødding Højskole og har i alle årene haft et tæt og
frugtbart samarbejde med Rødding Højskole og
Rødding Frimenighed til glæde og inspiration for
koret.
Det er kun muligt at fejre korets jubilæum
takket være nuværende og tidligere dirigenters/
formænds interesse og engagement i korets
beståen.
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Ved jubilæumskoncerten optræder Egnskoret
sammen med inviterede gæstekor fra Gram,
Jels og Øster Lindet. Aftenen byder på fælles
korværker, som alle kor synger sammen, og derudover synger hvert kor et lille udvalg af deres
yndlingssange. Programmet er en skøn blanding
af velkendte danske og engelske sange fra alle
årtierne siden 1940’erne.
Aftenen slutter med fælles kaffebord på Rødding
Højskole – med masser af fællessang!
Vel mødt til en festlig fredag forårsaften sammen
med sangglade mennesker.

Kærlighedssange
Kærlighedssange i Frimenighedskirken,
mandag den 25. juni kl. 19.30
En aften med vores smukkeste kærlighedssange: Det var en lørdag aften - Du kom med alt det,
der var dig - Til Marie og mange flere

danske sang, - de bedste fællessange. Her blev
Pers konfirmationssang Kære Linedanser, kåret
som nummer 5 og sangen Gi’ os lyset tilbage
nr. 3. Sidstnævnte med musik af komponisten
Rasmus Skov Borring.
Se www.sangtimen.dk

Og med Per Krøis Kjærsgaard ved klaveret
– ham med Kære Linedanser, bl.a. Per Krøis
Kjærsgaard er forstander på Osted Fri- og
Efterskole.
Han er uddannet lærer og har arbejdet som
efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole,
skoleleder på Viby Friskole og konsulent i Undervisningsministeriet.
I 2015 kårede DR og danskerne Top 50 - Den

Storm P., Linedanseren
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4. maj-aften i kirken
og på højskolen
kl. 19.00 Befrielsesgudstjeneste i Frimenighedskirken
kl. 20.00 Foredrag ved Erik Lindsø, derefter kaffebord,
mere fællessang, og når mørket falder på 4. maj
– lys i alle vinduerne i højskolens hovedbygning.
Som det skal være denne aften!

SELV DET VÆRSTE MÅ
IKKE VÆRE FORGÆVES
En dansk politibetjents breve
og erindringer fra Buchenwald
En historie fortalt af Erik Lindsø

Niels Peter sidder i kz-lejren Buchenwald i
191 dage. Han skriver flere år senere: ”En dag
i Buchenwald var lang som en uge, nogle dage
var som måneder.” Niels Peter kommer med De
Hvide Busser hjem, og den 9. maj bliver han genforenet med sin familie. Opholdet i Buchenwald
mærkede ham for livet, men familien, kærligheden og evnen til tilgivelse bærer Niels Peter
oppe. Han genoptager sit arbejde som politibetjent og bliver midtpunkt i en familie med mange
børn. Ti år efter krigen bliver han venner med en
tysk soldat, som bor nær Buchenwald.
Som 22-årig er Erik Lindsø med på en bustur
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til DDR. Her møder han Niels Peter, som er med
for for første gang at gense Buchenwald. Mødet
med Niels Peter og hans historie på selve åstedet bliver en grundfortælling i Erik Lindsøs liv.

Erik Lindsø er forfatter og højskolemand og en af
landets mest efterspurgte foredragsholdere og

Ved et tilfælde fik Erik Lindsø for et par år siden
adgang til Niels Peters breve og erindringer
fra Buchenwald. Materialet er udgangspunktet for en stærk og bevægende historie om
uhyrlighederne i en af Det Tredje Riges værste
udryddelseslejre, men også en varm fortælling
om, hvordan kærlighed og tilgivelse kan bære
et menneske igennem, så selv det værste ikke
bliver forgæves.

fortællere. Han er kendt for sine fortælleevner og for sin
evne til med udtræk fra litteratur, filosofi og hverdagsliv
og med humorens bid at sætte tilværelsen under lup.
Erik Lindsø har senest udgivet bøgerne ”Der er nu noget
ved livet, man ikke finder andre steder” og ”Livet er i det
mindste en historie værd”. Han er på trapperne med en
bog om den danske sang.

75 kr for denne aften
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UDDRAG AF
GeNeRAlFORSAMlINGeN
I FRIMeNIGHeDeN
Af Pia Vium Strandridder og Søren Tang Sørensen
Kaj Munks dejlige forårssang Hvad var det dog der skete, indledte generalforsamlingen i Rødding Frimenighed
søndag den 18. marts efter gudstjenesten kl. 14.00.
Derefter blev Carl Holst valgt til dirigent, og så var
generalforsamlingen i gang.
FORMANDeNS beRetNING
I sin beretning kom formanden Birgitte Pallesen med
nogle betragtninger om det, der binder os sammen:
”Ordet, åndsliv og kirkeliv – er det, vi er samlet om. Vi
er noget særligt som frimenighed, vi er et alternativ til
folkekirken, hvor vi har en særstatus med organisatorisk
frihed til at træffe de beslutninger, som vi ﬁnder bedst
for vores menighed og kirke. Indholdsmæssigt ligner vi
på mange måder folkekirken, men vi har faktisk vores
helt egen særegne lovgivning, der er vokset frem gennem forskellige historiske begivenheder. Jeg tænker, at
det er et stort privilegie at være Frimenighed, men også
et stort ansvar, der kræver, at vi mødes og samtaler,
deler synspunkter, krydser klinger og ﬁnder mod, så vi
tør træffe de bedste løsninger på oplyst grundlag.”
Formanden rettede en særlig tak til præsten: ”En stor
tak til dig Mette, for den meget ﬁne måde, hvorpå
præst og menighed tager følgeskab - ikke mindst om
søndagen og ved højtiderne - ved nadveren, ved dåben,
og når døden kalder. Du hjælper os med at ﬁnde menig
med livet, gennem Ordet og åndslivet.”
Desuden omtaltes en række af de arrangementer,
der har været i menigheden i årets løb: læsekreds,
strikkeklub, torsdagsmøder og andre givtige foredrag;
desuden reformationsårets flotte program, samtaledag
for menighedens medlemmer, men også syrere, slesvi-
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gere og efterskoleelever, besøg af Mette Boch, og Finn
Tarpgaard, der talte om Kaj Munk; koncert med Rasmus
Lybert, Trine Gadeberg, Rönnerdahl Kvartetten, drengekor fra Haderslev og vores egne ”sang under kirketag”.
Desuden sommerudflugt til Christiansfeld, årsmøde på
Mors og det lille årsmøde i Ågård.
Det blev desuden oplyst, at der er konstateret sundhedsskadelig skimmelsvamp i præstegården, hvorfor
præstefamilien er genhuset i Højskolelunden, mens
præsteboligen bliver renoveret; et projekt som er
budgetteret til 406.250 kr. inkl. moms. Sidebygningen
er også angrebet af skimmelsvamp, men da denne
bygning generelt er i dårlig stand, har udvalget udskudt
beslutningen om, hvad der skal ske, idet en mulighed er
at rive bygningen ned og lade husets funktioner indgå i
et nyt menighedshus.
I grønt udvalg har kirkegårdene og hækkene fyldt en
del. Som I har set, er en del af de gamle hække omkring
gravstederne nord for kirken taget op. Der er ikke
plantet nye endnu, idet vi er inde i overvejelser om en
langsigtet ændring af kirkegårdens udformning. Vi har
haft besøg af kirkegårdsarkitekter fra ﬁrmaet Vega
Landskab, der har foreslået at lave en helhedsplan.
Sagen har været emne på et velbesøgt torsdagsmøde
med oplæg: ”Om de dødes haver - for de levende”. Det
er herefter besluttet at fokusere på en langtidsholdbar udviklingsplan, hvor vores graver Linda er med i
arbejdet.
Vi har i menighedsudvalget besluttet at imødekomme
Mettes ønske om tre måneders orlov i sensommeren
og efteråret. Vi er medlem af en orlovskasse, som kan
ﬁnansiere de fleste vikarudgifter. Vi arbejder på at ﬁnde
en vikar, som kan tage tjenester og deltage i menig-

hedslivet i perioden. Mettes ide er at dykke ned i det
lokalhistoriske arkiv sammen med Ester Torp, hvor de vil
prøve at ﬁnde frem til historierne om de 16 faldne unge
mænd fra frimenigheden, som faldt i 1. Verdenskrig, og
som mindestenen ude på kirkegården er rejst for.

•

PRÆSteNS beRetNING
Frimenighedspræst Mette Geil startede sin beretning
med en tak for mange gode håndtryk hen over efteråret.
Desuden kom hun ind på den række af arrangementer,
der har været i forbindelse med reformationsåret – Lutheråret. ”Luther - Der var en præstekone, der ventede
på at Luther skulle dø – hun syntes, at han fyldte så
meget. Det gjorde han også her – bl.a. med særudgivelsen med alle vores lutherarrangementer som kulminerede med et tætpakket program den 31. oktober. Vi
markerede 500-året for hans død.”

ÅRSReGNSKAbet
Regnskabet for 2017 blev gennemgået af forretningsfører Pia Vium Strandridder, der kunne fortælle og et
ﬁnt regnskab, der udviser et resultat på 260.000 kr. og
en balance på kr. 5.209.379 kr. Egenkapitalen er på
3.226.410 kr.

Mette omtalte desuden en henvendelse, hun har fået
om at starte en legestue i kirken, som hun har svaret
positivt på. Et andet initiativ beskrev hun sådan: ”I
forhold til arrangementer har vi i forlængelse af sidste
års augustudflugt til Christiansfeld ladet os inspirere.
I Brødremenigheden er der tradition for, at medlemmer af menigheden skriver deres levnedsforløb – kort
eller længere og har dem liggende i arkiv i kirken. Det
er inspirationen, uden at vi nødvendigvis skal have
samme tradition. Men et skriveværksted og foredrag
om livsfortælling – et lille forløb. Det gør vi i forbindelse
med Trekantsområdets Festuge og har også fået penge
til det og lavet aftale om det i sensommeren, omkring 1.
september. ”
beRetNING FRA GRøNt UDVAlG
Formanden for Grønt udvalg Helge Elbæk omtalte arbejdet med en helhedsplan for kirkegården og gennemgik
i store træk det arbejde, der er lavet på udearealerne de
sidste fem år:
•
•
•
•
•
•

Ny hæk til præstegårdshave
Fældet 15 store bøgetræer
Lavet sti på den nye kirkegård
Nye låger ved kirkegården
Handicapvenlig flisegang langs kirken
Fældet tre træer mod højskolen

•
•
•

Fjernet og fornyet hæk mod højskolen og opnået
frit og flot udsyn fra højskolen til kirke
Fjernet birketræ på den ny kirkegård
Udvidet ny kirkegård med flere gravpladser
Renoveret bænkene på kirkegården

MeNIGHeDSHUS
Næstformand for menighedsudvalget Søren Tang Sørensen orienterede om planerne for nyt menighedshus. I
2015 blev idéen forelagt på Generalforsamlingen af daværende næstformand Jens Bahne Jøregensen. I 2016
ﬁk menighedsudvalget mandat af generalforsamlingen
til at arbejdere videre med skitser og forslag. I 2017 indsendte vi en fondsansøgning til Maersk Fonden, men ﬁk
afslag på ansøgningen. I februar 2018 tog menigheden
på tur og så på menighedshuse i Seest og Jelling.
Vi har drøftet ﬁnansiering af et menighedshus og vil
gerne bringe følgende muligheder i spil: Lån i Kreditforening / bank, lån hos medlemmerne, bidrag fra medlemmerne, nye fondsansøgninger, brug af egne midler.
VAlG
På valg var Birgitte Pallesen, Søren Tang Sørensen
og Inger Storm Kristensen, der alle genopstillede og
valgtes uden opstilling af andre kandidater.
Som intern revisor genvalgtes Erik Borring.
Som revisorsuppleant valgtes Kaj Poulsen.
Revisionsﬁrmaet Beierholm blev genvalgt som menighedens statsautorisede revisionsﬁrma.
AFSlUtNING
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingens deltagere gik hjem på sangen: Spænd over
os dit himmelsejl.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses i sin
helhed på frimenighedens hjemmeside.
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Tillykke

til årets konfirmander
Daniel Rasmussen Gram, Rødding
Jakob Andersen Stenger, Harreby
Nikoline Marie Blomgreen, Sønder Hygum
Oskar Emil Hermann Nielsen, Ribe
Phillip Muxoll Jokumsen, Skodborg
Rasmus Berg Holst, Rødding
Steffen Dall-Hansen, Rødding
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GÅ DA FRIT
Gudstjeneste med efterfølgende gåtur,
søndag den 27. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med meditation over de syv gode
gå-ord: Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed,
bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet.
Og med Arne Haugen Sørensens “Vandringsmanden” som gennemgående motiv.
Efter gudstjenesten er menighedsudvalget vært
for brød, vand og pålæg i konfirmandstuen –
eller i det fri, inden eftermiddagens gåtur til Åtte
Bjerge. Mulighed for samkørsel eller bus fra
højskolen – med deltager på pilgrimskurset der.
”Gå med Gud”. Mobil gudstjeneste i Åtte Bjerge
Kl. 13.00: Åtte Bjerge er et fredet naturområde
på skrænterne ned imod Kongeådalen. Her ser
vi os selv i søens spejl, passerer broen som en
milepæl, søger ind i træets skygge, går tavse på
den smalle sti og kommer også ud i åbent land,
nyder udsigten fra højstien og finder endelig
hvile i de grønne enge, og efter endnu en stejl
opstigning til Flagstangshøjen (59 m.o.h.) er vi
igen i stand til at se langt – og her lade velsignelsens ord lyde mellem os …
På samme tur ser vi også Folding Kirke, hvor
Sven Havsteen-Mikkelsen har udsmykket
prædikestol og alter: “Jesus stiller stormen
på søen”, som et billede på livets vilkår. Vi går
også turen rundt om Sønderskov Hovedgård
med bebyggelse fra 1400-tallet og en del af
Klosterruten.
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Gå da frit.. er vores faste vers efter altergangen:
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.
Fra Morgenstund har guld i mund.. (DDS 752)
Arne Haugen Sørensen, Vandreren
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Menighedsrejse til

lUnD & skåne

i forlængelse af pinsen, fra mandag den 21. maj til torsdag den 24. maj, er der mulighed for en
uforglemmelig menighedsrejse til lund og skåne.
Byerne på turen er Helsingør, Lund, Dalby og Höör med eftermiddagskaffe i Rykind-familiens ødegård.
Og endelig en udflugt til rododendronslugten på Sofiero i blomstringstiden. Der venter hyggelige
indkvarteringssteder og skånsk mad. Højskolesang i bussen, som Mads kører alt imens Mette og Georg
fortæller om de oplevelser, vi har foran os. Udførligt program ligger i våbenhuset og på hjemmeside.

GRUNDLOVSDAG PÅ HØJSKOLEENGEN
Med Sigurds Danmarkshistorie
ved Sigurd Barrett

tirsDag Den 5. jUni 2018
PROGRAM
kl. 13.00-13.10 Sang og velkomst til Grundlovsmødet
kl. 13.10-14.00 Sigurds Danmarkshistorie v/ Sigurd Barrett
kl. 14.10-15.00 Jazz ved Big Band Ribe
kl. 15.00-15.30 Gymnastikopvisning ved Rødding Gymnastikforening
kl. 15.30-16.30 Danmarkssange og grundlovshilsner
kl. 16.30-17.00 Grundlovstale v/ Christian Jensen, Politikens chefredaktør

Domkirken i Lund

kl. 17.00-17.45 fælles fyraftensgudstjeneste
Helsingør Domkirke, Skt Olai Kirke

kl. 17.45-18.15 Fyraftensjazz ved Big Band Ribe
kl. 18.15 Fællessang og afrunding
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Sofiero
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Tro, håb og kærlighed
Også i år mulighed for deltagelse på Tro, håb og
kærlighed-kurset den 24.-30. juni til særpris for
frimenighedens medlemmer
“Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er
kærligheden.”
Korskirken i Vallekilde

årsmøDe 2018
Årsmøde 2018 i Frie Grundtvigske finder i år sted på Vallekilde Højskole 2.-3. juni under
overskriften De grundtvigske
valg- og frimenigheder i dag overflødige eller en uundværlig
røst i nutiden?
Enhver organisme står i
risiko for at overflødiggøre sig
selv. Den har – i et længere
perspektiv – kun overlevelsesduelighed, hvis den udfylder
en rolle eller niche, som andre
ikke udfylder. Det gælder for
flagermus som for mennesker,
for politiske partier, som for
religioner. - Et foredrag, som
Anders Klostergaard Petersen,
professor i religionsvidenskab
holder, som oplæg til debat:
Er de grundtvigske valg- og
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frimenigheder en overflødighed eller en uundværlig røst i
nutiden?
Efter kaffen generalforsamling i Foreningen efterfulgt
af middag. Lørdagen rundes
af i ”Religionsbutikken” ved
skuespillerne Bente Eskesen og
Susanne Breuning.
Søndag er der gudstjeneste
ved valgmenighedspræst
Janne Sulkjær efterfulgt af en
kortere tur i det nære Vallekilde, inden der rundes af med
frokost.
Der er aktiviteter for børn under
lørdagens foredrag og generalforsamling.

Husk venligst sengetøj – og
gerne en højskolesangbog. Vi
vil gerne være mange og også
sørge for samkørsel, evt. også
mulighed for deltagelse blot én
af dagene.
Tilmelding senest 1. maj til
Birgitte Pallesen eller på liste i
våbenhuset.
Vallekilde ligger i Odsherred,
som gennem mange år har
tiltrukket malere og andre
kunstnere, bl.a. på grund af lyset. Er man interessret i kunst,
er der mange steder at gå hen,
bl.a. Odsherred Kunstmuseum
og ”Huset i Asnæs”

Sådan skrev Paulus, og siden har mennesker til
alle tider kredset omkring og kæmpet med de tre
begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og kærligheden skal fylde og give mening i vores liv.

forholdet til den anden og forholdet til mig selv.
Vi går på sporet af de tre – i kunsten, i litteraturen, i kristendommen og i det offentlige rum.
Hvor og hvornår får det fællesskaberne, f.eks.
ægteskabet og venskabet, til at hænge sammen,
og hvorfor er det indimellem årsag til splittelse
og frustration?
Et kursus til hjerte og hoved!
Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Kristeligt
Dagblad

Troen, håbet og kærligheden handler om de
tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud,

LAD DE SMÅ ...
Vi har fået en henvendelse med idé til en
legestue i Frimenigheden. Det er ’nyt land’ hos
os – noget vi gerne vil lære mere om og kende
interessen for.
Vi vil mødes første gang torsdag den 31. maj kl. 10
i kirken. Og der vil kunne blive et lille forløb inden
sommerferien.
Del gerne budskabet med andre mødre, fædre og
små børn.Giv meget gerne lyd til Mette Geil eller
Sofie Bøgen, mor til Agnes på halvanden.
Sms på 2945 3377
Vi glæder os til at se jer til sang og legestue,
Charlotte, Mette, Sofie

Fra legestue arrangement i Strandmarkskirken i Hvidovre

19

Mennesker
og Menighed

Benth Nørgaard, Rødding
bisat den 7. december

- kirkespejl

Nicolai Holm Krab, Rødding
begravet den 15. december
Niels Eskild Nielsen, Rødding
begravet den 29. januar
Døbte
Daniel Førby, den 12. november,
søn af Anja Elisabeth og Jan Førby, Haderslev
Jens Aske Bahne Warming, den 12. november,
søn af Camilla Bahne Jørgensen og Kristian Vest
Warming, Vejen
Døde
Jane Husted Vestbjerg, Rødding
begravet den 12. september
Jens Jesper Ravn, Rødding
bisat den 14. september
Henry Johansen, Gråsten
bisat den 26. september

Hans Andersen Pedersen, Sdr. Hygum
bisat den 17. februar
Gitte Skøtt Christensen, Rødding
begravet den 26. februar
Misse Nørgaard, Rødding
bisat 14.marts
Ester Schmidt, Rødding
bisat 7. april
Nielsine Margrethe Trip, Skærbæk
bisat den 10. april
Nye Medlemmer
Mikael Vestbjerg, Rødding
Marie Bach, Dragør

Else Friis, Rødding
bisat den 21. oktober
Aage Kirkegaard, Rødding
bisat den 16. november

Inge Nielsen, Jels
Kristian Vest Warming, Vejen
Anne Margrethe Nissen, Rødding

Christian Andresen, Rødding
bisat den 20. november
Anne Jensen, Rødding
begravet den 28. november
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Annette og Lars Schultz Noes, Fæsted
med datteren Malene (17)
Anna Cecilie og Vagn Jacobsen, Rødding
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Forår og sommer

I RøDDING FRIMeNIGHeD
april

kristi himmelfartsdag, torsdag den 10. maj kl. 10.00

jUni

tirsdag den 17. april kl. 19.30
Forårskoncert i Frimenighedskirken med Trio Col
Basso, se omtale

pinsedag den 20. maj kl. 10.00
I al sin glans nu stråler solen
Pinsegudstjeneste med barnedåb. Hvis himlen
er høj og blå, synger vi sidste salme gående ud
af kirken – og under alle omstændigheder er der
en forfriskning i kirkedøren

lørdag-søndag den 2.-3. juni
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder i Vallekilde, se omtale.
Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken
denne søndag

fredag den 20. april kl. 16.30
Sang under kirketag: Jeg vælger mig
april v. Mette Geil. Vi synger foråret ind i
Frimenighedskirken.
søndag den 22. april kl. 10.00
Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge
søndag den 29. april kl. 10.00

mandag 21. maj-torsdag den 24. maj
Menighedsrejse til Lund og Skåne i forlængelse
af pinsen, se omtale
fredag den 25. maj kl. 19.30
Egnskorets forårskoncert og 70 års jubilæum på
højskolen, se omtale

maj
torsdag den 3. maj kl. 16.00
Læsekreds: Vi runder sæsonen af med
samtale om bogen Nælderne blomstrer af
Harry Martinson, og vi runder mødet af med
suppespisning. Bemærk datoændring fra den
19.april – så vi kan få Georg med!
fredag den 4. maj kl. 19.00
Befrielsesaften i kirken og på højskolen, se
omtale
tirsdag den 8. maj kl. 15.00
Eftermiddagsgudstjeneste – beboere fra
Enghaven deltager i denne gudstjeneste. Alle er
velkomne!

søndag den 27. maj kl. 10.00
Gudstjeneste og efterfølgende let pilgrimsfrokost
i konfirmandstuen, hvorefter vi fortsætter til Åtte
Bjerge for gå tur der, se omtale
tirsdag den 29. maj kl. 16.30
”Sang under kirketag”, hvor Joachim Juel
Vædele, sekretariatsleder, Grundtvigsk Forum,
Vartov, vælger og præsenterer sangene. Organist
Charlotte Støjberg sidder ved klaveret

grundlovsdag, tirsdag den 5. juni
Grundlovsfest på Højskoleengen, herunder
fælles byfestgudstjeneste, se omtale
søndag den 10. juni kl. 10.00
Gudstjeneste og indskrivning af det kommende
års konfirmander
søndag den 17. juni kl. 19.00
Aftengudstjeneste efterfulgt af
kirkegårdsvandring m. orientering om aktuelt
arbejde og kommende planer på kirkegården

fredag den 29. juni kl. 14.00
Fortællekoncert i Frimenighedskirken, se omtale
jUli
søndag den 1. juli kl. 10.00
Gudstjeneste med barnedåb. Efterfølgende
mulighed for at se den ny-renoverede 1. sal i
præstegården – og med et glas hyldesaft ønsker
vi hinanden en glædelig sommer..
søndag den 22. juli kl 10.00
Michael Nielsen, Ryslinge
søndag den 29. juli kl 10.00
Michael Nielsen, Ryslinge
aUgUst
søndag den 3. august kl 10.00

mandag den 25. juni kl. 19.30
Kærlighedssange i Frimenighedskirken v. Per
Krøis Kjærsgaard, se omtale

søndag den 12. august kl 10.00
Mette Geil og Georg Bendix (elevmøde på
Rødding Højskole)

tirsdag den 26. juni kl. 19.30
Aftengudstjeneste

På søndage, hvor intet er nævnt, er der ingen
gudstjeneste i Frimenighedskirken.

onsdag den 27. juni kl. 19.30
Midsommerkoncert i Frimenighedskirken, se
omtale

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Fortællekoncert i Frimenighedskirken
fredag den 29. juni kl. 14
v. mette katrine jensen stærk og Carl erik lundgaard
Gode historier, sange og melodier om liv, død og nærmeste omegn.
Mette Katrine fortæller: “Hans spurgte mig en dag: ’Har du tænkt
over døden?’ Jeg nikkede bekræftende. Jo, for i en alder af 37
år var han en dag på vej hjem fra arbejde, kommet til at tænke
over det med døden, men så havde han skyndt sig at skrue godt
op for bilradioen, og så var det næsten gået over igen, næsten.
Carl Erik og jeg skruer ikke op for radioen – vi skruer ned. Sådan
har det været hver gang, vi er mødtes over kaffebordet, over
harmonikaen eller, hvor det nu har været. Det er der kommet en
stribe eftertænksomheder, historier, underfundigheder og musik
og sange ud af – og altid nærvær.
Efter fortællekoncerten er der forfriskninger i præstegårdshaven.

