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Rødding Frimenighed

Søndag den 15. september kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb. Efter
gudstjenesten præsenterer Solvej Aagaard Tro, håb, kærlighed-relieffet, der er
lavet på del af Frimenighedens alter fra 1909
Torsdag den 19. september kl. 16 Læsekreds, hvor enhver med læselyst er
velkommen! Vi læser Noatun af William Heinesen, Drømmefakultetet af Sara
Stridsberg (24.10.) og Alt det mænd er af David Szalay (21.11).
Bøgerne bestilles hjem fra biblioteket
Søndag den 22. september kl. 10 Høstgudstjeneste med barnedåb, efter
gudstjenesten, over kaffe og brød i konfirmandstuen fortæller Klima-Karen,
student sommeren 2019 og tidl. konfirmand i Frimenigheden, om bekymring
og begejstring for klimaet – relevant når vi fejrer høsten og er optaget af bl.a
landbrug og naturens ressourcer. Der indsamles høstkollekt, der deles mellem
Bennetgaard og Folkekirkens Nødhjælp. Mette Kathrine Stærk Jensen, bl.a kendt
fra Zenobia (www.mettekathrine.dk), medvirker på harmonika
Torsdag den 26. september kl. 19.30 ”Kære William”. Skuespilleren, sangeren og
komponisten Annika Hoydal har i sin barndom kendt Færøernes store forfatter og
billedkunstner William Heinesen. Denne aften i Frimenighedskirken fortæller hun,
læser op og synger en blanding af egne erindringsbilleder, forfatterens ord samt
de sange, han holdt af. Fri entré!
Fredag den 27. september kl. 16.30-17.30 Sang under kirketag.. Med sange
valgt og præsenteret af Mads Rykind-Eriksen
Søndag den 29. september kl. 10 Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker

Søndag den 1. september Sensommertur til den internationale kunstudstilling
NordArt 2019 syd for grænsen, www.nordart.de/dk. Busafgang fra
Frimenighedskirken kl. 9, stop med kaffe og rundstykker på vejen til Rendsborg.
Vi ser udstillingen fra kl. 11-13.30, og fortsætter til Brückenterrassen, hvor vi
spiser middag med udsigt til floden, hvor skibene sejler forbi. Vi regner med
at være i Rødding kl. 17. Prisen for turen er 240,- kr. for det hele, undtagen
drikkevarer til middagen. Vi tager Højskolesangbøgerne med til bussen.
Tilmelding på liste i våbenhuset eller til Lise eller Inger (mail@ingerstorm.dk /
6160 2507). Vi håber på en hyggelig dag!
Mandag den 2. september kl. 19.30 Koncert med Stormtown Jazzcompany, der
kommer fra Husum, hvor de i mange år har haft det dansk-nordiske Mikkelbergcenter som øvested. De spiller traditionel jazz. Fri entre!
Tirsdag den 3. september fra kl. 19 Fritime(r) med strik/broderi i konfi. Øvrige
krea-aftener: 1.10; 12.11; 10.12. Alle er velkomne!
Fredag den 6. september kl. 16.30- 17.30 Sang under kirketag.. Sangene vælges
og præsenteres af Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen
Søndag den 8. september Grundtvigs fødselsdag. Gudstjeneste med barnedåb
kl. 10.30, derefter kaffe i kirkedøren, efterfulgt af Lille årsmøde med middag
på højskolen, foredrag, kaffe og Sang under kirketag.. Morten Fester Thaysen,
sognepræst i Varde og bl.a styrelsesmedlem i Grundtvigs Forum, er dagens
foredragsholder og introducerer sit emne således: Når fællesskabet får åndenød.
Vi taler varmt om fællesskabet – også i kirkelige sammenhænge. Med
udgangspunkt i højskoleforstanderen og præsten Morten Pontoppidans historie
vil det blive klart, at fællesskabet kan være tvetydigt. Morten Pontoppidan
erfarede således, hvordan det varme levende fællesskab havde en bagside, hvor
der ikke var plads til dem, der var anderledes. Det endte derfor med, at han gik
sine egne veje. Hans historie er stadig en inspiration, når det handler om, hvad
fællesskaber er og hvad de ikke er. Det gælder især indenfor kirken.
Til Det lille årsmøde inviteres også de frie menigheder i Bovlund, Aagaard og
Skanderup – og vi vil gerne være mange!
Tilmelding på liste i våbenhuset eller til Mette Geil
Torsdag den 12. september kl. 14 Torsdagsmøde på Rømø, Småfolksvej 73.
Vi tager kaffen, højskolesangbøgerne og fællesskabet med på tur. Koordineret
samkørsel, tilmelding til Mette Geil

Søndag den 6. oktober kl. 10
Mandag den 7. oktober kl. 19.30 Koncert med Den Danske Salmeduo – med
Christian Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på klaver. Fri entré!
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 Salmesangsgudstjeneste med Hans Esbjerg
ved orgel og klaver
Fredag den 11.oktober kl 16.30-17.30 Sang under kirketag..
Søndag den 13. oktober kl. 10: Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker
Fredag den 25. oktober kl. 16.30-17.30 Sang under kirketag.. Mette Geil står for
sangvalg og -præsentation
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Søndag den 18. august kl. 10 Gudstjeneste med efterfølgende
konfirmandindskrivning i konfirmandstuen
Tirsdag den 20. august kl. 10.30 Sæsonstart for babysalmesang. Mød op i
Frimenighedskirken, og tag gerne andre børn, mødre og fædre med. Øvrige dage:
27.8., 3.9., 17.9., 24.9., 2.10. Vi glæder os! – Mette og Charlotte
Onsdag den 21. august – efter skoletid Børnehøjskole i præstegården - vi
indleder sæsonens ’præsteskole’
Søndag den 25. august kl. 14 Gå da frit..! Gåtur i Åtte Bjerge. Ann Alonso fra
initiativgruppen bag Camino Frøs Herred orienterer om det lokale caminoarbejde, der forbereder en rute på mere end 100 kilometer mellem ti kirker i Vejen
Kommune. Der serveres en forfriskning, og der er mulighed for at fortsætte til
Folding Kirke og Sønderskov. Mødested: P-pladsen ved Åtte Bjerge, Åttevej 31C,
6650 Brørup
Torsdag den 29. august kl. 16 Torsdagsmøde med Marie Aagaard Larsen, Gram:
Når vi må flytte os. Foredraget handler om de tider, steder, faser, hvor livet ventet
eller helt uventet forlanger, at vi flytter os. Og vi ved, at det sker. Arrangementet
indgår i Trekantsområdets Festuge og følges op af fortælleworkshop:
Lørdag den 31. august kl. 9-12 Når livet kræver, at vi flytter os. Marie Aagaard
Larsen er tidligere psykolog og er nu amatørarkæolog. Marie inviterer med ind i
fortælleværkstedet, hvor du kan sætte ord på dine egne livserfaringer med opbrud
og nyorientering. Det, der kræves, når livets melding er Flyt dig! Alle er velkomne!
Arrangementet indgår i Trekantsområdets Festuge
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SENSOMMEREN I RØDDING FRIMENIGHED

På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken
Rødding Frimenighed
www.roeddingfrimenighed.dk
www.facebook.com/roeddingfrimenighed
Præst: Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding, 7484 1117 / 2684 7317 /
mail@mettegeil.dk
Formand: Lise Vestergaard Klausen, 6168 7180 / lisevk@live.dk
Forretningsfører: Pia Strandridder, 2675 0427 / roeddingfrimenighed@gmail.com
Organist: Charlotte Støjberg, 5152 1398 / organist.stojberg@gmail.com

Graver/kirketjener: Linda Cemina Grunvalde, 2427 8586 / rfgraver@bbsyd.dk
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