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Jeg rejser til Det hellige land i uge 13, fra den 22.29.marts. Eventuel henvendelse til frie nabopræster.
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Du kan læse mere omtale om arrangementer i forbindelse med
Genforeningen i Genforeningsfolderen SOM ET EVENTYR

Læsekredsens forårssæson
Vi mødes torsdage kl. 16.00 i konfirmandstuen:
Den 6. februar Den syvende dag,
af kinesiske Yu Hua.
Den 2. april Vildanden, skuespil
af norske Henrik Ibsen.
Den 7. maj Mænd uden kvinder, noveller af j
apanske Haruki Murakami.
Vi runder sæsonen af med varme hveder!

Babysalmesang i foråret
Vi mødes følgende fem tirsdage fra kl. 10.30
i Frimenighedskirken:
5., 12., 19. og 26. maj – og 2. juni
Alle babyer, mødre og fædre på barselsorlov
med lyst til fællesskab, sang, sanglege
en lille time er velkomne!

FEBRUAR
GUDSTJENESTE
Søndag den 9. februar kl. 14.00
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Grænseløse Sting
Onsdag 19. februar kl. 13.00-16.00
På Rødding Højskole. Se omtale i SOM ET EVENTYR

1. foredrag om Genforeningen
Torsdag den 20. februar kl. 14.30
En delt landsdel i lyset af Genforeningen
– Genforeningen i 1920 var både en glædelig og
sørgelig begivenhed.
v/ Thue Kjærhus, forstander på Rønshoved Højskole.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Strik og krea i konfi:
Den første tirsdag i måneden fra kl. 19.00
i konfirmandstuen:
4. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj
Alle er velkomne!

Thue Kjærhus, foto: Claus Fisker

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 23. februar kl. 10.00
Vi indleder med at synge Den mørke nat forgangen er
(DDS 736) med omkvædet: Gud give os lykke og gode
råd, sin nådes lys os tilsende!
Efter gudstjenesten er der varme drikke i kirkedøren
og tøndeslagning for børnene – udklædte eller ikkeudklædte!

Genforeningslyset

Sang under kirketag

Gudstjeneste

GUDSTJENESTE

Søndag den 23. februar kl. 14.00-16.30
Sang og fortælling ved det sønderjyske kaffebord i
Frimenighedskirken.
v/ Mette Geil og Charlotte Støjberg.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Torsdag den 27. februar kl.16.30-17.30
Vi synger om lyset og foråret, som vi venter på: ”Når
vinteren rinder i grøft og i grav” (HS 264)
v/ Unna-Pernille Gjørup Jensen, cand.theol., præst og
fortæller, se www.fortaellerunnavers.dk.

Søndag den 29. marts kl. 10.00
v/ Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker.

Påskedag den 12. april kl. 10.00

LYS I MØRKET

Gudstjeneste
Palmesøndag den 5. april kl. 10.00
Lejlighedskor medvirker og efter gudstjenesten
mødes konfirmander og forældre.

Søndag den 23. februar kl. 19.30
Foredrag v/ Biskop Elof Westergaard i
Frimenighedskirken.
Med udgangspunkt i hans bog Min byzantinske
notesbog fra 2017. I en anmeldelse hedder det: Elof
Westergaard har gode øjne at se med, og han har
fantasi og poetisk nerve til at gå ind i billederne og
aflokke dem deres hemmeligheder.
Under overskriften ”Lys i mørket” er det dét, Elof
Westergaard kommer og gør denne aften. Fri entré.

MARTS

VINTERKONCERT I KIRKEN

Gudstjeneste med barnedåb

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30
Den nordiske melodi – lyriske og dansende udtryk.
Koncertaftenen byder på en lysende, musikalsk
stund, hvor pianist og sanger Louise Bisgaard Vase
spiller og synger musik fra de nordiske lande. Det vil
være sprudlende, livsbekræftende og melankolsk,
som vi også kender det fra f.eks. Edvard Grieg og Carl
Nielsen. I Louise Bisgaard Vases fortolkninger bliver
musikken levende og swingende, og peger også frem
mod jazzen, tangoen og improvisationsmusikken.
Fri entré.

Søndag den 1. marts kl. 10.00
Vi synger denne første dag i marts Kaj Munks Den blå
anemone – Hvad var det dog der skete? (HS 262).

Konfirmation 2020

Unna-Pernille Gjørup Jensen, foto: Martin Hoybye

2. foredrag om Genforeningen
Torsdag den 12. marts kl. 16.30
Grænsestien – den 33 km. lange nye vandresti langs
den tidligere 1864-1920 grænse syd for Ribe
v/ Ove Øllegaard, Ribe.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

GUDSTJENESTE
– med efterfølgende generalforsamling
Søndag 15.marts kl. 14.00
Frimenighedens generalforsamling afholdes søndag
den 15. mart i forlængelse af gudstjenesten kl. 14.
Dagsorden ifølge vedtægterne og dagsordenen ligger
fremme i våbenhus og konfirmandstue.

Louise Bisgaard Vase, foto: thy360

APRIL

MORgensang
Den 20. april kl. 9.00 i Frimenighedskirken
v/ Mette Geil. Se omtale i SOM ET EVENTYR

Forårskoncert med Aca Voca
Tirsdag den 21. april kl. 19.30
Forårskoncert i Frimenighedskirken med det rytmiske
a capella-kor AcaVoca, som anmeldere har kaldt en
mesterskabelse på den rytmiske scene. Fri entré.

Skærtorsdag den 9. april kl. 10.00
Gæstemusiker Torben Sminge medvirker på
trompet. Der kan afleveres telegrammer og hilsner
i Konfirmandstuen fra kl 9.00. Gustav konfirmeres
søndag den 10. maj i Frimenighedskirken.
Konfirmander 2020
Abeline Wind Ockens, Brændstrup
Annika Dall-Hansen, Rødding
Cecilie Vium Strandridder, Københoved
Emilie Slothuus Eriksen, Rødding
Frida Christine Thomsen, Rødding
Gustav Kloppenborg Skau Toftgaard, Kolding
Jacob Nordvang Hansen, Lintrup
Jens Trans Jørgensen, Langetved
Katarina Blomgren, Sdr. Hygum
Lærke Kristensen Levandowski, Hjerting
Mathilde Mittag Bonde, Rødding
Noah Gram, Rødding
Signe Nordvang Hansen, Lintrup
Søren Haahr Holt, Rødding

GUDSTJENESTE
Langfredag den 10. april kl. 10.00
v/ Michael Nielsen, Ryslinge, med prædiken og
altergang.

AcaVoca, foto: Haderslev Musikskole

Sang under kirketag
Fredag den 24. april kl. 16.30-17.30
“Jeg vælger mig april” (HS 262). Vi synger foråret ind
med Sang under kirketag i Frimenighedskirken, og
Mette Geil står for valg af forårssangene og omtalen
af dem.

GUDSTJENESTE
Søndag den 26. april kl. 10.00

3. foredrag om Genforeningen
Torsdag den 30. april kl. 19.30
Genforeningen og dens helte og skurke
v/ Erik Skafte Overgaard, tidl. forstander på Rødding
Højskole og præst i Morsø Frimenighed.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

MAJ
Befrielsesaften
Mandag den 4. maj kl. 19.00
Befrielsesgudstjeneste i Frimenighedskirken.
v/ Mette Geil
På Rødding Højskole kl. 20.00
Alsang v/ Jørgen Carlsen, tidl. forstander på
Testrup Højskole og formand for det seneste
højskolesangbogsudvalg.
I anledning af 75-året for Befrielsen arrangeres der
”Alsang 2020” som et landsdækkende initiativ. Mens
krigen kastede sine lange skygger ind over landet,
blev alt det usigelige sagt mellem linjerne i sange
og revyviser. Herved fik sangen og musikken en ny
betydning, der gav mod og sammenhold i en uvis tid.
Jørgen Carlsen vil gennem fællessange fortælle om
alsangens opståen, betydning og udbredelse. Aftenen
rundes af med kaffe, kage og sang i højskolens
spisesal. Og som altid på befrielsesaftenen er der
levende lys i vinduerne.

DEN DANSKE SALMEDUO

GUDSTJENESTE

ZENOBIA

Fredag den 8. maj kl. 20.00
Genforeningskoncert med Den Danske Salmeduo i
Frimenighedskirken.

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj kl. 10.00

Lørdag den 6. juni kl. 20.00
Foredragskoncert om sangens betydning for
Genforeningen v/ Zenobia og museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen i Frimenighedskirken.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Torsdag den 21. maj kl. 20.00-21.30
Koncert med Rikke Mølbæk Thomsen i
Frimenighedskirken.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

GUDSTJENESTE
Den Danske Salmeduo

I anledning af 100-året for Genforeningen har Den
Danske Salmeduo udsendt et nyt album: Du skønne
land – Genforening og fællessang i nyt lys, en
kombineret cd- og bogudgivelse. Cd’en indeholder
25 fædrelandssindede sange og salmer i duoens
instrumentale nyfortolkninger. Store dele af den
danske sangskat blev skabt under påvirkning af
opgøret om hertugdømmerne og de efterfølgende
genforeningsbestræbelser – sange der afspejler
udviklingen af Danmark til den nationalstat, vi kender
i dag. Den Danske Salmeduo leverer med Du skønne
land en musikalsk fejring af genforeningsjubilæet.
Fri entré.

GUDSTJENESTE
Jørgen Carlsen

OMVE’N HJEMVE

Søndag den 10. maj kl. 10.00
Med konfirmation og ekstra musikledsagelse, der kan
afleveres telegrammer og hilsner i våbenhuset.

MORgensang

GUDSTJENESTE

Fredag den 8. maj kl. 9.00 i Frimenighedskirken
v/ Mette Geil. Se omtale i SOM ET EVENTYR

Søndag den 17. maj kl. 10.00

MORgensang
Torsdag den 21. maj kl. 9.00 i Frimenighedskirken
v/ Mette Geil. Se omtale i SOM ET EVENTYR

Pinsesøndag den 31. maj kl. 10.00
Pinseunderet er bl.a, at Ordet lod sig høre på
flere sprog, og sådan vil det kunne høres i
Frimenighedskirken pinsedag og med ekstra musik
ved Torben Sminge på trompet.

JUNI
GRUNDLOVSMØDE
Fredag den 5. juni kl. 13.00
Med opvisning, taler, musik, sang og underholdning.
Fyraftensgudstjeneste kl. 17.30 på højskoleengen.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Sønderjysk årsmøde
Weekenden den 6.-7. juni
Der holdes i år, og i anledning af Genforeningen,
årsmøde i Sønderjylland i Foreningen af frie,
grundtvigske menigheder. Årsmøde afholdes i
Rødding om lørdagen og med gudstjeneste i Bovlund
Frimenighedskirke om søndagen kl 10.00.
Udførligt program med tilmelding følger.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

100-året for genforeningen
Lørdag den 6. juni kl. 15.00
Foredrag v/ generalsekretær i Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen i Frimenighedskirken.
Se omtale i SOM ET EVENTYR

Zenobia

FOLKEFEST I SKIBELUND KRAT
Søndag den 14. juni
Vejen Kommunes højdepunkt i markeringen af
Genforeningen. Der indledes med friluftsgudstjeneste
på festpladsen ved Elof Westergaard, biskop
over Ribe Stift. En stort anlagt folkefest!
Se omtale i SOM ET EVENTYR

SOMMERUDFLUGT
Onsdag den 17. juni
Fælles sommerudflugt med Sognekirken,
program følger

FOROMTaLE: Menighedsrejse
Den 10.-13. september
Der planlægges, også i anledning af
Genforeningsjubilæet, og det dansk-tyske venskabsår
menighedsrejse til Vestslesvig.
Se omtale i SOM ET EVENTYR
På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen
gudstjeneste i Frimenighedskirken

Michell Smedegaard Boysen

Ræk mig din hånd, du kære
Fotoudstilling i Konfirmandstuen
Man siger at øjet er sjælens spejl. Men hænderne
kommer i løbet af et liv til at sige mindst ligeså meget
om et menneskes liv og personlighed.
Det første møde starter ofte med et håndtryk.
Et håndtryk som efterlader et indtryk af det andet
menneskes karakter og temperament.
Hvor hårdt klemmer man, og hvor længe? Men i
særdeleshed er det en fysisk kontakt hvor man, hud
mod hud, tydeligt kan mærke om det er en kødfyldt,
ru hånd der er vant til fysisk arbejde, eller om den er
blød og blid at mærke på. Hænderne er den eneste
del af andre menneskers kroppe som det, i vores
del af verden, er socialt acceptabelt at have fysisk
kontakt med, uden forudgående kendskab til det
andet menneske.
Billederne i denne serie er en række portrætter hvor
fokus er meget isoleret omkring netop hænderne,
hvilket giver et tydeligt indtryk af de portrætteredes
personligheder, på trods af at man i nogle tilfælde
slet ikke ser den portrætteredes ansigt.

Alle billederne er taget med analoge filmruller, og
er forstørret på håndlavet fotopapir (til lejligheden),
som er lavet ved at pensle flydende fotoemulsion på
kraftigt kobberstikspapir.
Dette efterlader tydelige penselstrøg, som
understreger at serien om hænder også er lavet af
nogens hænder!
Michell Smedegaard Boysen er højskolelærer på
Rødding Højskole, hvor han underviser i henholdsvis
musik og analog fotografi.
Derudover spiller han i forskellige grupper og
fotograferer, primært portrætter.

Rødding Frimenighed

