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Anne Margrethe Nissen, Stinne Stenger og Maiken Kirsten Skov

NYE KRÆFTER I
MENIGHEDSUDVALGET
Ved den corona-udsatte generalforsamling,
som kunne holdes i præstegårdshaven
den 21. juni, blev følgende tre nyvalgt til
menighedsudvalget:
Anne Margrethe Nissen
Stinne Stenger
Maiken Kirsten Skov

GRAVER/KIRKETJENER
Linda Grunvalde
2427 8586, rfgraver@bbsyd.dk

Velkommen til arbejde og samarbejde i
Menighedsudvalget!
Menighedsudvalget har konstitueret sig med
genvalg af Lise Klausen som formand, Søren
Tang som næstformand og Lisbeth Wollesen
som sekretær. Arbejdet er organiseret med et
kommunikations-, arrangements-, bygningsog grønt udvalg, foruden et forretningsudvalg.

www.roeddingfrimenighed.dk
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MÅ DIN VEJ
GÅ DIG I MØDE
– Pilgrimssangen, gammel keltisk bortsendelsessalme

Søndag den 23. august kl. 10
Åbning af Camino Frøs Herred m.
pilgrimsgudstjeneste, officiel åbning, fortælling
og invitation til vandring af første etape frem
til Hjerting Kirke, og med forfriskninger ved
Hjerting Forsamlingshus
De første streger til Camino Frøs Herredsruten blev slået i 2018, hvor en gruppe
lokale ildsjæle, menighedsråd og præster
gik i gang med at definere ruten. Nu er
tiden inde til indvielse af den nordlige del
af Camino Frøs Herred. Dagen indledes
med en pilgrimsgudstjeneste i Rødding
Frimenighedskirke ved Mette Geil. Herefter
åbner formand for Camino Frøs Herred,
Ann Alonso, ruten fra grænsebommen. Vi
vandrer derefter de 4,7 km til Hjerting Kirke,
hvor Carl Holst undervejs vil fortælle om
genforeningsminderne. I Hjerting er der
fortælling og kaffebord. Alle er velkomne.
Mere om Camino Frøs Herred på
www.visitvejen.dk
På næste side kan du læse hvordan
Frimenighedskirken præsenteres for vandrere.
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Velkommen på Kirkebakken i Rødding
Rødding Frimenighed er en fri menighed, og bygger
som Folkekirken på det evangelisk-lutherske
trosgrundlag. Frimenigheden er fri og selvstændig i
sit virke, sin organisation og sin økonomi. Omkring
1000 mennesker er knyttet til Rødding Frimenighed,
der samler sig om Frimenighedskirken her på
Kirkebakken, og som også driver kirkegården og ejer
præstegården, hvor der tillige er konfirmandstue.
Frimenigheden er en grundtvigsk menighed.
Kristendom vi for intet få.., siger Grundtvig i det digt,
hvor han også bruger udtrykket Menneske først,
Kristen så..
Vi skal intet gøre ud over at tage mod en gave, Dåben.
Og sige tak. Det grundtvigske peger på et liv før
døden, så derfor stræber vi i Rødding Frimenighed
mod at oplive og oplyse hinanden, og yde hinanden
gensidig hjælp til forståelse af og fordybelse i
samtiden og tilværelsen i det hele taget.
Frimenigheden historisk set
Rødding Frimenighed blev oprettet i 1874 efter det
danske nederlag på Dybbøl i 1864; der betød at SlesvigHolsten blev en del af det tyske rige. Præsten i Rødding
ville ikke aflægge hyldningsed til den preussiske konge
og blev derfor fjernet fra sit embede. Det blev, sammen
med andre bevæggrunde, begyndelsen til etableringen
af Rødding Frimenighed.
I de første år samledes menigheden på Rødding
Højskole, og i storstuer på egnens gårde. Livet i
menigheden blev de første mange år besværliggjort

af de preussiske myndigheder, der lagde hindringer i
vejen for den danske menighed. Klokkeringning ved
dødsfald blev f,eks forbudt, og gudstjenestelivet blev
overværet af en gendarm.
Men de preussiske myndigheders forsøg på at
nedbryde den frie menighed i Rødding fik den
modsatte virkning. Ikke alene voksede medlemstallet
støt; der blev også oprettet syv andre frimenigheder
i Sønderjylland. I dag er der i Sønderjylland frie
menigheder i Rødding og Bovlund. I det grundtvigske
kirkefællesskab findes også 28 valgmenigheder
i Danmark. En valgmenighed er organiseret på
samme måde som en frimenighed, men er en del af
Folkekirken og underlagt biskoppeligt tilsyn.
Frimenighedskirken i Rødding
I begyndelsen af 1900-tallet var Rødding
Frimenighed blevet så stor, at den gamle kirkesal
på højskolen var for lille og desuden slidt. Derfor
blev det under stor betænkelighed vedtaget at
bygge en kirke med 400 siddepladser ved siden af
højskolen. Kirkebygningen kom under tag i 1908
og kunne endeligt indvies første søndag i advent
1909. Arkitekten var Magdahl Nielsen og kirken fik
navnet Sankt Povls Kirke. Frimenighedskirken blev
restaureret i sit 100 år i 2009.
Her fra Frimenighedskirken går første etape af
Camino Frøs Herred til Hjerting Kirke.
Gå da frit enhver til sit, og stole på Guds nåde..
(DDS 752)
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GRØN ARBEJDSDAG PÅ
KIRKEBAKKEN
Fredag den 28. august fra kl. 12.30
Grøn arbejdsdag på Kirkebakken, m.
opgaver ude og inde, bl.a m. klargøring
af Frimenighedskirken til konfirmationen
den 6. september. Dagen rundes af med
fællesspisning.
Gerne tilmelding til Helge Elbæk på
2143 4894, eller på liste i våbenhuset

3 X SOLOKONCERT

Lørdagsdåb
Lørdag den 29. august kl. 11
(bemærk tidspunkt)

Torsdag den 27. august kl. 19.30
Tre af dansk folkemusiks vigtige kvinder har slået sig sammen om en koncert, hvor de hver især
vil spille og fortælle solo, så man får indblik i den danske musiks traditioner og fornyelser!
Kristine Heebøll, violin (rigsspillemand)
Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika (rigsspillemand)
Mia Guldhammer, sang
Koncerten er arrangeret under corona-hjælpepakke. Musikerne trænger på alle måder til at
møde publikum, og vi trænger til at kunsten og kulturen kommer til os.

Lørdagsdåb – en enkel gudstjeneste med
dåben i centrum, også en anledning til, at
småbørnsfamilier, konfirmander og enhver
anden kan komme og synge
og være med.
En anledning for de små, der er blevet døbt
over de seneste år, at vende tilbage til
døbefonden og synge noget af det enkle og
kendte, som hører dåb, barneog menneskeliv til. Alle er velkomne!

Hvornår har du senest hørt levende musik? Der er fri entre!
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KONFIRMATION
Søndag den 6. september kl. 10

Tak for det forlængede forberedelsesforløb!

(udsat fra Skærtorsdag)
Følgende konfirmander konfirmeres på
konfirmationsdagen den 6. september i
Frimenighedskirken:

Der kan afleveres hilsner og telegrammer
til konfirmanderne i konfirmandstuen på
konfirmationsdagen.

Gustav Kloppenborg Skau Toftgaard, Kolding,
blev konfirmaret den 28. juni. Gustav læste
ind- og udgangsbøn ved gudstjenesten og han
havde valgt sit eget konfirmationsord:

Jeg har jo indsat dig; vær modig og
stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig
ikke skræmme, for Herren din Gud er
med dig overalt, hvor du går
(Josvabogen 1:9)
Guds velsignelse, og stort tillykke til Gustav!

Abeline Wind Ockens, Brændstrup
Annika Dall-Hansen, Rødding
Cecilie Vium Strandridder, Københoved
Emilie Slothuus Eriksen, Rødding
Frida Christine Thomsen, Rødding
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
Marie Aagaard Larsen, Gram
Der har været indskrivning til 2021-holdet, og
eftertilmeldinger er også velkomne.
Konfirmationen i 2021:
Skærtorsdag den 1. april kl. 10 i
Frimenighedskirken, som vi har tradition for!

8

9

Lørdag den 19. september kl. 13
Mindehøjtidelighed over Esther
Havgaard Rasmussen m. musik og Ord
i Frimenighedskirken, og efterfølgende
urnenedsættelse på familiegravstedet.
Familien er derefter vært ved et
mindesamvær m. kaffebord,
sang og tak.

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 10
Høstgudstjeneste med høstpyntet kirke,
kormedvirken og høstindsamling til Bennetgaard og Folkekirkens Nødhjælp.

Alle er velkomne!
Aller-Fjelstrup Sognekor ledes af Mette
Maagaard, Århus. Det er et kirkesognekor
på 20-25 personer i alderen 24-90 år, de
holder korweekend i Rødding og kontakten
er skabt via sognepræst Susanne Madsen,
Christiansfeld. Koret har et både folkeligt og
historisk repertoire. Koret markerer sit 15 års
jubilæum og arbejder i den anledning med et
nyskrevet sangværk om Genforeningen.
Uddrag af Mette Geils tale ved bisættelsen af Esther
Havgaard Rasmussen fra Frimenighedskirken, den 19.
marts, hvor kun få fra den nærmeste familie kunne være
med, grundet de da netop indførte corona-restriktioner:

Klaus Møbjerg Hansen, Okslund i Harreby,
giver ved høstgudstjenesten et ord med fra
årets høst – om arbejdet, taknemmeligheden,
glæden og evt. bekymringer – om alt det, der
nu ligger øverst på høstlæsset. Det ser vi frem
til at høre om. Tak Klaus!
Klaus Møbjerg Hansen

Aller, som koret kommer fra, ligger lige syd for
Kongeåren, og Hejlsmindedæmningen skilte
befolkningen til det gamle land.

Esthers sidste hjem blev på Møgelmosevej med kik
til Frimenighedskirken, hvor hun fra orgelbænken
har bidraget med musik og fællesskab – og ikke
overraskende kastede karameller ned til kirketjeneren
søndag morgen, når de gjorde hver deres forberedelser.
Esther havde også opgaver og arbejde på både
højskolen og friskolen, og børn og arbejde har nok
været den bedste lindring for hende i det nærende
livs- og åndsfælleskab som hun efter Svend Eriks død
var ene om at bære. Lindring, liv og livsgnist har også
tydeligt vist sig i møde, udveksling og samtale med I
hendes nærmeste, og andre der som til en varmestue
har lukket sig ind i Esthers stuer, husrum og hjerterum.
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Babettes Gæstebud
– en musikalsk fortælling i Frimenighedskirken v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen

EN FRIMENIGHED, HVAD ER DET
– OG HVORFOR?

Mandag den 28. september kl. 20
Mandag den 5. oktober kl. 20

I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til
to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad
søstrene ikke ved er, at Babette har været
køkkenchef på den fineste restaurant i Paris.
En dag vinder hun hovedgevinsten i det
franske lotteri, og hun bruger alle pengene
på at tilberede et guddommeligt måltid til
søstrene og deres lille menighed i Berlevåg.
Et måltid, der får englene til at synge, og
hvor kærligheden og lykken vokser frem,
efterhånden som retterne glider ned. Karen
Blixen skrev Babettes gæstebud for over 60
år siden. Selve fortællingen foregår for 140 år
siden, men de temaer, som Karen Blixen har
skrevet ind i fortællingen, er evigt gyldige og
kan stadig berige os. Fri entré!

Foredrags- og fortælleaften i
Frimenighedskirken, om Frimenigheden.
Rødding Frimenighed er en grundtvigsk
frimenighed, grundlagt som den første
sønderjyske frimenighed som reaktion på
de begrænsninger, danske menigheder og
præster i Sønderjylland blev pålagt i årene
efter 1864.

Karen Blixen

Onsdag den 30. september kl. 20
Kirkekoncert med det grønlandske kor Ulo

Cornelius Appel

Den 30. juni 1874 blev Cornelius Appel
ordineret som frimenighedens første præst.
Som kirkerum brugtes i mange år den tidligere
gymnastik- og mødesal på Rødding Højskole,
foruden storstuer på egnens gårde, indtil
menigheden første søndag i advent 1909
kunne indvie sin egen kirkebygning med
Johannes Magdahl Nielsen som arkitekt.
Frimenighedens præst, Mette Geil, fortæller og
kursister fra nabolaget, på Rødding Højskole,
deltager også denne aften. Vi hører historien
om kirken og dens rolle. Men også om hvorfor
vi har fri- og valgmenigheder i Danmark,
og om hvad forskellen er på sognekirker,
frimenigheder og valgmenigheder.

Johannes Magdahl Nielsen

Ulo er navnet på den kniv, som grønlandske
kvinder bruger, når de skal forarbejde skind.
Koret har til lejligheden sammensat et
program med en række grønlandske sange.
Ulo
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Fri entré!

Mette Geil
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100 –
IGEN & IGEN
Ingrid skriver om sin udstilling og 100 stykker keramik:

Søndag den 4. oktober kl. 10
Denne søndag følges gudstjenesten op af
kirkekaffe og fernisering i konfirmandstuen.
Det er Ingrid Nicolajsen Geil, der udstiller
100 stykker keramik.

Min Eriksmindeopgave tager udgangspunkt i gentagelsen, i at fokusere på den lille
del i det store hele. Den handler om at lære, at lære af gentagelsen. At gentagelsen
skaber resultater. Min Eriksmindeopgave tog udgangspunkt i, at “øvelse gør
mester”, men jeg er ikke blevet mester; jeg er blevet bedre.
Min Eriksmindeopgave er 100 forskellige skåle, kopper, vaser, mælkekander og
andre genstande, alle drejet i 500 gram ler. Jeg har drejet hver dag, jeg har haft tid,
indtil jeg havde 100. Hele min Eriksmindeopgave tager udgangspunkt i de 100. Jeg
sagde fra start, at jeg først er færdig, når jeg har 100.
Det er der nu; du kigger på de 100, jeg har lavet 100, 100!
Da jeg valgte tallet 100, havde jeg ikke nogen begrundelse. Jeg valgte det bare, da
det var et stort og flot tal. Men i foråret fik det tal en betydning, da det i år er 100året for Genforeningen af Sønderjylland. Jeg er selv sønderjyde, og jeg udstiller nu i
konfirmandstuen på Kirkebakken i Rødding, i forbindelse med fejringen af 100-året.
Så lige pludselig var det ikke bare et tal, men det var et tal med en betydning.
Se også: instagram: @igen.og.igen
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Tirsdag den 6. oktober kl. 20
Salmer fra Grundtvig til Kim Larsen i Rødding
Frimenighedskirke v/ Erik Lindsø og Pia Dahl.
Vi dykker ned i Højskolesangbogens
nye og gamle salmer, og præsenterer
nogle, som måske kommer med i den nye
Højskolesangbog. Hvad er forskellen på en
sang og en salme? Johannes Møllehave
har engang svaret, at “en salme i høj grad
tager hensyn til ur, religion og almanak
… og det danske landskab blander sig i
synerne”. Salmer rammer dagen ind, lovpriser
skaberværket og guddommeliggør livet.

Onsdag den 21. oktober kl. 20
Kirkekoncert m. Perry Stenbäck og Bjørn
Elkjer: Livligt og virtuost

Erik Lindsø

Sang og musik
Onsdag den 7. oktober kl. 20
Kirkekoncert med Den Nye Salmetrio: Tonen
fra himlen

Den Nye Salmeduo
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Den Nye Salmetrio præsenterer en række
nye salmer i spændende arrangementer
med undertoner af både jazz og pop og
med masser af solistiske indslag. Anette
Buonaventzen har sunget professionelt
i 20 år i både danske og internationale
sammenhænge, med bigbands og symfoniorkestre. Ulrik Bust har primært beskæftiget
sig med rock, pop, blues, soul og rock,
Pojken Flensborg har spillet i en lang række
jazzsammenhænge; han er også uddannet
som organist og ansat ved Uldum Kirke.

Vi skal høre den svenske multiinstrumentalist
Perry Stenbäck spille nyckelharpa (nøgleharpe)
og guitar i et sprudlende samspil med
organisten Bjørn Elkjer. Koncertens repertoire
vil bestå af gamle svenske og danske
folkemelodier og salmer, som fremføres på
nye, spændende måder. Perry Stenbäck binder
på underholdende og interessant vis det

foto: Sanne Kutcher

hele sammen med historier om musikkens
oprindelse. Mange af folkemelodierne er
hundrede år gamle og er ofte blevet til med
inspiration fra datidens store komponister
som Vivaldi og Bach – altså livligt og virtuost.

I FRIMENIGHEDEN
Onsdag den 28. oktober kl. 20
Foredrags-kirkekoncert om sang og
genforening – sangens betydning for
Genforeningen

Genforeningen i 1920, og der trækkes tråde
frem til i dag. Hele fortællingen understøttes af
musik og sange undervejs – nogle fremført af
Zenobia og andre som fællessange.

v /Zenobia og Elsemarie Dam-Jensen
Vi oplever en fortælling om sangens historie
og rolle i Sønderjylland fra 1848 og frem.
Hvordan sangen i slutningen af 1800-tallet
udviklede sig i foreninger, forsamlingshuse
og private hjem. Og hvordan de tyske
myndigheder på alle måder prøvede at
chikanere fællessangen i den danske del
af befolkningen, fordi man forstod sangens
betydning og evne til at skabe fællesskab.
Fortællingerne føres frem til sangens
rolle i forbindelse med afstemningen og

Zenobia
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Læsekreds
Som optakt til sæsonens læsekreds skriver Georg Bendix følgende:
Kære litteraturlæsere.
Til indvielse af biblioteket i Holstebro skrev Thøger Larsen i 1924 en sang til bogens pris.
Denne slutter således: Lad os da vogte skatte vi har arvet, vogte på andre, af vor samtid farvet,
åndslivets høst på bøgers fulde blade sanke i lade. Den kan gå på Kongernes konge.. Vi synger
den, når vi glade kan mødes igen.
Den 17.9. mødes vi til samtale om Chr. Skovs Høstnætter. Frem til den 5.11. læser vi en ny roman
af Rachel Haslund Gjerrild Alle himlens fugle. Vi slutter den 3.12. med at læse Eva Menasse Dyr
for viderekomne.
Skov var sønderjyde, ikke medlem af det kiøbenhavnske parnas, derfor ret ukendt, og sjældent
interviewet af kæle-katstemmerne med honningsødt spin. Han tør trænge ind og give ord til
ukendte mennesker.
Haslund Gjerrild fortæller i sin bog om en kvinde, der er alene, som Palle i verden og kun har
fuglene tilbage at tale med. Alt i hendes verden flyder og roder, og hun skal kæmpe for at
overleve, hvad der vanskeliggøres af, at sproget hos hende forfalder fordi hun ikke kan dele det
med nogen.
Menasse er wienerinde, født i 1970. Kendt blandt tysktalende som en “anderledes” forfatter.
Vores bog er otte noveller fra forskellige miljøer, velfortalte, med genkendelige mennesker i en
raffineret fortællestil, fyldt af hemmeligheder og fortrængte sager.

Finn Tarpgaard

Fredag den 30. oktober kl. 15
En eftermiddag om Kaj Munk – i 75-året
for Danmarks befrielse v/ Finn Tarpgaard i
Frimenighedskirken
Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele
Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde
samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske
artikler – også når det gjaldt det danske
samfund. Specielt var han en åbenlys kritiker
af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev
myrdet af den tyske besættelsesmagt den 4.
januar 1944. Andre personer i samtiden, f.eks.

Kaj Munk

fra modstandsbevægelsen, bliver inddraget i
foredraget for at sætte Kaj Munks betydning i
perspektiv. Især modstandsmanden Chr. Ulrik
Hansen og hans forbindelse til Kaj Munk bliver
berørt.
Finn Tarpgaard er født og opvokset i Vedersø
og har gennem 23 år været forstander for
Vedersø Idrætsefterskole.

I sæsonens repertoire er der både gammelt og nyt i overensstemmelse med, hvad Thøger
ønskede, at læseren skulle påtage sig.

KREA I KONFI

Også i denne sæson vil der være kreative aftener i
konfirmandstuen, hvor hver enkelt medbringer, hvad man nu er
i gang med. Vi lytter til musik, mens der hækles, strikkes, syes,
og efter ønske vil der også være bidrag med oplæsning – digte
eller andet til samtale, eller blot eftertanke. Når aftenen er
omme har vi også fået kaffe. Vi mødes fra kl. 19.
Alle er velkomne – en enkelt eller alle aftener, følgende tirsdage:
15. og 29. september, 3. og 17. november og 1. december.
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MENNESKER
OG MENIGHED

DØDE

- kirkespejl

Laura Jensen, Rødding, bisat den 25. oktober 2019
Inge Jefsine Caspersen, Rødding,
bisat 13. december 2019

DØBTE
Pelle Holst Kirkegaard, Århus, den 17. november
2019, søn af Camilla Holst Thygesen og Kasper
Kirkegaard

Niels Bork Holm, Langetved,
begravet 14. december 2019
Helene Margrethe Sørensen, Fredericia,
begravet 3. januar 2020
Svend Aage Ipsen, Rødding, bisat 3. januar 2020

Anna Nissen Gram, Rødding, den 1. december 2019,
datter af Anne Margrethe Nissen og Peter Gram
Emil Nederby, Rødding, den 26. januar 2020, søn af
Karina Nielsen og Henrik Nederby

Eskild Wind, Fredericia, bisat 7. januar 2020
Mogens Fokdal, Ribe, bisat 7. januar 2020
Nis Ravn, Sdr. Hygum, bisat 28. februar 2020

Ingrid Elise Mauritsen, Føvling, den 2. februar 2020,
datter af Susanne Pia Mauritsen og Hans Herman
Nielsen
Ingrid Marie Hein, København, den 1. marts 2020,
datter af Henriette Beck Andersen og Andreas Hein

Ole Hesselberg Nielsen, Sdr. Hygum,
bisat 11. marts 2020
Esther Rasmussen, Rødding, bisat 19. marts 2020
Aage Bull Sørensen, Sdr. Hygum,
begravet 22. april 2020

NYE MEDLEMMER
Aage Poulsen, Harreby, bisat 18. maj 2020
Hans Christian og Grethe Lauritzen, Rødding
Margit Schlosser og Oluf Mauritsen, Sønderborg
Henriette Wind Jensen, Rødding med børnene
Alexander (16), Freja (13) og Lærke (11)
Katrine Lundqvist Olesen, Lintrup
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Steen Vestergaard Jensen, Ringkøbing,
bisat den 20. maj 2020
Sven Anker Sørensen, Århus, begravet 21. juli 2020
Karen Margrethe Jeppesen, Rødding,
bisat 31. juli 2020
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Sensommer

I RØDDING FRIMENIGHED
AUGUST
Søndag den 23. august kl. 10
Åbning af Camino Frøs Herred m.
pilgrimsgudstjeneste, officiel åbning, fortælling
og invitation til vandring af første etape frem til
Hjerting Kirke, og med forfriskninger ved Hjerting
Forsamlingshus, se omtale
Torsdag den 27. august kl. 19.30
3 x solokoncert, se omtale
Fredag den 28. august fra kl. 12.30
Grøn arbejdsdag på Kirkebakken, se omtale
Lørdag den 29. august kl. 11 (bemærk tidspunkt)
Lørdagsdåb – en enkel gudstjeneste med dåben i
centrum, også en anledning til, at småbørnsfamilier,
konfirmander og enhver anden kan komme og synge
og være med
SEPTEMBER
Søndag den 6. september kl. 10
Konfirmation, udsat fra Skærtorsdag, se omtale
Søndag den 13. september kl. 10
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker
Tirsdag den 15. september kl. 14.30
Høstgudstjeneste på Enghaven
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Søndag den 20. september kl. 10
Høstgudstjeneste med høstpyntet kirke,
høstindsamling og kormedvirken, se omtale
Søndag den 27. september kl. 10
Gudstjeneste m. besøg fra Odense Højskoleforening
Mandag den 28. september kl. 20
Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling i
Frimenighedskirken, se omtale
Onsdag den 30. september kl. 9.30-10
Morgensamling m. sang og fortælling i
Frimenighedskirken
Onsdag den 30. september kl. 20
Kirkekoncert med det grønlandske kor Ulo, se omtale
OKTOBER
Fredag den 2. oktober kl. 17.15-18
Sang under kirketag, hvor Aage Augustinus vælger
sangene og skaber fortællingen
Søndag 4. oktober kl. 10
Efterfølgende fernisering af Ingrid Nicolajsen Geils
keramikudstilling ’100’ i konfirmandstuen, se omtale

Mandag den 5. oktober kl. 20
Foredrags- og fortælleaften i Frimenighedskirken,
om Frimenigheden: En frimenighed, hvad er det – og
hvorfor?, se omtale
Onsdag den 7. oktober kl. 20
Kirkekoncert med Den Nye Salmetrio: Tonen fra
himlen, se omtale
Fredag den 9. oktober kl. 17.15-18
Sang under kirketag – Mads Rykind-Eriksen står for
sangvalget og fortæller under overskriften: Nu falmer
skoven trindt om land.. (DDS 729)
Søndag den 11. oktober kl. 10
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker
Onsdag den 21. oktober kl. 9.30-10
Den signede dag.. (DDS 402): Morgensang i
Frimenighedskirken, hvor vi hører den gribende
historie om præsteparret, der mistede to sønner
under Første Verdenskrig
Onsdag den 21. oktober kl. 20
Kirkekoncert m. Perry Stenbäck og Bjørn Elkjer: Livligt
og virtuost, se omtale

Fredag den 23. oktober kl. 17.15-18
Sang under kirketag, hvor vi synger nogle af de sange
i Højskolesangbogen, som vi ved ikke kommer med i
den nye udgave af Højskolesangbogen, altså sange vi
skal takke af med!
Mette Geil står for sangvalg og præsentation
Fredag den 23. oktober kl. 20.30
Omve’n hjemve – koncert i Frimenighedskirken med
Rikke Mølbæk Thomsen, se omtale
Søndag den 25. oktober kl. 20
De dybeste rødder – i ord, sang og musik.
Aftengudstjeneste i Frimenighedskirken
Tirsdag den 27. oktober kl. 9.30
Se, nu stiger solen.. (DDS 754) – morgensang i
Frimenighedskirken, hvor vi hører om Jakob Knudsen,
der er født på Rødding Højskole
Onsdag den 28. oktober kl. 20
Foredrags-kirkekoncert om sang og genforening –
sangens betydning for Genforeningen v /Zenobia og
Elsemarie Dam-Jensen, se omtale
Fredag den 30. oktober kl. 15 i Frimenighedskirken
En eftermiddag om Kaj Munk – i 75-året for
Danmarks befrielse v/ Finn Tarpgaard, se omtale
På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen
gudstjeneste i Frimenighedskirken
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

OMVE’N HJEMVE
– koncert i Frimenighedskirken med Rikke Mølbæk Thomsen

Fredag den 23. oktober kl. 20.30
28-årige Rikke Mølbæk Thomsen er et nyt talent på den danske
musikscene. I 2019 fik den sønderjyske sanger og sangskriver
Modersmål-Prisen for sin indsats for den sønderjyske
dialekt. Rikke Mølbæk Thomsen er opvokset i Blans ved
Sønderborg og siger: Før i tiden var dialekt og det at komme
fra Udkantsdanmark ikke noget, man viftede med. Omvendt så
tror jeg nu, at det giver mig en særegenhed, og at det er blevet
lidt cool at komme fra et helt specielt sted, at have en dialekt
og være meget bevidst om, hvad man er rundet af.
Denne aften entré: 100,- kr. som betales i våbenhuset, kontant
eller MobilePay

