Derfor bære
blus vi med
glæde
DDS nr. 733

Evighedssymbolet
Træskulptur af Michael Nielsen,
Ryslinge
En solrig efterårsdag kaster
skulpturen sin skygge på den
hvide kirkemur. Minder os om, at
tiden går, årstider skifter og livet
går videre. Giver os håb om, at vi
snart kan træde ud af skyggen af
Corona og få vores fulde frihed og
handlerum tilbage.
Et evighedssymbol, en omfavnelse.
Michael Nielsen leder med små fine
detaljer i figuren tankerne hen på to
mennesker, der omfavner hinanden,
med forhåbning om, at vi snart igen
kan give hinanden et håndtryk og
et kram.

NOVEMBER
Alle helgens dag søndag den 1. november kl. 14
Alle helgens gudstjeneste med barnedåb.
Vi nævner navnene på de døde i menigheden i årets
løb. Særlig invitation udsendes til de efterladte. Ekstra
musikledsagelse v. Torben Sminge.
Efterfølgende kaffe i konfirmandstuen, gerne med
tilmelding til Søren Tang på mail sts.ribe@gmail.com.
Søndag den 8. november
Søndagstur m. mundbind og munterhed.
Besøg på Gudsageren i Christiansfeld, deltagelse i
gudstjeneste i Brødremenigheden, Mortens and-middag
m. kaffe på Brødremenighedens Hotel og derefter
besøg på Trapholt, der nu har Genforeningsudstillingen
Grænseløse Sting, og i tillæg Arne Jacobsen-udstilling.
Afgang kl. 8.45 fra Kirkebakken, pris 230,- kr., tilmelding
på liste i våbenhuset eller til Mette Geil.
Torsdag den 12. november
Markering af den ny Højskolesangbog.
Kl.16.30-17.30 Sang under kirketag i Frimenighedskirken
– Mads Rykind-Eriksen introducerer den nye
højskolesangbog og Jens Sejer Andersen vælger og
motiverer de sange vi synger sammen fra den nye
højskolesangbog, som vi regner med at kunne sidde med
i hånden ved denne lejlighed. Vi kender bl.a Jens Sejer
Andersen som forfatter til sangen Hvor du sætter din fod
(HS nr. 206), og med melodi af Sigurd Barrett.
Kl. 19.30-ca. 21 Sangaften i konfirmandstuen – igen
med Charlotte Støjberg ved klaveret, og med Jens Sejer
Andersen som sangvært, og med et ord af Mads RykindEriksen om den 19. udgave af Højskolesangbogen.
Glæden over den nye højskolesangbog udløser naturligvis
et glas denne aften. Vi er i konfirmandstuen og derfor
gerne tilmelding på liste i våbenhuset eller på mail til
Mette Geil.
Søndag den 15. november kl. 10
Mandag den 23. november kl. 20
Salmesangsgudstjeneste.
”Derfor bærer blus vi med glæde” (DDS nr. 733).

Onsdag den 25. november kl. 20
”Sangen har lysning” Sangforedrag med Rasmus Skov
Borring i Frimenighedskirken.
Fredag den 27. november kl. 17.15-18
Sang under kirketag. Mette Geil står for sangvalg og
-motivation under overskriften Aftenklange. Charlotte
Støjberg sidder ved klaveret.

CORONA
For indendørs gudstjenester og arrangementer,
gælder de nuværende retningslinjer med overholdelse
af de gældende arealkrav og afstandskrav. For
udendørsarrangementer er der forsamlingsloft på 10, ved
begravelser og urnenedsættelser dog 50.
Tilmeldning til julegudstjenesterne nødvendigt pga
Corona-restriktionerne, mere herom senere.

Søndag den 29. november kl. 10
1. søndag i advent.
Vi indvier med det nye kirkeår nye stemmer i
Frimenighedskirkens orgel. Charlotte Støjberg sidder
ved orglet og orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen
er også til stede og præsenterer orgel og det seneste
orgelarbejde. Det markeres på behørig vis!

Læsekreds
Torsdag 5. november og 3. december kl. 16
– sidste gang rundes af med suppe, om corona tillader!

DECEMBER
Søndag den 6. december kl. 10
2. søndag i advent.
Michael Nielsen, Ryslinge prædiker.
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Søndag den 13. december kl. 14
3. søndag i advent.
De ni læsninger, konfirmander og andre i menigheden
bidrager med læsningerne. I år desværre ikke mulighed
for efterfølgende juletræ i konfirmandstuen eller på
højskolen, i stedet vil der være en julepose til børn og
unge i kirken denne dag.
Søndag den 20. december kl. 10
4. søndag i advent.
Julesalmesangsgudstjeneste.
”Dejlig er jorden” (DDS 121).
Lillejuleaften den 23. december kl. 16.30
Julegudstjeneste med trompetmusik.
Juleaftensdag den 24. december kl. 14 og kl. 15.30
Julegudstjeneste.
Juledag den 25. december kl. 10.30
Julegudstjeneste.

Krea i konfi
Tirsdag 3. og 17. november og onsdag den 1. december
– fra kl. 19.
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