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Rødding Frimenighed
FORMAND
Lise Vestergaard Klausen
Tågerupvej 18
6070 Christiansfeld
6168 7180
lisevk@live.dk

NÆSTFORMAND
Søren Tang Sørensen
Jasminparken 19
6760 Ribe
6161 6799
sts.ribe@gmail.com

SEKRETÆR
Lisbeth Wollesen
Hovgårdsvej 3b, Øster Lindet
6630 Rødding
7484 6163/2043 4082
hoesthaab@hotmail.com

Maiken Kirsten Skov
Skovvej 4
6630 Rødding
2234 8599
skovmusen@mail.dk

Jørgen Skovmand
Hjerting Skovvej 1
6630 Rødding
2067 2460
skovly@bbsyd.dk

Aage G. Gram
Ålykke 2
6630 Rødding
4084 1315
aageggram@gmail.com

Helge Elbæk
Bakkegårdsparken 72
6630 Rødding
2143 4894
helge-elbaek@hotmail.com

Stinne Stenger
Havmarkvej 2a
6630 Rødding
2365 4751
lauststinne@hotmail.com

Anne Margrethe Nissen
Højskolelunden 4
6630 Rødding
6178 2886
annenissen2@gmail.com

PRÆST
Mette Geil
Kirkebakken 2, 6630 Rødding
7484 1117/2684 7361, mail@mettegeil.dk
Jeg holder ferie fra 8.-18. januar, og deltager i efteruddannelse i Løgumkloster i perioden 31. januar-12.
februar – vi skal læse Bibelen 2020, kurset hedder fra
Alfa til Omega. Der henvises til nabo-præster i begge
perioder.
FORRETNINGSFØRER
Pia Strandridder
2675 0427, roeddingfrimenighed@gmail.com
ORGANIST
Charlotte Støjberg – p.t. sygemeldt, i hendes sted
vikarierer Annemarie Holm
annemarie.holm@bbsyd.dk / 4060 6831

TILMELDING
TIL ÅRETS
JULEGUDSTJENESTER

Tilmelding til julens gudstjenester sker til
Maiken Skov på mail skovmusen@mail.dk.
Skriv hvilken/hvilke gudstjenester I ønsker at deltage
i og hvor mange I deltager:
Lille juleaften, den 23. december kl. 16.30
Juleaftensdag, den 24. december kl. 14 og 15.30
Juledag, den 25. december kl. 10.30

GRAVER/KIRKETJENER
Linda Grunvalde
2427 8586, rfgraver@bbsyd.dk
KIRKEBIL
Til alle gudstjenester kan der frit bestilles kirkebil ved
henvendelse til Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne
dagen før inden kl. 12.

NYTÅRSKONCERT
Fredag den 26. februar 2021 kl. 19.30 med Martin Schack og orkestret Jazz på Dansk

KOLOFON
Redaktion: Mette Geil og Anne Margrethe Nissen
Forside: Maria med barnet – hér konﬁrmand-Sigrid
der blev døbt i Frimenighedskirken i efteråret.
Foto: Anne Margrethe Nissen
Layout: Laura Beate Konrad
Tryk: Rødding Bogtrykkeri
Redaktion afsluttet december 2020
Næste kirkeblad udsendes medio april 2021

Vores fælles arv – de danske sange, salmer
og viser – er en regulær guldgrube og en evig
kilde til inspiration for danske jazzmusikere.
Således også for pianisten og arrangøren
Martin Schack, der sammen med sin kvartet
Jazz på Dansk har markeret sig som tidens
mest succesfulde og sammenspillede bud på
en genre, man med dem med rette kan kalde
jazz på dansk.

De er et af landets oftest turnerende
jazzensembler og har i dag flere anmelderroste
udgivelser i bagagen. Gruppens kapelmester,
arrangør og pianist er Martin Schack, der
selv er ophavsmand til Ribe Jazzfestival og
indehaver af spillestedet Termansens.
Fri entré til en ’glant avten’!

www.roeddingfrimenighed.dk
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Det begynder at blive koldt om fødderne
Søndag den 28. februar kl. 20
Teateraften i Frimenighedskirken v. Hans Rønne
En hjertevarm monolog, med kant a la Niels Hausgaard, om livets sidste epoke.
”Pas på, du dør!” er næppe noget, vi råber ud i det daglige. Døden er ikke noget, vi
snubler over. Den er ikke en begivenhed i livet, men en uomgængelig del af det. Der er
ingen chance for, at døden springer nogen over, og derfor var det måske på tide, at vi
for en stund ændrer perspektiv på det uafvendelige. Stopper med at tælle de grå hår
og slutter fred med den omstændighed, at livet slutter inden så længe. Prøver at sætte
fokus på sidste akt i det liv, som vi skal udleve, helt til døden indtræffer. Denne aften
giver vi os i kast med emnet – med plads til humor – velvidende at det for de fleste er
forbundet med både smerte, sorg og savn.
Se også www.teatret.dk
Fri entré!

Forårstema “AT GÅ”
Vi går foråret i møde
Forårstema i Frimenigheden om at gå
Med sang- og og fordybelsesaften
i Frimenighedskirken, filmaften
i konfirmandstuen, og foredrag
om Grænsestien, udsat fra den
C-nedlukkede Genforeningsfejring i
2020!
Tirsdag den 2. marts kl. 20
Gå i mørket med lyset
– gå-meditation i Frimenighedskirken
“Gå i mørket med lyset”
v/ Mette Geil og Charlotte Støjberg
Aftensang og refleksion i
Frimenighedskirken over de syv
pilgrimsord: Langsomhed, frihed,
enkelhed, bekymringsløshed, stilhed,
fællesskab, åndelighed. Ord og toner,
der inviterer til ro og fred, som et lille lys
i den mørke aften.
Der er tændt levende lys i kirken, og
inden vi igen går ud i mørket, synger vi
Sten Kaaløs salme fra 2010:
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
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Grænsestien
Torsdagsmøde i Konfirmandstuen
den 25. marts kl. 16.30

WILD
Torsdag den 11. marts kl. 19
Filmaften i konfirmandstuen
Rejseskildring og selvbiografi smelter
sammen i en smuk beretning om
at miste og rejse sig igen: En ung
kvindes kraftpræstation i en overmodig
solovandring ud i vildmarken i 94 dage.
Cheryl Strayed er 22 år, da hun mister
sin mor til kræften og efter lang tids
rodløshed med utroskab og stofmisbrug,
kaster sig ud i det ukendte og uprøvede
vandreliv på Stillehavsruten Pacific Crest
Trail.
1800 km. lang vandring alene fra det
sydlige Californien over Oregon for at
ende på broen Bridge of the Gods ved
grænsen til staten Washington.
En film der rummer mange følelser og
morsomheder på trods af alvoren i at
rejse alene i vildnisset uden erfaring.
Reese Witherspoon spiller Cheryl Strayed
i filmen Wild fra 2014.
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Grænsestien
v/ Ove Øllegaard, Ribe
Som en af initiativtagerne fortæller Ove
Øllegaard om arbejdet med etableringen
af Grænsestien – den 33 km. lange nye
vandresti langs den tidligere 1864-1920
grænse syd for Ribe. Fra grænsesten
nr. 1 ved Kong Chr. X’s Dige ved Vester
Vedsted til Gelsbro i øst og mod nord til
Kalvslund og til Kongeåen. Grænsestien
åbnede som led i den planlagte
Genforeningsfejring i 2020.
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Det er blevet en tradition i Rødding, at folk
mødes og runder dagen eller ugen af med en
sangtime i den grundtvigske sangtradition.
Trop op, syng med og gå glad hjem!

Tirsdag den 16. marts kl. 20
Så syng da, Danmark – og så syng dig glad
v. Lillian Hjorth-Westh, Mads Rykind-Eriksen
og Birthe Bjørn Braunstein.

Torsdag den 4. marts kl. 17.30
Sang under kirketag
v. Jesper Moesbøl, redaktør af
Sanghåndbogen, www.hojskolesangbogen.dk

Danmark har fået en ny højskolesangbog, som
bliver præsenteret. De tre sangværter har alle
livet igennem levet med sangen og af sangen
– og kan ikke forestille sig et liv uden sang.
Den glæde deles der us af med historier og
sange – som optakt til at du selv kan byde ind
med en historie og en sang.

Den 12. november 2020 kom den nye og 19.
udgave af Højskolesangbogen på gaden.
Antallet af sange er udvidet fra 572 til 601,
og der er 151 nye sange i bogen. Samme dag
udsendte Forlaget Højskolerne Sanghåndbogen, som på over 600 sider præsenterer alle
sangene i Højskolesangbogen. Som redaktør
af Sanghåndbogen har Jesper Moesbøl gennem de sidste tre år arbejdet tæt sammen med
det sangudvalg, der har sammensat indholdet
af den nye Højskolesangbog. Jesper Moesbøl kender til udvalgets overvejelser, og han
kender historierne om alle sangene i den 19.
udgave. Han sætter sig ved klaveret og fortæller om sangene, vi synger – nye som gamle.

Torsdag den 18. marts kl. 17.30-18.30
Sang under kirketag – Aftenklange i
Frimenighedskirken v/ Mette Geil

FERNISERING
Efter gudstjenesten
Søndag den 14. marts kl. 10
Jørn Larsen
Tableau-udstilling i konfirmandstuen
Hos Emil fra Lønneberg hed det: Snickerboa
Jørn Larsen skriver om sin udstilling, og som
optakt til ferniseringen:
De fleste har nok snittet i en pind på et eller
andet tidspunkt i deres tilværelse. Jeg har i
hvert fald gjort det i flere perioder i barndommen. Noget blev blot til spåner, noget til en ske
og andet, med lidt god vilje, til en dolk eller en
pistol. En enkelt gang, på en god dag, lykkedes
det at frembringe et lille hoved med et ansigt
for enden af pinden.

Vi synger om lyset og foråret, som vi venter på:
“Men midt i al mørket der brænder et lys”.

Nu tres år senere har snitteriet igen fået tag i
mig, og jeg i snitteriet. Efter - ved et besøg på
Moesgård Museum for et år siden - at have erhvervet ”Den store snittebog” af Frank Egholm
gik det helt galt. Snart begyndte snitterierne
næsten hver gang at ligne noget, dér for enden

af pinden, hvor kniven gjorde sit arbejde.
Under Corona-nedlukningen accelererede
snitteriet. Jeg så mønstre og sammenhænge
og anede muligheder i mine fingerstore figurer
i hasseltræ. Det blev til tableauer. Et af dem er
tidlige omtalt og afbilledet i Frimenighedens
julehilsen: ”Krybbespillet”.
I midten af marts næste år, er jeg blevet
beæret med en invitation til at udstille de fem
tableauer, jeg har snittet i 2020, i frimenighedens lokaler. Jeg glæder mig.
Mange hilsner og glædelig jul
Jørn Larsen, Øster Lindet

Jesper Moesbøl
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KONFIRMANDER I FRIMENIGHEDSKIRKEN DEN 6. SEPTEMBER 2020
Abeline Wind Ockens, Brændstrup

Lærke Kristensen Levandowski, Hjerting

Annika Dall-Hansen, Rødding

Marie Aagaard Larsen, Gram

Cecilie Vium Strandridder, Københoved

Mathilde Mittag Bonde, Rødding

Emilie Slothuus Eriksen, Rødding

Noah Gram, Rødding

Frida Christine Thomsen, Rødding

Signe Nordvang Hansen, Lintrup

Jacob Nordvang Hansen, Lintrup

Søren Haahr Holt, Rødding

Jens Trans Jørgensen, Langetved
Katarina Blomgren, Sdr. Hygum

Hjerteligt tillykke og Guds velsignelse!
Foto Bent Nicolajsen
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GENERALFORSAMLING 2021
Der indkaldes til generalforsamling i Rødding
Frimenighed søndag den 21. marts 2021 i
forlængelse af gudstjenesten kl. 14.00.

Generalforsamling, C-udskudt, juni 2020

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg at stemmetællere og referent
3. Beretning ved formand og præst
4. Regnskab til godkendelse og budget til
orientering ved forretningsfører
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer på valg er:
Jørgen Skovmand
Søren Tang Sørensen
Anne Margrethe Nissen
7. Valg af en intern revisor og suppleant
på valg er:
Aksel Olesen, intern revisor
Kaj Poulsen, suppleant
8. Valg af statsautoriseret revisor på valg er:
Beierholm Revision
9. Eventuelt

Læsekreds
Enhver med læselyst og -trang er velkommen!
Vi mødes kl. 16 i konfirmandstuen tre
torsdage i vinter- og forårstiden og snakker
om bøgerne vi læser.
Der er kaffe på bordet og sidste gang runder vi
af med suppe og et glas vin!
Torsdag den 21. januar
C. S. Lewis
En sorgens dagbog
(2020-udgivelse)

Torsdag den 25. februar
Søren Ulrik Thomsen
Tro mod ritualet
Fra serien Kristendommen ifølge ...
Eksistensen, 1. oplag udsolgt (2020)

Den engelske forfatter C.S. Lewis mødte
sit livs kærlighed i en moden alder, men
mistede hende alt for hurtigt igen. ”Sorgens
dagbog” består af fire notesbøger, som Lewis
fuldstændig uden sorgfilter skrev umiddelbart
efter sin elskedes død. Han skriver sig gennem
mørket, og i tidens fylde bliver det klart for
ham, at lyset er der, også der hvor han ikke
kan se det. Bogen har givet trøst og indsigt til
utallige mennesker.

FORTÆLLING OM OS SELV
Palmesøndag den 28. marts kl. 10
Umiddelbart efter gudstjenesten og en
kop kirkekaffe fortæller Georg Bendix om
baggrunden for oprettelsen af valg- og
frimenighederne i Danmark – med fokus på
de nationale forhold, der er baggrunden for
Rødding Frimenighed. Så vi ser her ind i et
spejl med vores egen baggrund og historie.

Fra Berlingskes anmeldelse, med seks stjerner:
Søren Ulrik Thomsens Tro mod ritualet
er et forsvar for kristendommen som en
civiliseret og civiliserende religion, der påbyder
mennesket at tro på Gud, så det hverken skal
gøre sig selv til gud eller dyrke andre , som om
de var Gud
Torsdag den 8. april
Frédéric Gros
Gå! En filosofisk fodrejse
Kristeligt Dagblads Forlag (2015)
At gå er også en filosofisk handling og en
åndelig erfaring. Og efter læsning af bogen går
vi foråret i møde!

Fortællingen indgår også i kurset De liberale
rødder på højskolen, se www.rhskole.dk

Bøger bestilles hjem fra biblioteket og kan
afhentes og afleveres i konfirmandstuen.
Georg Bendix
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Søren Ulrik Thomsen, foto Robin Skjoldborg

Frédéric Gros
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UDDRAG AF PRÆDIKEN VED METTE GEIL
TIL SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET 2020
(MATT. 11, 25-30: JESU FRYDERÅB)

Kom!
…
Og i dag lyder netop det Kom!, som vi længes
efter at høre af vor Herres egen mund: Kom!:
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil gi’ jer hvile. Tag
mit åg på jer, .. så skal I finde hvile for jeres
sjæle.
I denne mørkningstime er det guddommelige
Kom!, som det ingefærshot, der til morgen blev
hældt i glasset. På én gang en udrensning
og en livsfremkalder, eller fordobler: At være
omfattet af Jesu inviterende ord, der byder
mørket trods og kalder os til at leve i lyset.
Så kan dagene være nok så korte, når Jesu
ord sætter det lange lys på det liv vi er blevet
skænket som en mulighed. En mulighed for
at lade det udfolde i gråd og klage, i sang, i
ensomhed og fællesskab.
Efterår og novembermørke er mere end tider
og faser i kalenderen og årstiders skiften.
Efterårsstemningen kender vi også som
eksistentiel ensomhed i livet, også der, hvor vi
ellers er omgivet af mennesker, også dem som
vil os det godt.

I aften er de små blus sat frem ved kirkedøren,
ligesom vi træder ind i lyset og varmen. Og
herinde lader vi i aften blusset være omkvæd,
og vi lader også lyset få det sidste ord, når vi
synger: Derfor bære blus vi med glæde!
(DDS 733).

under det lune tæppe. Nok er det rart, men
det er også ubærligt, hvis jeg kun var mig selv
i denne verden og skulle sidde alene der for
altid. Og hvis verden var netop mørke, øde,
tomhed og ensomhed.

Vi begynder med det mere tøvende og
forbeholdne: Og dog bære blus vi med glæde!
Det er vores klagesang på kirkeårets sidste
dage: fuglene synger ej mer.. Men, Dog.. bliver
til Derfor.. –

Vi tager afsked med et kirkeår, hvor ensomhed
og isolation har fyldt så meget. Coronaen
har gjort verden og livscirklen mindre. Vi
har vænnet os til det, der ellers vender liv og
fællesskab ryggen: Pas på de andre ved at
undgå dem! Gør din cirkel mindre!

Troende hjerter det har fornummet – det
er vore kolde, bange, rystende, og rystede
blodtryks- og livsstilsplagede hjerter, der
alligevel har plads og hjerterum til det vigtigste
og væsentligste: Troen, håbet, kærligheden.
Og Derfor bære blus vi med glæde – altså
synger, tror, beder, vender vi blikket ind a’ og
rummer også os selv som dem vi er, selv i
blegt efterårslys og ind imellem med blakket
karakter.

Des mere håbefuldt er det nu for os, ensomme
sjæle, der sidder i mørke og dødens skygge, at
Guds egen søn slår ud med armene og lader
sit ord, lys og glæde være himlen i vore flade
fodsåler. I det Kristus-fællesskab kaldes vi
ud af selv-isolation og -karantæne og ind i
fællesskab med mod og lyst til at ta’ imod
og ta’ del i både fordringen, forpligtelsen og
følelsen af at høre til og være sammen med
andre mennesker. Som vi nu er det her.

Efterårsstemning og eksistentiel ensomhed
drager os mod sofa-hygge for der at krybe

Og foruden at synge sammen er vi også
sammen for at takke af med et kirkeår, hvor

Frimenighedskirken i lighed med alle landets
kirker blev først lukkede, og det selv i påsken
som jo ellers kendes på, at dødens nok så
tunge stendør åbner sig for lys og liv på ny.
Døren er åbnet på ny, men fortsat med
begrænsninger for hvor mange og hvordan vi
samles i Guds hus. Guds ord lyder, Guds ske
lov, stadig.
Og ingen sygdom, ingen død, ingen corona
står i vejen i det stykke. Og her venter vi ikke
utålmodigt på vaccinen, men på igen og igen
at få del i det livstykke som Gud er for os.
Hør igen, det som nu siges til os: Kom til mig, alle
I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og
jeg vil gi’ jer hvile. Tag mit åg på jer, .. så skal I
finde hvile for jeres sjæle. Kom til mig!
…
Tak for følgeskabet og fællessange i det
forgangne år, lovsange som klagesange. Og på
søndag åbner vi bogen på ny, og synger: Vær
velkommen Herrens år! For vi hverken vil eller
kan være det foruden.
Gud, tak, af Hjertet tak i Jesu navn. Amen.
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MENNESKER
OG MENIGHED
- kirkespejl

DØBTE
Otto Mørk Hansen, Ribe, døbt 29. august 2020, søn
af Julie Mørk Pedersen og Anders Steensig Hansen
Sigrid Brink, Obbekær, døbt den 4. oktober 2020,
datter af Herdis og Kristian Brink
Malthe Dyhr Monrad, Horskær, døbt den 1. november
2020, søn af Rikke og Daniel Dyhr Monrad

DØDE
Aksel Petersen Lund, Brørup,
bisat den 4. september 2020

KONFIRMANDER 2021
SOM KONFIRMERES DEN 1. APRIL

Knud Nederby, Rødding,
begravet den 24. september 2020

Anders Andersen Stenger, Harreby
Asger Juhl Jacobsen, Rødding

Andreas Volder Holm, Gram,
begravet den 24. oktober 2020
Birgitte Holst Jensen, Toftlund,
bisat den 6. november 2020

Freja Wind Jensen, Sønder Hygum
Ida Lassen Sørensen, Sønder Hygum
Jakob Muxoll Jokumsen, Skodborg

Lars (Lasse) Aagaard, Vejen,
bisat den 12. december 2020
Aksel Christensen, Brørup,
bisat den 17. december 2020

Minik Jonas Brændshøj Søgaard, Brøstrup
Oskar Elwood Hogue Smith, Rødding
Sigrid Brink, Ribe

Karen Thøstesen, Vojens,
begravet den 19. december 2020
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Sille Lorenzen, Harreby
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Vinter og forår

I RØDDING FRIMENIGHED

JANUAR
Nytårsdag, 1. januar 2021 kl 16
Nytårsgudstjeneste
Menigheden ønsker efterfølgende hinanden et
velsignet, og forhåbentligt snart coronafrit, nytår
med et glas bobler og et stykke kransekage udenfor
kirken. Nytårskursus på højskolen er aflyst og
nytårskoncerten Jazz på Dansk gennemføres
fredag den 26. februar, se omtale
Søndag den 3. januar kl. 10
Helligtrekonger-gudstjeneste
Søndag den 17. januar kl. 9.55
Vi henviser denne søndag til radiogudstjenesten på
P1, der transmitteres fra Bovlund Frimenighed med
Sten Kaalø som prædikant
Søndag den 24. januar kl. 10
Søndag den 31. januar kl. 10
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FEBRUAR
Søndag den 7. februar kl. 10
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker
Søndag den 14. februar kl. 10
Fastelavn – efterfølgende kaffe og fastelavnsboller,
og fastelavnsris til børnene
Søndag den 28. februar kl. 10
Bjarne Lenau Henriksen, tidl. Korshærschef prædiker
Søndag den 28. februar kl. 20
Det begynder at blive koldt om fødderne –
Teateraften i Frimenighedskirken, se omtale
MARTS
Tirsdag den 2. marts kl. 20
Gå i mørket med lyset – gå-meditation i
Frimenighedskirken, se omtale

Torsdag den 4. marts kl. 16.30
Sang under kirketag, se omtale

Torsdag den 18. marts kl. 17.30
Sang under kirketag, se omtale

Søndag den 7. marts kl. 10
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker

Søndag den 21. marts kl. 14
Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling i
Frimenigheden, se dagsorden

Torsdag den 11. marts kl. 19
Filmaften: Wild!, vandringsﬁlm i konﬁrmandstuen,
se omtale
Søndag den 14. marts kl. 10
Efter gudstjenesten er der fernisering af Jørn Larsens
tableau-udstilling i konﬁrmandstuen. Vi synger
Derfor kan vort øje glædes, HS 177,
se omtale
Tirsdag den 16. marts kl. 20.00
Så syng da, Danmark – og så syng dig glad
se omtale

Palmesøndag den 28. marts kl. 10
Sommertid begynder!
APRIL
Skærtorsdag den 1. april kl. 10
Konﬁrmationsgudstjeneste, se Konﬁrmander 2021
Langfredag den 2. april kl. 10
Påskedag den 4. april kl. 10
Søndag den 11. april kl. 10
På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen
gudstjeneste i Frimenighedskirken
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Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Dåbsklude
TIL DÅB I 2021

Flere dåb er blevet C-udsat i 2020. Vi ser
derfor frem til de dåb, der måtte komme i 2021!
Hermed en åben invitation til at være med til
at strikke et års forbrug til at tørre de nydøbtes
hoved og hår:
Kære strikkeglade mænd og kvinder!
Lad os mødes til en hyggelig
dåbskludestrikkemarathoneftermiddag
onsdag den 27. januar kl. 14.30
i konfirmandstuen, hvor vi hver især strikker
til det kommende års børn, der døbes. Pinde,
garn og opskrifter, altså strikke-kit, udleveres.
Tilmelding til Solvej Aagaard, tlf. 2611 2272.
Send sms eller ring. Vel mødt!

