Sommerhilsen
“Vi har været igennem en svær tid – samfundsmæssigt, og for den enkelte.
Fundamentale frihedsrettigheder er blevet indskrænket, demokrati sat på
prøve. Jeg har følt mig ensom siger en ved tilmelding til i dag.

Måske har den særlige tid vist os, at alene-heden ikke hører en særlig tid, eller
nogle få, særligt udsatte til, men er os alle til del. Og i erkendelsen af det er der
også en solidaritet, at foruden et blåt tæppe af tillid over os, har vi også et gråt
tæppe af længsel efter det nærende fælles rullet ud under os.
I denne mærkelige tid er der udkommet en skøn roman, skrevet i højskolemiljø
på vestkysten, hvor de sir Vi vil i Velling. Forfatteren er Stine Pilgaard, som
vi også kommer til at synge af i den nye højskolesangbog. Hun lader jegfortælleren, som hende selv, være brevkasseredaktør. Og i et svar lyder det
sådan her: Alle mennesker har et ensomt, mørkt rum inden i sig.. I svage
øjeblikke får vi den tanke, at hulen er menneskeformet, et lille puslespil, der
bare mangler en brik. Vi leder efter en, der passer lige der, og som kan jage
mørket på flugt. Det er meget sødt, men det er forkert. Den eneste ene er ikke
en anden, det er dig selv, og du er alene. Kærlig hilsen Brevkassen.
Det er den alenehed, der fører os sammen, får os til at synge sammen, som
aldrig før, for vi vil også gerne handle, være i bevægelse og være en del af den
gode, kærlige bølge. Og det er vi.”
Uddrag af prædiken ved åbnings-gudstjeneste eller på listefod-gudstjeneste,
Kristi Himmelfartsdag, den 21. maj 2020. Mange har med stor glæde deltaget
i de første gudstjenester, med afstand og de forholdsregler, som vi nu alle
kender.
Med forventningens glæde om en solrig og hjertevarm tid forude, annonceres
her de kommende gudstjenester og omlagte arrangementer. Vi håber, at vi alle
må ses i løbet af sommeren. På godt gensyn i Frimenighedskirken!

Rødding Frimenighed

MAJ
Pinsedag den 31. maj kl. 10 Pinsegudstjeneste – vi
samles igen til gudstjeneste, med de forholdsregler vi
nu alle kender. Vi holder altergang for første gang efter
genåbningen, efter særlig anvisning, og uden sang under
altergangen

Søndag den 28. juni kl. 10 Gudstjeneste med
konﬁrmation af Gustav Kloppenborg Skau Toftgaard,
Kolding. Der kan afleveres telegrammer og hilsner
i våbenhuset. Konﬁrmation i øvrigt søndag den 6.
september kl.10. Konﬁrmandindskrivning til næste års
konﬁrmandhold sker efter sommerferien.

Fredag den 31. juli kl. 9 Morgensang i Frimenighedskirken,
hvor vi hører den gribende historie om præsteparret, der
mistede to sønner under Første Verdenskrig v. Mette Geil
kl. 16.30 Sang under kirketag, hvor det denne gang
er Aage Augustinus, der vælger sangene vi synger fra
Højskolesangbogen

JUNI
Søndag den 7. juni kl. 10

JULI
Onsdag den 1. juli kl. 19.30 Ti blokfløjter og en
blokfløjtespiller, fortællekoncert i Frimenighedskirken
v. Pia Dahl. Hvor mange blokfløjter har Pia Dahl? Det
ved hun knapt selv. Men de ti bedste og mest forskellige
i hele samlingen får lov at komme med til denne
musikfortælling. Den største blokfløjte er på størrelse
med Pia selv, og den mindste bor i hendes dametaske. Pia
fortæller om blokfløjterne, ’ur-instrumentet’, og hun viser
os forskellen på klange, muligheder, vaner, traditioner.
Der er folkemusik på programmet og musik fra forskellige
tider.

AUGUST
Søndag den 2. august kl. 19.30 Aftengudstjeneste
Søndag den 9. august kl. 10
Søndag den 16. august kl. 10

Søndag den 21. juni kl. 10, derefter afholdes
Frimenighedens udsatte generalforsamling. Dagsorden
ifølge vedtægterne og den ligger fremme i våbenhus og
konﬁrmandstue.
Mandag den 22. juni kl. 19.15 og kl. 20.15 Vi må igen
høre levende musik! Duo Askou//Andersen spiller denne
midsommeraften to gange i Frimenighedskirken, så vælg
det tidspunkt, der passer bedst. Violinist Hanne Askou
og accordeonist Frode Andersen har som Duo Askou//
Andersen skabt et nyt, bredt, afvekslende og alsidigt
repertoire. Musikken spænder over mange genrer og
over 500 års musikhistorie – fra den tidlige barok og
gamle salmer, over folketoner og nordisk folkemusik til
nyskreven moderne musik og tango. Medbring gerne egen
Højskolesangbog, ellers synges der af sangark.
Tirsdag den 23. juni kl. 19.30 Sankthans – mere end et
bål. Aftengudstjeneste i midsommerens og Johannes
Døberens tegn – gudstjeneste med Hans Esbjerg ved
klaver og orgel, og uden meget fællessang denne aften,
hvor vi forventes at sidde tæt. Efterfølgende Sankt
Hans bål i præstegårdshaven, hvor vi kan synge de
midsommersange, der hører aftenen til. Medbring gerne
egen Højskolesangbog.
Fredag den 26. juni kl. 16.30 Sang under kirketag i
Frimenighedskirken, hvor Suste Bonnén udvælger og
motiverer sange under overskriften Se, nu stiger solen
(HS 14). Suste Bonnén er portrætfotograf, billedhugger
og forfatter, se www.sustebonnen.dk. Efterfølgende
forfriskninger i præstegårdshaven.

Fredag den 3. juli kl. 16.30 Sang under kirketag, hvor Erik
Lindsø, forfatter og foredragsholder, står for sangvalget,
og fortællingen om sangene vi synger sammen.
Søndag den 19. juli kl. 10
Søndag den 26.juli kl. 10 Michael Nielsen, Ryslinge,
prædiker og efterfølgende fortæller han over en
forfriskning om de skulpturer som han i denne tid udstiller
omkring Frimenighedskirken
Tirsdag den 28. juli kl. 19.30 O at være en Høne
– en hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger.
Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn Olafsson
og Torsten Olafsson, som fortæller både muntert og
mere alvorligt om komponisten Tony Vejslevs og hans
ungdomsven, digteren Frank Jægers mangeårige
kreative samarbejde. Tony Vejslev satte 31 af Frank
Jægers ﬁneste digte i musik. Ved koncerten spiller trioen
både kendte og mindre kendte af disse sange, hvoraf
mange siden er blevet folkeeje og bl.a. repræsenteret i
Højskolesangbogen.
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