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Sognetur til Løgumkloster og Møgeltønder
Søndag d. 4. september for de tre 
sogne Hellerup, Søllinge og Rolfsted

Sognetur den første søndag i sep-
tember er en mangeårig tradition for 
Rolfsted sogn, men fra i år er turen 
for alle i de tre sogne.
Vi glæder os over, at fælles oplevel-
ser og samvær igen er muligt, og der 
er i år planlagt en tur d. 4. september 
til Løgumkloster og Møgeltønder. 

Dagens program:
Kl. 17.20: Busafgang fra Søllinge 
kirke.
Kl. 17.30: Busafgang fra Rolfsted 
kirke.
Kl. 10.30: Vi deltager i gudstjeneste 
i Løgumkloster Kirke –
www.Løgumkloster-kirke.dk 

Kl. 12.15: Frokost på Schackenborg 
Slotskro – inkl. 1 gl. vin, 1 øl eller 
vand.
Kl. 13.45: Guidet rundvisning på 
Schackenborg Slot, samt en tur 
rundt om Slotsfeltladen.
Kl. ca. 18.15: Forventet hjemkomst 
til Rolfsted kirke og Søllinge kirke. 
På udturen serveres kaffe/te og et 
rundstykke og inden hjemturen kaf-
fe/te og kage.

Deltagerprisen er 250 kr., tilmelding 
fra mandag d. 23. maj til søndag d. 
19. juni efter først til mølle. Der er 
50 pladser. 
Tilmelding og betaling til Bodil 
Schaap på schaap@outlook.dk eller 
25301923, betalingen er kontant 
eller på mobilepay 25 30 19 23.

Datoer for menighedsrådsmøder
Rolfsted menighedsråd holder møder i konfirmandstuen i Rolfsted, Skin-
degyde 5. Søllinge og Hellerup menighedsråd holder møder i konfir-
mandstuen i Søllinge, Kirketoften 10a. Møderne er offentlige.
Rolfsted menighedsråd: d. 18. maj, d. 21. juni kl. 19, d. 24. august kl. 19.
Søllinge menighedsråd: d. 25. maj kl. 19, d. 9. august kl. 19.
Hellerup menighedsråd: d. 19. maj kl. 19, d. 11. august kl. 19.

Dåb
Barnedåb foregår i reglen ved gudstjenesten om søndagen eller 
på andre helligdage. Hvis man ønsker dåb om lørdagen, vil den 
i Rolfsted sogn kunne lægges den første lørdag i måneden. Hvis en 
sådan ønskes i Søllinge eller Hellerup kirke, aftales dato med præsten.
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MANDAG D. 6. JUNI KL. 11

Friluftsgudstjeneste i Hillerslev   
I år danner kirkegården ved Hillerslev kir-
ke en smuk ramme for den traditionsri-
ge friluftsgudstjeneste 2. pinsedag for hele 
Midtfyn. Til gudstjenesten deltager både 
et folkekor og forskellige musikere. Efter 
gudstjenesten indbydes der til samvær i det 
grønne. Stole, tæpper og kaffe- og/eller fro-
kostkurv medbringes selv.
Gudstjenesten afholdes på kirkegården på 
Kirkegyden 3a, Hillerslev, 5750 Ringe. 
Enhver, der kunne være interesseret i at være 
med i folkekoret, er velkommen. 
Tilmelding til kor er senest d. 30/5 til korets 
dirigent Ulla Poulsen på 20320152/Up1955@
gmail.com. Folkekoret øver torsdag d. 2/6 kl. 
19-21 i konfirmandstuen i Hillerslev, Assens-
vej 185, 5750 Ringe.
Der er mulighed for kørelejlighed med Birte 
Jacobsen, tlf. 6598 2003.

SØNDAG D. 12. JUNI KL. 14.30

Sommermøde på Åhaven
Velkommen til gudstjeneste for alle, der 
har lyst til at være med under hyggelige 
forhold på Åhaven denne eftermiddag. Efter 
gudstjenesten drikker vi kaffe, hvorefter der 
er musikalsk underholdning ved Christian 
Nyfjord på harmonika.

SØNDAG D. 19. JUNI KL. 14

Friluftsgudstjeneste i Byparken
Nenia Brassband deltager
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste 
i Byparken bag Ferritslev fritidshus med 
deltagelse af Nenia Brassband, som spiller 
til salmerne og bidrager med underholdning 
efter gudstjenesten.
Ferritslev fritidshus og Rolfsted menigheds-
råd er værter med kaffe og kage.
I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i fritids-
huset.

SØNDAG D. 21. AUGUST 

Cykelgudstjenester i Søllinge, Hellerup 
og Rolfsted
Kl. 9.00: Morgensang, fortælling om livet 
ved kirken og kaffe med rundstykker i Søl-
linge kirke.
Kl. 10.15: Højmesse i Hellerup kirke.
Kl. 11.45: Sang og fortælling i Rolfsted 
kirke. Herefter indbydes alle deltagere til 
frokost i konfirmandstuen i Rolfsted. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Man kan deltage i hele programmet eller i en 
del af det. Man kan køre på cykel eller i bil. 
Hvis man ikke har bil eller cykel og gerne vil 
deltage, kan man kontakte Birte Jacobsen på 
tlf. 65982003 frem til den 12.8, eller Bente 
Skytthe på tlf. 71758902 frem til d. 20.8, og 
aftale kørelejlighed.
Velkommen til en god kirke-formiddag og en 
hyggelig frokoststund sammen!

SØNDAG D. 28. AUGUST KL. 14

Sommermøde med Helle Skaarup. 
Forstander for Løgumkloster Refugium, Helle 
Skaarup prædiker ved gudstjenesten kl. 14. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage 
i konfirmandstuen. Her fortæller Helle 
Skaarup under overskriften ”Mine syv år 
med Peter Bastian”.
Peter Bastians sidste bog ”Altid allerede 
elsket” udkom i 2017. Helle Skaarup stod lige 
ved siden af, mens Peter Bastian fortalte sin 
historie. Helle Skaarup skriver: ”Vi fik syv 
år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle 
de gaver, som jeg fik gennem mit møde og 
ægteskab med Peter”.
Alle er velkomne!

ONSDAG D. 31. AUGUST KL. 16.30

Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted kirke
Sanger Maja Husted Sørensen og Carl Møl-
have Jørgensen, som spiller saxofon, med-
virker.

KALENDER FOR SOMMEREN
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Der er én ting, som gør indtryk på os, 
når vi i disse uger følger alt det, der sker 
i Ukraine. Mennesker samles i kældre 
og spiller smuk musik for hinanden. Der 
laves koncerter, hvor sangere stiller sig 
frem og synger de smukkeste sange, de 
har i sig. Disse mennesker, som lige nu er 
truede og trængte, holder fast i livet på 
den livsbekræftende måde. Livet er nu. 
Lad os leve det! Lige så længe vi synger 
og spiller, er vi på livets side, uanset at 
det buldrer uden for vinduerne.
Det er aldrig for sent! Det er aldrig for 
sent at gøre noget godt. Det er aldrig for 
sent at leve og bygge op til det gode.
Det er mærkeligt, men det er vist nok 
sådan, at det først er dér, hvor menne-
sker er ved at miste alt, at livet bliver 
helt enkelt på denne måde. Dér hvor vi 
har styr på det og kontrol over tingene, 
kommer det let til at handle om, hvem 
der har mest, og hvem der gør det bedst, 
og hvordan jeg selv kan sikre mig bedre 
og opnå mere i forhold til de andre. Og 
vi ved det godt: dér hvor vi lever i dette 
med evindeligt at sammenligne os med 
hinanden, dér føres vi et forkert sted 
hen.

Når journalisterne midt i en krigstid 
tager os med ned i kældre, hvor der 
spilles Mozart, giver de os et billede af, 
hvordan livet på kanten kan blive ved 
med at være godt og smukt. Disse men-
nesker vil holde fast i glæden ved livet. 
Og de ønsker at dele ud af denne glæde.
Her på Palmesøndag hører vi hvert 
andet år om Jesus, der for sidste gang 

kommer op til Jerusalem, ridende på et 
æsel, mens folket jubler og står og tager 
imod ham med svingende palmegrene. 
Og hvert andet år hører vi beretningen i 
dag om kvinden, som få dage før påske, 
mens Jesus er i Jerusalem, kommer hen 
til Simon den spedalske, hvor Jesus sid-
der til bords. Hun vil ham noget. Ikke 
så lidt. Hun har en masse kærlighed, 
hun vil af med. Hun kommer ind og 
stiler direkte hen, hvor Jesus er. Hun 
har medbragt en krukke med en meget 
kostbar nardusolie. Det må være en olie, 
som har en særlig skøn duft. Hun bryder 
krukken i stykker og hælder den ud over 
hans hoved.
Budskabet i dag er denne kvinde. Hun 
har en masse kærlighed, hun skal nå at 
komme af med. Hun er som mennesker 
i krig lige på kanten af livet. Måske ved 
hun, at noget strammer til for ham i 
disse dage. Hun har en anelse om, at det 
er sidste chance for at vise ham sin kær-
lighed. Det er sidste chance for at gøre 
ham godt. Og så begiver hun sig derhen, 
hvor han er, og ødsler det bedste, hun 
har, ud over ham.
Og Jesus ser hende. Han ser hendes kær-
lighed. Han ser, at det for hende handler 
om liv og død, om, at livet er nu. Det 
kan ikke vente. Hun aner, at det skal 
være nu, om det skal være. 

Når livet kommer tæt på døden, så er der 
noget, som bliver enkelt. Så er det nu, 
det skal være. Så er det nu, vi skal gøre 
det gode. Så er det nu, vi skal bygge 
op, om det så bare bliver i det små, et 

De spiller Mozart i kældrene
Prædiken Palmesøndag 2022
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smil, at vi holder i hånd, at vi sætter en 
blomst hen til den, der trænger til det, at 
vi sætter en blomst på graven for den, 
vi holdt af. Kærligheden har uendeligt 
mange udtryk. Og der er egentlig ikke 
noget, som er finere end andet. Vi ved 
dybt inden i godt, hvad der bygger livet 
op, både for de andre og for os selv. Det, 
der bærer med til det gode, til kærlighe-
den, bygger livet op. 

Den kvinde, som opsøger Jesus i Simon 
den Spedalskes hus, har set, hvad denne 
mand fra Nazareth har bygget op. Han 
har igen og igen opsøgt mennesker, der 
levede på kanten af livet.  Sådan er han 
også nu gået ind til Simon, som lider af 
spedalskhed. Denne kvinde kender Jesus. 
Hun har set, hvordan han er kommet 
tolderen og synderen i møde. Hun har 
set denne mand give værdighed til det 
andet menneske, bare ved at holde af. 
Altid mødte han den anden som den 
ligeværdige. Altid så han den anden 
som et menneske som ham selv.  Han 
kunne revse andre mennesker. Men han 
fordømte ikke noget menneske. Han var 
aldrig uden kærlighed til den anden. 
Derfor taler vi stadig om ham. Vi bliver 
aldrig færdige med historien om ham. 
Det gør vi ikke, fordi han gav mere end 
han fik, fordi han gav sig selv.

De andre gæster hos Simon kritiserer 
denne kvinde, som nu kommer og salver 
Jesus. Det er en meget kostbar olie. Den 
burde have været solgt, så hun kunne 
have givet pengene til de fattige, siger 
de. Men Jesus ser hende og forstår hen-
de og taler hendes sag. ”De fattige har I 
altid hos jer”, siger han. ”Men mig har I 

ikke altid”, tilføjer han. Han ser hendes 
handling som dette, at hun nu har salvet 
hans legeme forud for hans begravelse. 
Han ved, at han nu selv lever på kanten 
af livet. 
Det er tydeligt, at Jesus sørger over, at 
disse andre gæster ikke kan se det store i 
det, denne kvinde gør. Hos denne kvinde 
ser Jesus en kærlighed, som bare er der, 
uden at hun forventer noget til gengæld. 
Og han sætter de andre gæster på plads, 
da de begynder at regne denne kvindes 
kærlighedsgerning om i penge. Den 
måde at se livet på fører os et forkert 
sted hen. 

Han ser hende. Han ser, at hun bare øds-
ler med sin kærlighed. Og så siger han, 
at hvor som helst i hele verden evange-
liet prædikes, skal der fortælles også om 
hende. Det gør han, fordi hun i et glimt 
viser os det liv, han kom til verden med. 
Han var ødsel. Han gav og gav uden 
at stille betingelser. Han levede ud fra 
dette, at kærligheden bærer frugten i sig 
selv. Derfor sluttede det hele med, at han 
gav sig selv. Dermed har han sat en ny 
begyndelse mellem os mennesker til alle 
tider. Han har sat en ny begyndelse ved 
at leve det gode helt ud. 

Den første salme i dag taler enkelt for os:
Kærligheden hjertegløden
stærkere var her end døden
heller giver du end tager
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Her fra flyder kærligheden til alle os 
mennesker. Den kærlighed får vi lov til 
at leve ved og leve af.
 bj
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Musik ved gadekæret
De seneste år er det blevet tradition på sommeraftener at mødes omkring musik-
ken ved gadekæret i Søllinge. Det foregår fra kl. 19-21. Christian Nyfjord kommer 
med sin harmonika. Ind imellem synges lidt. Har du lyst, så kom og vær med! 
Har du et instrument, så tag det med! Medbring gerne kaffe eller andet til hyg-
gepausen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Christian Nyfjord på tlf. 6136 8233.
Det foregår på en række onsdage i juni, juli og august: Datoerne er: d. 22.6, 
d. 29.6, d. 6.7, d. 13.7, d. 20.7, d. 27.7, d. 3.8, d. 10.8, d. 17.8 og d. 24.8.

Glimt fra Champagnebrunch i Søllinge forsamlingshus
Den sidste søndag i janu-
ar er det blevet tradition at 
omdanne forsamlingshuset 
til kirkerum og foredragssal, 
når menighederne samles om 
champagnebrunch. På grund 
af corona blev champagne-
brunch i år flyttet fra januar 
til marts. Der var gudstjene-
ste ved Birte Jacobsen, der-
efter brunch med et glas champagne til, og som et tredje led en fortælling ved 
Jesper Buhl. Det blev en fin dag, ikke mindst på grund af Jesper Buhls personlige 
fortælling om dette at leve tæt på et menneske med demens.

SØLLINGE & HELLERUP SOGNE

Månedens salme i alle tre kirker 
Gennem sommeren skal vi synge en ny sommersalme og to nye 
morgensalmer. I juni nr. 813 ”Solen begynder at gløde”, i juli nr. 807 
”Den lange lyse sommerdag” og i august Johannes Møllehaves glade 
morgensang ”Denne morgens mulighed”, nr. 814.



Sognepræst Birte Jacobsen
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,
Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev
Tlf. 6598 2003
Mail: bijac@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag.

Sognepræst Jakob Daniel Lund Olesen
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077 / 2033 2927
Mail: jado@km.dk

Organist: Ina Gram
Tlf. 2068 6642
Mail: ina_gram@hotmail.com

Rolfsted kirke
Formand: Bodil Schaap
Tlf. 2530 1923, 
Mail: schaap@ferritslev.dk

Graver: Anders Jeppesen
Tlf. 4014 9683
Mail: rolfstedkirkegaard@gmail.com

Gravermedhjælper: Dorte Andersen
Tlf. 5329 3424

Kirkeværge: Lisbeth Christensen
Tlf. 2267 1231

KONTAKT OG ADRESSER

FERIE OG FRIDAGE:  Sognepræst Birte Jacobsen har ferie d. 25.6-17.7 og  
d. 16.8-20.8. Embedet passes af sognepræst Jakob Olesen tlf. 2033 2927.
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Søllinge kirke
Formand: Svend Hansen
Tlf. 6598 1885
Mail: lenesvendhansen@gmail.com

Graver: Jaroslaw Ziebiec
Tlf. 4035 0519
Mail: jarekziebiec@gmail.com

Kirkeværge: Vivi Skovgaard Frederiksen
Tlf. 2267 1152
Mail: vivifrederiksen@yahoo.dk

Hellerup kirke
Formand: Hanne Tassone
Tlf. 2714 5475
Mail: hannetassone@yahoo.dk

Graver: Jaroslaw Ziebiec
Tlf. 4035 0519
Mail: jarekziebiec@gmail.com

Kirkeværge: Sara Apitz
Tlf. 4224 8773
Mail: hellerupvej19@gmail.com



DATO ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
22.05 (5. s. e. påske) 9.30 BJ 11 BJ ingen

26.05 (Kr. himmelfart) ingen ingen 11 BJ

29.05 (6. s. e. påske) 11 BJ 9.30 JO ingen

05.06 (Pinsedag) 9.30 BJ ingen 11 BJ

06.06 (2. pinsedag) Friluftsgudstjeneste kl. 11 i Hillerslev

12.06 (Trinitatis) 14.30 BJ Åhaven ingen 9.30 JO

19.06 (1. s. e. trin.) 14 BJ Byparken 11 BJ ingen

26.06 (2. s. e. trin.) ingen 9.30 JO ingen

03.07 (3. s. e. trin.) 11 JO ingen ingen

10.07 (4. s. e. trin.) ingen ingen 9.30 JO

17.07 (5. s. e. trin.) 11 JO ingen ingen

24.07 (6. s. e. trin.) ingen 9.30 BJ ingen

31.07 (7. s. e. trin.) 11 BJ ingen ingen

07.08 (8. s. e. trin.) ingen ingen 9.30 BJ

14.08 (9. s. e. trin.) 11 JO ingen ingen

21.08 (10. s. e. trin.) 11.45 BJ 9.00 BJ 10.15 BJ
   cykelgudstj.

28.08 (11. s. e. trin.) 14 sommermøde ingen ingen

31.08 (fyraftensgudstj.) 16.30 BJ 

04.09 (12. s. e. trin.) ingen 9.30 JO ingen

11.09 (13. s. e. trin.) 11 JO ingen ingen

Gudstjenesteliste sommer 2022

I Rolfsted bydes på kirkekaffe efter den første formiddagsgudstjeneste i måneden.
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