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HANNE-VIBEKE HOLST 

Onsdag d. 26. oktober kl. 19
i Ferritslev Fritidshus.
Forfatteren Hanne-Vibeke Holst 
gæster os denne aften med en for-
tælling om sin nye roman.
Hanne-Vibeke Holst er kendt for 
at skabe stærke romanportrætter af 
viljestærke kvinder - og det gør hun 
også i sin nye roman, Kriger uden 
maske. 

Denne gang har hun skrevet et bio-
grafisk portræt bygget over billed-
huggeren Sonja Ferlov Mancobas 
(1911-84), en af det tyvende århund-
redes mest markante danske kunst-
nere. I sin samtid blev hun næsten 
glemt, nåede dog at blive anerkendt 
og er nu ved at blive genopdaget 
og indsat på sin retmæssige plads i 
kunsthistorien. 
Det er dette drama om køn, kærlig-
hed, krig og kunst, foredraget folder 
ud. Om hvordan Sonja Ferlov blev til 
Sonja Ferlov Mancoba. Om hvordan 
denne datter af en velstående parfu-
mefabrikant trodser forventningerne 
til en ung overklassepige i 1930’erne 

og i stedet insisterer på at blive fri 
kunstner. I den proces må hun både 
overvinde indre og ydre modstand 
og træffe svære og stærkt kontrover-
sielle valg. Som at flytte fra Danmark 
til Frankrig, at gifte sig med en sort 
sydafrikansk kunstner, Ernest Man-
coba, mens han under krigen sidder 
interneret i en tysk fangelejr i Paris. 
Det er samtidig historien om at tro 
på, at kunsten kan vise vej til en 
større åndelighed og et nyt og rigere 
fællesskab. For Sonja holder fast 
i, at der midt under en forfærdelig 
verdenskrig findes håb for menne-
skeheden.

Romanen, der udkommer 3. novem-
ber, følger kunstneren som ung kvin-
de, fra hun bliver student i 1930, til 
den dag Paris bliver befriet i august 
1944.

Udover at fortælle om sin romanper-
son vil Hanne-Vibeke Holst give et 
indblik i sit store og årelange arbejde 
med at give liv til denne ener. Hun 
vil tale om, hvorfor hun var ved 
at segne under projektets vægt og 
hvorfor hun alligevel ikke gav op.

Billetpris: 135 kr. inkl. kaffe og brød.
Billetsalg på hjemmesiden:
ferritslev-fritidshus.dk eller mail til: 
mail@ferritslev-fritidshus.dk eller
tlf.: 6598 1315 (mandage kl. 15-17).
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Onsdag d. 21. september kl. 16.30.
Fra græsplæne til frugthave og de skøn-
neste blomsterbede.

I mange år har arealet nord for skov-
kirkegården været en stor græsplæne. 
I 2021 blev der plantet 13 forskellige 
frugttræer og i foråret 2022 sået vilde 
blomster, som her midt i juli står i fuldt 
flor til glæde for os og til gavn for 
insekterne.

Menighedsråd og gravere vil gerne lave 
en markering af dette skønne område 
onsdag d. 21. september kl. 16.30. 
Vi griller pølser og giver en tår at drik-
ke. Alle er velkomne.

Søndag d. 25. september kl. 9.30.
Høstgudstjeneste i Søllinge.

Søndag d. 25. september kl. 11.
Høstgudstjeneste i Rolfsted med mar-
kering af kirkekorets 25-års-jubilæum.

Efter gudstjenesten er der reception i kir-
kerummet, hvor menighedsrådet byder 
på lidt til ganen. Tidligere organist Kir-
sten Thusgaard, som startede koret for 
25 år siden, deltager denne dag.

Søndag d. 25. september kl. 19.
Høstgudstjeneste i Hellerup.

Onsdag d. 28. september kl. 16.30.
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted.
Rolfsted skoles juniorkor medvirker.

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.
Midtfyns kirkehøjskole på besøg
i Rolfsted kirke.
Hans Henrik Hjermitslev, lektor, ph.d., 
UC SYD, fortæller under overskriften 
”Gud & Darwin”.

I foredraget vil vi høre om udvik-
lingslærens historie og den religiøse 
kritik, den har været udsat for, fra 
Darwin udgav ”Om arternes oprindelse” 
i 1859 og frem til i dag. 
Efter foredraget er der kaffe i kirken, 
hvorefter sognepræst Birte Jacobsen 
fortæller om Rolfsted kirke. Sted: Rolf-
sted Kirke, Ørbækvej 841B, 5863 Fer-
ritslev. Entré: 60 kr.

KALENDER FOR EFTERÅRET

     

     



Onsdag d. 5. oktober kl. 16.30.
Fyraftensgudstjeneste i Søllinge.
Rolfsted skoles juniorkor medvirker.

Onsdag d. 5. oktober kl. 17.30.
Spisning i konfirmandstuen i Søllinge.
Kl. 18.30: fortælling ved sognepræst 
Birte Jacobsen under overskriften
”Kim Larsen – en sanger af folket. En 
fortælling om Larsens barndom og ung-
dom”.

Kim Larsen voksede op som den yngste 
af to brødre sammen med deres enlige 
mor på Nørrebro og i Nordvest-kvarte-
ret i København. Han lærte livet at ken-
de som en af dem, der var anderledes. 
Det kom til at præge ham i hans liv og 
i hans sange. 
Birte Jacobsen fortæller Kim Larsens 
historie, som han selv har fortalt den 
i sin fortælling til forfatteren Jens 
Andersen.

Tilmelding til spisning hos Svend Han-
sen, tlf. 6598 1885, senest lørdag d. 1. 
oktober.

Onsdag d. 26. oktober kl. 19 i Ferritslev 
Fritidshus.
Forfatteren Hanne-Vibeke Holst gæster 
os denne aften med en fortælling om 
sin nye roman ”Kriger uden maske”. 
Entré 135 kr. Se side 2.

Onsdag d. 2. november kl. 16.30.
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted.
Årslev Symfoniorkester medvirker ved 
dirigent Henning Kjær.

Søndag d. 6. november, 
Alle Helgens Dag.
Gudstjeneste i Rolfsted kirke kl. 16. 
Kirkens kor medvirker.
Gudstjeneste i Hellerup kirke kl. 19.

Onsdag d. 16. november kl. 14-16.
Sangeftermiddag i Ferritslev Fritidshus
med tidligere højskoleforstander Birgitte 
Hansen ”Tradition og fornyelse”.

Højskolesangbogen er et stykke kultur-
historie, som vi er fælles om, og som vi 
finder frem, når der er noget at fejre, 

KALENDER FOR EFTERÅRET

4



5

noget at markere eller noget at frygte. 
Coronatiden lærte os at holde sammen, 
selv om vi ikke måtte ses. Lige nu er 
verden omkring os meget urolig, og vi 
søger tryghed i det kendte. De gamle 
sange minder os måske om barndom og 
skoletid, men vi skal også lære de nye 
sange at kende.
Vel mødt denne dag!
Marius Pedersens Fond giver kaffe og 
kage.
Rolfsted Menighedsråd er vært for 
underholdningen. Der er gratis adgang.

Tilmelding er nødvendig til Ferritslev 
Fritidshus tlf. 6598 1315 (mandag 
kl. 15-17) eller pr. mail: 
mail@ferritslev-fritidshus.dk

Søndag d. 27. november kl. 11.
Gudstjeneste i Rolfsted kirke.
Kirkens kor medvirker.

Søndag d. 27. november kl. 19.
Adventskoncert i Søllinge kirke.
med Elisakoret fra Kerteminde dirigeret 
af Lene Dam.
Efter koncerten er der kaffebord i Søl-
linge forsamlingshus.

Fredag d. 2. december kl. 15.
Fyraftensgudstjeneste med krybbespil
ved 3. klasse fra Rolfsted skole.

Søndag d. 4. december kl. 16.
Adventskoncert i Rolfsted kirke
med Ringe Kirkes Pigekor ved dirigent 
Kirsten Wind Retoft.

KALENDER FOR EFTERÅRET

”Enhver, som ophøjer sig selv, skal 
ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, 
skal ophøjes”. Med de ord slutter Jesus 
sin tale til gæsterne i farisæerens hus. 
De ord følger efter hans gode råd om, at 
det er bedst at sætte sig på de nederste 
pladser, når man kommer til et selskab. 
Han taler til gæster, som maser på for at 
komme op og sidde tættest på værten.
Nu skal vi nok ikke forstå hans ord som 

sådan et datidens Emma Gad om god 
tone og opførsel i selskabslivet. Det er en 
lignelse, han fortæller. Og det er menne-
skelivet, han vil sige noget om. Derfor er 
der et budskab også til os i dag.

”Den, der ydmyger sig selv, skal ophø-
jes”. Det er de sidste ord, og det er de 
centrale ord. Vi kan bruge et helt liv på 
at komme til at forstå, hvad de rummer.

Ved høsttid husker vi alt det, vi har fået givet 
Høstprædiken i 2021, Lk. 14, 1-11
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Livet er hver dag det, vi tager imod. Når 
vi siger noget om et menneskes liv, siger 
vi også: Han fik et godt liv. Hun fik et 
godt liv. Dette menneske fik en god tid. 
Vi siger aldrig: Han eller hun tog sig et 
godt liv eller tog sig en god tid. Alt det, 
der har med livet at gøre, livet, som det 
nu kommer til os, er noget, vi får skæn-
ket. Dybt i os selv ved vi godt, at det er 
sådan, det er.

Vores salmer og vores sange minder 
os om det. Den gamle salme ”Befal du 
dine veje” giver os ordene: ”Thi intet 
kan du tage, alt kan du få af Gud.” Og 
Anton Berntsens sang ”Min nabo Per 
Smed”, den nu 100 år gamle sang, er 
igen kommet med i højskolesangbogen. 
Mon ikke den er kommet med, fordi den 
på den humoristiske måde minder os om 
den samme sandhed. Her synger vi om 
Per Smed, som var en underlig en, ”det 
siger jeg, selv om han også er min ven”, 
synger vi. Og så fortæller vi om denne 
mand, som vi jo kender fra os selv. Når 
vi går og glæder os over blomsterne, 
eller når vi går og nynner en glad melo-
di, eller når vi glæder os over fuglesan-
gen om morgenen, så kommer Per Smed 
der fra sidelinjen og spørger: ”Hva nøtt 
er et te?” 
Livet bliver så mærkeligt småt, når vi 
bliver fanget af denne tanke om, hvad 
det hele nytter. Det er, som om glæden 
lige så stille lister af, når vi spørger til 
livet på den måde.

I disse tider bruger man nogle nye og 
vældig fine ord om dette med nyttelivet. 
For nylig kunne vi læse Jørgen Carlsens 
kommentar til debatten om barselsor-

lov til både mænd og kvinder. Jørgen 
Carlsen havde læst ”Politiken”. Her lød 
en overskrift: ”Både fædre og mødre bli-
ver sat tilbage efter barsel”.  Hvad er det, 
de skriver her? ”Sat tilbage”. ”Du bliver 
sat tilbage ved at få børn”. ”Sat tilba-
ge i forhold til hvad?” spørger Jørgen 
Carlsen. ”Glæden? Taknemmeligheden? 
Livslykken? Familiedrømmen? Nej, vi er 
på et andet spor. Svaret er: Karrieren”. 
Videre skriver han: ”Ud fra denne tan-
kegang er børn med til at forsinke eller 
måske ligefrem forhindre dine karriere-
mål. Jo mere ambitiøs, du er, jo værre”. 
Carlsen sætter det på spidsen: ”Hvor 
meget mere effektiv og velfungerende 
kunne du ikke være uden børn? I prin-
cippet kunne du være disponibel 24/7 
til at holde møder, besvare mails eller 
bare pukle”.

Og her stiller Carlsen så spørgsmålet: 
”Mon ikke enhver kan se det grote-
ske i tankegangen. Her betragtes den 
personlige livsbane gennem konkur-
rencestatens briller. Konkurrencestaten 
anser først og fremmest borgeren som 
en agent for økonomisk vækst i sam-
fundet. . . . Derfor er det et problem, at 
du standser op på karrieremotorvejen. 
Vi foreholdes, at det er et problem både 
for den enkelte og for samfundet. For 
eksempel ved at stifte familie. Så forla-
der du nemlig systemverdenen til fordel 
for livsverdenen.”

Sådan finder Jørgen Carlsen nye ord til 
at sige det, som salmerne og sangene 
har mindet os om før. I systemverdenen 
spørges der hele tiden: Hvad nytte er 
det til? Hvordan gør du gavn ved det liv 
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dér? I livsverdenen spørges der anderle-
des: Hvor er der plads til glæden? Hvori 
ligger livsopfyldelsen?
Jørgen Carlsen skriver videre: ”Et sam-
fund bør være et sted, hvor mennesker 
lever sammen i medgang og modgang. 
Lad os holde fast i, at der er en anden og 
sundere måde at betragte menneske og 
samfund på. En måde, hvor kærlighed, 
børn og familieliv ikke er en undtagel-
sestilstand, men en del af livsopfyldel-
sen”.

Vi kender alle begge sider af livet. Vi ser 
det nyttige som det nødvendige. Arbej-
det. At noget skal gøres og skabes. At 
der er mange pligter. Det er den ene side. 
Men vi ved også, hvor vigtigt det er, at 
vi ikke glemmer den anden side, glæden 
over de små ting, blomsterne, naturen, 
fuglesangen, musikken, den lille snak 
med det andet menneske. Samværet med 
børnene, og samværet med de ældste i 
familien. Det er i alt dette, at vi tager 
imod livet og tager imod det sammen 
med hinanden.

I dag holder vi høstgudstjeneste. Når vi 
mødes her i en pyntet kirke og synger 
alle høstsalmerne, så kunne Per Smed 
komme ind ad døren og spørge ”Hvad 
nytte er det til?” Per Smed i os alle kun-
ne finde på at stille det spørgsmål. Og 
her giver høstsalmerne og evangeliet i 
dag det enkle svar: Livet er en gave. Det 
er det hver eneste dag. Vi har umådelig 
meget at sige Tak for. At vi findes i den-
ne store og skønne verden. At solen står 
op, og fuglene synger. At vi har mad og 
tøj på kroppen. At vi har hinanden. 
Forfatteren Jens Christian Grøndahl for-

tæller et sted, hvad der har åbnet ham 
for alt det, som evangeliet rummer. Som 
ung og ung voksen lagde han afstand 
til alt det, der har med religion og tro 
at gøre. Han mente, at han var klogere. 
Han brugte sin forstand, og her var der 
ikke plads til dette mere. Men noget 
skete, så en sprække åbnedes for ham. 
Han forklarer det ved det, han læste på 
Tom Kristensens gravsten, da han var på 
Thurø. Her står: ”Bøjer jeg mig så dybt, 
som jeg kan, vokser min verden sig stor”.
Med de ord kan ordene i dag åbne sig 
for os andre. Jesus sluttede sin tale med 
ordene: ”Den, der ydmyger sig selv, skal 
ophøjes”. Når vi hører de ord, skal de 
helst ikke føre os hen imod et kapløb om 
at ydmyge os. 

”Bøjer jeg mig så dybt, som jeg kan, 
vokser min verden sig stor”. Med de ord 
siges det, at det store vokser af sig selv. 
Det vil komme til os, hvor vi bare tager 
imod. 

Ved høstgudstjenesten er vi samlet for 
at være fælles om dette: At livet er en 
gave, at alt er skænket os, og at vi har 
uendeligt meget at sige tak for. 

Derfor er vore høstsalmer takkesalmer. 
Ordene taler for os: 
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet, 
for, hvad han vokse lod i vang,
for Ordet og for livet.
Det er de bedste ord, vi kan give Gud til 
svar på, at vi findes i denne forunderlige 
verden.
 bj



Datoer for menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige. Rolfsted menighedsråd holder møder i 
konfirmandstuen i Rolfsted, Skindegyde 5. Søllinge og Hellerup menigheds-
råd holder møder i konfirmandstuen i Søllinge, Kirketoften 10a.
Rolfsted menighedsråd: d. 29. september kl. 19, d. 02. og d. 24. november kl. 19.
Søllinge menighedsråd: d. 11. oktober kl. 19, d. 22. november kl. 18.
Hellerup menighedsråd: d. 12. oktober kl. 19.30, d. 18. november kl. 18.

Korsang
Da organisten er på barselsorlov, ansættes i efteråret en vikar for organisten. Det 
er planen, at kirkens kor fortsætter med at synge fredag kl. 10 til 12 i konfir-
mandstuen, Skindegyde 5, Rolfsted.  bj

Dåb
Barnedåb foregår 
i reglen ved guds-
tjenesten om søndagen
eller på andre helligdage.

Hvis man ønsker dåb om lørdagen, 
vil den i Rolfsted kunne lægges den 
første lørdag i måneden. Hvis en 
sådan ønskes i Søllinge eller Helle-
rup kirke, aftales dato med præsten.

Månedens salme fra 
”100 Salmer”
I september synger vi Michael Niel-
sens høstsalme ”Du lagde i det 
mindste frø”, nr. 809. I oktober 
synger vi Lars Busk Sørensens 
salme ”Solen begynder at gløde”, 
nr. 813. I november synger vi Lis-
beth Smedegaard Andersens sal-
me ”November går tungt gennem 
byen”, nr. 812.

Sognepræsten flytter ud af præstegården
Pr. d. 1. september flytter jeg ud af præstegården, Skindegyde 5 i Rolfsted. Som 
sognepræst med boligpligt i en tjenestebolig kan man efter reglerne fraflytte 
tjenesteboligen 12 måneder, før man går af på pension. Denne mulighed har jeg 
valgt at benytte.
Kontoret i præsteboligen er stadig i funktion, og jeg vil lægge mange arbejdsti-
mer her også gennem det kommende år. Samtaler og møder vil jeg også fortsat 
have i præstegården. Jeg træffes på kontoret torsdag kl. 10-11 eller efter aftale. 
Tlf. 6598 2003. Eller pr. mail: bijac@km.dk Mvh Birte Jacobsen

8



9

SØLLINGE & HELLERUP SOGNE

Søllinge-Havndrup Foredragsforening
Tirsdag den 20.9 kl. 16.30: Besøg på Natur og Helhedsskolen Årslev på adres-
sen: Sdr. Højrupvejen 97. Vi er inviteret til rundvisning, og der vil blive serveret 
en børnevenlig aftensmad inden vi slutter. Arrangementet er i samarbejde med 
Søllinge Beboerforening.

Tirsdag den 18.10 kl. 19.30: Hanne Faldborg holder foredrag i Søllinge Forsam-
lingshus om Jens Otto Krag og hans liv.

Tirsdag den 8.11 kl. 19.30: Vi får besøg i Søllinge Forsamlingshus af ægteparret 
Jette og Henning Vestergård Dam, som vil fortælle og vise billeder fra deres tur 
rundt i Columbia på motorcykler.

Tirsdag den 6.12 kl. 19.30: Kathrine Andersen vil sammen med os synge julen 
ind i Søllinge Forsamlingshus. Kathrine har sin egen pianist med, og Kathri-
ne vil forkæle os med sin smukke stemme, og vi vil også synge sammen med 
hende.

Vi håber at se både ”gamle” og ”nye” ansigter til vores arrangementer. Vel mødt!

Hyggeeftermiddag i konfirmandstuen
Onsdag den 12. oktober kl. 14 inviterer Estrid og undertegnede til hygge 
i konfirmandstuen i Søllinge.
Vi forestiller os, at vi skal have et par hyggelige timer med lidt snak, kaffe 
og kage.
Er man god til at fortælle en historie vil det være dejligt. I løbet af eftermid-
dagen, vil vi finde ud af, om det er noget der er opbakning til at fortsætte med 
og hvordan indholdet af sådanne eftermiddage skal være.
Alle er velkomne! Unge som ældre. Mænd og kvinder.
Er du blevet nysgerrig, så mød op eller ring for mere information til: 
Lene Have Hansen, tlf. 65 98 18 85 eller mobil tlf: 26 58 73 42.
 Håber vi ses!
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KONTAKT OG ADRESSER

Sognepræst Birte Jacobsen
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,
Kontor:
Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev
Tlf. 6598 2003
Mail: bijac@km.dk
Træffes torsdag kl. 10-11 eller efter 
aftale. Mandag er fridag.

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

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

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

Næste blad
Udkommer ultimo november. Sidste frist for indlevering af stof fra Søllinge og 
Hellerup sogne er den 20. oktober. Dette kan sendes til Lene Have Hansen på 
mail lenesvendhansen@gmail.com
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FERIE:  Birte Jacobsen har ferie fra d. 5.9 til d. 18.9 og fra d. 18.10 til d. 23.10. 
Embedet passes af Jakob Olesen tlf. 6267 1077, dog i dagene d. 18.-20.10 af 
Simon Jylov, tlf. 9243 2525.

GUDSTJENESTELISTE

DATO ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP

11.09 13. s. e. trin. 09.00 JO ingen ingen

18.09 14. s. e. trin. 11 JO ingen ingen

25.09 15. s. e. trin. 11 BJ høst 09.30 BJ høst 19.00 BJ høst 
 25-års-jub.kor

28.09 fyraftensg. 16.30 BJ

02.10 16. s. e. trin. ingen ingen 09.30 BJ

05.10 fyraftensg.  16.30 BJ spisn/foredrag

09.10 17. s. e. trin. 11 BJ ingen 09.30 JO

16.10 18. s. e. trin. 11 BJ ingen ingen

23.10 19. s. e. trin. 11 JO ingen ingen

30.10 20. s. e. trin. 09.30 BJ 11 BJ ingen

02.11 fyraften 16.30 BJ

06.11 Alle helgen 16 BJ ingen 19.00 BJ

13.11 22. s. e. trin. 11 BJ ingen ingen

20.11 sidste s. i kirkeåret ingen 09.30 JO ingen

27.11 1. s. i advent 11 BJ 19.00 konc. ingen

02.12 fyraften 15.00 m. 3. kl.

04.12 2. s. i advent 09.30 BJ ingen 11 BJ

Gudstjenesteliste efteråret 2022

I Rolfsted bydes på kirkekaffe efter den første formiddagsgudstjeneste i måneden.
Information om gudstjenester kan findes på www.sogn.dk



Rolfsted, Søllinge og Hellerup sogne

P
ro

G
ra

fi
sk

 A
p

S
 ·  

T
lf

. 6
3

 3
8

 3
9

 4
0

 •
 w

w
w

.p
ro

g
ra

fi
sk

.d
k


