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Søndag d. 10. marts kl. 11.15.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
De, der kunne tænke sig at være med
til indsamlingen, kan kontakte Thorkil
Jacobsen, tlf. 6598 2003.
Onsdag d. 13. marts
Kl. 14.30: Seniorerne i Ferritslev
Fritidshus kommer til præstegården.
Kirkesanger Bente Skytthe fortæller og
viser billeder fra en rejse til Ecuador.
Kl. 16.30: Fyraftensgudstjeneste med
organist Tina Christiansen og saxofonist Henriette Jensen.
Tirsdag d. 19. marts kl. 19-21
Foredrag ved Lisbeth Smedegaard
Andersen i Ringe sognegård.
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Onsdag d. 10. april kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste med Rolfsted
skoles juniorkor.
Torsdag d. 23. maj kl. 17-18
Sangtime i Årslev kirke.
Nye salmer om skaberværk, tak og bøn.
Mandag d. 10. juni, 2. pinsedag kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Årslev
Årslev sogn bliver i år vært ved den
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i
Midtfyn provsti. Gudstjenesten holdes i
præstens have, bag ved præsteboligen,
Gl. Byvej 28 B. Der medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret indbydes
til at være med i folkekoret, som øver
torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset
i Årslev, Gl. Byvej 28 A.
Tilmelding til folkekoret senest d. 27.
maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032
0152 eller pr. mail:up1955@gmail.com.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
samvær i det grønne. Medbring stol
eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen kan
indtages i sognehuset.
Man kan parkere ved Årslev kirke og
ved sognehuset.
Menighedsrådsmøder:
D. 12. marts kl. 19, d. 10. april
kl. 19 og d. 8. maj kl. 18.30.

GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2019
Søndag d. 24. februar (Seksagesima):
Søndag d. 3. marts
(Fastelavn):
Søndag d. 10. marts
(1.s. i fasten):
Onsdag d. 13. marts
(Fyraftensgudstjeneste):
			
Søndag d. 17. marts
(2.s. i fasten):
Søndag d. 24. marts
(3.s. i fasten):
Søndag d. 31. marts
(Midfaste):
Søndag d. 7. april
(Mariæ Bebudelse):
Onsdag d. 10. april
(Fyraftensgudstjeneste):
Søndag d. 14. april
(Palmesøndag):
Torsdag d. 18. april
(Skærtorsdag):
Fredag d. 19. april
(Langfredag):
Søndag d. 21. april
(Påskedag):
Mandag d. 22. april
(2. påskedag):
Søndag d. 28. april
(1.s.e. påske):
Søndag d. 5. maj
(2.s.e. påske):
Søndag d. 12. maj
(3.s.e. påske):
Fredag d. 17. maj
(Bededag):
Søndag d. 19. maj
(4.s.e. påske):
Søndag d. 26. maj
(5.s.e. påske):
Torsdag d. 30. maj
(Kr. Himmelfart):

Kl. 11.30, Peter Jensen
Kl. 10, m. kor
Kl. 10
Kl. 16.30, Tina Christiansen,
Henriette Jensen
Kl. 10
Kl. 11.30, Peter Jensen
Kl. 11, familiegudstjeneste
Kl. 10
Kl. 16.30, m. Rolfsted skoles kor
Kl. 11.30, Peter Jensen
Kl. 19
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10, m. kor
Kl. 10, konfirmation
Kl. 10, konfirmation
Kl. 14, Peter Jensen
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 11.30, Peter Jensen
Kl. 11.30, Peter Jensen

Efter gudstjenesterne den 5. marts, d. 7. april og d. 12. maj bydes på kaffe i våbenhuset.
Information om gudstjenestetidspunkter kan altid findes på www.sogn.dk – Rolfsted sogn.

Kirkebil

Feriedag

Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og
arrangementer i konfirmandstuen.
Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før,
man ønsker at bruge den, tlf. 6598 1122.
Brug den endelig.

Birte Jacobsen har en feriedag d. 16.04.
Embedet passes af sognepræst Peter Jensen,
tlf. 4035 9268.
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Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-17.30.
Sangtime i Rolfsted kirke.
Nye morgen- og aftensalmer.

Kirkebladet

Søndag d. 31. marts kl. 11
Familiegudstjeneste
Børn fra Ferritslev Friskoles 3. klasse
medvirker.

ProGrafisk ApS

Tirsdag d. 5. marts kl. 19
Sorgens sprog v. sognepræst Kamille
Nygård.
Et foredrag om sorg og sorgens sprog,
som vi møder det i de gamle græske
tragedier, i sorgfulde fortællinger i
nyere dansk litteratur, men også i de
samtaler vi har med hinanden. Hvordan
sætter vi ord på sorgen, når sproget
ikke slår til? Hvad gør sorgen ved vores
sprog og vores syn på verden? Og hvad
sker der, når vi fortæller vores historie
om den vi har mistet til andre? Med
baggrund i erfaringer fra sorggrupper,
og den massive sorglitteratur der har
set dagens lys de sidste 10 år, vil jeg
tale for at sorgen er blevet vor tids indgang til at tale om livets sårbarhed. Et
tema vi på mange måder har forsømt.

Rolfsted sogn

Konfirmander 2019
Den 28. april kl. 10 konfirmeres:

Den 5. maj kl. 10 konfirmeres:

Annabelle Frydendal Løjtved Pedersen,
Hemmegårdsvej 45, Ferritslev
Benjamin Magnus Kristensen,
Hemmegårdsvej 33, Ferritslev
Cathrine Asta Nielsen, Tvevadgyden 6, Rolfsted
Clara Holmstrøm Nielsen,
Elværksvej 6, Rolfsted
Emely Louise Garbøl Jensen,
Hemmegårdsvej 36, Ferritslev
Maria Dam Christensen, Ådalen 7, Ferritslev
Mille-Mi Rosenfeldt Simonsen,
Tvevadgyden 7, Rolfsted
Nikolaj Sjøgren Nielsen,
Ørbækvej 934-3, Ferritslev
Noah Villebro Christiansen, Skovgyden 5, Måre
Signe Danielsen, Tvevadgyden 16, Rolfsted

Camilla Snedker, Odensevej 84 E, Herrested
Emil Bjerring Ingemann Andersen,
Ådalen 16, Ferritslev
Gabriel Blæsbjerg, Villumstrupvej 9, Herrested
Josefine Madsen Vorre,
Funkevænget 25, Ferritslev
Kirstine Marie Kruse Hansen,
Haundrupvej 10, Ferritslev
Laura Glans Præstekjær,
Hans Tausensgade 16, Birkende
Laurits Runge Bechsgaard,
Nyborgvej 17, Ferritslev
Marius Sander Nielsen,
Lodskovvej 8, Ferritslev
Marko Bolund Falkø,
Bakkegårds Allé 90, Langeskov
Nicoline Løvfelt Knop, Åvænget 10, Ferritslev

Konfirmationer i 2020, 2021 og 2022
Konfirmanderne fra Broskolen:

i 2020 d. 26. april, i 2021 d. 25. april og i 2022 d. 24. april.

Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole:

i 2020 d. 3. maj, i 2021 d. 2. maj og i 2022 d. 1. maj.

Navne og adresser
Menighedsrådet:
Bodil Schaap, formand:
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 2530 1923, schaap@ferritslevnet.dk
Bente Hegaard Skytthe, næstformand:
Johannevej 13, 5863 Ferritslev
Lisbeth Christensen,
kontaktperson for de ansatte:
Ådalen 28, 5863 Ferritslev
Irene Kyed, kirkeværge:
Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 6111 3442,
ireneambo@hotmail.com
Hanne Larsen, lokalkasserer:
Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 1696,
hannelarsen1717@gmail.com

Susanne Madsen
Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev
Sognepræst:
Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted,
5863 Ferritslev, tlf. 6598 2003, bijac@km.dk.
Træffes bedst hverdage først og sidst på
eftermiddagen. Mandag er fridag.
Graver:
Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge,
5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683,
rolfstedkirkegaard@gmail.com
Organist:
Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3,
5230 Odense M, tlf. 6611 2906.

68’erne udlægger evangeliet for os
Juleprædiken den 25. december 2018
Det er som små mennesker, vi lærer det store i
livet at kende. Det lærer Benny Andersen os at
se, i forårssangen ”Det er forår, alting klippes
ned”. Det er en forårssang med et juleevangelium inden i. Her lader han os synge:
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt,
at forstå, at Alt og Intet er os givet.
Og engang går solen sin runde uden mig,
men når forårssolen skinner, lever jeg!
Benny Andersen lærer os, at det er som solfangere, vi skal tage imod livet. Alt, og Intet, er
os givet. Alt er os givet. Hver dag må vi bare
tage imod livet. Men samtidig har vi ikke krav
på noget her i livet. Derfor lader han os synge:
Alt og Intet er os givet. Han vil minde os om,
at det er som små mennesker, vi lærer det store
i livet at kende. Dér, hvor vi bare tager imod.
Benny Andersen var et af de fyrtårne, som voksede frem med ungdomsoprøret i 1968. I dette
år, 2018, har vi markeret, at det nu er 50 år
siden, vi i hele Vesten oplevede et ungdomsoprør. Fra Paris til New York til London til Berlin
til København, ja til hele den vestlige verden
bredte det sig. Det var med til at give et opbrud
på alle mulige ledder. Måske havde noget ligget og ulmet under overfladen i årtier, da det
kom. Det kom. Det brød igennem. Og det var
med til at forandre verden radikalt, både for de
mennesker, som stod for oprøret, og for alle os
andre. Verden var ikke mere den samme som i
gamle dage, efter 1968. Ungdomsoprøret betød
et brud med traditionerne. Farvel til de faste
rammer. Farvel til den gamle orden. Farvel til
de gamle forestillinger. Og så lød det: Lad os nu
prøve noget nyt!
Det var ungdommen, som tog alle de nye
skridt. Farvel til den gamle musik. Rockmusikken bragede igennem. Nye livsformer blev
prøvet af. Farvel til det gamle familiemønster.
Man begyndte at leve i kollektiver. Og uden
papir på de forhold, man gik ind i. Ingen snærende bånd. Livet skulle være under frihedens
fortegn.

Det var i 68, det begyndte for alvor. Og det
tiår, der fulgte, var præget af det. 70’erne blev
årene, hvor alt det nye brød igennem, ikke bare
blandt de unge, men efterhånden i hele samfundet. Det var årene, hvor kirken og skolen gik
hver til sit. Det var årene, hvor kirken som den
institution, der havde båret de gamle traditioner frem til nutiden, blev sat ud på et sidespor.
Nu fik ungdommen nye vejvisere. The Beatles,
Bob Dylan og mange andre fra udlandet kom
ind på scenen. Med deres musik. Med deres
livsstil. Med deres nye ord omkring livet.
Her i Danmark dukkede nye fyrtårne op. Povl
Dissing. Kim Larsen. Suzanne Brøgger. Troels
Kløvedal. Benny Andersen. Farvel til de gamle
danske sange og salmer. Nu skulle der synges
og skrives og digtes på en ny måde.
Det så ud som noget, der var helt nyt. Det så ud
som noget, der brød helt med det gamle. Men
tiden har vist, at de nye fyrtårne igen fandt ind
til det gamle, bare på en ny måde.
Vi har i dette år taget afsked med Benny
Andersen og med Kim Larsen. De to bar ånden
med ind i den nye tid. Med nye ord. Og med
ny musik. Benny Andersen gav os nye ord
på mange måder. ”Som solfanger er jeg nu
begyndt, at forstå, at Alt og Intet er os givet”.
Kim Larsen gjorde det samme. ”Vi er dem, de
andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab.” I sang efter sang løftede han det jævne
eller den, der var udskudt, op til værdighed.
Livet er, bare i at være til. Han stillede sig
solidarisk med den, der oplevede livet nede
fra bunden. Og gav ord til det. Og dermed gav
han hele folket blik for dette, at livet er, bare
i at være til.
Dette med at kejseren i Rom skulle være mere
værd end barnet i Betlehem, det var der jo
ingen sandhed i. Barnet i Betlehem har menneskets værdighed. Barnet i Betlehem bringer
os tilbage til det, livet handler om. Bare at
være til.
Julenat drager vi i tankerne til Betlehem for
at blive mindet om det, vi egentlig godt ved.
At det mindste barn i verden er skabt i Guds

billede, ligesom vi alle er det. Vi drager til
Betlehem, ud på marken, ud til stalden, for at
få det at se, det lille barn i krybben. Vi står
dér sammen med hyrderne og hører englene
synge, at i nat er vores frelser født, ham, som
skal gøre os fri af det onde, det barn, som skal
frelse os fra det onde. Det barn, ved hvilket der
kommer fred til mennesker.
Vi forstår det ikke helt. Og dog mærker vi, at
det er sandt, at dette barn er det største, verden
har set. Lillebitte, som det er. Sårbart. Fattigt, som det ligger dér i krybben. Dette barn
minder os om, at vi dybest set deler livet med
hinanden på de vilkår, at vi er små, sårbare,
skrøbelige.
Vi er her. Men vi ved også, at vi har livet til
låns. At livet hver dag er det, vi må tage imod,
og give videre, som det nu kommer til os.
Vi forstår, at Alt – og Intet – er os givet. Alt
er os givet. Vi må bare tage imod. Men vi ved,
at vi ikke har krav på det på nogen bestemt
måde.
Vi har i det forløbne år taget afsked med
Benny Andersen og Kim Larsen. For to dage
siden har vi nu taget afsked også med Troels
Kløvedal. Troels Kløvedal har i flere år kæmpet
med ALS. Han har til det sidste været helt til
stede med sin ånd. Men han har ikke kunnet
tale mere, og han har ikke kunnet trække
vejret selv, eller bevæge sig. Alligevel har han
kommunikeret med omverdenen ved sin I-Pat.
Troels Kløvedal har gennem den sidste tid
valgt at dele sit liv med omverdenen, nu
i sin afmagt, ligesom han delte livet med
omverdenen gennem alle de år, hvor han
sejlede havene tynde. For nylig læste jeg om
en brevveksling mellem en mand, Marcus, og
Troels Kløvedal. Marcus kontaktede herunder
Suzanne Brøgger pr. telefon. Marcus gengiver,
hvad Suzanne Brøgger udtrykte: ”Troels er
en af de få i 68-generationen, der har været
i stand til at udfolde mange af hippiebevægelsens helt grundlæggende visioner”, sagde
hun. ”Han har været på en mission, der rakte
ud over ham selv, og han har altid insisteret
på at inddrage andre i sine eventyr. Troels
fortsætter med gavmildt at dele ud af sig selv
i dødens stund. Det er meget heltemodigt,
synes jeg. Han lærer os andre, hvordan man

dør. Han gør os klogere på noget, som vi alle
skal igennem engang. Det er meget smukt og
meningsfuldt”. Suzanne Brøgger holdt en kort
pause og lod stilheden tage over. ”Hvorfor
holde døden skjult,” spurgte hun så retorisk og
svarede selv: ”Livet er jo uendelig skrøbeligt.
Det er et grundvilkår, som gælder os alle. Vi
mennesker er så ufatteligt lette at skubbe til,
og derfor skal vi nyde livet, mens vi har det”.
Det lød banalt, skriver Marcus, og det vidste
Suzanne Brøgger godt, men det banale er ofte
det, der kommer tættest på sandheden. I den
videre samtale sagde hun: ”Troels har en stærk
bevidsthed om, at han har fået livet foræret
og skal miste det igen. Døden har fulgt ham
det meste af livet. Hans mor døde jo fra ham,
mens han stadig var barn, og når mennesker
tidligt oplever at miste en af deres nærmeste,
bliver døden ofte en klangbund i livet. Det kan
være en voldsom byrde at bære på, men det
kan også sætte én fri. Det kan få en til at leve
sit liv stærkere og være mere tro mod sin natur
og sine inderste drømme, fordi man grundlæggende forstår, at livet er så ufattelig kort”.
Det blev til mange ord fra Suzanne Brøgger.
De centrale ord lød: ”Livet er jo uendelig
skrøbeligt”.
Det klinger med julenat, når vi drager ud til
barnet i krybben. Som vi deler værdigheden
med hinanden, deler vi også dette, livets skrøbelighed.
Det er mærkeligt, at vi nu 50 år efter det store
ungdomsoprør skal lytte til dem, der i det ydre
brød med traditionerne, og lade dem få lov til
at udlægge juleevangeliet. Vi finder hinanden
igen, alle vi mennesker, som kæmper med tingene. For vi har alle livet på de samme vilkår.
Vi deler alle vilkår med barnet i krybben. Det
mindes vi om, mens vi fejrer julen. Vi forstår,
at Alt – og Intet – er os givet.
Julens budskab er, at Gud er hos os midt i det
hele. Derfor synger vi ”Velkommen igen Guds
engle små”.
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal som en barnemoders ved,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
bj

