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Konfirmander 2020

Søndag d. 26. april kl. 10 
konfirmeres i Rolfsted kirke:
Caroline Kronblad
Christian Lykke Green Sørensen
Emma Ålkjær Kaiser Schmidt
Frederik Hjorth Nielsen
Lærke Degnemark Larsen
Magnus Snepryd Nielsen
Sarah Engstrøm Jensen
Silja Baatz Asgersdottir
Tobias Lindegård
Tobias Timmermann

Søndag d. 3. maj kl. kl. 10 
konfirmeres i Rolfsted kirke: 
Adam Steen Klæbel
Alexander Storgaard
Alexander Møller With
Benjamin Blæsbjerg
Cecilie Drud Gren Pedersen
Dittemarie Juel Christensen
Emil Fredslund
Emilia Hansen
Frederik William Tynan Basham

Frida Løvkvist Berget
Karl Aksel Andersen Justi
Liva Friis Burgaard
Lucas Schou Corfitzen
Maria Lundgaard Broe
Noah Hein Vester
Oliver Lucas Møller Bisgaard
Oliver Marqvar Engelhardt
Olivia Anna Lønberg Rasmussen

Søndag d. 10. maj kl. 10 
konfirmeres i Søllinge kirke:
Cecilie Pode
Hjalte Stenager Skov
Jakob Watchara Vilhelmsen
Mikkel Aagaard Brogaard



KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

Onsdag d. 4. marts kl. 19 
”En fortælling om Lukasevangeliet” 

En fortælling ved 
læge Knud Jacob-
sen, Ulfborg. 
Lukasevangeliet er 
skrevet en del år 
efter Markusevan-
geliet og bygger 
meget på dette. 
Knud Jacobsen 
tager udgangs-

punkt i de dele af evangeliet, vi kun 
kender fra Lukas. Her følger han to 
temaer, det ene om kærligheden og 
andet om de rige kontra de fattige. 
Knud Jacobsen har tidligere været 
gæstefortæller i Rolfsted, både med en 
fortælling om Jesu liv og med en for-
tælling om apostlen Paulus.

Søndag d. 8. marts kl. 11
Familiegudstjeneste
3. klasse fra Ferritslev Friskole medvir-
ker ved gudstjenesten.

Onsdag d. 11. marts
Kl. 14.30: SeniorOnsdag fra Ferritslev 
Fritidshus kommer til kaffe i konfir-
mandstuen. Der vil traditionen tro være 
en fortælling denne eftermiddag. Alle er 
velkomne!
Kl. 16.30: Fyraftensgudstjeneste.
Rolfsted skoles juniorkor medvirker ved 
Cammila Torp og Kristina Hedelius.

Onsdag d. 18. marts kl. 17 i 
Søllinge kirke. Fyraftensgudstjeneste.
Denne gudstjeneste lægges familieven-
ligt an. Juniorkoret fra Rolfsted skole 
medvirker. Der er fællesspisning i kon-

firmandstuen efter gudstjenesten.
Hvis man ønsker at deltage i spisningen 
kan man tilmelde sig hos Lene Have 
Hansen tlf. 26587342, senest mandag d. 
16.marts. Det koster 30 kr. for voksne. 
Børn er gratis. 

Torsdag d. 7. maj kl. 19.30 
Gudstjeneste i Søllinge kirke med efter-
følgende sangaften i konfirmandstuen. 

Efter gudstje-
nesten byder 
menigheds-
rådet på var-
me hveder og 

kaffe/te i konfirmandstuen i Søllinge, og 
vi vil synge af højskolesangbogen.

Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå, 
2. pinsedag kl. 14.
I år danner præstegårdshaven ved Sdr. 
Nærå præstegård en smuk ramme for 
den traditionsrige friluftsgudstjeneste 
2.pinsedag for hele Midtfyn. Til guds-
tjenesten deltager både et folkekor og 
forskellige musikere. Efter gudstjenesten 
indbydes der til samvær i det grønne – 
stole, tæpper og kaffekurv medbringes 
selv. Gudstjenesten afholdes i haven 
på Kirkevej 20, 5792 Årslev, Sdr. Nærå. 
Enhver, der kunne være interesseret i at 
være med i folkekoret er velkommen. 
Tilmelding er senest d. 19/5 til korets 
dirigent Ulla Poulsen på 20320152/
Up1955@gmail.com. 
Folkekoret øver torsdag d. 28/5 kl. 19-21 
i Kirkeladen i Sdr. Nærå, Kirkevej 20.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjene-
sten i Sdr. Nærå kirke, og kaffen kan 
indtages i Kirkeladen. Man kan parkere 
ved Sdr. Nærå kirke.
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Kærlighedens liv har ingen ende

Prædiken Påskedag 2019

For to dage siden, Langfredag ringede 
min nabo til mig. Hun sagde, at det jo 
er tradition, at man hejser flaget på halv 
Langfredag. Men hun ville lige fortælle, 
at når hun nu hejsede det på hel, så var 
det, fordi hendes barnebarn fyldte 18 år. 
Jeg svarede, at det var helt i orden. For 
det første skal vi først og fremmest tænke 
på vore børnebørn, når der er fødselsdag. 
Men for det andet, så kan der også være 
god mening i at hejse flaget på hel. Og 
så fortalte jeg hende om min morfar. Han 
var præst, og han holdt altid på, at flaget 
skulle på hel Langfredag, for, som han 
sagde: ”Det var Langfredag, at Kristus 
overvandt døden”. 

Påskemorgen lyser bag Langfredags mør-
ke. Derfor synger vi også altid salmen ”Hil 
dig, frelser og forsoner” Langfredag. Vi 
synger om kærligheden, der er stærkere 
end døden. Vi hører Jesu ord på korset. 
Han beder for de mennesker, som har 
bragt ham hertil. ”Fader, tilgiv dem! ” 
Han kommer ned i fortvivlelsen: ”Min 
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt 
mig? ” Men døden får ham ikke. Han ved, 
at dette er den vej, han skulle gå. ”Det er 
fuldbragt”, siger han, inden han til sidst 
kan sige: ”Fader, i dine hænder betror jeg 
min Ånd”. Langfredag erfarer vi, at kær-
ligheden fra Gud er stærkere end døden.

I går, påskelørdag, var der bryllup her i 
kirken. Brudeparret havde valgt en ny sal-
me, ”Du, som gi’r os liv og gør os glade”. 
Den salme taler vers for vers om Gud som 

den, der giver os liv og som den, der hol-
der os fast på, hvad det gode liv handler 
om, at vi ikke må blive kolde, at vi skal 
have blik for hinanden, at vi skal tjene 
hinanden. Det liv, Gud giver os, det skal 
gøre livet mellem os nyt. I 5. vers samlede 
digteren det hele: I skal se med kærlighe-
dens øjne, alt det skabte skal I passe på. 
Og verset slutter: I skal ikke frygte nogen 
fjende, kærlighedens liv har ingen ende. 
Det er påskens budskab til os.

Salmen, vi sang, er egentlig ikke nogen 
påskesalme. Men påsken lå gemt i den. 
Og sidste vers rummede Langfredag og 
Påskemorgen i ét. Han, som giver sig selv 
af kærlighed, han, som tager døden på 
sig af kærlighed til os mennesker, han 
åbner en dør for os. Han er gået gennem 
mørket, for at vi ikke skal være alene i 
det. Gennem mørket leder han os frem til 
morgenrøden. Det er påskebudskabet. Det 
sidste vers lyder:
Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Salmen kalder på, at vi lever livet, som vi 
har fået det givet af Gud. Og den siger. Alt 
har I fået givet. Livet og lyset. 
Kærligheden, Guds omsorg for jer. Han 
holder af dig, som du er, siger salmen. 
Han ser på dig med kærlighedens øjne. 
Kærligheden har mange udtryk. Og som 
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Gud ser på os og har omsorg for os, skal 
vi se på hinanden og have omsorg for 
hinanden. Salmen siger: I skal se med 
kærlighedens øjne. Det betyder: Se det 
gode hos den anden. Se med mildhed 
på den anden. Bær over med den anden. 
Forvent noget godt. Du skal håbe og tro 
det gode. Det er det første, salmen siger. 
Og dernæst taler den om den måde, vi 
behandler hinanden på: Alt det skabte 
skal I passe på. Det betyder: Hav omsorg 
for hinanden. Se den, der lider nød, og giv 
den hjælp, du kan. Giv næring til livet, 
hvor livet bygges op.

Nu er det påskemorgen. Og vi fejrer, at 
Gud har ladet morgenrøden bryde igen-
nem midt i mørket. Guds søn er gået 
gennem mørket. Han har været nede i det 
dybeste, et menneske kan komme ned i. 
Og døden fik ham ikke. 

Vi har lyttet til påskeevangeliet hos evan-
gelisten Markus. Det er det stilfærdi-
ge påskeevangelium. Maria Magdalene, 
Maria, Jakobs mor og Salome er tidligt om 
morgene gået ud til graven for at salve det 
døde legeme, som det var skik, at kvin-
derne gjorde dengang. De er i sorg. Og de 
har lige nu kun en tanke, den praktiske: 
Hvem mon de kan få til at vælte stenen 
fra graven?
Men så opdager de, at stenen er væltet fra. 
Og da de ser ind i graven, ser de en ung 
mand i hvide klæder. Han taler til dem og 
fortæller dem, at Jesus fra Nazareth, den 
korsfæstede er opstået. Og en ting mere 
siger han: Kvinderne skal gå tilbage til 
disciplene og fortælle dem, at de skal gå 
tilbage til Galilæa, til deres hjem. Dér vil 
de møde ham, som han har sagt dem det.

Vi hører, at kvinderne flygtede fra graven, 
at de var ude af sig selv, og at de ikke 
sagde det til nogen, fordi de var bange. 
Men noget må de alligevel have sagt. 
Budskabet kom ud. Det hele sluttede ikke 
på korset. 

De skulle gå tilbage til Galilæa. Hjemme i 
Galilæa ville de møde ham igen. Det bety-
der: Det nye liv begynder dér, hvor de er 
hjemme. Men alt er forandret. Det liv, han 
er kommet til dem med, alt det, han har 
åbnet for dem, det skal de nu bære videre 
i livet. Det sluttede ikke med Langfredag. 
På en måde begyndte det Langfredag. Det 
var her, Kristus overvandt døden og det 
onde. Kærligheden, hjertegløden, stærkere 
var her end døden. 

Påskemorgen giver han os livet tilbage – 
som nyt. Den kærlighed, han havde levet, 
helt ind i døden, den giver han nu os og 
siger: Den kærlighed skal også være i jer. 
Også I skal tilgive. Også I skal se på hin-
anden med kærlighedens øjne. Også I skal 
værne om hinanden og vise omsorg. I skal 
passe på hinanden.
Og mere end det: Han lader os se, at kær-
ligheden rækker ud over tiden. Han er hos 
os. Ligesom han gik forud for disciplene, 
sådan går han forud for os. Han kommer 
os i møde, dér hvor vi er. Han kommer os 
levende i møde og vil altid se på os med 
kærlighedens øjne. Og han vil tale til os 
og sige: Som jeg ser på jer, sådan skal I 
også se på hinanden. Som jeg ser på jer 
med kærlighedens øjne, skal I også se på 
hinanden med kærlighedens øjne.
Kærlighedens liv har ingen ende. På det 
ønsker vi hinanden ”Glædelig påske!”.
 bj
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Babysalmesang i Rolfsted kirke 

Organist Ina Gram indbyder til babysal-
mesang i foråret. Det begynder torsdag  
d. 12. marts kl. 10.00- 11.15.
Det foregår hen over 4 torsdage før påske 

og 4 torsdage efter påske. Der er sang, 
musik, leg og samvær. 
Den musikalske del varer ca. 45 minutter. 
Og der afsluttes med en halv times snak 
og hygge over en kop kaffe/te. 
Tilmelding senest d. 5. marts til Ina Gram 
på mail ina_gram@hotmail.com eller på 
tlf. 20 68 66 42. 
Der startes et hold, hvis mindst seks 
babyer er tilmeldt d. 5. marts.

Valg i din kirke i 2020
Tirsdag den 12. maj kl. 19 er der offentligt 
orienteringsmøde om menighedsrådsval-
get i efteråret. Det foregår i konfirmand-
stuen ved præstegården, Skindegyde 5, 
Rolfsted. 
På orienteringsmødet skal menighedsrå-
det bl.a. orientere om arbejdet i funkti-
onsperioden fra 2016 – 2020, kommende 
opgaver og regler for valgforsamlingen, 

der finder sted tirsdag d. 15. september.
Til menighedsrådet ved Rolfsted kirke 
skal der vælges 6 personer. Overvej om 
du skal være en af de 6, der er med til at 
bestemme kirkens liv i dit sogn. Har du 
spørgsmål til, hvad det indebærer, er du 
velkommen til at kontakte det nuværen-
de råd. Navnene står på næstsidste side 
her i bladet.

Koncert i Rolfsted kirke med Ester Brohus 
Søndag den 8. marts klokken 19.30 har 
Rolfsted, Søllinge og Hellerup Menig-
hedsråd valgt at hyre Ester Brohus til en 
koncert, hvor entréindtægten ubeskåret 
går til Folkekirkens Nødhjælp. Koncerten 

træder i stedet for 
husstandsindsamlin-
gen. Ester Brohus er 
en dansk sanger og 
sangskriver. Allerede 
som barn optrådte 
hun med sin familie 
med kristen musik, 
særligt gospel.

Midt i 1980’erne begyndte 
hun at arbejde med sine 
egne sange med inspirati-
on fra amerikansk coun-
tryrock.
Billetpris: 100 kr. 
Billetter kan købes ved at indbetale på 
Mobilepay til: Bodil Schaap tlf. 2530 1923.
Husk som afsender at skrive din mailadres-
se. Så bliver billetten sendt til dig.
Du kan også købe billet ved at kontakte 
Bodil Schaap og aftale køb og afhentning 
på Ådalen 33, Ferritslev.
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Nekrolog 

Vores tidligere vellidte kirkesanger og kirkeværge Elisabeth Maegaard Nielsen er 
stille sovet ind den 13. december 2019 - 92 år gammel - efter et langt og godt liv. 
Lisbeth var en meget engageret person i lokalområdet. Ære være hendes minde. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Velgørenhedskoncert 
den 8. marts 2020 kl. 19.30 i Rolfsted Kirke 
 
Kom til koncert med Ester Brohus og støt Folkekirkens nødhjælp. 
Hele billetindtægten går ubeskåret til at hjælpe folk i nød. 
Hvis man ønsker at købe billetter kan det ske ved at indbetale 100 kr. pr. billet på 
MobilePay til 
 
Lene Hansen tlf. 2658 7342  
Lotte Gerken tlf. 4037 4222 
 
Husk som afsender at skrive din mailadresse 
som afsender. Så bliver billetten sendt til dig 
 
eller kontakt en af ovennævnte for køb og 
afhentning af billetter. 
 
Mere omtale i næste kirkeblad. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

 

Bladets redaktion vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår 
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Konfirmanderne fra 
Broskolen i Rolfsted kirke
2021 d. 25. april,
2022 d. 24. april,
2023 d. 30. april.

Konfirmanderne fra Broskolen i 
Hellerup/Søllinge kirker 
2021 d. 19. maj,
2022 d. 18. maj,
2023 d. 14. maj.

Konfirmanderne fra 
Ferritslev Friskole i Rolfsted kirke 
2021 d. 2. maj, 
2022 d. 1. maj, 
2023 d. 7. maj.

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
Mandag er fridag.

Sognepræst i Ryslinge:
Jakob Olesen, Højskolevej 2, 
5856 Ryslinge,
tlf. 6267 1077/ 2033 2927, 
JADO@KM.DK

Graver: 
Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 
5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683, 
rolfstedkirkegaard@gmail.com

Organist: 
Ina Gram, Hemmegårdsvej 39, 
5863 Ferritslev, tlf. 2068 6642
Ina_gram@hotmail.com

Navne og adresser

Menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 25.3 kl. 19.   /   Tirsdag d. 21.4 kl. 19.   /   Torsdag d. 28.5 kl. 19.

Konfirmationer i 2021, 2022 og 2023
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Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo maj 2020

DATO ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
23.2  (Fastelavn) 9.00 JO Ingen Ingen
1.3  (1.s.i fasten) 9.30 BJ 11.00 BJ Ingen
8.3  (2.s. i fasten) 11.00 Familiegudstj. Ingen 9.00 BJ

11.3  (fyraftensg.) 16.30 BJ m. kor
15.3  (3.s. i fasten) 11.00 BJ 9.00 JO Ingen
18.3  (fyraftensg.)  17.00 BJ m. kor
22.3  (Midfaste) Ingen Ingen 9.00 JO
29.3  (Mariæ bebudelse) 11.00 BJ Ingen Ingen
5.4  (Palmesøndag) 9.30 BJ 11.00 BJ Ingen
9.4  (Skærtorsdag) 19.00 BJ Ingen 19.30 JO

10.4  (Langfredag) 11.00 BJ 9.00 BJ Ingen
12.4  (Påskedag) 9.30 BJ Ingen 11.00 BJ
13.4  (2. påskedag) 11.00 BJ m. kor Ingen Ingen
19.4  (1. s. e. påske) 14.00 JO Ingen Ingen
26.4  (2. s. e. påske) 10.00 BJ konfir. 9.00 JO Ingen
3.5  (3. s. e. påske) 10.00 BJ konfir. Ingen 11.00 JO
7.5  (Før Bededag)  19.30 BJ gudstj. og sangaften
8.5  (Bededag) 11.00 BJ Ingen Ingen

10.5  (4. s. e. påske) Ingen 10.00 BJ konfir. Ingen
17.5  (5. s. e. påske) 11.00 BJ Ingen 9.00 BJ 
21.5  (Kr. Himmelfart) Ingen 9.00 JO Ingen
24.5  (6. s. e. påske)  11.00 JO Ingen Ingen
31.5  (Pinsedag) 9.30 BJ Ingen 11.00 BJ

GUDSTJENESTELISTE FORÅR 2020

Kirkebil: 
Der er i øjeblikket ingen kirkebil. Man kan ringe 
til menighedsrådsformand Bodil Schaap, som 
gerne vil prøve at arrangere en kørelejlighed.

Ferie
Birte Jacobsen har fri i dagene d. 7.3, d. 20.-
22.3, d. 17.-21.4 og d. 19.-24.5. Embedet passes 
disse dage af Jakob Olesen, tlf. 2033 2927.

Der bydes på kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 1. marts., d. 5. april. og d. 8. maj.
Gudstjenestetider kan altid findes på www.sogn.dk
BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen.
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