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Konfirmationer forår og sommer 2021
Da der i skrivende stund er strenge restrikti-
oner både i forhold til gudstjenester og med 
forsamlingsforbud mod et større antal per-
soner, er der en del usikkerhed om, hvordan 
konfirmationerne vil kunne holdes. Antallet 
af smittede med den mere smitsomme coro-
navirus er stigende, mens den type, som 
har været kendt gennem et år, viger for 
den nye type. Konfirmandforældrene og jeg 
har drøftet situationen i små grupper. Vi 
forventer en gradvis åbning i foråret. Men 
hvor hurtigt vil denne åbning komme?

På grund af den usikre situation er der nu 
åbnet for konfirmationer den 12.-13. juni 
og d. 28.-29. august. Men samtidig fast-
holdes de oprindelige datoer, da disse har 
været meldt ud flere år i forvejen. I dette 
kirkeblad offentliggøres navnene på dette 
års konfirmander. Hvem der konfirmeres på 
hvilke datoer og på hvilke tidspunkter, vil 
blive offentliggjort i Midtfyns Posten midt 
i april. Desuden offentliggøres i næste kir-
keblad navnene på dem, som konfirmeres i 
juni og august.

Konfirmanderne fra Broskolen, 
som konfirmeres i Rolfsted kirke:
Andreas Hilgaard Toftegaard Hansen
August Hofstedt Nielsen
Camille Amalie Larsen
Clara Gabay
Frederik Høy Thomsen
Johannes Holmstrøm Nielsen
Jonas Hjorth Nielsen
Lærke Emilie Minaei
Mathilde Malou Knudsen
Sebastian Riise Andersen
Simone Kjær Christensen
Sofie Laustsen
Thilde Thandeka Rasmussen
Vitus Kamuk Enemark

Konfirmanderne fra Broskolen, 
som konfirmeres i Hellerup kirke:
Camille Amalie Grønbek Nielsen
Line Mørkholm Jakobsen
Marie Pallesen
Emma Mortensen
Lea Jaque Greve

Konfirmanderne fra Broskolen, 
som konfirmeres i Søllinge kirke:
Emil Merrild Vind
Liv Rose Skaastrup Nielsen
Louise Israelsen

Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole, 
som konfirmeres i Rolfsted kirke:
Caroline Riise
Cecilie Skjold Villebro
Elias Panvig
Emma Sandris Larsen
Jakob Thorndahl Holm
Jasmin Ritz
Jonas Dautenheimer Eriksen
Laika Bolund Falkø
Laura Kruse Hansen
Laura Møgelmose Hansen
Mathias Rasmussen
Matilde Løvfelt Knop
Mikkel Terkelsen
Milo Schou Johansen
Nicoline Brun Skov Andersen
Signe Kruse Karlsen
Sille Kruhl Schøler
Sofie Wissendorf Apitz
Tobias Kaad Venø



KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

Sangeftermiddag med Birgitte Hansen i 
Ferritslev Fritidshus d. 17. marts udsæt-
tes til den 15. september. 

Lørdag d. 20. marts kl. 11
Odysseus i Ferritslev Fritidshus

Odysseus
Forestillingen er fra 9 år og spilles i 
Ferritslev Fritidshus

”Det var en mørk og stormfuld nat...” 
Sådan starter historien om Odysseus. 
Vor helt skyller i land på en strand i 
Itaka, udmattet og forpint af den lange 
og udmarvende rejse hjem fra krigen 
mod Troja. En rejse fuld af farer og fri-
stelser. En skuespiller og en kontrabasist 
fortæller Homers klassiske beretning om 
Odysseus. Odysseus er stadig en af Det 

lille Turnéteaters mest eftertragtede 
forestillinger, hvor den rene histo-
riefortælling leveres blændende, over-
bevisende og engageret af skuespiller 
Peter Holst og musiker Christian Glahn.

Tilmelding: 
Konfirmander tilmelder sig hos sog-
nepræst Birte Jacobsen, bijac@km.dk 
senest den 18.3 kl. 12. Forestillingen 
varer en time og er gratis. De på dagen 
gældende Covid-19 restriktioner følges.

Torsdag d. 29. april kl. 19.30
Gudstjeneste i Søllinge kirke. Hvis det 
er muligt, serveres kaffe, te og varme 
hveder i Søllinge konfirmandstue efter 
gudstjenesten.
Der er ingen fyraftensgudstjenester i 
foråret.

Menighedsrådsmøder 
Onsdag d. 17. marts kl. 19.
Onsdag d. 28. april kl. 19.
Tirsdag d. 25. maj kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandstuen, 
Skindegyde 5, Rolfsted.

Vi er en del af noget, der er større end os
Prædiken den 24. december 2020 på Åhaven

En dag her i december, da jeg var på 
vej hjem fra kirke, kom jeg i snak med 
en mand fra nabolaget. Jeg var på vej 
hjem med et minijuletræ med julehjerter, 
som 3. klasse havde lavet. Jeg tænkte, at 
min nabo måske gerne ville have et par 

af de hjerter. Og jo, det ville han gerne. 
De kom straks op at hænge på hans lille 
udendørs juletræ. Han sagde Tak. Og så 
tilføjede han: ”Nu skal vi snart synge ’En 
fattig jomfru sad i løn’. I år har vi det alle 
sammen ligesom hende. Vi er alle sammen 



fattige på socialt liv”. Det talte vi lidt om, 
mens vi stod dér i carporten. Vi er fattige 
på den måde, at vi savner at være sam-
men. 
Vi savner at bekræfte, at vi hører sammen. 
Vi savner samværet og samtalerne, hvor vi 
deler livet med hinanden.
Det gamle ord ”løn”, hun sad ”i løn”, 
betyder: hun sad ”i det skjulte”. Den fattige 
jomfru sad der ude i en stald, i det skjulte 
for alle andre mennesker. ”En fattig jomfru 
sad i løn og fødte himlens kongesøn”. Det, 
vi synger, betyder: Der var en fattig ung 
kvinde, som denne nat sad langt ude i en 
stald, skjult for alle andre. Og her fødte 
hun himlens kongesøn.
Da jeg gik hjem, tænkte jeg lidt over nabo-
ens ord. I år skal mange mennesker være 
alene eller sammen med ganske få. Måske 
vi i år skal minde hinanden om, at den 
fattige jomfru og hendes forlovede, Josef, 
også var alene julenat. Maria og Josef 
havde prøvet at finde plads på et herberg 
inde i byen, så at Maria kunne føde under 
gode forhold. Men der havde været fyldt 
op. De var blevet afvist. Da måtte de begi-
ve sig ud uden for byen for at finde bare 
et sted med tag over hovedet. Det fandt de 
i en stald derude, hvor hyrderne vogtede 
får. Her fik de husly mellem får og kvæg. 
Vi må forestille os, at Josef samlede noget 
hø og halm sammen, så at Maria kunne 
ligge godt. Her fødte hun sin søn, det barn, 
som vi fortæller om som Gud søn, det 
barn, som lyste på alle andre mennesker 
lige fra fødslen. 

Lukas fortæller os, at de første, som fik 
dette forkyndt, var hyrderne på marken. 
Herrens engel tonede frem for hyrderne og 
forkyndte dem det store, som var sket, og 

at dette var en glæde for hele folket. Alle 
mennesker på hele jorden er tænkt med i 
denne forkyndelse. Det er en glæde, som 
skal være for hele folket.
Dette begynder hos to unge mennesker i 
en stald uden for Betlehem. Her kommer 
det guddommelige barn til verden. Og de 
første, som får dette fortalt, er hyrderne.
Det største sker langt borte fra kejserens 
palads i Rom. Kejseren havde sat en fol-
ketælling i gang. Han ville måle, hvor 
stor hans magt var. Han mente, at han 
var kejser over hele verden. Det var han 
også, for så vidt han var kejser over hele 
den verden, som var kendt for ham og 
hans undersåtter. Kejser Augustus havde 
udsendt en befaling om at holde folketæl-
ling i hele verden.

Det er her, Lukas begynder sin beretning, 
hos den magtfulde kejser i Rom. Men så 
flyttes projektørerne langt væk fra Rom. 
Lukas tager os med til Betlehem, en lille by 
i et lille land langt borte fra Rom. Her føres 
vi ind i en stald med et lille nyfødt barn, 
og derefter ud på marken, hvor englene nu 
synger om det store, som er sket.
Himlen er sænket ned over jorden. Eng-
lene synger for hyrderne og for de unge 
forældre og barnet. Det store begynder hos 
det mindste barn, verden har set. Det store 
begynder ude hos den fattige jomfru, som 
sad i det skjulte. Her kommer Vor Herre til 
os mennesker, hvor vi sidder alene, i det 
skjulte, hvor vi savner at være sammen 
med andre og føler os sat lidt uden for.  
Juleevangeliet forkynder os, at Gud har 
gjort sig til ét med os, hvor vi mennesker 
er mindst og mest alene. Det er det mærke-
lige i det, vi kalder det glædelige budskab. 
Det handler om Guds kærlighed til os, 



hvor vi er små. Vi mærker, at her kan alle 
være med. Det er måske det allervigtigste 
i juleevangeliet: her kan alle være med. 
Det, englen forkynder, er en stor glæde for 
hele folket.
Vi kender det alle sammen: I samme øje-
blik vi præsenteres for noget, som kun 
er for nogle og ikke for andre, bliver vi 
utilpasse. Vi kan ikke lade være med at 
spørge: Mon jeg er med? Er der også plads 
til mig?
Maria og Josef og Jesus-barnet stiller sig 
ved siden af os, hvor vi er allermindst og 
allerlængst ude. Her står de ved siden af os 
og siger: Her er vi sammen med dig. Der 
er ingen, ikke et eneste menneske i hele 
verden, som vi ikke står ved siden af.

Juleevangeliet slutter med, at vi hører om 
den himmelske hærskare, som synger for 
hyrderne og de unge forældre i stalden. 
Sangen har til alle tider forenet menne-
sker. Og mere end det. I sangen er vi del af 
noget, der større end os.
Igennem dette år, foråret, sensommeren 
og efteråret, har vi oplevet, hvad sangen 
kan gøre for os. Hele folket har været med 
fredag aften, når Philip Faber guidede os 
igennem de danske sange. Det hed, at vi 
synger sammen, hver for sig. Og det har 
vi gjort ud over hele landet.
Philip Faber udtalte for nylig: ”Når man 
synger sammen, mærker man, at alting 
ikke drejer sig om en selv, men at man er 
en del af noget større.” Han siger videre, at 
der ligger en stor øvelse for ham som diri-
gent i at fjerne sig fra centrum og blive en 
del af kredsen. På samme måde er det med 
julen, siger Philip Faber. ”Man træder ind 
i en strøm og bliver til ingenting i mødet 
med noget, der er meget større i en strøm, 

der går flere tusind år tilbage. Der er ikke 
nogen, der står i midten af julen. Vi er alle 
en del af julens store kredsløb, men julen 
vil også fortsætte, når vi engang er væk. 
Vi står i en kreds og holder hinanden i 
hænderne omkring juletræet, men der er 
ikke nogen person inde i midten. Vi er alle 
lige vigtige. Og det er vigtigt.”
Her spørger journalisten: ”Kan man da 
ikke sige, at det er Jesus, der står i midten 
af den kreds?” ”Jo”, svarer Faber, ”men der 
er i hvert fald ikke en af os mennesker, der 
er julens centrum. Det er det, jeg mener 
med, at vi alle sammen er lige vigtige. Inde 
i midten har vi i form af juletræet sat et 
symbol på noget, der er større end os. Men 
selvfølgelig kan det symbol pege på Jesus. 
Mange sætter jo også en stjerne i toppen 
af træet, ligesom Betlehemsstjernen pege-
de på Jesus. Men det stærke for mig”, siger 
Faber, ”er, at vi i julen bliver en del af det 
samme kor, der fortsætter generation efter 
generation. Og når man går rundt om jule-
træet, holder man i den forstand også alle 
dem, der ikke er her længere, i hånden. 
Det er derfor Ingemann i ’Dejlig er jorden’ 
skriver, at ’slægt skal følge slægters gang’, 
men ’aldrig forstummer tonen fra Himlen 
i sjælens glade pilgrimssang’. Sådan fort-
sætter julesangen, efter at vi må give slip”.
Journalisten spørger her: ”Du siger, at 
’Dejlig er jorden’ løfter sig i 3. vers, hvor 
englene bliver en del af det store kor, som 
dermed også løfter os ind i evigheden. Er 
det også et julehåb for dig?”. Her svarer 
Philip Faber: ”Ja. Her sker det, at den 
meget smukke salme virkelig rammer én 
i hjertet”. Faber fortæller, at han lige nu 
mindes sidste juleaften. Han siger: ”Min 
farmor, min far, jeg selv og min søn gik 
rundt om juletræet og sang den salme. 



Nyt menighedsråd
Det nye menighedsråd tiltrådte pr. første søndag i advent. Det har konstitueret sig, som 
følger:

Formand: Bodil Schaap.
Næstformand: Bente Skytthe
Kirkeværge: Lisbeth Christensen
Kontaktperson: Herdis Hanghøi
Sekretær: Kirsten Fredslund
Stående udvalg/kirkegårdsudvalget: 
Lone Kristensen (formand), Bodil Schaap 
og Herdis Hanghøi.

Præstegårdsudvalg: Kirsten Fredslund (for-
mand), Lisbeth Christensen og Lone Kri-
stensen.
Valgbestyrelse: Bente Skytthe (formand), 
Herdis Hanghøi og Bodil Schaap.
Aktivitetsudvalg: alle medlemmer er med.
Tre-sogns-pastoratets kulturudvalg:
Herdis Hanghøi og Bodil Schaap deltager.

Tak
Der skal lyde en stor tak til de tre afgåede menighedsrådsmedlemmer, Hanne Larsen, 
Irene Kyed og Susanne Madsen, som har deltaget engageret i menighedsrådsarbej-
det og været del af det kirkelige liv gennem de forløbne år. 
Irene Kyed forbliver som frivillig ved Rolfsted kirke og præstegård fremover.

Min farmor kunne den udenad. Da var det, 
som om jeg mærkede generationssuset. 
Mine oldeforældre sang også den salme. 
Og den vil være der om 100 år, når jeg 
ikke er her mere. Men da englene kommer 
ind i salmen, er det, som om vi også er en 
del af et evighedskor”.
Sådan giver Philip Faber os ord til at se 
os alle som del af det, der er større end os. 
Juleaften er vi forbundet med alle andre 
mennesker på jorden. Og vi er forbundet 
med dem, der var før os, og med dem, der 
kommer efter os. ”Vi er alle lige vigtige. 
Og det er det vigtige”.
Om vi er mange eller få eller helt alene, så 
er vi alle del af den kreds, som er rundt om 
barnet, rundt om det, der er større end os. 

Vi er forbundet med dem, vi ikke kan være 
sammen med. Vi er alle under samme lys, 
vi er alle under Guds kærligheds lys.
Juleevangeliet, det glædelige budskab, 
begynder med barnet, der ligger i krybben. 
Og det slutter med englene, som synger 
om den fred, som nu er over jorden. Vi 
er alle med inde under den fred, som Gud 
har skabt for os. Her kan vi lade salmen 
tale for os:

Englene sang den først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske fryd dig, 
os er en evig frelser fød! BJ



Konfirmationer i 2022, 2023 og 2024

Konfirmanderne fra Broskolen i Rolfsted kirke
2022 d. 24. april
2023 d. 30. april
2024 d. 28. april

Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole i Rolfsted kirke
2022 d. 1. maj
2023 d. 7. maj
2024 d. 5. maj

Konfirmanderne fra Broskolen i Søllinge/Hellerup kirker
2022 d. 8. maj
2023 d. 14. maj
2024 d. 12. maj

MENIGHEDSRÅDET:

Bodil Schaap, formand: 
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, 
tlf. 2530 1923, schaap@ferritslevnet.dk

Bente Hegaard Skytthe, næstformand:
Johannevej 13, 5863 Ferritslev

Herdis Hanghøi, kontaktperson for de ansatte:
Fasanvej 26, 5863 Ferritslev

Lisbeth Christensen, kirkeværge: 
Ådalen 28, 5863 Ferritslev, tlf. 2267 1231

Bente Hegaard Skytthe, lokalkasserer:
Johannevej 13, 5863 Ferritslev
tlf. 7175 8902, benteskytthe@hotmail.com

Kirsten Fredslund, sekretær
Lundsbjergvej 59, 5863 Ferritslev

Lone Kristensen
Ørbækvej 894, 5863 Ferritslev

ANSATTE:

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
Mandag er fridag.

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

Organist: 
Ina Gram, tlf. 2068 6642,
Ina_gram@hotmail.com

Navne og adresser



Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo maj 2021

DATO  ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
28.02 (2.s. i fasten) ingen 9.00 JO ingen

07.03 (3.s. i fasten) 11 BJ ingen 9.00 BJ

14.03 (Midfaste) 11 JO ingen ingen

21.03 (Mariæ Bebudelse) 14 BJ 11 BJ ingen

28.03 (Palmesøndag) 9.30 BJ ingen 11 BJ

01.04 (Skærtorsdag) Kl. 11 BJ ingen 19.30 BJ

02.04 (Langfredag) 11 BJ 9.00 JO ingen

04.04 (Påskedag) 9.30 BJ 11 BJ ingen

05.04 (2. påskedag) 11 BJ ingen ingen

11.04 (1.s.e. påske) 9.30 BJ ingen 11 BJ

18.04 (2.s.e. påske) ingen 9.00 JO ingen

25.04 (3.s.e. påske) Konfirmation  ingen ingen

29.04 (Før bededag)  19.30 BJ

30.04 (Bededag) 9.30 BJ ingen 11 BJ

01.05  Konfirmation

02.05 (4.s.e. påske) Konfirmation ingen ingen

09.05 (5.s.e. påske) 9.30 BJ 11 BJ Ingen

13.05 (Kr. Himmelfart) 11 JO ingen ingen

16.05 (6.s.e.påske) ingen 9.00 JO ingen

23.05 (Pinsedag) 9.30 BJ ingen 11 BJ

GUDSTJENESTELISTE FORÅR 2021
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