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Søndag d. 16. juni kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Byparken
Musik ved Nenia Brass Band
Friluftsgudstjenesten i Byparken bliver i år
i
musikkens
tegn. Ved gudstjenesten får vi
musikken ved Nenia Brass Band fra Kerteminde. Efter gudstjenesten drikker vi
kaffe i det grønne. Medbring kaffekurv! I
tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten
inde i Ferritslev Fritidshus.

Fredag d. 23. august kl. 10-12
Koret starter op
Nye sangere er velkomne, når kirkens
kor begynder den nye sæson. Koret er
et damekor og ledes af organist Kirsten
Thusgaard. Man synger fredag kl. 10-12
i konfirmandstuen. Koret medvirker i
gennemsnit en gang om måneden enten
ved gudstjeneste eller sangarrangement.
Koret synger en blanding af salmer og
danske sange. Vel mødt!
Søndag d. 29. september kl. 16
Koncert med trioen Tina Siel, Tine Lilholt
og Knud Erik Thrane
Tina Siel vil som sanger sammen med
Tina Lilholt på fløjte og harpe og Knud
Erik Thrane på klaver føre publikum
gennem programmet på en stemningsfuld og humoristisk måde.
Billetpris: 130 kr.
Billetsalg på fritidshusets hjemmeside:
ferritslev-fritidshus.dk eller tlf. 6598 1315.
Torsdag d. 12. november kl. 19
Fra Grundtvig til Kim Larsen
Sangaften ved tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen
Birgitte Hansen sidder denne aften ved
klaveret og vil fortælle om digterne og
sangene, før vi løfter vore stemmer.
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GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2019
Torsdag d. 30. maj

(Kr. Himmelfart):

Kl. 11.30, Peter Jensen

Søndag

d. 2. juni

(6.s.e. påske):

Kl. 14.30, på Åhaven, sommermøde

Søndag

d. 9. juni

(Pinsedag):

Kl. 10

Mandag d. 10. juni

(2. pinsedag):

Kl. 14, i Årslev, friluftsgudstjeneste

Søndag

d. 16. juni

(Trinitatis):

Kl. 14, i Byparken Ferritslev, friluftsgudstj.

Søndag

d. 23. juni

(1.s.e. trin.):

Kl. 11.30

Søndag

d. 30. juni

(2.s.e. trin.):

Kl. 10, Peter Jensen

Søndag

d. 7. juli

(3.s.e. trin.):

Kl. 9, Peter Jensen

Søndag

d. 14. juli

(4.s.e. trin.):

Kl. 10, Peter Jensen

Søndag

d. 21. juli

(5.s.e. trin.):

Kl. 9, Mette Behrndtz

Søndag

d. 28. juli

(6.s.e. trin.):

Kl. 11.30, Peter Jensen

Søndag

d. 4. august

(7.s.e.trin.):

Kl. 10

Søndag

d. 11. august

(8.s.e.trin.):

Kl. 11.30

Søndag

d. 18. august

(9.s.e.trin.):

Kl. 14, sommermøde m. Kresten Drejergaard

Søndag

d. 25. august

(10.s.e.trin.):

Kl. 10

Efter gudstjenesterne d. 9. juni, d. 7. juli og d. 4. august bydes på kaffe i våbenhuset.

Kirkebil

Ferie

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 ferie fra d. 29. juni til d.
29. juli. Embedet passes af sognepræst Peter
Jensen, tlf. 4035 9268 eller mail: puj@km.dk,
dog i dagene d. 16.-21. juli af Mette Behnrdtz,
tlf. 6590 2663 eller pr. mail mbb@km.dk

Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo august 2019
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2. pinsedag, d. 10. juni kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Årslev
Årslev sogn bliver i år vært ved friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i Midtfyn
provsti. Gudstjenesten holdes i præstens
have, 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. 29. 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 indtages i
sognehuset. Man kan parkere ved Årslev
kirke og ved sognehuset.

Kirkebladet

Søndag d. 18. august kl. 14
Sommermøde med Kresten Drejergaard
Kresten Drejergaard
har gudstjenesten
kl. 14 og taler efter
kaffe over spørgsmålet: ”Hvad er det,
vi siger at vi er, når
vi siger, at vi er
danskere?”

ProGrafisk ApS

Søndag d. 2. juni kl. 14.30
Sommermøde på Åhaven
Der er gudstjeneste. Herefter serveres
kaffe og lagkage. Årets gæst er folkemusiker Frey Klarskov, som underholder
med harmonika, guitar og sang.

Rolfsted sogn

Sognetur søndag d. 1. september
I 2014 arrangerede menighedsrådet den
første sognetur, sogneturen er siden blevet
en årlig tradition. I år går turen til Jylland.
Vi starter fra P-pladsen ved Rolfsted kirke,
bussen kommer kl. 8.50, og kl. 9.00 er vi
klar til at køre. Første stop er Lyng kirke,
hvor vi kl. 10 deltager i gudstjenesten.
Lyng kirke er en moderne kirke indviet i
1994. Når man træder ind i kirkerummet,
kommer man ind under et træs beskyttende
krone. Den store blodbøg, som står uden
for kirken, har været inspirationskilde for
arkitekterne Inger og Johannes Exner. Se
evt. billeder og yderligere tekst om kirken
på kirkens hjemmeside www.lyngkirke.dk.
Efter gudstjenesten kører vi til Børkop
Vandmølle, som har sin oprindelse tilbage
til 1546. Bygningerne, vi ser i dag, menes
at være opført omkring 1830. I dag er
den restaurant, og det originale mølleri
fungerer stadig. På Børkop vandmølle får
vi en 2-retters menu, drikkevarer for egen
regning.

Efter middagen kører vi
til Industrimuseet i Horsens. Museet
er en stor og
fantastisk fortælling om industri- og velfærdssamfundets udvikling og levevis gennem 150 år. På museets hjemmeside www.
industrimuseet.dk kan der hentes en folder
om museet.
På vejen hjem drikker vi kaffe/te ved bussen, forventet hjemkomst kl. 18
Vi håber, at der igen i år er mange, der
har lyst til at tage med på tur. Tilmelding
til Bodil Schaap på telefon 25301923 eller
mail schaap@ferritslevnet.dk fra kirkebladets udgivelse og senest torsdag d. 15.
august. Tilmelding er efter først til mølle…
der er 55 pladser. Deltagerbetalingen er 200
kr., som betales kontant til Bodil Schaap
Ådalen 33, Ferritslev.

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.

Menighedsrådsmøder: Tirsdag d. 11. juni kl. 18.30 og torsdag d. 8. august kl. 18.30.

Hvad handler livet egentlig om?
Tale til konfirmanderne den 28. april 2019
Hvis vi nu havde en time mere sammen,
så ville jeg stille jer et spørgsmål og bede
jer om at sidde i grupper og drøfte det.
Spørgsmålet skulle lyde: Hvad handler
livet egentlig om? Hvad er det vigtigste
i livet?
Og så ville jeg være spændt på at høre
jeres svar. Det er godt engang imellem at
stille sig selv det spørgsmål. For det kan
være med til at holde os fast, så vi ikke
går og bruger vores energi på noget, som
det måske ikke er værd at bruge tid og
energi på.
Nu er det mig, der har ordet i dag, så jeg
må nøjes med at gætte på, hvad I ville
svare. Jeg gætter på, at I ville svare:
Livet handler om, at vi behandler
hinanden ordentligt.
Livet handler om, at vi skal passe
på hinanden.
Livet handler om, at vi skal passe
på vores jordklode.
Livet handler om, at det gode gerne
skal fylde mest.
Vi kunne også spørge, hvad vi gerne
skulle undgå. Men så går vi ind i de
negative ord, og det er bedst at blive ved
de positive ord.
Overalt på jordkloden har mennesker
gennem tiderne haft en religion. Og
overalt har religionen været med til at
give svar på det spørgsmål: Hvad handler
livet egentlig om? Hvad er det vigtigste
i livet?
Vi har talt lidt om, hvad tro egentlig
er. I har været klare i jeres svar, da jeg

spurgte, om vi skulle springe over det
spørgsmål, som vi har i ritualet i dag:
”Vil du konfirmeres i den kristne tro? ”
Man kan have det spørgsmål med, eller
man kan undlade det. Da jeg spurgte jer:
”Hvad betyder det spørgsmål? ” Da svarede en af jer: ”Det betyder, at vi tror på
alt det, vi har hørt om og lært her, mens
vi går til præst”. Jeg hørte svaret, som at
det betyder, at alt det, I har hørt om, det
er noget, der forpligter jer.
Vi kan ikke samle det i en enkelt sætning.
Men der var en grund til, at I den første
gang, I var til konfirmationsforberedelse
hørte lignelsen om den barmhjertige
samaritaner. For her hører vi, at en ung
mand spørger Jesus, hvordan han skal
leve sit liv. Jesus svarer ikke lige med det
samme. Han stiller et modspørgsmål. ”Du
kender loven”, siger han. ”Hvad er det
vigtigste bud i den? ” Den unge mand
svarer: ”Du skal elske Herren din Gud af
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af
hele din styrke og af hele dit sind, og du
skal elske din næste som dig selv”.
Her svarer Jesus: ”Ja. Lev efter det, så
lever du på den gode måde”.
Og så var det, at den unge mand begyndte at tænke lidt. ”Du skal elske din næste
som dig selv. Hvad betyder det egentlig?
” Han spurgte så Jesus: ”Hvem er min
næste? ”
Her var det, Jesus nu svarede ved at
fortælle en historie. Og så fortalte han
lignelsen om den barmhjertige samaritaner. En mand blev overfaldet af røvere.
De efterlod ham hjælpeløs i grøften. Så
kom en mand forbi. Det var for øvrigt

en præst. Han så ham, men han lod som
ingenting og gik bare forbi. Det var ikke
så godt. Lidt senere kom en anden mand
forbi. Det var også en mand, der arbejdede ved templet. Han så ham også, men
også han gik bare forbi. Endelig kom en
tredje dér til stedet. Det var en mand fra
nabolandet, Samaria. Da han så ham, fik
han medlidenhed med ham. Han gik hen
til ham, forbandt hans sår og tog ham
med til det nærmeste herberg. Næste
dag betalte han for ham, og han sagde
til værten, at han ville betale alt, hvad
den syge skulle få brug for, når han kom
tilbage. Dér slutter lignelsen.
Efter at have fortalt den historie, spørger
Jesus nu den unge mand: ”Hvem af de
tre, synes du, var en næste for ham, der
lå i grøften? ” Den unge svarer: ”Ham,
der hjalp ham”. Og Jesus siger: ”Ja. Gå
du hen og gør ligeså!”
Da vi gennemgik den i konfirmandstuen, og I sad i to-mandsgrupper og
diskuterede den og besvarede en række
spørgsmål, da lød det sidste spørgsmål:
”Når vi tænker på lignelsen her: Hvem
er vi så næste for? ” Her svarede I med
forskellige ord. I svarede noget i retning
af: ”Den, vi hjælper, er vi næste for”
Eller: ”Når en er i nød, og vi hjælper
den anden, så er vi næste for ham eller
hende”.
Vi må sige, at vi er næste for hinanden
på mange forskellige måder i mange
forskellige sammenhænge. Og ud fra
lignelsen må vi også sige: det er svært
at sætte grænsen for, hvem man er
næste for. Det må vi fornemme os frem
til, efterhånden som livet skrider frem.
Mange gange har jeg vist nok sagt: Jesus
kunne godt lide at provokere. Når han
fortalte historier, brugte han det med at

overdrive for at fremme forståelsen. Det
er typisk i lignelsen her, at den første,
der går forbi, er en præst. Ham havde
man vel ventet lidt mere af. Og derefter,
at den, der så hjælper, er en fremmed, en
fra nabolandet.
Hvem er vi næste for? Den, der er i nød,
også somme tider, når det er en, vi ikke
kender, der er i nød.
Vi ved godt, at vi hver især ikke kan
frelse hele verden. Men vi opdager hen
ad vejen, at dette med, hvem vi har
ansvar for, og hvem vi ikke har ansvar
for, aldrig bliver sådan bare helt enkelt.
Her må vi mærke efter: Hvem har brug
for mig? Og hvad kan jeg klare?
Hele livet handler det om at finde den
gode balance,
når vi prøver at behandle hinanden
ordentligt,
når vi prøver at passe på hinanden,
når vi prøver på at passe på vores
jordklode.
Jeg vil håbe for jer, at I hele livet vil
blive ved med at søge efter svaret på
det lille spørgsmål: Hvad handler livet
egentlig om?
Og mens I arbejder med at finde den
gode balance, da vil jeg ønske for jer,
at I husker, at der er noget, der hedder
tilgivelse. Vi må leve livet så godt vi
kan. Men igen og igen får vi brug for tilgivelse, både hos hinanden og hos Gud.
Den kan sætte os fri. Hvor tilgivelsen får
lov at nå os, dér får vi livet på ny.
Jeg vil ønske for jer, at I aldrig glemmer,
at der findes en kærlighed, der er større
end jer. Den flyder til jer hele livet, og
den vil være med til at gøre livet nyt for
jer igen og igen.
bj

