Kirkebladene i Danmark

Kirkebladet

Juni – juli – august 2020
58. årgang – nr. 2

Rolfsted sogn

Corona-epidemien præger hele livet
Samfundet er sat på vågeblus. Vi lever
med nedsat hastighed. Vi holder afstand.
Vi lever mest derhjemme. Og nu efter en
tid med et nedlukket samfund begynder
vi at åbne forsigtigt op igen. Her ved
indgangen til maj måned ved vi endnu
ikke, i hvor høj grad vi får lov til at åbne
vore kirker i denne sommer.

OBS!

Vi har lavet en gudstjenesteplan,
som er med forbehold for, hvad der
åbnes for. Tilsvarende er der planlagt
møder, som vi ikke ved, om vi får lov til
at gennemføre. Vi følger de anvisninger,
som vi får hos myndighederne. Og så
prøver vi at få det bedste, vi kan, ud af
det gennem denne særlige periode. bj

Valg i din kirke 2020
På orienteringsmødet skal menighedsrådet
bl.a. orientere om det arbejde, der er foregået 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, der er med til at
bestemme kirkens liv i dit sogn. En stor
opfordring til at møde op for at høre, hvad
arbejdet i et menighedsråd indebærer. Du
er også meget velkommen til at kontakte
det nuværende råd.

Kirkeministeriet har flyttet datoen for det
offentlige orienteringsmøde om menighedsrådsvalget til tirsdag d. 9. juni kl. 19.
Vi har i menighedsrådet valgt, at mødet
skal afholdes i Rolfsted kirke, Ørbækvej
841B, her er mere plads end i konfirmandstuen.

Sogneturen er udsat til søndag d. 5. september 2021
eningen var planlagt mange spændende
arrangementer. De fleste af disse er udsat
til 2021. Programmet for sogneturen indeholdt bl.a. et besøg på historiecenter Dybbøl Banke, en levende historiefortælling. Vi
må have det til gode til næste år, for som
situationen ser ud lige nu, har menighedsrådet valgt at udsætte turen til 2021.

Med venlig hilsen Bodil Schaap,

formand for menighedsrådet

Årets sognetur var planlagt til en tur til
Sønderjylland, en landsdel i Danmark, hvor
der i anledning af hundredåret for Genfor2

KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD
”Taler Gud nudansk?”. Da Luther
oversatte Det Nye Testamente
brugte han dagligsproget. Hvor langt
tør vi gå i dag? Hvordan taler Gud i
det 21. århundrede? Bibelen 2020 er
en moderne folkebibel, særligt oversat
til mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom. Hvad vinder man,
og hvad går tabt, når man oversætter
med det for øje?

Mandag d. 1. juni: Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i Sdr. Nærå aflyses.
Søndag d. 14. juni kl. 14: Friluftsgudstjeneste i Byparken, Ferritslev
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i Byparken med et løft af musik
ude fra. Nenia Brass Band gæster os
igen i år og spiller til sangen og giver
musik til samværet efter gudstjenesten.
Medbring kaffekurv! I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i fritidshuset,
hvis myndighederne tillader det.

Fredag d. 21. august kl. 10-12 starter
koret op
Nye sangere er velkomne, når kirkens
kor begynder den nye sæson. Koret
er et damekor. Det ledes af kirkens
organist Ina Gram. Koret øver fredag
kl. 10-12 i konfirmandstuen, Skindegyde 5, Rolfsted. Koret medvirker i
gennemsnit en gang om måneden ved
gudstjeneste eller sangarrangement.
Der synges en blanding af salmer og
danske sange. Vel mødt!

Søndag d. 21. juni kl. 14.30: Sommermøde på Åhaven
Årets gæster er Terese Andreasen på
klaver og Hans Henriksen, som synger
for os. På grund af Corona-epidemien
er sommermødet i år kun for beboerne
på Åhaven. Samme dag er der højmesse i Søllinge kirke kl. 11.
Søndag d. 16. august kl. 14: Sommermøde med generalsekretær i Det
Danske Bibelselskab Birgitte Stoklund
Larsen

Søndag d. 23. august: Cykelgudstjeneste i Søllinge-Hellerup-Rolfsted kirker
I vort nye tre-sogns-pastorat fører vi
nu sammen med Søllinge og Hellerup
sogne en tradition videre, som er skabt
i det gamle Herrested-Søllinge-Hellerup pastorat. Vi begynder i Søllinge
Kirke kl. 9.00 med morgenandagt og
kaffe/rundstykker. Derefter kører vi til
Hellerup Kirke, hvor der er højmesse
kl. 10.00. Så går turen videre til Rolfsted Kirke, hvor vi forventer at være
fremme kl. 11.30. I kirken slutter vi af
med sang, inden vi samles i konfirmandstuen til frokost, hvor Rolfsted
menighedsråd er vært. Man er også
velkommen til at tage bilen.

Birgitte Stoklund Larsen prædiker
ved gudstjenesten i Rolfsted kirke.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe og
kage enten i konfirmandstuen eller i
kirkerummet. Herefter taler Birgitte
Stoklund Larsen under overskriften:
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Brug livet omhyggeligt!
Prædiken Bededag d. 17. maj 2019. Matt. 3,1-10.
omhyggeligt og med ansvar. Det gode skal
fylde mest, hvad det så kan betyde.

Over for døden er vi mennesker lige. Vi får
en tid her på denne klode. Og den tid må
vi bruge, så at vi tjener livet og hinanden
på den bedste måde.

Johannes taler undervejs om frugterne.
Han taler om omvendelse, og om at disse
farisæere og saddukæere skal bære den
frugt, som omvendelsen kræver. Og den
tale må vi høre som en tale, ikke bare til
dem, men også til alle os andre. Vi må
prøve at forstå.
Vi er gået væk fra at bruge ordet ”omvendelse”, når det drejer sig om tro. Livet er en
kamp. Troen er en kamp. Det bliver aldrig
noget statisk. Vi håber, og vi tror, at vi kan
kæmpe med på den gode side af livet. Men
vi kan aldrig stille os an som de retfærdige, der lever sådan, som vi bør leve. Vi
kan højst minde hinanden om, at livet har
en grænse, og at vi derfor skal leve det så
omhyggeligt og nænsomt som muligt.

I disse dage har vi på TV set og hørt en
ung kvinde, der taler glødende om det
ansvar, vi har for vores klode og for livet
for generationerne efter os. Det er, som
om dagsordenen i disse uger er sat, også
ud fra en forståelse af, at vi har et ansvar
for andre mennesker, der rækker langt ud
over os selv.
I dag er det Bededag, og det er Johannes-døber, der har ordet. Hans tale er
barsk. Han peger på dommedag forude.
”Øksen ligger allerede ved træets rod!”,
siger han. Han vil netop sige: Der er noget
uigenkaldeligt over alt i vores liv. Intet kan
gøres om. Vi må tage ansvar for det hele,
og det må vi, uanset hvem vi er.
Over for døden er vi mennesker lige. Ingen
er fritaget, hverken for døden eller for
ansvaret for det liv, vi har levet. Det er
budskabet hos Johannes.
Vi kan ikke lade være med at spørge: Hvor
er der lys og åbning i den måde, han stiller
det op på? Hvor er håbet? Hvor er kærligheden henne?
Svaret vil være: Det er dér, hvor vi husker,
at livet har en begrænsning, at vi husker
at vise omsorg for hinanden. Det er døden,
der gør, at vi husker, at livet er nu, og at
det er nu, vi har muligheden for at gøre
os umage. Når Johannes siger, at øksen
allerede ligger ved træets rod, så er det
hans måde at sige på, at livet skal leves

Der er ingen tvivl om, at Johannes-døber
vil os det godt med sin barske tale. Men
han er barsk, og vi må prøve at forstå hans
anliggende.
Først og sidst er hans budskab: I må aldrig
bliv dovne med jeres liv! I skal stille høje
krav til jer selv! I skal bære frugt! Og her
kunne vi lade Paulus sætte ord på, hvad
frugterne kan være: kærlighed, glæde,
fred, tålmodighed, venlighed, trofasthed,
mildhed, selvbeherskelse. Paulus er ødsel
med de store ord. Det er den ene side af
dette, ikke at blive doven.
Den anden side ligger gemt i det sidste,
Johannes siger. Han advarer dem mod at
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henvise til, at de har Abraham til far, at de
altså skulle høre til et særligt udvalgt folk.
Mange af farisæerne og saddukæerne kom
for at blive døbt af ham, hører vi. Det var
jøder. Og ikke bare hørte de til det særligt udvalgte folk, det var også de særligt
lovlydige jøder, som de forstod sig selv.
De opfattede sig som hørende til i en særklasse. Dét detekterer Johannes. Og det er
det, han reagerer på med den barske tiltale:
”Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan
flygte fra den kommende vrede? Så bær
da den frugt, som omvendelsen kræver,
og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi
har Abraham til Far. For jeg siger jer: Gud
kan opvække børn til Abraham af stenene
dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod,
og hvert træ, som ikke bærer god frugt,
hugges om og kastes i ilden!” Med de ord
slutter dagens tekst.

udleveret til hinandens lune eller velvilje
eller uvilje. Vi gør plads, eller vi gør det
ikke. Det store er på spil hvor som helst.
Er der opmærksomhed? Er der indlevelse?
Johannes-døber er ofte blevet hængt ud
for at være ham med de løftede pegefingre. Men ret beset, så er Johannes ikke den
selvretfærdige. Hans tale skal også ramme
ham selv. Han taler imod al selvretfærdighed. Han taler imod alle former for
hovmod. Han taler imod det, at man anser
sig selv for bedre i kraft af fødsel eller
slægt eller folk eller religion eller rigdom
eller politisk overbevisning eller hvad som
helst, vi kunne finde på at stive os selv af
med. Al bedre-værds-følelse er bedrag, vil
han sige. Johannes viser os hen på livet
som det, alt kommer an på. Hvor I tænker
døden med, dér opdager I, hvad der kan
bære, og hvad der ikke kan bære. Hvor
var der godhed? Hvor bar I med til livet?
Hvilket træ bar gode frugter? Det er det
eneste spørgsmål, der betyder noget, når vi
ser øksen ved træets fod.

Den anden side af dette, at de ikke må blive
dovne, drejer sig om dette her: at de opfatter sig som mennesker af en særlig klasse.
Vi kan aldrig gøre os til af, at vi er noget
særligt, fordi vi er ”Abrahams efterkommere” eller fordi vi er danskere, eller fordi vi
er kristne. Johannes holder os alle fast på,
at vi hver især må stå til ansvar for vores
liv, for, hvad vi har gjort eller undladt at
gøre. Gjorde vi os umage eller gjorde vi det
ikke? Bar vi med til det gode?

Når det spørgsmål er stillet, bliver vi meget
små. Men det var også meningen. Johannes kom jo for at bane Herrens vej, som vi
hører. Han så det som sin opgave at få os
til at se, hvor små vi er, for at vi skulle se,
hvor meget vi bliver givet, hvor kærligheden flyder til os. Johannes ville pege frem
mod Kristus. Han ville lære os at leve af
den kærlighed, vi bliver givet. Vi kan ikke
bygge på det, vi selv har at komme med.
Vi må bygge på det, Gud skænker os, hans
kærlighed og tilgivelse. Den må vi leve af
og leve ud af! Og så må vi huske hans ord
til os: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende!” bj

Det næste er så, at vi bliver ganske små,
når det spørgsmål bliver stillet. Og mon
ikke, det også var dér, Johannes ville have
os hen? Vi er os selv mere nærværende,
hvor vi er små, end hvor vi gør os til af
det ene og det andet. Det er som de små,
vi må tage livets opgaver op. Ethvert møde
med et andet menneske er en opgave. Vi er
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Michael Nielsen, tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge,
har skrevet en corona-salme, som skal give håb:
1. N
 u lyder håbets fløjtespil,
og drømmen svæver frit:
Om tider hvor vor verden er
sin virus blevet kvit!

4. J a, vi skal atter række ud
og åbne vores bord
og give knus og ryste hånd
og dele gode ord!

2. J a, forårslyset skinner her,
og dagen føles blid,
og vi må aldrig glemme nu:
Hver plage har sin tid!

5. B
 efri os fra det ondes magt
og lad os holde ud –
for evig er din trofasthed,
vor Skaber og vor Gud!

3. F
 or hersker dødens fyrste strengt
og spreder sorg og død,
så sejrer livets engel dog
en påskemorgenrød!

Babysalmesang
På grund af corona-epidemien måtte
babysalmesang i ugerne før og efter påske
desværre aflyses.
Vi afventer nye retningslinjer for åbning
af kirkerne, og når muligheden vender
tilbage, vil vi igen tilbyde et forløb med
babysalmesang.
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Ny kirkebilsordning
Ferritslev Taxa har solgt
deres forretning. Vi har derfor ikke haft en kirkebilsordning gennem de seneste
måneder. Fremover vil vi tilbyde jer at benytte Teletaxa,
der hører under Fynbus.
Hvis I ønsker at benytte kirkebil til gudstjenester eller
arrangementer, kontakter I
selv Teletaxa senest to timer
før, gudstjenesten eller

arrangementet begynder. Det
koster 35 kr. pr. tur. I skal
selv lægge ud, men I kan
bede om kvittering, og ved
aflevering af den til kirken
får I pengene refunderet. Og
det skal oplyses, om I bruger
rollator og kørestol.
I skal ringe på tlf. 6311
2255. Se evt. mere under
www.fynbus.dk, Flextrafik,
Faaborg-Midtfyn kommune.

Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 4. juni kl. 19. / Tirsdag d. 30. juni kl. 19. / Mandag d. 17. august kl. 19.

Navne og adresser
Sognepræst:
Birte Jacobsen, Skindegyde 5,
Rolfsted, 5863 Ferritslev,
tlf. 6598 2003,
BIJAC@KM.DK
Mandag er fridag.

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

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

Irene Kyed, kirkeværge:
Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev,
tlf. 6111 3442,
ireneambo@hotmail.com

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

Hanne Larsen, lokalkasserer:
Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev,
tlf. 6598 1696,
hannelarsen1717@gmail.com

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

Susanne Madsen
Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev
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GUDSTJENESTELISTE SOMMER 2020
DATO

ROLFSTED

SØLLINGE

HELLERUP

31.05 (Pinsedag)

9.30 BJ

ingen

11 BJ

01.06 (2. pinsedag)

ingen

ingen

ingen

07.06 (Trinitatis)

9.30 BJ

11 BJ

ingen

14.06 (1. s. e. trin.)

14, BJ Bypar.

Ingen

11 BJ

21.06 (2. s. e. trin.)

14.30 Åhav BJ

11 BJ

ingen

28.06 (3. s. e. trin.)

9 JO

ingen

ingen

05.07 (4. s. e. trin.)

ingen

ingen

11 BJ

12.07 (5. s. e. trin.)

11 BJ

ingen

ingen

19.07 (6. s. e. trin.)

ingen

11 BJ

ingen

26.07 (7. s. e. trin.)

11 JO

ingen

ingen

02.08 (8. s. e. trin.)

ingen

ingen

11 JO

09.08 (9. s. e. trin.)

9 JO

ingen

ingen

16.08 (10. s. e. trin.)

kl. 14: Birgitte Stoklund Larsen, sommermøde fælles for pastoratet

23.08 (11. s. e. trin.)
11.30 BJ
9 BJ
10 BJ,
			cykelgudstj.
30.08 (12. s. e. trin.)

11 BJ

9 BJ

ingen

Der bydes på kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne d. 7. juni, d. 12. juli og d. 9. august.
Gudstjenester kan altid findes på www.sogn.dk

Ferie
Birte Jacobsen har ferie fra d. 21.
juli til d. 14. august.
Embedet passes af Jakob Olesen,
tlf. 2033 2927.

Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo august 2020

ProGrafisk ApS

Konfirmationerne er flyttet
Konfirmanderne fra Broskolen konfirmeres
d. 12. september.
Konfirmanderne fra Ferritslev friskole konfirmeres
d. 13. september.

· Tlf. 63 38 39 40 • www.prografisk.dk

BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen.

