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Konfirmationer sommer 2021
Kirken er nu åbnet mere. Men vi er stadig 
begrænset på antallet ved gudstjenester 
og kirkelige handlinger, da der er krav om 
mindst en meter mellem personer, som 
ikke bor i samme husstand, hvis der ikke 
synges, og 2 meter, hvis der synges. Dette 
betyder, at vi ud over personale kan være 
22 i kirkerummet, hvis der synges, plus 
4 i våbenhuset, hvis alle sidder en og en. 
Da der ved konfirmationer er en del, som 
kommer fra samme husstand, kan antallet 

være lidt større her. Hvis der ikke synges, 
er tallet 47, og lidt flere, hvis en del hører 
sammen i grupper. Vi håber på yderligere 
lempelser i juni, men må være forberedt 
på, at vi skal planlægge efter de regler, som 
gælder nu. Derfor må vi holde muligheden 
for to konfirmationsgudstjenester i Rolfsted 
kirke åben både d. 12. og d. 13. juni. 
Klokkeslæt for konfirmationerne i juni med-
deles i Midtfyns Posten den første uge af 
juni.

Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole, 
som konfirmeres i Rolfsted kirke den 12. 
juni:
Caroline Riise
Cecilie Skjold Villebro
Elias Panvig
Emma Sandris Larsen
Nicoline Brun Skov Andersen
Signe Kruse Karlsen
Sille Kruhl Schøler

Konfirmanderne fra Broskolen, som kon-
firmeres i Søllinge kirke den 12. juni:
Emil Merrild Vind
Liv Rose Skaastrup Nielsen
Louise Israelsen

Konfirmanderne fra Broskolen, som kon-
firmeres i Rolfsted kirke den 13. juni:
August Hofstedt Nielsen
Camille Amalie Larsen
Clara Gabay
Johannes Holmstrøm Nielsen
Lærke Emilie Minaei
Mathilde Malou Knudsen
Sebastian Riise Andersen

Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole, 
som konfirmeres den 28. august kl. 10:
Jakob Thorndahl Holm
Jasmin Ritz
Jonas Dautenheimer Eriksen
Matilde Løvfelt Knop
Mikkel Terkelsen

Konfirmanderne fra Broskolen, som kon-
firmeres i Hellerup kirke den 29. august 
kl. 9.30:
Camille Amalie Grønbek Nielsen
Line Mørkholm Jakobsen
Marie Pallesen
Emma Mortensen
Lea Jaque Greve

Konfirmanderne fra Broskolen, som kon-
firmeres i Rolfsted kirke den 29. august 
kl. 11:
Frederik Høy Thomsen
Sofie Laustsen
Thilde Thandeka Rasmussen
Vitus Kamuk Enemark



KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

2. pinsedag, d. 24. maj kl. 14:
Friluftsgudstjeneste på Skovkirkegården.
Da der ikke arrangeres fælles frilufts-
gudstjeneste i Midtfyn provsti dette år, 
holder vi vores egen i Rolfsted sogn. 
Gudstjenesten bliver en kort gudstjene-
ste uden altergang. 
Medbring gerne en stol eller et tæppe. 
Vi stiller dog også en række stole op, 
som man kan låne. Tag kaffekurven 
med, så at vi kan få en hyggestund over 
kaffen efter gudstjenesten.

Søndag d. 6. juni kl. 14.30: 
Gudstjeneste på Åhaven. Denne gudstje-
neste er for Åhavens beboere.

Søndag d. 13. juni kl. 14: 
Friluftsgudstjeneste i Byparken bag
Fritidshuset 
Vi indbyder igen i år til den traditionel-
le friluftsgudstjeneste bag fritidshuset i 
Ferritslev. Organist Ina Gram ledsager 

sangen sammen 
med trompetist 
Jakob Sønderby 
Larsen.
Efter gudstjene-
sten hygger vi 
os sammen over 
en kop kaffe i 

det fri. Medbring kaffekurv. 
I tilfælde af regnvejr holdes gudstje-
nesten i fritidshuset. Og kaffen drikkes 
herinde, hvis myndighederne tillader 
det.

Lørdag d. 19. juni kl. 9.30: 
Grænseforeningen og Lokalhistorisk 
Forening markerer 101-året for Gen-
foreningen. Det begynder ved Genfor-
eningsstenen i Kappendrup kl. 9.30. 
Herefter går turen til Rolfsted kirke, 

hvor historiker 
Per Grau Møller 
fortæller om Gen-
foreningen, og der 
synges et par san-
ge. Dette foregår 
udendørs. Herfra 

spadserer man hen til Genforeningsste-
nen i Rolfsted, hvor der er mere fortæl-
ling. Der sluttes af med solæg og snaps 
i konfirmandstuen ved præstegården.

Søndag d. 8. august kl. 14: 
Gudstjeneste i kirken med efterfølgende 
kaffe i præstegården. 

Vi håber på godt vejr denne dag, så at 
vi kan få en hyggestund i præstegårds-
haven over kaffe, kage og en sang fra 
Højskolesangbogen. Hvis det regner, går 
vi i konfirmandstuen og får kaffen.



Mødes og skilles og mødes igen.
Varmt er det hjerte, der bløder.
Livet begynder bag smerten, min ven.
Lykken må danse på gløder . . .

Ånd på mit hjerte og tæl så til ti.
Hør, hvor det vågner af glæde.
Vis mig dit ansigt, før alt er forbi.
Så er vi alle til stede.

De sidste ord i dette digt findes i Højsko-
lesangbogen. Sangen begynder: ”Floden 
er gammel og floden er ung. Byen er 
sorgfuld og munter. Natten er glædelig, 
natten er tung. Livet er timer, sekunder. ” 

Ordene er skrevet af Benny Andersen. Vi 
lever mellem det sorgfulde og det muntre, 
mellem det glædelige og det tunge. Sådan 
er livet.

Mærkeligt nok er de første fire linjer ikke 
med i sangen. 
Mødes og skilles og mødes igen.
Varmt er det hjerte, der bløder.
Livet begynder bag smerten, min ven.
Lykken må danse på gløder...
De ord får vi ikke lov at synge i Højsko-
lesangbogen. Måske, fordi de kalder på 
flere ord. Livet begynder bag smerten, 
min ven. Mærkelige ord. Vi prøver på 

”Ånd på mit hjerte og tæl så til ti”
Prædiken pinsedag 2018 i Rolfsted kirke. 

Fredag d. 20. august: 
Koret starter op kl. 10-12 

Har du lyst 
til at synge i 
kor, er du vel-
kommen til 
at komme og 
være med, når 
den nye sæson 

begynder den 20.8 kl. 10 i konfirmand-
stuen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 
Ferritslev. Organist Ina Gram dirigerer 
koret, og koret medvirker ved gudstje-
neste eller sangarrangement ca. en gang 
om måneden. Koret synger en blanding 
af salmer og danske sange.

Søndag d. 22. august: 
Cykelgudstjenester kl. 9, 10.15 og 11.30 
Vi fører den nye tradition fra sidste år 
videre med cykelgudstjenester i de tre 
kirker i pastoratet. Dagen begynder med 
morgensang i Rolfsted kirke kl. 9. Her 
vil der være lidt fortælling om livet i 
sognet det forløbne år, og der bydes på 
kaffe og et rundstykke. Vi cykler herfra 
til Hellerup kirke, hvor der er højmesse 
kl. 10.15. Herefter går turen videre til 
Søllinge kirke, hvor vi kl. 11.30 igen får 
lidt fortælling og synger et par sange 
eller salmer. Vi slutter af med frokost 
i Søllinge forsamlingshus. Man tager 
bilen, hvis man foretrækker det.



alle mulige måder at undgå smerten. Vi 
tilrettelægger livet, så vi så vidt muligt 
undgår smerten. Men vi ved, at smerten 
hører med til livet, og at livet også somme 
tider begynder bag smerten.

Det unge par, som venter barn og er på 
vej mod en fødsel, ved, at smerten vil 
komme forude. Men de ved også, at bag 
smerten, begynder et nyt liv. De unge 
ved, at smerten hører med, og derfor 
ruster de sig til at stå den igennem. En 
ung mor, som fødte for nylig, sagde til 
mig: Mens fødslen stod på, sagde vi hele 
tiden til hinanden, at håbet er lysegrønt. 
– ”Håbet er lysegrønt”. Det betyder:  Vi 
må hele tiden tænke, at det nok skal ende 
godt. Vi må holde ud lige nu, selv om 
det er hårdt. Vi må tænke på, at det kun 
varer en tid, så bliver det godt igen. Håbet 
holder os fast på, at der er en lysning 
forude. Livet begynder bag smerten, min 
ven. Lykken må danse på gløder. Vi ved 
alle, hvad det betyder. Gennem mørket 
til lyset. Gennem vinteren til foråret og 
sommeren. Gennem smerten til glæden. 

I foråret oplever vi en eksplosion af nyt 
liv, når solen og varmen få fat. Et år, hvor 
mørket og kulden har fyldt meget, bliver 
vi så ovenud glade for lyset og varmen 
og alt det grønne, som springer ud lige 
for øjnene af os. Grundtvig digter det hele 
sammen, når vi synger pinsesalmen:
Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 

Grundtvig digter naturen og det åndelige 
sammen, så vi fornemmer, at han taler 
om alt det, der gør livet nyt. 

Også Benny Andersen lader os synge om 
pinsen med ordene her:
Ånd på mit hjerte og tæl så til ti.
Hør, hvor det vågner af glæde.

Det må være kærlighedens ånd, vi synger 
om. Den ånd, vi fejrer her pinsedag. I 
evangeliet kaldes denne ånd ”sandhedens 
ånd”. ”Sandhedens ånd skal være i jer”, 
siges det til os. Men hvad er ”sandhedens 
ånd?” Benny Andersen sætter ord på, 
hvad sandhedens ånd rummer. Sangens 
to sidste linjer taler til os. 
Vis mig dit ansigt, før alt er forbi.
Så er vi alle til stede.
Når vi viser hinanden vores ansigt, ser vi 
hinanden, som vi er. Ikke som et glans-
billede, men som et virkeligt billede. Vi er 
mennesker. Vi er alle kæmpende menne-
sker. Vi lever i spændingen mellem godt 
og ondt, lys og mørke, sandhed og løgn. 
Vi lever her, hvor vi skal tage ansvar, og 
hvor vi har brug for tilgivelse. Vi lever 
mellem smerte og glæde, mellem mørke 
og lysninger. 
Sandheden. Når vi siger dette ord, har 
det to sider.  Sandheden kan gøre verden 
mindre. Den dag, jeg i den hårde tone 
siger til den anden, at ”nu skal jeg sige 
dig sandheden”, da ved vi godt, hvad det 
er for en sandhed, der udtales nu. Det er 
den kolde, den nådeløse sandhed, den 
sandhed, der handler om det ufuldkomne 
hos den anden. Den sandhed har vi det 
svært med, for den mangler kærligheden. 
Og kan noget være sandt, når kærlighe-
den ikke er der?



Sandheden kan også gøre verden stør-
re. Det er den anden side af sandheden. 
Sandheden kan være forsonende. Den 
forsonende sandhed insisterer på, at der 
er mere at sige, at jeg ikke bare er sum-
men af mine handlinger. Den forsonende 
sandhed bærer kærligheden frem mellem 
os. 

Her på pinsedagen fortælles det os, at 
sandheden, det er kærligheden. Der findes 
ingen større sandhed end kærligheden. 
Den varme sandhed fortæller os om det 
gode, om det, som bygger livet op, om 
kærlighed og om tilgivelse. Den varme 
sandhed udvider livet. Den vækker os til 
live.
Ånd på mit hjerte og tæl så til ti.
Hør, hvor det vågner af glæde.

Det må være sandhedens ånd, vi synger 
om her, kærlighedens ånd, den, som 
kommer af den varme sandhed. Når den 
anden ånder på mit hjerte og tæller til ti, 
da vågner det af glæde. Når den anden 
møder mig forsonende, da vågner mit 
hjerte. Når jeg møder den anden forso-
nende, da vågner den andens hjerte. Livet 
bliver nyt, hvor vi ånder på hinandens 
hjerter. Livet bliver nyt, hvor vi møder 
hinanden forsonende. Benny Andersen 
giver os herefter ord til en bøn.  Vi beder 
den anden vise os det forsonende ansigt, 

før alt er forbi. Vi beder i håbet om, at 
den varme sandhed må være stærkere 
end den kolde. Omkvædet lyder: Vis mig 
dit ansigt før alt er forbi, så er vi begge 
til stede. Men i sidste vers lyder det: Vis 
mig dit ansigt, før alt er forbi, så er vi 
alle til stede.

Vi må høre ordene sådan, at vi er hinan-
den nær i forsoningen. Det er vi i mødet 
mellem den ene og den anden. Og det er 
vi alle – som mennesker, der deler dette, 
at vi er ufuldkomne, som håber på tilgi-
velse og forsoning.

Pinsen er den højtid, hvor vi fejrer, at 
kærlighedens ånd findes mellem os. Om 
lidt skal vi synge vores ældste pinsesalme 
”Nu bede vi den Helligånd”. Den salme 
er en bøn om, at den gode ånd må leve 
mellem os. Tredje vers lyder: 
Du kærlighedens Ånd! indgyd
i Herrens samfund kærlighedens fryd, 
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine, 
elskende hverandre,
som Gud elsker sine! 
Herre, hør vor bøn! 

På de ord ønsker vi hinanden ”Glædelig 
pinse!”
 BJ

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 25. maj kl. 19. Tirsdag d. 15. juni kl. 19.Tirsdag d. 24. august kl. 19.



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

I 2020 var der i anledning af 100 året 
for genforeningen planlagt en sognetur 
til Sønderjylland, men som næsten alt 
andet blev turen ikke til noget. Turen 
blev ikke aflyst men udsat til 2021. Vi 
i menighedsrådet håber meget på, at 
turen kan gennemføres i år, vi trænger 
alle til fælles oplevelser og samvær med 
hinanden. Turen gennemføres søndag 
d. 5.september, hvis det er muligt med 
COVID 19-situationen til den tid.

Dagens program:
Kl. 8.30: Busafgang fra Rolfsted kirke
Kl. 11: Vi deltager i gudstjeneste i Grå-
sten slotskirke – www.graastenadsboel-
kirker.dk
Kl. 12.30: Frokosttallerken på Det gamle 
Rådhus – drikkevarer for egen regning
Kl. 14.30: Dybbøl mølle, Dybbøl banke 
med rundvisning – www.1864.dk
Kl. ca. 19.15: Forventet hjemkomst til 
Rolfsted kirke
Deltagerprisen er 200 kr, tilmelding er 
først fra 1. – 15. august og efter først til 
mølle, der er 50 pladser. Tilmelding på 
schaap@outlook.dk eller 25301923

Søndag d. 5. september: Sogneudflugt til Sønderjylland.



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

DATO  ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
23.05 (Pinsedag) 9.30 BJ ingen 11 BJ

24.05 (2. pinsedag) 14 friluftsg. ingen ingen

30.05 (Trinitatis) 9.30 BJ 11 BJ ingen

06.06 (1. s. e. trin.) 11 BJ Ingen 9 JO, Åhaven kl. 14.30

12.06 lørdag  Konfirm. BJ Konfirm. BJ

13.06 (2. s. e. trin.) Konfirm. BJ/14 Frilufts.g. i Byparken Ferritslev BJ

20.06 (3. s. e. trin.) ingen 11 JO ingen

27.06 (4. s. e. trin.) 9 JO ingen ingen

04.07 (5. s. e. trin.) ingen ingen 11 JO

11.07 (6. s. e. trin.) 11 JO ingen ingen

18.07 (7. s. e. trin.) ingen 11 BJ ingen

25.07 (8. s. e. trin.) 11 BJ ingen ingen

01.08 (9. s. e. trin.) ingen ingen 11 BJ

08.08 (10. s. e. trin.) 14, kaffe 9 BJ ingen

15.08 (11.s.e.trin.) 11 BJ ingen 9 JO

22.08 (12. s. e. trin.) 9 BJ cykelg.  11.30, frokost 10.15 BJ cykelg.

28.08 lørdag  10 konf. BJ

29.08 (13. s. e. trin.) 11 konf. BJ ingen 9.30 konf. BJ

Fridage
Birte Jacobsen har ferie fra d. 20.6 til d. 16.7. Embedet passes af Jakob Olesen, tlf. 62671077.

GUDSTJENESTELISTE SOMMER 2021

Kirkekaffe efter gudstjenesterne den 6. juni og d. 11. juli. Gudstjenestetider kan altid findes på www.sogn.dk
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