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Kirkebladet

Rolfsted sogn

Søndag d. 20. aug. (10.s.e.trin.): Kl. 14.30, Kathrine Lilleør, sommermøde

Søndag d. 27. aug. (11.s.e.trin.): Kl. 10

Søndag d. 3. sep. (12.s.e.trin.): sogneudflugt m. gudstjeneste i Fredericia

Søndag d. 10. sep. (13.s.e.trin.): Kl. 10

Onsdag d. 13. sep. (Fyraftensg.): Kl. 16.30, m. trompet, Susanne Kjerrumgaard

Søndag d. 17. sep. (14.s.e.trin.): Kl. 10, høstgudstjeneste m. kor

Søndag d. 24. sep. (15.s.e.trin.): Kl. 10, Peter Jensen

Søndag d. 1. okt. (16.s.e.trin.): Kl. 11.30, Børnehøstgudstjeneste

Søndag d. 8. okt. (17.s.e.trin.): Kl. 19, Peter Jensen

Onsdag d. 11. okt. (Fyraftensg.): Kl. 16.30, m. 3. kl. fra Rolfsted skole

Søndag d. 15. okt. (18.s.e.trin.): Kl. 11.30, Mette Behrndtz

Søndag d. 22. okt. (19.s.e.trin.): Kl. 10

Søndag d. 29. okt. (20.s.e.trin.): Kl. 14, Reformationsjubilæumsgudstjeneste

Søndag d. 5. nov. (Alle Helgen): Kl. 16, m. kor

Onsdag d. 8. nov. (Fyraftensg.): Kl. 16.30, Tina Christiansen og Anne Refshauge

Søndag d. 12. nov. (22.s.e.trin.): Kl. 11.15, Peter Jensen

Søndag d. 19. nov. (23.s.e.trin.): Kl. 10

GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2017

KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

25. august kl. 10
Kirkens kor begynder ny sæson. 
Velkommen til sang i konfirmandstuen 
kl. 10-12.

8. september Kirkens Døgn i Rolfsted 
Kirke
Kl. 8.30: Morgensang for Rolfsted skole
Kl. 9.30: Morgensang for Ferritslev Fri-
skole
Kl. 11-12: Sangtime sammen med kir-
kens kor.
Kl. 19.30 i konfirmandstuen: Fortælling 
om Katarina von Bora, Martin Luthers 
hustru, ved Gabriele Guldborg.
Kl. 20.30: Der bydes på ost og rødvin.
Kl. 21.30 til 22: Aftensang i kirken. 

13. september kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste med Susanne 
Kjerrumgaard på trompet.

14. september Rollespillet ”Luthers 
Nøgle” i Gislev om reformationen. Et 
rollespil for alle 7. klasser i Midtfyns 
Provsti. Frivillige til spillet kan hen-
vende sig til Birte Jacobsen på tlf. 65 98 
20 03 senest d. 22. august.

17. september kl. 10
Høstgudstjeneste. Kirkens kor er med.

1. oktober kl. 11.30
Børnehøstgudstjeneste 3. klasse fra Fer-
ritslev Friskole er med ved Gitte Ras-
mussen.

5. oktober - Birte Jacobsen 60 år!
”Kom - lad os synge, snakke, spise 

og hygge sammen!” Reception 
i Ferritslev Fritidshus 
kl. 14.30 til 16.30. 
Alle er velkomne!
Venlige hilsner 
Birte Jacobsen

11. oktober kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste med 3. klasse 
fra Rolfsted skole.

12. oktober kl. 19.30
Historiker Brian Patrick McGuire fortæl-
ler om reformationen.
Med reformationen blev kongen kirkens 
overhoved og ikke mere paven. Men 
ånden og livet i den lutherske kirke 
var på mange måder en fortsættelse af 
middelalderkirken. En fortælling set fra 
katolsk synsvinkel.

29. oktober kl. 14
Reformationsjubilæumsgudstjeneste 
Rolfsted skoles juniorkor er med.

5. november kl. 16
Ved gudstjenesten Alle Helgens Dag 
oplæses navnene på de personer, som er 
afgået ved døden igennem det forløbne 
år. Kirkens kor er med.

8. november kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste med Tina Chri-
stiansen på orgel og sanger Anne Roed 
Refshauge.

14. november kl. 19.30
Forfatter Hanne Fald-
borg fortæller om 
”Livet før og nu” ud 
fra sin nyeste roman 
”Havets døtre”. Vi får 
en medrivende for-
tælling om menne-

skers ulige kamp for at virkeliggøre 
drømmen om et bedre liv. I de små sog-
ne ved havet stod livet stille. Søstrene 
Oline og Thea præges af forældrenes 
fattige og udsigtsløse hverdag. Men 
de fødes i en tid, hvor mønstre brydes. 
Kom og hør om et liv langt borte, og 
samtidig så ganske nær!

Kirkebil 
Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og 
arrangementer i konfirmandstuen. 
Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før, 
man ønsker at bruge den, tlf. 65 98 11 22. 
Brug den endelig.

Ferie og fridage
Birte Jacobsen har ferie d. 19.-24. september, 
hvor embedet passes af Mette Behrndtz d. 19.-
22, tlf. 65 90 2663, og af Peter Jensen d. 23.-24. 
tlf. 65 99 10 66. Desuden ferie d. 14.-19. okto-
ber, hvor embedet d. 14.-15. passes af Mette 
Behrndtz og d. 17.-19. af Peter Jensen. Den 10.-
12. november passes embedet af Peter Jensen.

Information om gudstjenester kan altid findes på www.sogn.dk
HAVETS
DØTRE

HANNEFALDBORG
HAVETS DØTRE

Hanne Faldborg Roman

Havets døtre er en sydende og medriven-
de fortælling om menneskers ulige kamp 
for at virkeliggøre drømmen om et bed-
re liv. I de små sogne ved havet stod livet 
stille. Søstrene Oline og Thea præges af 
forældrenes fattige og udsigtsløse hverdag 
i Nymindegab, men de fødes selv i en tid, 
hvor mønstre brydes. Thea flytter til Sta-
dil. Oline gør karriere i Aarhus.

Havets døtre foregår i årene 1917-67. Læ-
seren kommer på en intens og handlings-
mættet rejse med stærke skæbnefortællin-
ger pakket ind i vestjysk humor og egenart.

Septem International

9 788790 429102

ISBN 978-87-90429-10-2

9 788790 429102

ISBN 978-87-90429-10-2

Hanne Faldborg er forfatter, coach 
og foredragsholder. TV-anmelder i 
tre år. Lang karriere i erhvervslivet.
Hun udgav sin første roman i 1995.
Siden er det blevet til flere sam-
fundsværker, biografier og slægts-
romaner.
Hun er landmandsdatter, og sjælen i 
en vestjysk landsby er selvoplevet.
Det samme er den benhårde kultur i 
toppen af erhvervslivet.
Hanne Faldborg, 69, bor i dag i en 
landsby på Fyn. Hun er gift og har 
tre døtre.

Andet bind i slægtshistorien, 
Hedens Sønner, dækker årene 
1968 til 2018 og udkommer 
næste år.

En egn, der for mange føles langt 
borte - men ikke er det.



Menighedsrådsmøder kl. 19:  Den 23. august, den 26. september, den 25. oktober 
 og den 21. november.

Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg 
jer.  Det er de centrale ord i dag. Pinsen er 
den højtid, som det er sværest at sætte ord 
på. Skal vi sige det må få ord, så fejrer vi 
Helligåndens komme, at det skete, at kærlig-
hedens ånd kom til mennesker og forenede 
mennesker og folk på trods af ydre forskelle. 
Pludselig oplevede de at være forenet i den 
samme ånd, også hvor de ikke forstod hin-
andens sprog. 
Nu har vi så hørt, hvordan Jesus taler om 
Helligånden. ”Når jeg ikke er her mere, så 
vil Faderen sende Talsmanden, Helligånden, 
og han skal lære jer alt og minde jer om alt, 
hvad jeg har sagt til jer”, siger Jesus. Og her 
følger ordene: ”Fred efterlader jeg jer, min 
fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som ver-
den giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og 
ikke være modløst”. Hermed siger han, Hel-
ligånden vil give os fred i hjertet, ro i vores 
indre og livsmod. Vi hører mellem ordene, at 
det er kærligheden, som bærer det hele. Han 
siger: ”Den, der elsker mig, vil holde fast ved 
mit ord, og min fader vil elske ham, og vi 
skal komme til ham og tage bolig i ham”.
Han betror disciplene og os, at han vil være 
hos os, ”at han vil tage bolig i os”. Med de ord 
siger han: Min Ånd vil blive ved med at leve 
i dig. Alt det, jeg har levet, vil leve videre i 
dig. Sådan er vi mennesker bundet sammen. 
Det, vi har sammen, bærer vi med os videre, 
også den dag vi ikke fysisk er ved siden af 
hinanden mere. Det gode, vi har haft sam-
men, bærer vi med os videre. Og det, der ikke 
var godt, lader vi fare. 
Den Ånd, Jesus levede i, er blevet ved med 
at leve. Den gode Ånd, Helligånden. Han 
kalder den også Talsmanden. Det er den indre 
stemme, der taler til os fra Gud. Den bliver 
ved med at tale til os om det gode. Den bli-
ver ved med at minde os om, hvad der tjener 
livet, hvad vi skal gøre for at værne om den 
svage, hvad der bygger op.
Og spørger vi nu, hvor den gode ånd findes, 
så må vi svare, at det kan vi ikke sige klart 

eller pege på. Den findes overalt, hvor kær-
ligheden er til stede og bygger op.
I foråret havde vi en dag gæster her i kirken. 
Danmission holdt deres årsmøde for den fyn-
ske afdeling her i Rolfsted. Nu er de begyndt 
at sende deres tidsskrift. Forleden dag kom 
deres Juninummer. Her fortæller en ung 
kvindelig præst om, hvordan meditation i 
en anden kultur åbnede noget nyt for hende. 
Den unge kvinde er i dag præst ved en kirke 
i Hjørring. Men hendes vej dertil har været 
kroget. Hun fortæller, at hun er døbt og kon-
firmeret, og at hun i barndommen sammen 
med familien gik i kirke ved særlige lejlig-
heder. Det var, mens hun sang i børnekor 
ved en kirke, at tanken kom til hende, at hun 
kunne overveje at blive præst.
Men hun fortæller, at en rejse til Indien kom 
til at forandre noget for hende. Hun rejste 
som helt ung gennem de hellige byer ved flo-
den Ganges i det nordlige Indien og var her 
med på et meditationskursus. Herfra fortæller 
hun: ”For første gang oplevede jeg, at der var 
et sted inden i mig, hvor der var fred. Det 
rystede mig, for jeg var slet ikke forberedt 
på, at jeg kunne finde sådan en fred uden for 
kristendommen”. Videre fortæller hun:  ”Det 
rystede mig, at der var så stærk en spirituali-
tet. Jeg mødte for første gang mennesker med 
en anden tro, hinduismen, mennesker, som 
også udtrykte et sandhedskrav på deres tro. 
De var jo mennesker med tanker, længsler og 
følelser som jeg selv, og hvordan skulle jeg 
som udenforstående have ret til at under-
kende deres gudsopfattelser og gudserfarin-
ger? Hvordan skulle jeg kunne dømme deres 
religion som usand? ”, siger hun og tilføjer: 
”Det var en kæmpe krise, for hvor var Kristus 
henne? Var jeg ved at miste Gud? ”. 
Sidsel Hornemann, som den unge præst hed-
der, fortæller, at hun lærte noget her, som 
hun har taget med sig. Hun mistede ikke 
Kristus i sin søgen efter sandheden, og hun 
er ikke længere bange for, at det skal ske. 
Hun har med ro i sindet taget noget med sig 

Det gode bygger os op – pinseprædiken den 4. juni 2017 fra den sammenhæng, hun kom ind i. Hver 
dag ruller hun yogamåtten ud og laver de 
samme øvelser, som hun nu har gjort i ti 
år. Hun siger: ”Jeg søger sandheden, og så 
længe jeg søger den, tror jeg på, at det, jeg 
finder, er godt. Jeg må turde udsætte Gud for 
den prøve, at jeg søger Gud alle steder og er 
åben for, hvad jeg finder. Det nytter ikke kun 
at ville fastholde Gud i en form, der svarer 
til mine tanker eller teorier”, siger hun. Når 
Sidsel Hornemann i dag ruller sin yogamåtte 
ud, træder hun ind i det samme rum af fred, 
som hun oplevede under opholdet i Indien 
for 15 år siden. Dér møder hun Kristus, for-
tæller hun.
Da hun kom hjem fra Indien begyndte hun 
at læse teologi. Men hun var i tvivl, om hun 
ville være præst. Her fortæller hun, at det 
blev afgørende for hende, at hun mødte et 
dansk par, som selv kendte til mødet med 
østlige religioner. Hun siger: ”Min samtale 
med dem var afgørende, for de forstod hvad 
jeg havde oplevet, og fordømte mig ikke”. 
Kvinden viste Sidsel Hornemann videre til 
en åndelig vejleder, som gav hende hjælp. 
Hun fortæller: ”Han hjalp mig til at se, hvor 
Kristus var i det, jeg havde oplevet”. ”Og 
så sagde han til mig, at vi kan kende Guds 
tilstedeværelse på, at han er i det, der byg-
ger os op”.
Sidsel Hornemann fortæller, at hun vovede 
sig helt ind i det andet religiøse land i sin 
længsel efter sandhed. Og hun tilføjer: ”Jeg 
må give afkald på idéen om, at jeg kan eje 
Gud. Tager jeg min tro alvorligt, må jeg fast-
holde, at Kristus er dér, hvor der er barm-
hjertighed og næstekærlighed og omsorg, og 
det er ikke kun blandt kristne”.
Så vidt en ung kvindelig præst ved Bistrup-
kirken i Hjørring. Vi må sige: Det er modigt 
talt. Hun har vandret i et grænseland, hvor 
hun har oplevet, at der var et åndeligt fæl-
lesskab på tværs af to religioner. Hun har 
oplevet, at hendes søgen efter sandheden 
på en eller anden måde var parallel med de 
menneskers søgen efter sandheden, som hun 
mødte. Og hun har oplevet, at sandheden 

måske var til stede både hos dem og hos 
hende. 
Den åndelige vejleder gav hende ord til at 
se, hvor Kristus var i det, hun havde oplevet. 
Han satte også ord på det for hende. ”Vi kan 
kende Guds tilstedeværelse på, at han er i 
det, der bygger os op”. Og selv sætter hun 
ord på det, da hun siger: ”Kristus er dér, hvor 
der er barmhjertighed og næstekærlighed og 
omsorg”.
I dag har vi hørt Jesus sige: ”Den, der elsker 
mig, vil holde fast ved mit ord, og min far 
vil elske dette menneske, og vi skal komme 
til dette menneske og tage bolig hos det”. 
Når Jesus taler sådan, da mærker vi godt, 
hvad det rummer, at han vil tage bolig hos 
os. Han vil være hos os. Hans Ånd vil tale til 
os om, hvor det gode er og bor. 
Og vi vil se, at den gode ånd er, hvor som 
helst det ene menneske hjælper det andet, 
hvor mor eller far giver sit lille barn mad, 
hvor en kvinde besøger sin syge nabo, hvor 
vi giver det andet menneske bare et smil, 
som kan lyse dagen op. 
Pinseevangeliet i dag minder os om, at den 
gode ånd er, hvor som helst det gode liv 
bygges op. 
”Men”, kan vi så spørge: ”Hvad så, når vi 
ikke kan mærke, at det gode bygges op? ”
Her fortæller Jesus om Talsmanden, som 
Faderen vil sende os. ”Han vil komme og 
minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer”, 
siger Jesus i sin tale. 
Vi må finde ro i, at Gud er hos os, uanset, 
hvad vi lige nu føler og mærker og tænker. 
Her må vi tage en bøn til os, der siger: ”Vi 
takker dig, Gud, for, at du holder os fast, og 
at det ikke er os, der skal holde dig fast”. 
Den bøn minder os om, at Gud kommer til 
os og bliver ved med at komme til os, også 
når vi er lukkede og tvivlende.
”Min fred giver jeg jer”, siger Jesus i dag. 
Han kommer til os. Og han bliver ved med 
at komme til os, med sin Ånd, med tilgivelse, 
med kærlighed, med lys og ny styrke. På det 
ønsker vi hinanden ”Glædelig pinse!”.
 bj

Bodil Schaap, formand: 
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 25 30 19 23, 
schaap@ferritslevnet.dk

Irene Kyed, kirkeværge: 
Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 61 11 34 42, 
ireneambo@hotmail.com

Hanne Larsen, lokalkasserer: 
Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 65 98 16 
96, hannelarsen1717@gmail.com

Sognepræst: 
Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 
Ferritslev, tlf. 65 98 20 03, bijac@km.dk. 
Træffes bedst hverdage først og sidst på efter-
middagen. Mandag er fridag. 

Graver: 
Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 
5540 Ullerslev, tlf. 40 14 96 83, 
rolfstedkirkegaard@gmail.com

Organist: 
Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3, 
5230 Odense M, tlf. 66 11 29 06.

Sommermøde med Kathrine Lilleør
Den 20. august kl. 14.30

Kathrine Lilleør præ-
diker ved gudstjene-
sten kl. 14.30. Efter 
gudstjenesten er der 
kaffebord i Stalden. 
Her taler Kathrine Lil-
leør under overskrif-

ten ”Alt det vigtigste – om levet liv og det, 
vi elsker højest”. Alle er velkomne!

Sogneudflugt
Søndag d. 3. september
Årets udflugt går i år til Fredericia, til guds-
tjeneste i Christianskirken, til Nr. Snede, 
hvor vi spiser middag, til Silkeborg, hvor 
vi besøger Aqua Ferskvandsakvarium, og 
til Himmelbjerget, hvor vi drikker kaffe. Der 
er afgang fra Rolfsted kirke kl. 9. Der er 
endnu få ledige pladser. Tilmelding til Bodil 
Schaap på tlf. 25301923 eller schaap@fer-
ritslevnet.dk. Deltagerbetaling kr. 200, som 
betales kontant til Bodil Schaap, Ådalen 33, 
Ferritslev.

Musik og Malerier
Koncert i Rolfsted kirke med Kaare Norge 
Søndag den 24. september kl. 16

Maleriudstilling i konfirmandstuen fra kl. 14.
Klassisk guitarist og komponist Kaare Norge 
bliver årets gæst ved vores traditionelle kon-
cert i september. Fra kl. 14 er der mulighed 
for at se et udsnit af Kaare Norges olie-
malerier i konfirmandstuen, Skindegyde 5, 
Rolfsted.
Billetpris til koncerten: kr. 100. Billetsalg i 
Ferritslev Fritidshus, mandage kl. 16-18. 
Der er faste pladser. Række og nummer frem-
går af billetten. Døren åbnes kl. 15.30. 
Arrangeret sammen med Ferritslev Fritidshus.

Navne og adresser


