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KONFIRMATIONER I SEPTEMBER
Da det ikke var muligt 
at holde konfirmationer i 
kirkerne i april og maj 
måned, bliver der kon-
firmationer for konfir-

mandholdene 2019-2020 den 12. og 
13. september. Lige nu mens kirkebladet 
skrives, kender vi ikke reglerne for antal 
personer i kirken, som de vil være medio 
september. Det er ikke sandsynligt, at vi 

kan holde konfirmationsgudstjenesterne 
den 12. og den 13. i store hold. Det kan 
betyde, at der holdes flere konfirmati-
onsgudstjenester af kortere varighed på 
samme formiddag de enkelte dage. 
Dette vil blive meddelt konfirmandfor-
ældrene, og dette vil blive offentliggjort, 
så snart de nye regler er meldt ud.
Men datoerne fastholdes for de enkelte 
hold.

Lørdag d. 12. september
konfirmeres i Søllinge kirke:
Cecilie Pode
Hjalte Stenager Skov
Jakob Watchara Vilhelmsen
Mikkel Aagaard Brogaard

Lørdag d. 12. september
konfirmeres i Rolfsted kirke:
Caroline Kronblad
Christian Lykke Green Sørensen
Emma Ålkjær Kaiser Schmidt
Lærke Degnemark Larsen
Magnus Snepryd Nielsen
Sarah Engstrøm Jensen
Silja Baatz Asgersdottir
Tobias Lindegård
Tobias Timmermann
Frederik Hjorth Nielsen

Søndag d. 13. september
konfirmeres i Rolfsted kirke:
Alexander Storgaard
Alexander Møller With
Benjamin Blæsbjerg
Cecilie Drud Gren Pedersen
Emil Fredslund
Emilia Hansen
Frederik William Tynan Basham
Frida Løvkvist Berget
Karl Aksel Andersen Justi
Liva Friis Burgaard
Lucas Schou Corfitzen
Dittemarie Juel Christensen
Adam Steen Klæbel
Maria Lundgaard Broe
Noah Hein Vester
Oliver Lucas Møller Bisgaard
Oliver Marqvar Engelhardt
Olivia Anna Lønberg Rasmussen
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Covid 19 sætter grænser for samvær
Da der stadig er stramme regler for, 
hvordan vi kan mødes, har menigheds-
rådet besluttet, at vi i dette efterår lader 
livet ved kirken foregå i kirkerummet. 
Foredragsaftener og sangaftener, hvor 
man sidder tæt i konfirmandstuen, hol-
des ikke i efteråret. Vi glæder os over, 
at kirken nu kan bruges i større omfang, 
og vi følger nøje, hvordan det udvikler 
sig med nye regler for dette.

Fredag d. 21. august
er kirkens kor startet op

  Nye sangere er velkomne  
d. 28. aug. eller d. 4. sep., 
hvor den almindelige 
øvning er begyndt. Det 
foregår i konfirmand-

stuen fredag kl. 10-12. 
Skindegyde 5, Rolfsted.

Sogneudflugten den 6. september
udsættes til den første søndag i septem-
ber i 2021.

Onsdag d. 9. september kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
med Maren Hallberg på harmonika.

Tirsdag d. 15. september kl. 19
Valgforsamling i konfirmandstuen
Læs mere herom på side 6.

Søndag d. 20. september kl. 11
Høstgudstjeneste
Kirkens kor medvirker.

Onsdag d. 7. oktober kl. 16.30
i Søllinge kirke. Fyraftensgudstjeneste
Rolfsted skoles juniorkor medvir-
ker under ledelse af Cammila Torp og 
Kristina Hedelius.

Onsdag d. 14. oktober kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
med Susanne Kjerrumgaard på trompet.

Søndag d. 1. november kl. 16 
Alle Helgens søndag
Ved gudstjenesten oplæses navnene på 
de personer, som er blevet begravet eller 
bisat fra Rolfsted kirke i det forløbne år.
Kirkens kor er med ved gudstjenesten.

Onsdag d. 11. november kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
Rolfsted skoles juniorkor medvir-
ker under ledelse af Cammila Torp og 
Kristina Hedelius.

Søndag d. 29. november kl. 11
Gudstjeneste
Kirkens kor medvirker.



Vi er forenet i en fælles sårbarhed og i et fælles håb

Prædiken Pinsedag 2020

Pinsen rummer nogle helt særlige toner i år. 
Det er, som om menneskeheden ud over hele 
jorden har været forenet i en fælles frygt og 
i en fælles kamp, og mon ikke godt vi kunne 
sige: i en fælles ånd? Ud over hele jorden har 
vi været forenet i et fælles håb. Vi har været 
forenet i, at vi nu er i en situation, hvor det 
handler om, at vi skal passe på hinanden. Vi 
har alle lagt livet om. Vi har alle ført os selv 
i kort snor, både af hensyn til os selv og af 
hensyn til vore medmennesker. Vi har alle et 
medansvar for hinanden. Det har vi mærket 
meget konkret gennem dette forår. Og vi har 
alle handlet på det.
Da samfundet blev lukket ned, lyttede vi til 
en statsminister, der sagde, at ”nu gælder det 
om at holde sammen ved at holde afstand”. 
Denne sætning rummer en særegen mod-
sætning. ”At vi skal holde sammen ved at 
holde afstand”. Da det kom, var vi allerede 
begyndt at ændre adfærd. For vi var ramt af 
en frygt. Og så fik vi en hjælp til at tage de 
skridt, som vi vist nok fornemmede, vi måtte 
ud i at tage. 
”Vi holder sammen ved at holde afstand”. Vi 
måtte for en tid blive mest muligt hjemme. 
Vi gik små ture. Vi købte ind. Men bort set 
fra det levede vi gennem en tid hver for sig. 
På mange måder alene. Og for mange også 
ensomt. Hvis man bor alene, bliver man 
virkelig meget alene i sådan en tid. Men vi 
vidste, at vi gjorde dette i en omsorg for 
hinanden. For at passe på hinanden.
Da vi begyndte at åbne en lille smule op 
igen, og vi en dag havde besøg af et menne-
ske, som netop bor alene, sagde dette men-
neske: ”Jeg har haft en mærkelig oplevelse i 
denne tid. Ofte føler jeg mig egentlig ensom 
i min alenehed. Men i denne tid, hvor jeg har 
vidst, at alle mennesker omkring mig lever i 

denne alenehed, da føler jeg mig pludselig 
mindre ensom”. Dette menneske sagde her, at 
vi lige nu er fælles om denne alenehed. Og 
så føler man sig mindre uden for. Man er i et 
fællesskab i dette at være alene.
For nogle år siden fortalte en god ven, at han 
nu skulle til eksamen i engelsk, litteratur og 
digte. Han fortalte, at dette med at læse dig-
te, aldrig havde været hans kop te. ”Digtene 
er ofte ikke til at forstå”, sagde han. Og det 
var han vist ikke alene om. Men så havde 
de studerende fået et tip af deres lærer: ”Et 
digt handler ofte om menneskets ubodelige 
ensomhed. Prøv at læs ordene ud fra den 
forståelse. Så finder du nok en mening på 
en eller anden måde”, havde læreren sagt. 
Når mennesker har villet sige noget med 
nogle store ord, så handler det ofte om dette, 
aleneheden, ensomheden, som vi mennesker 
længes efter må overvindes. Det er ikke kun 
et vilkår, vi deler i en Corona-tid. Det er et 
vilkår, vi deler med hinanden til alle tider. 
Men det er, som om vi i dette forår har fået 
dette vilkår ind på livet, så at vi sammen 
mærker, at det nu engang er vores vilkår, 
og at vi deler en længsel efter at være i et 
fællesskab, forbundet med hinanden i en 
fælles ånd.
Pinsen handler om, at vi mennesker forenes i 
den samme ånd. Mennesker forenes på tværs 
af både sproglige og kulturelle skel. Oppe 
fra alteret hørte vi om pinsedagen, jødernes 
pinsedag. Med denne pinsedag begyndte 
den nye pinse. Vi hørte, at mange folk var 
samlet, og så skete det, at de alle blev fyldt 
af Helligånden, så de kunne høre og forstå, 
hvad Ånden sagde til dem på hvert deres 
sprog. De var pludselig forenet i den samme 
ånd. Det er pinsens budskab.
Her fra må vi nu prøve at sætte ord på, hvad 
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Helligånden er. Det er Johannesevangeliet, vi 
har lyttet til. Det er den sidste aften, Jesus er 
sammen med disciplene. Han har noget på 
hjerte her i afskedens stund. Vi må i tankerne 
sætte os ved siden af disciplene og lytte.
Det vigtigste, han siger er: ”Min far er også 
jeres far. En far elsker sine børn. Og en far 
formaner sine børn, og trøster sine børn”. 
Jesus taler på sin fars vegne. Og vi må høre 
det som en tale til os. Først formaner han 
os, dernæst trøster han os. Først siger han: 
”Elsker I mig, så hold mine bud”. Det betyder: 
Husk, kærligheden forpligter! Vær omhyg-
gelige med jeres liv.  Og dernæst vil han 
trøste os. Han fortæller, at han vil sende en 
anden talsmand, sandhedens ånd. ”Den skal 
være i jer”, siger han. 
Hvad sandhedens ånd er, må vi lytte os til i 
det, han siger herefter. Det vigtigste er orde-
ne: ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse.” Med 
de få ord siger han: Kære venner! Vi hører 
allesammen sammen, for vi har samme far. 
Han ser på os som sine børn. Han elsker os 
og følger os.  Det må vi bare hvile i. Det må 
vi leve livet ud fra.
Og så kommer formaningen. Kærligheden 
forpligter. Faderen elsker os, og så vil han jo 
gerne, at vi skal lære af ham. Han vil gerne, 
at vi skal lytte til, hvad han vil. Han vil, 
at kærligheden skal fylde mest. Han vil, at 
vi skal se på hinanden som søskende, at vi 
bliver som én familie, på tværs af alle skel. 
Det handler pinsen om. Ikke bare at høre det, 
men at vi lever som én familie. Pinsen holder 
os fast på livet. I skal leve det gode liv! I 
skal holde af! I skal se på den anden og de 
andre med milde øjne! Se på den anden og 
de andre med de samme øjne, som jeres far 
ser på jer med. Så kommer det af sig selv, at 
I gør den anden noget godt!
Gennem dette forår har vi fået en helt ny 
oplevelse af, hvem vi hører sammen med. 
Pludselig har vi oplevet, at vi er forbundet 
med mennesker ud over hele verden. Vi lever 
globalt. Mennesker rejser på kryds og tværs 

ud over verden som aldrig før. Derfor er vi 
ganske konkret blevet del af hinandens liv 
som aldrig før. Vi deler glæder med hinan-
den. Vi lærer af hinandens kulturer og tager 
inspiration med hjem, når vi har været ude. 
Men vi har nu for alvor lært, at vi også tager 
sygdomme med os hjem, og at vi som men-
nesker lever i en fælles sårbarhed over hele 
jordkloden. Det har forenet os med menne-
sker af alle kulturer over hele verden. Og det 
har forenet vore dygtigste forskere, som nu 
langt hen ad vejen deler deres erfaringer for 
at finde frem til den medicin, som vil kunne 
hjælpe de mange syge.
”Menneske først, kristen så”, sagde Grundt-
vig. Vi kunne omskrive dette og sige: Som 
kristne må vi altid sige, at vi allerførst er 
mennesker. Vi oplæres til at se alle menne-
sker som lige værdige. I Det Gamle Testa-
mente, i Skabelsesberetningen får dette klart 
udtryk: ”Gud skabte mennesket i sit billede”. 
Alle mennesker er skabt i Guds billede. Vi er 
alle skabt med højde og dybde og ånd. Dette 
lever vi vort liv ud fra.
I Det Nye Testamente oplæres vi ved det dob-
belte kærlighedsbud: ”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 
din næste som dig selv”. 
Her til pinse føres vi tilbage til det mest basa-
le i vores kristne lærdom. Vi mindes om, at 
vi alle har samme far. Vi er alle skabt i Guds 
billede, og vi er skabt til at leve efter det bil-
lede af det store, som er lagt ned i os. Dette 
tager Jesus op med nye ord i det dobbelte 
kærlighedsbud. ”Du skal elske Herren din 
Gud og du skal elske din næste som dig selv”.
Livet bliver aldrig nogen let, overkommelig 
sag. Det er dyrebart og stort. Og her til pinse 
fortælles det os endnu engang, at vi må tage 
vare på livet så smukt, som vi nu kan se det 
for os. Og vi får den trøst, at vores himmel-
ske far følger os og er hos os midt i det. På 
det ønsker vi hinanden ”Glædelig Pinse!” 
 bj
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Babysalmesang

Organist Ina Gram indbyder til babysal-
mesang i efteråret. Det begynder torsdag 

d. 3. september kl. 10.00-11.15. Det fore-
går hen over otte torsdage. Der er sang, 
musik, leg og samvær.
Den musikalske del varer ca. 45 minutter. 
Og der afsluttes med en halv times snak og 
hygge over en kop kaffe/te.

Tilmelding senest den 31. august til Ina 
Gram på mail ina_gram@hotmail.com 
eller på tlf. 2068 6642. 
Der startes et hold, hvis mindst seks baby-
er er tilmeldt d. 31. august.

Valg i din kirke 2020

Valg til menighedsrådet finder sted hvert 
4. år, sidste gang i 2016, så 2020 er året, 
hvor der igen er valg.

For første gang er valget delt op i 2 møder, 
nemlig et orienteringsmøde, som først 
var sat til tirsdag d. 12. maj. På grund af 
covid 19 flyttede kirkeministeriet datoen 
til 9. juni og så endelig d. 17. august, hvor 
mødet blev afholdt.

Anden del er valgforsamlingen, som fin-
der sted tirsdag d. 15. september kl. 19 
i Konfirmandstuen, Skindegyde 5, 5863 
Ferritslev. 

På valgforsamlingen skal der vælges 6 
medlemmer og 2 suppleanter til den kom-
mende periode på 4 år. I Danmark har vi 
rigtig mange råd og bestyrelser, det gør 
sig også gældende i vores område. Fra det 
nuværende råd skal lyde en stor opfor-
dring til at opstille til det kommende råd. 
Kom og vær med til at bestemme hvilke 
personer, der skal være med til at lægge 
linjen for aktiviteter. Lige nu kan nævnes 
babysalmesang, børnekonfirmander, kon-
firmander, koncerter, udflugter, sognemø-
der, kirkekaffe, ændringer på kirkegården, 
samarbejde med Fritidshuset og skolerne 
som noget, der sker i og omkring Rolf-
sted kirke. Hvad der skal fortsætte og nye 
tiltag, er det nye råd medbestemmende 
omkring med udgangspunkt i det budget, 
der er til rådighed. Stemmeret har folke-
kirkemedlemmer over 18 år bosiddende i 
Rolfsted sogn samt sognebåndsløsere.
 Bodil Schaap,
 menighedsrådsformand
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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
Mandag er fridag.

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

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

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

Navne og adresser

Menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 2. september kl. 18.30  /  Tirsdag d. 13. oktober kl. 19  /
Tirsdag d. 17. november kl. 19
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Ny kirkebilsordning
Fremover vil vi tilbyde jer at 
benytte Teletaxa, der hører 
under Fynbus.
Hvis I ønsker at benytte kir-
kebil til gudstjenester eller 
arrangementer, kontakter I 
selv Teletaxa senest to timer 
før, gudstjenesten eller 
arrangementet begynder. Det 
koster 40 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.



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

DATO  ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
30.08 12. s. e. trin. 11 BJ 9 BJ ingen
06.09 13. s. e trin. 11 BJ ingen 9 JO
09.09 fyraftensgudstj. 16.30 BJ
12.09 lørdag Konf. BJ Konf. BJ
13.09 14. s. e. trin. Konf. BJ ingen ingen
20.09 15. s. e. trin. 11 BJ høstg. 9.30 BJ høst 19.30 BJ høstg.
27.09 16. s. e. trin. 11 JO ingen ingen
04.10 17. s. e. trin. 11 BJ 9 JO ingen
07.10 fyraftensgudstj.  16.30 JO
11.10 18. s. e. trin. Ingen ingen 11 BJ
14.10 fyraftensgudstj. 16.30 BJ
18.10 19. s. e. trin. 11 BJ ingen ingen
25.10 20. s. e. trin. Ingen 11 JO ingen
01.11 Alle helgen 16 BJ, m. kor ingen 19 JO
08.11 22. s. e. trin. 11 BJ 9 BJ ingen
11.11 fyraftensgudstj. 16.30 BJ
15.11 23. s. e. trin. 11 BJ ingen ingen
22.11 sidste s. i kirkeåret ingen ingen 09 JO
29.11 1. s. i advent 11 BJ, m. kor 19.30 adv.k ingen

Fridage
Birte Jacobsen har fri i dagene d. 5.-9. og d. 23.-27. oktober.
Embedet passes af Jakob Olesen tlf. 2033 2927.

GUDSTJENESTELISTE EFTERÅR 2020

Der bydes på kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne d. 6. september, d. 4. oktober og d. 8. november. 
Gudstjenester kan altid findes på www.sogn.dk

BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen.
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