Kirkebladene i Danmark

Kirkebladet

December 2019 – januar – februar 2020
57. årgang – nr. 4

Rolfsted sogn

KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD
Juleaften
Første søndag i advent d. 1.12 kl. 11
Gudstjeneste kl. 14 og 15.30
Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten bydes på
æblegløgg, kaffe
og te iKirke
våbenhuset
Adventskoncert
i Hellerup
Søndag d. 29. december kl. 11
og
december-lyset
tændes
i det
store
Søndag den 1. december kl. 19.30
er der
Salmesangsgudstjeneste
træ
ved
Ørbækvej.
Lyset
er
en
gave
fra
julekoncert i Hellerup kirke med Pro Cantu
Transformerfonden.
koret fra Ringe. Traditionen tro er der efterfølgende kaffe og lidt fællessang i

Det sker i vores kirker

Søllinge forsamlingshus.
Pro Cantu koret er et blandet klassisk kor, der blev startet i 1974 og som i dag har
Torsdag d. 5. december kl. 19.30
ca. 35 korsangere.

(Bemærk tidspunktet!)		

Til koncerten synger Pro Cantu
koret et program bestående af
vinter-, advents- og julesatser af
bl.a. Mozart, Lange-Müller,
Elgar,
Leo Hassler
Egil en salme
LokaleHans
indbydes
til atogvælge
Hovland
samt danske
(ogdenne
en
og fortælle
om den
dag. Det
enkelt
engelsk)
julesange
og
behøver ikke at være en julesalme.
salmer.

Har du lyst til at præsentere en salme,

Til
satserne
der til Birte
duen
erhåndfuld
særligt af
glad
for, såvilring
være
klaverledsagelse
ved senest d. 12.
Jacobsen,
tlf.
6598
2003
Adventskoncert med Pro Cantu-koret
pianist Ida Hovalt Jensen fra Svendborg. Desuden forventer vi, at et par satser vil
december.
fra ledsaget
Ringe under
ledelse af Erik H. A.
blive
af tværfløjte.

Jakobsen.

Koret ledes af Erik H.A. Jakobsen, korets dirigent siden januar 2018. Erik har
sunget i kor siden 1976 og dirigeret siden 1984. Han
dirigerergudstjeneste
udover Pro Cantu
Nytårsdag
kl. 16
koret 3 andre sydfynske kor foruden at være menigt medlem af Det Fynske
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
Anden søndag i advent d. 8.12. kl. 11
Kammerkor.

Familiegudstjeneste. 			 ”Godt Nytår” over et glas vin i kirken.
Elever fra 3. klasse på Rolfsted skole
Julehygge
med Jakob
for vuggestue
og dagpleje og for
spiller krybbespil.
Gudstjenesten
er for
Onsdag d. 8. januar kl. 16.30
børnehavebørn:
alle.
Den 10. og 11. december klokken kl. 9.30 fyldesFyraftensgudstjeneste
Søllinge kirke og
JeppeFørste
Højgaard
medvirker på klarinet
konfirmandstue med julehygge, engle og børnesang.
dag kommer
og
saxofon.
vuggestuebørn
fra
Kernehuset
og
fra
den
private
dagpleje
på
besøg.
Dagen efter
Tredje søndag i advent d. 15.12 kl. 11
Der er fri adgang til koncerten.

kommer
Kernehusets
børnehavebørn
på besøg. Jeg er sikker på, at det bliver en
Gudstjeneste
med De
Ni Læsninger.
rigtig
julefestkor
medog
masser
godt humør!
Kirkens
en aforkestergruppe

under ledelse af Henning Kjær medvir-

Søndag d. 19. januar kl. 14

🎅🎅 Pensionister i sognene er hjertelig velkomne til at komme og være med i både
kirken og konfirmandstuen. 🎄🎄

Side 3

I kirken skal vi synge julesange, møde en engel og høre om den allerførste jul og
Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole
ker. Ved gudstjenesten bæres fredslyset
bagefter er der er både slikposer, leg og risengrød i konfirmandstuen. Ja, der
medvirker ved gudstjenesten.
fra Betlehem ind i kirken.
kommer også en ganske særlig person på besøg… men det må vi ikke afsløre her!

Tirsdag d. 21. januar kl. 19

”Fra fængselscelle til dommersæde”
Gabriele Guldborg fortæller denne
aften om sin far. Gabriele Guldborg
skriver: ”I dette foredrag vil jeg fortælle om de ting, som bevirkede, at
min far kunne bearbejde en traumatisk
oplevelse og forvandle en dyb depression til et liv i harmoni med sig selv og
sin omverden”.

Søndag d. 26. januar kl. 10
Champagnebrunch i
Søllinge forsamlingshus.

Der er en kort gudstjeneste i forsamlingshuset kl. 10 ved gadepræsten i
Odense, Peder Pontoppidan Thyssen.
Herefter bydes på brunch, og så fortæller Pontoppidan Thyssen om sit liv
som gadepræst i Odense. Dette arrangement er også for interesserede fra
Rolfsted og Hellerup sogne.

Søndag d. 26. januar kl. 14
Konfirmanderne fra Broskolen medvirker ved gudstjenesten.
Onsdag d. 5. februar kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
Denne dag er musikindslaget ved vores
organist Ina Gram, som spiller tværfløjte.
Onsdag d. 4. marts kl. 19
”En fortælling om Lukasevangeliet”
En fortælling ved læge Knud Jacobsen,
Ulfborg.
Lukasevangeliet er skrevet en del år
efter Markusevangeliet og bygger
meget på dette. Knud tager udgangspunkt i de dele af evangeliet, vi kun
kender fra Lukas. Her følger han to
temaer, det ene om kærligheden og
andet om de rige kontra de fattige.
Knud Jacobsen har tidligere været
gæstefortæller i Rolfsted, både med
en fortælling om Jesu liv og med en
fortælling om apostlen Paulus.
Onsdag d. 11. marts kl. 14.30
SeniorOnsdag fra Ferritslev Fritidshus
kommer til kaffe og fortælling i konfirmandstuen.
Onsdag d. 11. marts kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
Juniorkoret fra Rolfsted skole medvirker.

Du bliver så god som ny
Prædiken, forkortet, første søndag i advent 2018, over Matt. 21,1-9.
”Nu er du så god som ny! ” Sådan siger
vi somme tider til den, der er ved siden af
os, når han eller hun lige er kommet ud af
badet og har fået rent tøj på. ”Så god som
ny”. Det er et pudsigt udtryk. Det er noget,
vi siger for sjov. Men vi mener alligevel
noget med det. Vi siger, at den, der er ny,
er god. Vi siger: Nu ser jeg dig som helt ny,
og god.
Lad os bare lige tænke lidt over dette. Det
betyder, at vi gør en ny begyndelse igen og
igen. Og livet bliver virkelig nyt, hver gang
vi gør en ny begyndelse.
I går var det den 1. december. Mit barnebarn vækkede mig kl. 6.30. Vi stod op og fik
morgenmad og tændte så for fjernsynet. Om
morgenen må man se morgen-TV. Vi satte
os og så Ramasjang. Det var som en første
søndag i advent, i fjernsynet. Vi fik billeder
på alt det, vi venter på og længes efter.
Vi så den lille pige, som gerne ville have
vished for, at julemanden virkelig findes.
Lidt efter så vi børn og voksne danse om
juletræet, mens de sang: ”Nu tændes tusind
julelys på jorden mørk og rund, og tusind
stjerner stråler ned fra himlens dybblå
bund. Og over alt på jorden nu går julens
glade bud, at født er Herren Jesus Krist, vor
Frelser og vor Gud. ” Det var mørk aften,
mens de gik og sang, og der var lys i juletræet. Lidt senere var vi henne ved Luciadagen. Børn i hvide dragter gik i Luciaoptog
og sang Luciasangen, ”Sancta Lucia”. Mit
barnebarn lå i sofaen og sang med på sangen. Det næste vi så, var familien, der sad
og spiste risengrød. Her fornemmede vi, at
så var julen nær.

Hele familien Danmark har nu taget hul
på julemåneden. Det er som at gå ind i
et nyt rum, hvor vi bliver nye mennesker.
Vi vender vore sind mod julen. Vi vender
vore sind mod højtiden, juleaften, dette,
at vi giver hinanden gaver, og midt i al
travlheden mod denne sandhed, at barnet i
Betlehem er det største, verden nogensinde
har set. Vi ser, at kærlighedens lys strømmer
ud fra barnet i krybben.
I går åbnede vi døren til dette særlige rum,
hvor vi ser frem mod den hellige nat i Betlehem. I dag er vi kommet i kirke for at fejre,
at denne dør nu er åbnet, og vi kan gå ind.
Vi åbner for alt det, vi kender. Det er alt
sammen velkendt. Og alligevel bliver vi som
nye mennesker, hver gang vi når her hen.
Vi synger ”Vær velkommen Herrens år! ”
Vi byder det nye år velkommen. Og evangeliet svarer os: ”Se, din konge kommer til
dig!”. Og den konge, som kommer til os, er
en konge af den anden verden. Det er ikke
kongen, der rider på den hvide hest. Det er
den ydmyge mand på æslet. Det er den stille
mand, som bærer kærligheden frem.
Det er mærkeligt, at vi skal høre beretningen
om Jesu indtog i Jerusalem her 1. søndag i
advent, den beretning, som vi også hører
Palmesøndag. Lige nu er vi på vej mod
julen. Vi er på vej mod stalden i Betlehem.
Og så begynder vi med slutningen, beretningen om Jesus, der rider ind til Jerusalem
for sidste gang. Men der er god mening i
det. For barnet i Betlehem og denne mand
på æslet udstråler det samme: Guds ansigt
i det lille menneske, i den ”sagtmodige”.

Sådan kaldes han. Den sagtmodige er den,
som er modig på den stille måde, på den
sagte måde. Den sagtmodige er den, som
holder ud. Det er ham, som holder ud med
os. Vi fejrer advent, og vi fejrer jul, fordi
vi glæder os over, at Gud er kommet til os
gennem det lille menneske. Han har stillet
sig lige med os, dér hvor vi er små.
Lige nu er vinteren over os. Dagene bliver
mørkere. Sindet gør det måske også. Men
vi tænder de lys, vi kan. Og så lytter vi og
åbner os i det stille for det, der kommer til
os, et menneske fra Gud, som aldrig flygtede fra livet, hvor det blev svært. Han kom til
os i et lille barn, der blev født under fattige
forhold. Og han blev ved med at opsøge
mennesker, hvor de var små, hvor de var i
nød, hvor de mærkede smerten. Vi har lært
Guds ansigt at kende som det, der har medfølelse med os.
”Han kommer selv, han kommer”, synger
vi, mens vi længes efter trøst og fred og
kærlighed. Han vil altid være ved siden af
os, hvor vi er små – på den ene eller den
anden måde.
Som børn er vi små. Som unge, på vej mod
voksenlivet, som det unge par på vej mod
dette at blive forældre, som voksne, der
altid har en smule af det andet menneskes
liv i sin hånd, er vi små. Og som mennesker,
der ved, at vi en dag skal dø, er vi små. Vi
lever livet, selv om der er umådelig meget,
vi ikke kan overskue. Og det er vel godt
sådan.
Men her, på vej mod julehøjtiden, på vej
mod dette, at vi fejrer barnet i krybben, er
vi i et særligt rum. Vi er i det rum, hvor vi
vover at dele dette med hinanden, at vi er
små. Og nu på en første søndag i advent

deler vi dette med hinanden, hvor den fattige mand på æslet kommer ridende ind til os.
Alt det, denne mand har sagt og gjort, klinger med. I dag husker vi, at barnet i krybben og denne fattige mand på æslet lyser
af samme kærlighed. Vi husker, at denne
mand på æslet rider ind til Jerusalem på
vej mod påske. Han vil blive taget til fange.
Han vil blive dømt. Han vil blive korsfæstet
og lagt i graven. Og på den tredje dag vil
han opstå. Alt dette ser vi, hvor vi tager
imod denne mand på æslet.
Her første søndag i advent byder vi det nye
år velkommen ved at byde ham velkommen.
Vi stiller os i tankerne ved siden af alle
dem, der stod og viftede med palmegrene
og bredte deres kapper ud på vejen. For vi
ser det samme som dem, et menneske, der
kommer fra Gud, et menneske, der stiller sig
ved siden af os, hvor vi er små og afmægtige, hvor vi er ved at miste modet. Her ser vi
ham som den, der kender os. Han har været
der før os. Intet af det, vi oplever, er ham
ubekendt. Han er her med sin ånd, og med
sin omsorg for os. Han er her som den, der
vil vise os vej og lyse for os, hvor vi ikke
selv kan finde vejen.
Sådan kommer han til os for at genoprette
alt. Ikke som den, der opretter det store
fredsrige. Men som den, der lærer os at se
Guds gode sind og Guds gode hjerte for os.
Verden er blevet ny, efter at han er kommet.
Og vi må tro, at vi bliver så gode som nye,
hvor han kommer til os. Med ham vil der
altid være en stemme, der taler med omsorg
og med kærlighed for alle mennesker. På
det ønsker vi hinanden ”Glædelig advent!”.
bj

Tak til afgået organist

Ny organist

Vores organist Kirsten Thusgaard er pr. d.
31. oktober gået på pension. Ved menighedsmødet den 6. oktober fik menigheden, koret og de ansatte lejlighed til at
sige Kirsten tak for de mange år. Vi siger
Tak til Kirsten for den gode, trofaste, stabile indsats på orgelbænken gennem de
mange år. Også Tak for det gode arbejde
med kirkens kor. Vi ønsker Kirsten et
godt otium.
bj

Pr. d. 1. november har menighedsrådene
ansat Ina Gram som organist i Rolfsted,
Søllinge og Hellerup kirker. Ina Gram er
konservatorieuddannet med tværfløjte
og underviser med dette i musikskolen.
Samtidig er Ina Gram i gang med den
præliminære organistuddannelse, hvor
også korledelse er den del af uddannelsen. Vi glæder os til samarbejdet.
bj

Små ændringer i gudstjenesten
Fra første søndag i advent vil kirkegængerne opleve, at der er små ændringer i
gudstjenesten. Efter at Rolfsted, Søllinge
og Hellerup sogne er blevet ført sammen
i et tre-sogns-pastorat, har menighedsrådet i Rolfsted besluttet, at gudstjenesten
i Rolfsted ændres på enkelte punkter,
så at gudstjenesten i de tre kirker bliver
næsten ens.

Indgangsbønnen og udgangsbønnen får
en ny form med et mere nutidigt sprog.
Og i begyndelsen af gudstjenesten, hvor
præst og menighed hilser højtideligt på
hinanden med ordene: ”Herren være med
jer!” og menighedens svar: ”Og med din
Ånd!”, ændres menighedens svar til: ”Og
Herren være med dig!”.
Vi håber, menigheden vil tage godt imod
disse små ændringer.

Babysalmesang

Dagplejebørn til sang
i konfirmandstuen

Mødre eller fædre med babyer inviteres
til babysalmesang i kirken de tre første
torsdage i december kl. 10-11.15.
Organist Ina Gram står for dette forløb.
Der er sang, leg og samvær. Den sidste
halve time er der kaffe/te og hyggesnak.
Man tilmelder sig ved at skrive til Ina
Gram på mail ina_gram@hotmail.com
eller på tlf. 20 68 66 42. Der startes et
hold, hvis der er mindst 8 tilmeldte babyer senest den 1. december.

I foråret kom en gruppe dagplejemødre
med børn hver anden uge i kirken, hvor
musikpædagog Kristina Hedelius var sammen med dem og sang sammen med børnene. Dette fortsætter nu i vinteren, hvor
dagplejemødrene har valgt at have dette
samvær i konfirmandstuen. Vi glæder
os over, at kirke og konfirmandstue også
bruges sammen med de mindre børn.

d Kirke

Velgørenhedskoncert

t Folkekirkens nødhjælp.
hjælpe folk i nød.
t ske ved at indbetale 100 kr. pr. billet på

resse
til dig

g

D. 8. marts 2020 kl. 19.30 i Rolfsted Kirke
Kom til koncert med
Ester Brohus og støt
Folkekirkens nødhjælp.
Hele billetindtægten
går ubeskåret til at
hjælpe folk i nød.
Billetter kan købes
fra 1. februar.

Hvis man ønsker at købe billetter kan det
ske ved at indbetale 100 kr. pr. billet på
MobilePay til:
Bodil Schaap tlf. 2530 1923
Husk som afsender at skrive din mailadresse som afsender.
Så bliver billetten sendt til dig eller kontakt en af ovennævnte for køb og afhentning af billetter.
Mere omtale i næste kirkeblad.

_______________________________

en rigtig glædelig jul samt et godt
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Menighedsrådsmøder: T
 irsdag d. 7. januar kl. 19
Onsdag d. 26. februar kl. 18.30

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

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

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. 3172 3169
Ina_gram@hotmail.com

Susanne Madsen
Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev

ROLFSTED

SØLLINGE

HELLERUP

01. december
08. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december
01. januar
05. januar
08. januar
12. januar
19. januar
26. januar
02. februar
05. februar
09. februar
16. februar
23. februar
01. marts

11 BJ
11, familieg. BJ
11 De Ni Læsninger BJ
9.30 BJ
14, 15.30 BJ
9.30 BJ
11 JO
11 salmeg. BJ
16 BJ m. vin
9.30 BJ
16.30 fyraft.g. BJ
11 JO
14 BJ m.konf
14 BJ m.konf
11 BJ
16.30 fyraft.g. BJ
11 BJ
ingen
9 JO
9.30 BJ

ingen
9 JO
ingen
11 BJ
ingen
11 BJ
ingen
ingen
14.30 BJ m. vin
ingen

19.30 koncert BJ
ingen
11 JO
ingen
15.30 JO
ingen
ingen
9 salmeg. BJ
ingen
11 BJ

ingen
ingen
10 P. Thyssen Brunch
14 BJ m. konf.

ingen
9 BJ
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
11 BJ

ingen
11 JO
ingen
ingen

Der bydes på kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 1. dec., d. 5. jan. og d. 2. feb.
Gudstjenestetider kan altid findes på www.sogn.dk
BJ: Birte Jacobsen. JO: Jakob Olesen.

Kirkebil:

Ferie

Ferritslev Taxi tlf. 65 98 11 22. Den kan bestilles dagen før gudstjeneste eller sognearrangement. Brug den gerne.

Birte Jacobsen har ferie i perioden d. 15.-23.
februar. Embedet passes af sognepræst Jakob
Olesen, Ryslinge, tlf. 20 33 29 27.

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