Rødding Kirke lukkes midlertidigt
Af EgonThomøssen

RØDDING-KirkeniRødding står overfor en omfattende indvendig restaurering.

Under restaureringarbejdet
vil kirken ikke kunnebenyttes til kirkelige handlinger,
og derfor har præst og me-

formand i Rødding menighedsråd, fortæller, at ikke
alle involverede har været
lige begejstrede for den løsning.
"På den ene side kan man
spwgei Hvorfor holde gudstjenester iArken, når vi har to

med videre på. Et internt

andre kirker i pastoratet, og
så kan vi dyrke fællesskabet
med disse sogne på en særlig måde ved den lejlighed?
På den anden side kan man

udvalg har været sat på opgaven og er nået frem til et

sognet, når nu vi har sådan et

nighedsråd været nødt til at
overveje alternative måder
at gennemføre gudstjenester

løsningsf orslag, der indebæret at konfirmandhuset Ar-

ken, der ligger ved siden af
kirken, fremover skal bruges

somkirkerum.

spwge Hvorfor tage ud af
dejligt hus som Arken? Her
kan vi udnytte muligheden
for at eksperimentere lidt og
dyrke fællesskabet i vores
eget sogn på en ny rnåde",

hun.
Hun vurderer, at der ikke bliver pladsmæssige problemer
i det midlertidige kirkerum.
Desuden understreger hun,
at de øvrige aktiviteter, som
Arken bruges til, vil kunne
fortsætte uændret.
"Vi håber meget, at menigheden har lyst til at være med
til dette nye!", siger Tove Kallestrup. Hun og udvalget er
åbent for nye ideer og nye
muligheder og tager gerne
mod forslag til ændringer.
Allerede den 12. august bli-

forklarer hun

ver der lejlighed til at diskutere nyordningen. Den

For at imødekomme begge

dag holdes der første gang
gudstjeneste i Arken ved pa-

Kompromisløsning
Tove Kallestrup, der er næst-

som lysestager med mere
fra kirken til Arken", siger

synspunkter har udvalget
valgt at henlægge de almindelige gudstjenester

til

stor Jesper Hornstrup."Da
det er første gang, og det

lidt specielt, vil

Arken, medens det ved bar-

måske føles

nedåb, bryllup og begravelse
vil det være naturligt at vælge en af nabokirkeme til den

menighedsrådet gerne invi-

pågældende handling.

tere på kaffe og rundstykker

bagefter, så vi sammen kan
drøfte den fælles oplevelse",
siger næstformanden.

Indrehring fra gang til gang
Tove Kallestrup forklarer, at

Fejres med

den væsentligste forskel fra

festgudstjeneste

kirken til Arken vil være de

Rødding Kirkes faste præst,

fysiske rammer, idet gudstjenesten stort set vil følge den

Niels PeterJacobsen, ser frem

samme liturgi, som havde
det været i en af kirkeme.

ring. Den vil strække sig frem
til næste forår og blandt andet omfatte maling af vægge

"At skulle indrette Arken
som et gudstjenesterum
er en spændende opgave,
som vi glæder os til. Vi har
fået mulighed for at låne

til

den forestående renove-

og inventar. Desuden vil
kirkerummets billeder bli-

lavet af |.

ve restaureret. Det er mere
end halvtres år siden rummet sidst fik en tilsvarende
overhaling. Han forventer,
at restaureringsarbej det kan

det kirkelige. Et skib er der

være tilendebragt så tidligt,
at det kan fejres ved en fest-

nogle malerier

-

Chr. Storgaard, Mors - til at
hjælpe os med at understrege

jo allerede, og der vil blive
et kors specielt til
dette gudstjenesterum. Desuden vil vi bringe visse ting

fremstillet

gudstjeneste Palmesøndag
næste år.

