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Året 1813 var bestemt ikke et af de gode 
i Danmarkshistorien. Som om det ikke 
var nok at København nogle år forinden 
var blevet bombarderet sønder og sam-
men af englænderne, som efterfølgende 
havde taget vores krigsflåde, ramte hun-
gersnød den nordlige del af riget, nemlig 
Norge. Alt var jammer, ikke mindst at 
staten gik bankerot. Aktier, gældsbevi-
ser og pengesedler kunne nu ikke læn-
gere bruges til stort andet end at tapet-
sere med.

I netop det år, nærmere bestemt ons-
dag den 5. maj, blev Søren Kierkegaard 
født. Med sin sædvanlige selvbevidsthed 
skriver han som moden mand denne 
meget sigende dagbogsoptegnelse: »1813 
blev jeg født i det gale pengeår, da så 
mangen anden gal seddel blev sat i cir-
kulation. Der er noget ved mig som var 
jeg noget stort, men på grund af de gale 
konjunkturer gælder jeg kun lidet.«

Mere præcist kan det vist ikke siges. Han 
sammenligner sig med en pengeseddel 
med en stor påtrykt værdi, men som al-
ligevel kun kan omsættes til meget lidt. 
Det er en rammende beskrivelse. Der 
var ganske få i hans samtid, der for alvor 
forstod Søren Kierkegaard. En filosof af 
stor værdi, som i levende live kun blev 
regnet for ganske lidt. Han var som en 
profetisk røst, der diagnosticerer en syg-
dom ved os mennesker, en epidemi, som 
først for alvor er brudt ud i fuldt flor i 
vores tid. Den moderne måde at leve 
på, den moderne tankeform, hvor Gud 
er afsat som tilværelsens grund, og hvor 
mennesket nu er alene på banen, ja, det 

fører ikke til frigørelse, men til syg-
dom. Mennesket er i det moderne nem-
lig overladt til sig selv i en evindeligt 
kværnende selvrefleksion. Kierkegaard 
har flere ord for den tilstand; han kalder 
det fortvivlelse, ja endda Sygdommen til 
døden. Det kan man alt sammen læse 
om i hans filosofiske skrifter, og det er 
bestemt værd at gøre. Ellers genkender 
man så rigeligt hans diagnose, når man 
lægger øre til ens egen evindelige selv-
refleksion. Det er som om vi moderne 
men nesker er fanget i et spejlkabinet, 
hvor vi ustandseligt ser os selv fra et utal 
af stadigt nye vinkler, men alligevel ser 

Om sædemanden
og Søren i spejlkammeret.
Prædiken til seksagesima søndag. Markus 4,1-20

Søren Kierkegaard i karikatur (W. Marstrand).



vi os aldrig, som vi er. Det er fortviv-
lelsen, og ingen kender den bedre end 
mennesker i vores tidsalder.

Jeg kan ikke lade være med at tage Kier-
kegaard med på prædikestolen i dag. For 
Kierkegaards diagnose af det moderne 
menneske lægger sig egentlig ganske 
fint op af Jesu lignelse om sædemanden. 
Fortællingen er så simpel, at det virker 
helt eksotisk. En bondemand sår sine 
marker til. Noget af såsæden falder i dår-
lig jord; ja det gør det meste. Kun ganske 
lidt falder i god jord. Det der falder i dår-
lig jord, går til, om det så skyldes at det 
falder på vejen og ædes op af fuglene; 
om det falder på klippegrund, hvor der 
kun er et ganske tyndt jordlag, så rod-
nettet aldrig etableres; eller om det fal-
der blandt tidsler, der kvæler de unge 
spirer. Det går til alt sammen, og det er 
jo i grunden ikke så mærkeligt. 

Lignelsens billede er så simpelt, så 
»bondsk« i ordets bedste betydning, at 
det næsten ikke er til at fatte. Ja, no-
get af det fatter vi naturligvis godt, for 
lignelsen maler et vellignende portræt 
af os mennesker. Ikke sådan at forstå, 
at der er taler om forskellige menne-
sketyper, hvor nogle er overfladiske som 
vejen, mens andre er tidselgemytter, alt 
sammen blandet op med nogle ganske 
få guldkristne, dem med den gode jord. 
At læse lignelsen på den måde ville være 
en fuldstændig forfejlet, ja nærmest en 
ukristelig måde at forstå den på. 

For sandheden er jo den, at vi er lidt af 
det hele alle sammen. Og overordnet 
set er vi som jordbund betragtet derfor 
ikke meget bevendt. Der er meget lidt, 
der falder i god jord hos os. Selv når et 
menneske taler et venligt ord til os, kan 
vi ikke lade værd med at motivforske. 

Hvorfor gjorde han det, hvad har han 
mon ud af det; mener han det, eller gør 
han i virkeligheden ikke bare grin med 
mig på en sofistikeret måde? Refleksion-
en skal på det nærmeste ikke have noget 
at arbejde med, før den kværner videre i 
sit eget ustoppelige spor. Hvor kender vi 
det godt, og hvor kvæler det hovedpar-
ten af de gode spirer, som livet ellers by-
der os hver eneste dag. Vi behøver vist 
ikke Søren Kierkegaard for at lære os 
hvor nærmest umuligt det er som men-
neske bare at være til – sådan umiddel-
bart. Men alligevel ser han det så præ-
cist, når han formulerer det på denne 
måde: »Aldrig fanger refleksionen så 
sikkert, som når den danner sin snare af 
intet; og aldrig er refleksionen således 
sig selv, som når den er – intet.«

Og så kværner ellers både refleksionen 
og Søren Kierkegaard derudaf, så man 
bliver stadigt mere fortvivlet over jord-
bundens beskaffenhed; over ikke at kun-
ne være menneske slet og ret, men altid 
fortabt i modernitetens spejlkammer 
uden mulighed for at slippe ud. Men det 
er lige så vigtigt at huske på, at Kier ke-
gaard ikke skrev hvad han skrev for at 
fastholde mennesket i refleksionen, i 
Syg dommen til døden. Nej, det store ved 
Kierkegaard er, at han ikke blot pegede 
på sygdommen, men at han også havde 
skimtet en mulighed for helbredelse, 
nem lig troen.

Og her er vi igen ved dagens lignelse 
om sædemanden. For helbredelsens mu-
lighed ligger i, at vi nok både ser og ind-
ser, at jordbunden både er gold, stenet, 
ukrudtsbefængt og på alle andre måder 
ufrugtbar. Det må vi smerteligvis erken-
de, at sådan er det. Men evangeliet giver 
os ikke lov til at blive hængende i mis-
modet over den dårlige jord. For det er 



jo slet ikke den dårlige jordbund, der er 
hovedperson i lignelsen. Hvis den var 
det, var det jo lige til at fortvivles over. 
Nej, hovedpersonen er den sædemand, 
der gang på gang tager sækken med 
såsæd om halsen og går ud på sine jorder 
og endnu engang strør sædekornene ud, 
vel vidende at det falder i dårlig jord, 
og at al fornuft og alverdens landbrugs-
konsulenter nok burde råde ham til at 
indstille arbejdet. Men han fortsætter 
ufortrødent med sin såning. For sådan 
er Gud.

At høre lignelsen om sædemanden er 
derfor noget af det mest befriende et 
menneske kan høre. For i den lignelse 
kan jeg høre det, jeg ikke kan høre an-
dre steder. Jeg hører, at det er ikke mig 
og mit fortvivlede sind, det handler om. 
At det ikke drejer sig om, hvorvidt jeg 
nu kan få det til at lykkes eller ej. Om 
hvor god jeg er til at få væksterne til at 
spire eller ej.

Evangeliet sprænger hul i mit spejlkabi-
net og peger hen på ham, som det hele 
drejer sig om. Ham, som af kærlighed 
gav sig selv fuldt og helt, for at jeg kunne 
leve. Ham, som ingen grænser kender i 
sin søgen efter det fortabte. Ham som 
banker hul i mit selvkredsende sind, ta-
ger mig i hånden og fører mig ud fra mine 
egne golde sletter og ind i Hans frugt-
bare land. 

Og når jeg hører det ord, det evange-
lium, ja så er jeg på forunderlig vis alle-
rede i det rige, som evangeliet taler om. 
Det rige, hvor det ikke er min nærighed 
men Guds ødselhed, der tager magten. 
Det rige, hvor det ikke længere handler 
om, hvorvidt det nu kan svare sig; om 
det nu an betale sig, men hvor det er 
en helt anden logik, der er drivkraften: 
Guds kærligheds, Guds ødselheds logik.
Det er ikke en logik vi kan fatte; den kan 
ikke føres i kolonnebøger eller skrives 
i regneark. Det er en ødselhed, som vi 

Sædemanden. Motiv fra Odsherred.



blot må skrive os bag øret, åbne vores 
hjerter for, ja, i bund og grund knæle 
for. Og mens vi gør det – overgiver os i 
troen og hviler i den magt, som satte os, 
går sædemanden atter ud på sine jorder. 
Som den letsindigste af alle bønder strør 
han sit ord rundhåndet, præcis som han 
vil. At det meste går til spilde bekymrer 
ham ikke det mindste. Han er tålmodig 
og har tiden for sig. Og ikke mindst: til 
allersidst går det som Gud i sin over-
strømmende godhed vil det.

Nyt fra bestyrelsen
På mødet den 15. januar blev driftsregn-
skabet for 2012 og budgettet for 2013 
udfærdiget og godkendt. Bestyrelsen sat -
te blandt andet penge af i budgettet til 
opsættelse af en informationstavle til pla-
cering ved kirken. Det er meningen, at 
forbipasserende på tavlen skal kunne se 
gudstjeneste- og arrangementskalender-

en, samt kontaktoplysninger på præst, 
graver, formand etc. Ligeledes blev det 
besluttet at undersøge mulighederne for 
at opsætte yderligere to smedejernslyg-
tepæle ved P-pladsen ved kirkegården. 
Hudevad Smedjes Venner er sat på op-
gaven.

Det blev også besluttet at tage de første 
spadestik til en ny hjemmeside. Den 
gamle har nogle begrænsninger samt en 
uhensigtsmæssig opbygning, som det er 
svært at leve med. Den nye hjemmeside 
håber vi at kunne lancere i løbet af som-
meren.

Arbejdsdag i have 
og præstegård
De sidste par år har en flok arbejdsivrige 
mænd og kvinder mødtes til en arbejds-
dag i præstegården. Det plejer at være 

Præstegårdshaven ved midsommer.



ganske effektivt og ikke mindst hyg-
geligt. Vi gentager derfor succesen tors-
dag den 4. april, hvor vi mødes i Kirkely 
kl. 15.00. Kan man først komme senere, 
er man også meget velkommen. Efter en 
lang vinter trænger haven sikkert til en 
kærlig hånd, ligesom der også er mindre 
opgaver ved bygningerne. Vi skal nok 
sørge for drikkevarer samt aftensmad til 
det flittige arbejdshold. Meld dig til hos 
Mikkel Crone Nielsen på tlf. 62 67 10 95.

Torsdag den 4. april kl. 15.00-?

Søren Kierkegaard
– fortællingen
om et liv 
Forårsmøde med Kristian Østergaard
I år 2013 er det 200 år siden, at Søren 
Kierkegaard kom til verden. Det skal 
naturligvis fejres, og vi har derfor in-

viteret sognepræst Kristian Øster-
gaard for at tale om fødselaren. Fore-
draget skildrer Kierkegaards historie 
fra barn domshjemmet til den drama-
tiske kirkekamp, hvor Kierkegaard dør. 
Foredraget vil også fokusere på den 
kierkegaardske humor og det humør, 
der går som en rød tråd gennem forfat-
terskabet. 

Kristian Østergaard er sognepræst i So-
rø Klosterkirke og litteraturanmelder 
på Kristeligt Dagblad. Han har tidlige-
re udgivet prædikensamlingen »Mod 
en stjerne« og den litteraturhistoriske 
essay samling »Skriften på væggen«.

Tid: Søndag den 14. april kl. 13.30
Sted: Nazarethkirken

Om kirkekamp
og kirkebygning
– et dobbeltforedrag om Nazarethkirken
I 1860erne dannede Ryslinge scene for 
en dramatisk kirkekamp, der resulterede 
i dannelsen af Danmarks første frie me-
nighed og opførelsen af Nazarethkirken. 
Netop de begivenheder vil stå i centrum 
i et dobbeltforedrag onsdag den 24. 
april.

Først vil frimenighedspræst Mikkel 
Crone Nielsen fortælle historien om de 
kirkelige kampe, der med peronligheder 
som Vilhelm Birkedal og Torkil Skat 
Rørdam satte Ryslinge på Danmarks-
kortet.

Efter pausen vil arkitekt Bendt Long-
mose Jakobsen, der har fungeret som 
kirkens arkitekt ved Nazarethkirkens 



istandsættelse i 2010, gøre os klogere 
på selve bygningsværket og dets arki-
tektur.

Tid: Onsdag den 24. april kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken
Aftenen er arrangeret i samarbejde med 
Folkeuniversitetet og By & Land Midt-
fyn.

Konfirmand-
indskrivning for
sæsonen 2013-2014
Skal du i 7. klasse og overvejer du at gå 
til konfirmationsforberedelse i Ryslinge 
Frimenighed, så mød op til indskrivning 
søndag den 5. maj. Tag gerne dine foræl-
dre med. 

Der er gudstjeneste kl. 11.00, og derefter 
går vi over i salen, hvor vi kan hilse på 
hin anden. Jeg vil fortælle lidt om, hvad 
det vil sige at »gå til præst«, og I vil kunne 
få besvaret de spørgsmål, I end måtte ha-
ve. Tidspunktet for konfirmationen 2014 
ligger allerede fast. Det bliver Kristi him-
melfartsdag, torsdag den 29. maj kl. 10.00 
i Nazarethkirken.

Tid: Søndag den 5. maj kl. 11.00.
Sted: Nazarethkirken

Konfirmation
Kristi himmelfarts dag, torsdag den 9. 
maj kl. 10.00 er der konfirmation. Årets 
konfirmander er: Yasmin Solveig Tvede, 
Magnus Obbekjer, Katrine Borchersen 
Ryberg, Signe Egedal Langelund, Stine 

Nazarethkirken set fra nuværende kirkegård 1918.



Buk Østertoft, Anna Bech Skougaard, 
Johnny Jacobsen, Ewa Kirstine Tønning 
Frandsen, Rasmus Baadegaard, Emi-
lie Hovgaard Øder, Siv Marie Lyberth 
Hybschmann, Camilla Ruggaard Bak og 
Søren Gustav Hedegaard Mortensen.

Anden pinsedag 
med madkurv
i haven
Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Fri-
menighed vil fremover på skift være 
værter ved gudstjenesten 2. pinsedag. 
Efter gudstjenesten vil der Picnic i præ-
stegårdshaven. Her spiser vi vores med-
bragte mad. Husk madkurv, drikkevarer, 
service og tæppe. Ved ualmindeligt dår-
ligt vejr søger vi ly i salen.

Anden pinsedag, mandag den 20. maj kl. 
16.00

Koncert med
Oblik Duo
Violin og Cello;
8 strenge og 2 buer – et intimt klang-
univers.
»Oblik« er græsk, og kan betyde »på 
kant«/ »skævt«.
Violinist Jette Jokumsen og cellist Ida 
Franck sammensætter programmer, der 
bærer publikum igennem en varie ret bu-
ket af stilarter, karakterer og stemnin ger.
Aftenen vil blandt andet byde på W. A. 

Konfirmandholdet 2012-13. Emilie og Ewa er fraværende.

Jette Jokumsen.



Mozart, der også for stryger-duo har 
komponeret elegant, vittig og dyb musik;
Z. Kodaly’s karske klange, der danner 
kontrast; Solo- eller duo-værker af J. S. 
Bach, der bringer alvor og skønhed; 
Måske en Nordisk Folketone – inkl. en-
semblets improvisation, der repræsen-
terer enkel og dyb folkelig åndelighed.

Tid: Onsdag den 29. maj kl. 20.00
Sted: Nazarethkirken

Årsmøde
i København
Københavns Valgmenighed og Vartov 
Valgmenighed er værter for årsmødet 
i Foreningen af Grundtvigske Valg- & 
Frimenigheder den 8.-9. juni 2013. Det 
endelige program med tilmeldingsblan-
ketter vil blive lagt frem i våbenhuset i 
Nazarethkirken. Tilmelding skal ske til 
Mikkel Crone Nielsen.

Lørdag den 8. juni:
Kl. 13.00  Ankomst til Borups Højskole, 

Frederiksholms Kanal 24 – re-
gi strering 

Kl. 14.00  Foredrag ved biskop Holger 
Jepsen: Hvad er et kirkeligt fæl-
lesskab i dag

Kl. 15.15 Kaffe med kage
Kl. 15.45 Generalforsamling
Kl. 18.00 Middag i Vartov, Farvergade
Kl. 20.00  Vartov Kirke: Vibeke Hein for-

tæller om kirken, salmesangs-
aften ved Jens Smærup Søren-
sen og med Inge Bønnerup ved 
orglet

Kl. 21.30  Natmad og samvær i Vartovs 
store sal

Søndag den 9. juni:
Kl. 09.30  Gudstjeneste ved Niels Grøn-

kjær i Immanuelskirken. 
Efter gudstjenesten fortæller 
Jens Hestbech om kirken

Kl. 11.30  Afgang med Metro til kana-
len, hvor vi indtager medbragt 
frokost »på havet«

Kl. 14.00  Foredrag på Borups Højskole 
ved dr.phil. Hans Hauge: Sam-
fund og fællesskab

Kl. 15.00 Kaffe med kage – og farvel

Ballade om Gud
– Folkeligt møde i Hammerum
Ballade om Gud opstod i 1986 i Ryslinge, 
hvor Knud Riis, Morten Kvist og Erik 
Bredmose Simonsen blev enige om, at de 
årligt ville arrangere et folkeligt møde 
helliget balladen om Gud – altså sam-
talen om Guds nærvær og fravær i snart 
sagt alt: teologi, politik, kunst, litteratur, 
musik, historie og ikke mindst samfun-
det. Debattens afskygninger skulle in-
gen grænser have, men dog altid tage sit 
afsæt i aktuelle problemstillinger samti-
dig med at være funderet i den evange-
lisk-lutherske tradition.

I år løber den 26. udgave af Balladen af 
stablen på Hammerum Efterskole ved 
Herning i dagene 5.-7. juli. Program-

Ida Franck.



Kalender
4. april:
Arbejdsdag i haven

14. april:
Forårsmøde

24. april:
Dobbeltforedrag om Nazarethkirken

5. maj:
Konfirmandindskrivning

9. maj:
Konfirmation

20. maj:
Picnic i præstegårdshaven

29. maj:
Koncert med Oblik Duo

8.-9. juni:
Årsmøde i København

5.-7. juli:
Ballade om Gud

Kirkelige handlinger
Dåb:
14. oktober 2012:
Agnete Møller Andersen 
4. november 2012:
Emma Strøm

11. november 2012:
Dicte Backmann Schmidt

2. december 2012:
Magnus Obbekjer

10. februar 2013:
Emilie Hovgaard Øder

Begravelse/bisættelse:
16. oktober 2012:
Karen Elisabeth Johanne Hansen

19. januar 2013:
Nanna Margrethe Jensen (Højgaard)

met vil blandt andet byde på foredrag 
af sognepræst Peter Danielsen om den 
Canadiske sangskriver og forfatter Leo-
nard Cohen; Morten Kvist taler med ud-
gangspunkt i sine erfaringer fra etisk 
råd om overgangen fra etik til religion; 
fortælling ved Lise Marie Seidelin Ne-
dergaard; oplæg om og forevisning af 
filmen »Om guder og mænd« samt mor-
gensamlinger og gudstjeneste i Hamme-
rum Kirke.

Programmet vil blive lagt frem i våben-
huset, når det foreligger. Nærmere oplys-
ninger fås hos Mikkel Crone Nielsen på 
tlf. 62 67 10 95.

Tid: 5.-7. juli
Sted: Hammerum Efterskole

Nazarethkirkens
børne- og
ungdomskor
Hver mandag eftermiddag øver Naza-
rethkirkens kor under ledelse af Anna 
Margrethe Christoffersen. Koret er åbent 
for både piger og drenge fra 3. klasse og 
op. Formålet med koret er, at det kan 
medvirke ved udvalgte gudstjenester i 
løbet af kirkeåret. Ligeledes er det hen-
sigten at bibringe korets børn og unge 
et kendskab til vores store sang- og sal-
meskat.

Har dit barn lyst til at medvirke, kan 
du kontakte korleder Anna Margrethe 
Christoffersen på tlf. 60 72 80 26, eller 
mail: annachristof@hotmail.com. Det er 
gratis at deltage og man får løn for med-
virken ved gudstjenester.



Præst:
Mikkel Crone Nielsen
Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge
Tlf.: 62 67 10 95
mail: mikkelcrone@hotmail.com

Graver:
Lone Holmegaard, Tlf.: 20 16 08 44
mail:
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og grav sted.

Kirketjenere:
Jakob Rasmussen
Sandagervej 7a, 5854 Gislev
Tlf.: 61 69 99 62

Anna Kløvgaard Stavenuiter
Sandagervej 4, 5854 Gislev
Tlf.: 50 59 17 34

André Toft Jensen
Kapelvej 1a, 5750 Ringe
Tlf.: 20 43 86 96

Organist:
Thyra Rasmussen, tlf. 62 62 31 81

Kirkesangere:
Maike Pedersen, tlf. 27 13 79 27

Mads Bisgaard, tlf. 62 67 22 40

Ansatte

Ferie og
friweekender
Jeg holder fri i weekenderne 6.-7. april 
samt 25.-26. maj. Derudover holder jeg 
sommerferie fra 1.-23. juli.
     
Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal
Ved begravelser eller bisættelser kan 
man låne salen til efterfølgende sam-
men komst. Henvendelse skal ske til 
To ve Frandsen (tlf. 62 67 20 42) eller 
Ka ren Bisgaard (tlf. 62 67 22 40).

Kirkebil:
Alex’s taxi, Espe, tlf.: 62 66 12 02
Kirkebil bestilles senest dagen før kl. 
12.00.
NB! Kirkebilen kan benyttes til samt-
lige gudstjenester og arrangementer.

Søren Ellegaard, Bymarksvej 15, Katterød 5600 Faaborg, 62 61 12 18, formand
Mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk
Svend Otto Knudsen, Skovrevlgyden 4, 5792 Årslev, næstformand
Flemming Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe, 62 62 37 31, kasserer
Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe 
Gerda Bjørn Andersen, Strandhuse 70, 5700 Svendborg 
Margrethe Voigt, Nordskovvej 61, 5750 Ringe 
Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

Frimenighedens bestyrelse



April
Mandag 1. april kl. 9.30
 Anden påskedag

Søndag 7. april kl. 9.30
 1. søndag efter påske
 Michael Nielsen

Søndag 14. april kl. 13.30
 2. søndag efter påske
 Forårsmøde

Søndag  21. april kl. 11.00
 3. søndag efter påske

Søndag 28. april kl. 9.30
 4. søndag efter påske
 Kirkekaffe
Maj
Søndag 5. maj kl. 11.00
 5. søndag efter påske
 Konfirmandindskrivning
 
Torsdag 9. maj kl. 10.00
 Kristi himmelfarts dag
 Konfirmation

Søndag 12. maj kl. 19.30
 6. søndag efter påske

Søndag 19. maj kl. 11.00
 Pinsedag

Mandag 20. maj kl. 16.00
 Anden pinsedag, koret
 medvirker. Picnic i haven
 (se inde i bladet) Fælles
 med valgmenigheden

Søndag 26. maj kl. 11.00
 Trinitatis søndag
 Mette Marslund
Juni
Søndag 2. juni kl. 11.00
 1. søndag efter trinitatis

Søndag 9. juni ingen gudstjeneste
 Årsmøde i København
 
Søndag 16. juni kl. 11.00
 3. søndag efter trinitatis

Søndag 23. juni kl. 9.30
 4. søndag efter trinitatis
 Kirkekaffe

Søndag 30. juni kl. 9.30
 5. søndag efter trinitatis
Juli
Søndag 7. juli kl. 9.30
 6. søndag efter trinitatis
 Mette Marslund
 
Søndag 14. juli kl. 11.00
 7. søndag efter trinitatis
 Mette Marslund

Søndag 21. juli 
 Ingen gudstjeneste

Søndag 28. juli kl. 14.00
 9. søndag efter trinitatis
 Kaffe i præstegårdshaven
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