
 2017

 

76. ÅRG. NR. 4 OKT.-DEC.

Martin Luther som Marathonløber. Teater i kirken 4. oktober.

www.ryslingefrimenighed.dk • facebook.com/ryslingefrimenighed



Hvad er retfærdighed egentlig for no -
get? Grunden til jeg spørger er jo, at 
spørgsmålet om retfærdighed står helt 
centralt i de ord af Jesus, vi lige har 
hørt. For som han siger »… hvis jeres 
retfærdighed ikke langt overgår de skrift -
kloges og farisæernes, kommer I slet 
ikke ind i Himmeriget.«

Når vi tænker på begrebet retfærdighed, 
er noget af det første, der dukker op, 
billedet af Justitia, den romerske gud-
inde for ret, lov og retfærdighed. Hun 
er smuk, yndefuld – måske en anelse 
kølig i det. I den ene hånd bærer hun en 
balancevægt. Frøken Justitias retfærdig-
hed har altså noget med afvejning, med 
balancering at gøre. At der er for og 
imod, og at hun – med sit guddomme-
lige overblik er den rette til at afveje 
dette for og imod. I den anden hånd 
svinger hun sværdet, for hendes retfær-
dighed er forbundet med straf. Uden 
straf – ingen retfærdighed. Og alt sam-
men – både afvejningen og straffen – 
udfører den kølige frøken Justitia sågar 
med bind for øjnene, for hun er upar-
tisk. Hendes retfærdighed er blind. Den 
har hverken blik for anseelse, penge, 
indflydelse eller magt. 

Dette billede af retfærdigheden som 
frøken Justitia pryder et væld af rets-
bygninger, og vi tænker umiddelbart 
på hende, når spørgsmålet om retfær-
dighed dukker op. For hvad for et sam-
fund ville vi egentlig have, hvis ikke 
hendes kølige kontrafej var mejslet ind 
i vores fælles bevidsthed? I hvert fald 

ikke et samfund, jeg ville bryde mig om 
at leve i.

Men frøken Justitia er bestemt ikke ale-
ne på banen. For der er også andre bil-
leder af retfærdighed, der presser sig på. 
Tænk bare på billederne fra Hamborg 
for et par uger siden. Synet af pansrede 
indsatsvogne, af vandkanoner og eksplo-
derende molotovcocktails; hætteklædte 
demonstranter, der i megafoner og fra 
bannere udråber deres slagord i gader-
ne: Red klimaet; bekæmp den sociale 
ulighed; stop krigene.

Her er retfærdigheden ikke længere 
kø  lig og afbalanceret, men derimod en 
brændende, altopslugende følelse af 
uret  færdighed. Her er retfærdigheden 
ikke længere blind men enøjet: mono-
mant optaget af nogle bestemte ideolo-
giske mål: kampen mod den globalise-
rede storkapital, mod de transnationale 
handelsaftaler, mod Co²-udledninger og 
andet fra den skuffe. 

I vores nordiske fortid – altså før både 
Jesus og Justitia kom på banen – var 

Om den blinde retfærdighed, Loke i
lænker og den korsfæstede Kristus
– prædiken til 6. søndag efter trinitatis (1. trk.)

Justitia.



vores billede af retfærdighed forbundet 
med hævn, ofte med blodhævn. Saga-
erne flyder over med fortællinger om 
ærekrænkelse og gengældelse. Og selvom 
fortællingerne har tusind år på bagen, 
taler de til noget helt grundlæggende i 
os, – nemlig vores trang til hævn, som 
man ikke skal kradse særlig dybt i den 
civiliserede overflade for at genfinde. 
Mange af vores forestillinger om retfær-
dighed handler om trang til hævn. Jeg 
husker selv den slet skjulte fryd ved som 
barn – på bagsædet af vores orange 2CV 
– at høre om gudernes straf over den træ-
ske Loke, der var skyld i den smukke og 
gode Balders død. Her var retfærdighe-
den for alvor sket fyldest! Bundet med 
sin søns tarme, på et leje af sten, fuld-
stændig prisgivet den giftslange, der med 
mellemrum spytter sine dråber i øjnene 
af ham. Lokes hustru Sigyn forsøger 
desperat at værne ham, men hendes lille 
skål skal jo tømmes i ny og næ, og i de 
øjeblikke ætser giften hans øjne så meget 
desto værre. Og det fuldt fortjent!

Hvor barbarisk det end kan lyde, er 
trangen til hævn altså også en vigtig side 
af vores opfattelse af retfærdighed. Det 
ved vores politikere alt for godt. Og vi 
kan se i meningsmålingerne, at de mest 
populære af slagsen, er dem, der plæde-
rer for højere straffe. Strammerne som 
vi kalder dem. For det kan vi sjovt nok 
alle blive enige om: at straffene er altid 
for milde, og der skal altid slås hårdere 
ned, og der skal hverken være blødsø-
denhed eller nogen kære mor.

Det er selvfølgelig en vigtig diskussion, 
som jeg bestemt ikke vil forklejne. Men 
den måde at tale om retfærdigheden 
på – den politiske og juridiske – kan 
meget let gå hen og blive teoretisk og 
abstrakt. For det er jo aldrig os selv, 
den rammer. Det er altid de andre. For 
os ligger fængslerne der alene som sym-
bolske bygningsværker, der skal minde 
os om forskellen på rigtigt og forkert. 
Vi ser dem aldrig indefra – gudskelov 
for det. Det er jo ikke os pæne menne-
sker, der idømmes 4 år for afstumpet 
vold og som bruger de efterfølgende 14 
år på at betale gælden for sagsomkost-
ningerne af til samfundet. Her kan man 
i sandhed tale om, at man ikke slipper 
for straffen, før den sidste øre er betalt. 
Modsat alle os andre, der får lov til at 
gå halvforgældede rundt, fordi vores 
skyld ikke bliver gjort op ved domstole-
ne under frøken Justitias strenge opsyn.
 
For alle os pæne mennesker bliver snak-
ken om retfærdighed, om straf og skyld 
ofte alt for abstrakt. Det gør den for os 
lige så vel som den gjorde det for de 
pæne, velfriserede skriftkloge og farisæ-
ere, som Jesus havde i kikkerten.
 
Men med Jesus sker der noget nyt. 
Jesus rykker nemlig spørgsmålet om Loke og Sigyn.



retfærdighed, om dom og om straf væk 
fra det abstrakte politiske, juridiske, 
religiøse plan og ned i øjenhøjde; helt 
tæt på og ind i selve menneskelivet. Det 
er som om han vil sige til os, at det kan 
være fint nok med moseloven og alle 
dens hellige forskrifter. Men den er jo 
langt fra nok. For hvem kan egentlig 
være uenig i, at man ikke må slå ihjel? 
Nej, for hvis det er alt, hvad der er at 
sige om retfærdighed, så er det ikke 
meget bevendt.

I stedet gør Jesus det, at han tør kon-
frontere hver enkelt af os med vores 
egen manglende retfærdighed, vores 
egen skyld. Han gør det ikke abstrakt 
og luftigt, men helt konkret. Han gør 
dommen nærværende. Han minder os 
om den konkrete skyld, som vi men-
nesker pådrager os – ja, som vi ikke kan 
undgå at pådrage os, såfremt vi er leven-
de mennesker. Vi er godt nok ikke vant 
til at tale om den; vi vil meget hellere tale 
om klimaforandringer, om fordelingspoli-
tik, om strafferammen for afstumpet vold 
og alt det andet, vi kan omgås bekvemt 
og i generelle termer. Men vores egen 
skyld – hvad gør vi med den?
 
Ja, først og fremmest kan det være helt 
befriende for en gang skyld at kalde en 
spade for en spade, at erkende at vi er 

skyldige. At turde se skylden i øjnene i 
stedet for at forsøge at flygte fra den.
 
Turde se i øjnene, at vi svigter – ikke 
bare en gang imellem, men alt for ofte. 
Turde erkende, at jeg er en sjuft; at jeg 
igen og igen pådrager mig skyld som 
ægtemand, i forholdet til mine børn, 
mine søskende, alle dem som jeg lever 
livet sammen med. Turde se i øjnene, 
at jeg bliver vred – grænsende til det 
hysteriske; turde erkende, at jeg er ære-
kær og forfængelig. Plus alt det andet, 
som jeg knap nok tør tænke på.

Alt dette er konkret. Det handler om 
det levede liv mellem mennesker. Og 
det er her dommen og skylden hører 
hjemme og ikke i abstrakte, tågede 
forestillinger. Det er her – i det levede 
liv – det giver mening at tale om retfær-
dighed. Og i den henseende er vi skyl-
dige; ja, vi skylder hinanden alt.

Men når vi hører Jesu ord må vi også 
erkende, at vi så heller ikke længere 
kan nøjes med den kølige, blinde frø-
ken Justitia. Vi kan heller ikke nøjes 
med vores politiske forestillinger; hel-
ler ikke selv vores mest renfærdige 
hævntrang er nok. Det er som om Jesus 
peger på en anden retfærdighed; en ret-
færdighed bag retfærdigheden så at sige; 
en retfærdighed der overtrumfer vores 
vildeste forestillinger om den; en retfær-
dighed vi knap nok har et sprog for.

I mangel af bedre kan vi kalde den nåde, 
barmhjertig. Den korsfæstede Kristus.

Den retfærdighed – Guds egen retfær-
dighed – er forunderlig nok i sig selv. 
Men det mest forunderlige af alt er, at 
han har valgt at dele denne retfærdig-
hed med os. Amen.

Danmarks ældste Kristusfigur (beg. 
900-tallet), fundet i Aunslev.



Nyt fra formanden, 
september 2017
Sommeren går på hæld og efteråret er 
lige om hjørnet. Det er jo heller ikke så 
galt. Det er nok ikke tilfældigt at nogle 
af vore smukkeste salmer og sange net-
op handler om efteråret med et strejf af 
både bittersød vemod og af forventning.
På sommerens årsmøde i de Grundt-
vigske Valg- og Frimenigheder kom det 
frem, at foreningens vikarpulje havde 
plads til en ansøgning om vikarmidler så 
en af foreningens præster kunne få orlov 
i 3 måneder. Ryslinge Frimenighed 
søgte og vi fik bevilget penge, så Mik-
kel kan få en velfortjent orlov i januar, 
februar og marts. Der er ingen tvivl om 
vores præst yder en meget stor indsats 
for os som menighed, og han har et på 
mange måder ensomt job, hvor han præ-
sterer det ypperste både hver søndag og 
ved alle de andre kirkelige handlinger, 
ved samtaler og arrangementer. Derfor 
er det så fint, og som nævnt velfortjent, 
at Mikkel kan få orlov til at fordybe sig, 
få inspiration og energi til sit arbejde for 
os som menighed.
Det er så rigtig fint, at Mette Marslund 
vil vikariere mens Mikkel har orlov.
 
Der er kommet en arrangementskalen-
der, der ligger i våbenhuset, igen i år 
er der mange arrangementer, som vi 
håber I vil kunne lide.
 
Vores kirke er blevet hovedrengjort 
igen i år ved en frivillig indsats ligesom 
graverhuset er blevet tjæret.
 
Hvad vi ikke magter uden professionel 
indsats, det er vores parkeringsplads. 
Sommerens store mængde regn har 
givet næsten permanente vandpytter. 

Vi håber problemerne kan løses inden 
efterårsferien, sagen er i øjeblikket i 
udbud, og der er løsninger på vej.
 
Så får kirkegården besøg af ubudne 
gæster, nemlig flere rådyr. De spiser 
af beplantningen og blomsterne. Hvor 
søde de end er, så må det stoppes. Der-
for er der bestilt et dyrehegn syd for 
kirkegården og den tilliggende skov.

Knud Rasmussen
  

Konfirmandholdet
Denne sæsons konfirmandundervisning 
begyndte første mandag i september. 
11 håbefulde, unge mennesker mødte 
op og vil være en vigtig del af kirkens 
liv indtil konfirmationen Kristi him-
melfartsdag, den 10. maj 2018. Igen i år 
vil konfirmandundervisningen være en 
blanding af timer i konfirmandstuen, 
udflugter, konfirmandlejr og deltagelse 
i gudstjenester og øvrige arrangementer 
i vores menighed. Konfirmandholdet 
består af elever fra Ryslinge Friskole, 
Nordagerskolen, Ringe Kost- og Real-
skole samt Ørbæk Skole.

Fra KirkelyFestival’en i juni.

Fra KirkelyFestival.



Kirkekaffe
Frimenighedens bestyrelse er vært ved 
en kop kaffe efter gudstjenesterne 12. 
november og 10. december. Alle er 
naturligvis velkomne til at deltage, og 
kaffe er gratis.

Filmaftner i salen
Barbara (Tyskland 2012)
I det tyske drama »Barbara« er titelper-
sonen en ung børnelæge, der som straf 
for at ansøge om visum til Vesten bliver 
forflyttet til et hospital i en lille kystby 
i 80’ernes Østtyskland. Barbara er først 
fast besluttet på at flygte, men hun bli-
ver konstant overvåget af Stasi. Filmen 
vandt Sølvbjørnen for Bedste instrukti-
on ved Berlinalen. I hovedrollerne som 
Barbara og André ses tyske Nina Hoss 
og Ronald Zehrfeld.

Tid: Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00
Sted: Salen

Kollektivet (Danmark 2016)
I 1975 etablerer akademikerægteparret 
Anna og Erik og deres teenagedatter, 
Freja, et kollektiv i deres villa nord for 
København. En række brogede person-
ligheder flytter ind i huset og fylder 

rummene med fri kærlighed og smukke 
tanker om fællesskab og sammenhold. 
Men da Erik forelsker sig i en yngre 
kvinde og installerer hende i kollek-
tivet, bliver Annas frisind udfordret 
til det yderste. Filmen er instrueret af 
Thomas Vinterberg, og i hovedrollerne 
ses Trine Dyrholm og Ulrich Thomsen.

Tid: Onsdag d. 8. november kl. 19.00
Sted: Salen

Efterårsmøde:
Torben Bramming 
om Johan Rantzau
Johan Rantzau var den tysker, som gen-
nemførte reformationen i Danmark. 
Gennem rejser, krige og byggerier kom 
han til at betyde meget for det nye 
lutherske land. Men på grund af sin blo-
dige fremfærd gennem tre krige har man 
ikke villet huske ham. Foredraget vil 
drage hans eventyrlige og afgørende liv 
og indsats frem igen.

Tid: Onsdag d. 25. oktober kl. 19.30
Sted: Salen. Fri entré. Kaffe kr. 20,-. 
Medbring selv brød.

Fra KirkelyFestival.
Rantzau møder sognepræsten i Svannin-
ge.



Tid: 4. oktober kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken. Fri éntre.



Reformations-
gudstjeneste
Til gudstjenesten søndag d. 29. oktober 
kl. 17.00 vil vi i ord og musik fejre, at 
det er 500 år siden, at Martin Luther 
påbegyndte den reformation af kirken, 
som vi stadig er så dybt prægede af på 
vore breddegrader.

Tid: Søndag d. 29. oktober kl. 17.00
Sted: Nazarethkirken

100 salmer:
Sangaften i kirken 
med Mads Djernes
Der skrives mange 
nye salmer i disse 
år. I 2016 udkom en 
samling med nogle 
af de bedste nyere 
salmer under titlen 
100 salmer. Mads 
Djernes, der har 
siddet i redaktions-
gruppen og desuden både er præst og 
organist, vil denne aften lede os igen-
nem et bredt udvalg af salmesamlingen. 
I samarbejde med Ryslinge Valgmenig-
hed.

Tid: Onsdag d. 1. november kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken

Adventsmøde
med forfatter
Knud Sørensen
Under overskriften 
»Der er historier al -
le vegne« fortæller 
Knud Sørensen om 
sig selv og om sit 
forfatterskab. Fore-
draget »illustreres« 
med oplæsninger, 
bl.a. fra hans sene-
ste digtsamlinger. Knud Sørensen er 
født i 1928 i Hjørring, blev uddannet 
som landinspektør og praktiserede på 
Mors fra 1958 til han helt helligede sig 
sin forfatter- og foredragsvirksomhed. 
Seneste udgivelse er digtsamlingen 
»Mere endnu« (2015).

Tid: Onsdag d. 29. november kl. 19.30
Sted: Salen. Fri entré. Kaffe kr. 20,-. 
Medbring selv brød.

Krybbespil
Som en optakt til julen vil børn fra 
me nigheden og Ryslinge Friskole op  
træde i kirken med det efterhånden tra-
ditionsrige krybbespil med hyrder og 
engle, en jomfru og hendes forlovede. 
Krybbespillet plejer at være en særde-
les festlig måde at tage hul på den kom-
mende juletid. Efter forestillingen er 
der fællesspisning i salen for de medvir-
kende børn, deres familier og det øvri-
ge publikum.
 
Tid: Mandag den 4. december kl. 16.30-
18.00
Sted: Nazarethkirken, derefter fælles 
aftensmad i salen.

Luther prædiker den korsfæstede Kris-
tus.

Mads Djernes.

Knud Sørensen.



Koncert med
Vor Frue Kantori
Vor Frues kantori fra Svendborg har 
i de forgangne år udviklet sig hastigt 
og er efterhånden mere og mere efter-
spurgte til koncerter rundt om i landet. 
Koret har de sidste år sunget slotskon-
certer, indspillet cd, samt været på tur-
néer i både Frankrig, Spanien, Italien 
og Tyskland. Koret ledes af Povl Chr. 
Balslev, der er organist og klokkenist 
ved Vor Frue kirke i Svendborg. Ved 
koncerten I Nazarethkirken vil koret 
synge 4 forskellige satser med latinsk 
tekst over »Magnum Mysterium«, »ju -
le  mysteriet«. Udover disse satser er der 
selvfølgelig kendte jule- og advents-
satser på programmet, ligesom der vil 
være solistiske indslag på både orgel 
og cello. Og så indeholder koncerten 
selvfølgelig også et par fællessalmer, så 
publikum kan få lov at synge med sam-
men med koret.

Tid: Onsdag d. 13. december kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken.

Fri entré. Alle er velkomne.
Arr. i samarbejde med Ryslinge Valgme-
nighed.

Ryslingemødet: 
Europas fremtid

Igen i år er Ryslinge Høj- og Efterskole, 
Ryslinge Sognekirke, Ryslinge Valgme-
nighed og Ryslinge Frimenighed gået 
sammen om at arrangere Ryslingemø-
det i begyndelsen af januar måned. I år 
indledes mødet med gudstjeneste i sog-
nekirken, hvorefter vi på højskolen har 
inviteret historiker og debattør Uffe 
Østergaard til at fortælle om sit syn på 
Europas fremtid. Efter foredraget vil 
der være operettekoncert med Philippa 
Cold (sopran) og Jacob Beck (piano). 

Tid: Søndag d. 7. januar kl. 13.00-17.30. 
Kr. 100,- for foredrag, koncert og kaffe.
Sted: Ryslinge Sognekirke, derefter Høj- 
og efterskolen

Højskolekursus
på Bornholm
Frimenigheden er gået sammen med 
valg  menighederne i Ryslinge og Sdr. 
Nærå om at arrangere en fælles højsko-
leuge på Bornholms Højskole i august 
2018. Vi skal høre gode foredrag, tage 
på udflugter og synge sammen, når vi 
oplever det bedste af Bornholm. Du 
kan opleve: Øens historie og kulturhi-
storie, natur, geologi, arkæologi, kunst 
og gastronomi vil blive belyst fra flere Vor Frue Kantori.

Philippa Cold.Uffe Østergaard.



Kalender
4. oktober:
Teater i kirken om Martin Luther
11. oktober:
Film: Barbara
25. oktober:
Foredrag:
Bramming om Rantzau
1. november:
Sangaften i kirken
8. november:
Film: Kollektivet
29. november:
Adventsmøde med Knud Sørensen
4. december:
Krybbespil
13. december:
Koncert med Vor Frue Kantori
7. januar:
Ryslingemødet

Kirkelige handlinger
 
Vielser:
18. juni:
Gitte Guldbæk Johnsen og
Svend Otto Knudsen
1. juli:
Trine Mehlsen og
Jesper Langfeldt-Jensen
19. august:
Maria Dragland Galsgaard og
Jon Vraamose Møller Nielsen

Dåb:
13. august:
Svend Havelund Villadsen

Begravelse/bisættelse:
8. juni:
Freddy Jäger Pedersen
27. juli:
Jens Nielsen
5. september:
Villy Andreas Andersen

sider. Morgensamlinger, sang, musik 
og samvær er en vigtig del af dagens 
rytme og med til at »ryste« os sam-
men. Foredragene er tilrettelagt, så 
de enten lægger op til de steder, vi be -
søger eller berører emner af almen in -
teresse. Der bliver tre halvdagsudflug-
ter og en heldagsudflugt hver med sit 
tema og til forskellige dele af øen. På 
turene fortælles der om alt det, vi ser. 
Vi står af på udvalgte steder, bliver 
guidet i byer og i kirker. På udflug-
terne er der desuden mulighed for at 
gå nogle korte strækninger. Der bliver 
én dag med anden aktivitet på skolen. 
Pris per person i dobbeltværelse er kr. 
4.250 kr. Bustransport tur-retur: 1.000 
kr. Mulighed for enkeltværelse mod 
ekstrabetaling. Det endelige program 
følger inden længe og kan findes som 
foldere i kirken eller på vores hjemme-
side www.ryslingefrimenighed.dk. Der 
er plads til i alt 100 kursister på højsko-
len, og de tre menigheder vil i udgangs-
punktet dele pladserne ligeligt imellem 
sig. Meld derfor allerede til nu hos din 
præst og få reserveret en plads på mik-
kelcrone@hotmail.com. Tilmeldingsfrist: 
10. december 2017.

Tid: 12.-18. august 2018
Sted: Bornholms Højskole
Tid: Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 
Sted: Nazarethkirken 
Fri entré. Alle er velkomne.

Bornholm.



Præst:
Mikkel Crone Nielsen, Gråbjergvej 4, 
5856 Ryslinge. Tlf.: 62 67 10 95
mikkelcrone@hotmail.com
Graver:
Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og grav sted.
Organist:
Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
Regnskabsfører:
Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:
Helene Kløvgaard Stavenuiter,
tlf. 60 75 19 98
Maiken Høgh Jensen, tlf. 20 28 44 78
Katrine Bonde-Hansen, tlf. 29 87 32 21

Kirkesangere:
Maike Pedersen,
tlf. 27 13 79 27
Marlene Schmidt Larsen,
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:
Nanna Kibsgaard Rasmussen,
tlf. 21 49 57 08

Ansatte

Ferie og 
friweekender
Jeg holder fri i uge 42 (16.-22. oktober). 
Desuden har jeg friweekend 18.-19. 
november samt 16.-17. december.

Der henvises under ferie og friweek-
ends til valgmenighedspræst Malene 
Rask Aastrup på tlf. 62 67 10 73 el. 28 
30 53 52.

Mvh. Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal
I forbindelse med kirkelige handlinger 
(begravelse, bisættelse, dåb og vielse) 
kan man låne salen til en efterfølgende 
reception. Henvendelse skal ske til Ger-
da Bjørn Andersen på tlf. 23 60 95 67.

Kirkebil:
Alex’s taxi, Espe, tlf.: 62 66 12 02. Kir-
kebil bestilles senest dagen før kl. 12.00. 
NB! Kirkebilen kan benyttes til samt lige 
gudstjenester og arrangementer. Der er 
en egenbetaling på kr. 20,-.

Knud Rasmussen, Sandagervej 7A, 5854 Gislev, 23 63 63 95, formand
Mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk
Svend Otto Knudsen, Skovrevlgyden 4, 5792 Årslev, næstformand
Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe 
Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup
Margrethe Voigt, Nordskovvej 61, 5750 Ringe 
Maike Pedersen, Bjertevej 1A, 5750 Ringe
Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe
Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev (suppleant)
Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure (suppleant)

Frimenighedens bestyrelse



Oktober
Søndag 1. oktober kl. 11.00
 16. søndag efter trinitatis

Søndag 8. oktober kl. 9.30
 17. søndag efter trinitatis

Søndag 15. oktober kl. 11.00
 18. søndag efter trinitatis

Søndag 22. oktober kl. 11.00 
 19. søndag efter trinitatis 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 29. oktober kl. 17.00 
 20. søndag efter trinitatis 
 Reformationsgudstjeneste

November
Søndag 5. november kl. 11.00 
 Alle helgens dag

Søndag 12. november kl. 9.30 
 22. søndag efter trinitatis 
 Kirkekaffe

Søndag 19. november kl. 10.00 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 26. november kl. 11.00 
 Sidste søndag i kirkeåret

December
Søndag 3. december kl. 11.00 
 Første søndag i advent

Søndag 10. december kl. 9.30 
 Anden søndag i advent 
 Kirkekaffe
Søndag 17. december kl. 11.00 
 Tredje søndag i advent 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 24. december kl. 14.30 og
 16.00 
 Juleaften 
 Malene Rask Aastrup

Mandag 25. december kl. 11.00 
 Juledag

Tirsdag 26. december kl. 9.30 
 Anden juledag

Januar
Mandag 1. januar kl. 16.00 
 Nytårsdag 
 Mette Marslund

Søndag 7. januar kl. 13.00 
 Ryslingemødet 
 Gudstjeneste
 i sognekirken
 v. Robert M. Hansen

Søndag 14. januar kl. 9.30 
 2. søndag efter
 helligtrekonger 
 Mette Marslund
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