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Ved generalforsamlingen i marts blev 
der valgt tre nye medlemmer til besty-
relsen. Derfor skal der endnu engang 
lyde en stor tak til Margrethe Voigt, 
Svend Otto Knudsen og til Knud Ras-
mussen, for deres mangeårige indsats 
som kasserer, næstformand og formand 
for Frimenigheden. Tak også til Mette 
Marslund, som i tre måneder har trådt i 
Mikkels sted og har været en god præst 
for Frimenigheden, mens Mikkel hav-
de orlov. Og velkommen hjem igen til 
Mikkel!

I løbet af årets første måneder er der 
gennemført en tiltrængt renovering af 
nogle rum i præstegården. Ydervægge 
er blevet bedre isoleret, brandalarmer 
og elinstallationer blev moderniseret, 
gulve slebet, og stuer og værelser blev 
nymalet. På en arbejdsdag i april blev 
vores mødesal malet udvendig og præ-
stegårdshaven er blevet forårsstudset. 
Tak til alle frivillige hjælpere og tak til 
Lene for lækker aftensmad!

Foran os ligger et stort og bekosteligt 
projekt, som handler om kirkens ud -

vendige vedligeholdelse og nyrenove-
ring. Som man kunne høre i Bent Long-
moses fremlægning ved generalforsam-
lingen, vil vi gerne påbegynde arbejdet 
inden for de næste 5 år. Derfor skal vi 
begynde udvalgsarbejdet med fondsan-
søgninger.

I den nye bestyrelse glæder vi os til at 
komme i gang med arbejdet. Vi vil ger-
ne engagere flere af vores medlemmer i 
fællesskabet omkring menigheden og vi 
vil gerne arbejde på at øge kirkegangen 
generelt. Arrangementsudvalget er alle-
rede i fuld sving med at sætte et spæn -
den de program sammen til den kom -
men de sæson.

Essay: At gå i kirke 
med børn
– af Nana Hauge, valgmenighedspræst i 
Høve og Havrebjerg

De kommer ind og sætter sig. Befrier 
sig fra frakker og halstørklæder og de -
res små tasker med bøger og tegnesager 
og nogle gange ryger støvlerne også af. 
Bedeslagene lyder. Orglet sætter i gang. 
Roen falder over dem. Skuldrene sæn-
kes. Fordybelsen (eller nogle ville sige 
kedsomheden) starter, da indgangsbøn-
nens ord lyder. Den næste times tid, er 
der ingen forstyrrelser ud over de gan-
ge, de skal rejse sig og sætte sig igen. 
Når der er altergang løber den mindste 
glad op af kirkegulvet og kaster sig ned 
på knæfaldet. Den ældste og deres far 
kommer også til og nu knæler de alle 
tre sammen ved knæfaldet. Sammen 

Nyt fra bestyrelsen
 
– af Lars Galsgaard og Maike Pedersen, hhv. formand og næstformand

Fra renoveringen af spisestuen.



med de andre altergæster, med hæn-
derne rakt frem, formet som små skåle 
– det har deres far lært dem. Klar til at 
modtage nadveren. Det er mine døtre, 
hvis liv har været præget af ugentlig 
kirkegang det meste af deres liv. Beva-
res det har ikke altid været lutter idyl. 
Slet ikke for min mand, som har skullet 
holde styr på to små snakkende piger. 
Somme tider var en tørstig, en skulle 
tisse, en slog sig og begyndte at græde, 
de kom op og skændes eller de kunne 
ikke sidde stille. En var modvillig, en 
anden sur osv. og nu er de i den alder, 
hvor de prøver at slippe ind imellem, 
men med kommer de og tegneriet er 
for den ældstes vedkommende afløst af 
mere voksen kirkegængeradfærd. Men 
hvor er der for begges vedkommende 
kommet nogle eventyrlige tegninger ud 
af de søndag formiddage. Somme tider 
inspireret af det de små ører hører, som-
metider af alterbilledet og somme tider er 
de omkringsiddende blevet por  trætteret. 
Man skal ikke tage fejl. Meget kan ned-
fælde sig i et barnesind. Selvom det 
sy  nes optaget af at tegne. Det har jeg 
måttet sande mange gange, når pigerne 
har suppleret de historier fra Bibelen, 
jeg har fortalt derhjemme. »Hvor vidste 
I det fra?« spurgte jeg. »Det har du da 
fortalt mor«, svarer de så.

Man hører så tit, at den almindelige 
søndagsgudstjeneste ikke er særlig bør-
nevenlig. Men det er jeg faktisk ikke 
enig i. Jeg er enig i, at det ikke altid er 
»venligt« eller nemt for den forælder, 
der skal holde styr på særligt førskole-
børn, men jeg tror det er overordent-
lig godt for børnene at være med til en 
almindelige gudstjeneste. Og anstrengel-
serne med de små børn kommer tifold 
tilbage. Kirkegang opøver koncentrati-
on, ro, og kreativitet og sangstemme.

Man tager selvfølgelig grundlæggende 
sit barn med i kirke for at også bar-
net kan få velsignelsen, lyset og livet. 
Men der er også en anden god grund 
til at gøre det, synes jeg. Der er efter-
hånden så få steder tilbage, hvor børn 
kan være en del af deres forældres liv 
eller af et voksenliv, hvor barnet lærer 
noget ved at følge med den voksne. Vi 
ved, at en af de måder børn lærer på, 
er ved at iagttage, hvad andre gør – 
primært selvfølgelig, hvad voksne eller 
større børn gør. Børn lærer at efterligne 
handlinger, før de lærer at tale. Men 
hvor skal børn lære det efterhånden 
når de kun er sammen med jævnaldren-
de det meste af døgnets timer i dertil 
indrette de institutioner afskærmet fra 
de voksnes liv. Børn er ikke med deres 
for  ældre på arbejde mere, de hjælper 
måske ikke engang til med arbejdet i 
hjemmet. Eller i haven eller på værk-
stedet. Måske er der ikke engang nogen 
hjemme.

Når der så er ferie, er museer og andre 
institutioner ude og annoncere for op -
levelser for børn. Der er også børne-
venlige restauranter og der findes bør -
nevenlige ferier. Det er smart, for så 
behøver folk uden børn ikke trækkes 
med uopdragne unger og forældre be -
høver ikke lære deres børn at gebærde 
sig i de voksnes verden.

Nana Hauge.



Men har børn altid godt af at alting al -
tid skal være i indrettet på dem? Hvor -
dan skal da de lære at opføre sig som 
voksne? Hvad skal de stræbe efter? 
Hvem skal de efterligne?

At tage sit barn med sig i kirke giver 
barnet et afbræk fra konstant at blive 
stimuleret, underholdt og gjort ved i 
»børnehøjde«. Det skærmer barnet for 
kedsomhedsknapper og konstante input 
og forstyrrelser fra en stadig mere lar-
mende verden. Det giver kontinuitet for 
med tiden lærer barnet hvad der skal 
foregå denne time hver uge og be  giver 
sig ind under den gentagelse gudstje-
nesten er, og det giver barnet mulig-
hed for at møde de voksnes verden for 
en stund. Der er få steder tilbage, hvor 
man kan det. Gudstjenesten om sønda-
gen er en af dem.

Knud Rasmussens 
formandsberetning
– holdt ved generalforsamlingen
den 21. marts 2018

Da vi sidst stod her, for et år siden var 
der kun et enkelt bestyrelsesmedlem, 
som valgte ikke at genopstille. Det 

ser lidt anderledes ud i år. Nogen vil 
måske sige: »Nu går de gamle hjem«, 
Svend Otto og Margrethe fordi de har 
været med i mange år, og med mig kan 
I se det på hårfarven. Det er helt fint, 
at Ryslinge Frimenighed har nogle 
mennesker, som både i bestyrelsen og 
i menigheden sikrer kontinuiteten. Det 
har jeg dyb respekt for, og det er nød-
vendigt for vores menighed. Når det 
så er sagt, så er vi her så heldige, at 
selvom »posen bliver rystet« så vil det 
bestemt ikke blive ringere fremover. 
Det giver plads til nye i bestyrelsen, nye 
tanker, nye kræfter.

Status er, at frimenigheden lever og 
har det godt, at økonomien kunne væ -
re meget bedre, men også, at vi får me -
get for de udgifter vi har gennem året, 
både på personalesiden med dygtige 
og engagerede mennesker lige fra præ-
dikestolen og den musikalske del, til 
de praktiske funktioner i både kir-
ken, salen og på kirkegården. Det skal 
nævnes her, at vi har fået del i tips- og 
lottomidlerne, 70.000. Det var vores 
regnskabsfører, der sikrede vi fik sendt 
ansøgning af sted til rette sted og tid. 
Samarbejdet med Ryslinge Valgmenig-
hed er stadig rigtig godt. Vi har fælles 
udfordringer med nogle projekter, som 
f.eks. parkeringspladsen, som vi skal se 
på i løbet af foråret, samt den forestå-
ende udvendige renovering af kirken.

Årets arrangementer har haft samme 
høje standard som tidligere. Igen i år 
har vi et samarbejde med Musik på 
Midtfyn, som begge parter nyder godt 
af. I 2017 var det Habadekuk, der spil-
lede så stråtaget blafrede, og i år har 
det været musikgruppen Phønix med 
Sangka. Blandt vore egne arrangemen-
ter i 2017 kan nævnes sommermødet En nymalet sal.



med journalist Anna Libak. Formen på 
sommermødet – med gudstjeneste, et 
rigtig godt måltid og et eksklusivt fore-
drag – det virker som en fin tradition. 
Vi havde også besøg af en gammel ken-
ding Torben Bramming, der som altid 
var god for en spændende fortælling, 
her om Johan Ranzau og Grevens Fej-
de. Vi har lavet et nyt tiltag nemlig Kir-
kelyFestival. Det var en succes omkring 
110 besøgende, der i løbet af dagen 
samledes om god musik, havehygge, 
mad, kage og kaffe. Et nyt sted at være 
sammen og et nyt sted at opleve, der er 
liv i RF. Her er mange, der spiller og 
synger i forskellige sammenhænge, og 
vi ville gerne skabe en ramme for og 
med lokal musik og bruge de fantasti-
ske muligheder, vi har med kirken og 
præstegårdshaven. Bestyrelsen og især 
arrangementsudvalget vil gerne prøve 
igen, men i eftersommeren næste gang. 
Erfaringerne er i øvrigt, at man skal væ -
re flere til at hjælpe med det praktiske 
end der var sidste sommer. 

Bestyrelsen holder normalt 4-5 møder 
gennem året og et af dem har vi gerne 
lagt en søndag i efteråret, hvor vi efter 
gudstjenesten har brugt en del timer 
på at snakke lidt dybere og længere 
om særlige emner. I efteråret talte vi 

om gudstjenesten på baggrund af nogle 
sommersøndag med meget ringe guds-
tjenestedeltagelse. Hvad stiller vi op, 
og skal vi stille noget op, hvis der ikke 
kommer så mange i kirken. Et andet 
spørgsmål kunne være medlemstallet. Er 
der en smertegrænse? Diskussionen om 
gudstjenestedeltagelse og medlems tal 
fore  går også i de øvrige fynske valg- og 
frimenigheder. Også vi bliver nødt til at 
tale om det, og det er efter vores mening 
ikke kun bestyrelsen. Det er no  get I – 
hele menigheden – bør tage del i. 

Jeg nævnte at billedet med lidt færre til 
nogle gudstjenester og færre medlem-
mer er et kendt billede fra andre valg- 
og frimenigheder. Det siger jeg bl.a. 
fordi formændene for de fynske menig-
heder har været samlet her i januar. 
Et initiativ som vi var enige om burde 
føres videre.

I Fællesudvalget har vi som nævnt talt 
om kirkens udvendige tilstand. Da man 
i 2010 lavede den store istandsættelse 
af kirken indenfor, lå der jo et projekt 
om det udvendige også. Det har vi nu 
taget hul på sammen med Bendt Long-
mose Jakobsen. Det vil sandsynligvis 
havne på et beløb på den anden side af 
6.000.000, hvis det hele sættes i gang. Så 

Fra KirkelyFestival.

Teltet ved KirkelyFestival.



det vil betyde vi skal søge fondsmidler, 
og vi må regne med en væsentlig egen-
betaling.

Så er der sagen med skattemapperne. 
Med dagsordenen fik I alle en opskrift 
på at åbne jeres skattemappe på »skat-
tepligtig indkomst« for vores forret-
ningsfører Lone Rosager. De fleste har 
gjort det, men en sådan tilladelse gæl  der 
kun i 5 år, så derfor vil vi gerne have 
den bliver fornyet, inden den udløber 
om et år. Det er jo altid muligt at ændre 
metoderne på fastsættelsen af bidra-
gene til R F, men det er jo ikke noget 
man gør ud af »det blå«. 

Foreningen af Grundtvigske Valg- og 
Frimenigheder har en »vikarkasse«, der 
kan bruges til at betale et vikariat til 
den enkelte menighed, efter ansøgning 
til foreningens bestyrelse. Vi ønskede 
bestemt ikke at skulle undvære Mik-
kel i 3 mdr. men vi ønsker bestemt, at 
vores personale har optimale vilkår, 
og til præster er der så en mulighed for 
en lønnet orlov. Så mon ikke de her 3 
mdr. er givet godt ud, at de er med til at 
skabe nogle gode vilkår for vores præst, 
og det så kommer tilbage til menighe-
den. Tak til Mette Marslund, der – ud 
over at være en dedikeret suppleant til 
bestyrelsen – kunne træde til som vikar 
i Mikkels fravær. Mikkel, vi glæder os 
til du kommer tilbage, misundelsens 
orm kan jo gnave, det er ikke sympa-
tisk, men var det nu nødvendigt at blive 
så solbrændt…
 
Tak til Birgit, Marlene og Maike for 
smuk musik og sang, Tak til Lone Hol-
megaard for så ansvarsfuldt at fylde 
graverfunktionen ud. Tak til Lone Ros-
ager for at styre de løbende regnskabs-
forhold – og holde os i ørene, når nogle 

af os kommer til at tage lidt for løst på 
god regnskabsskik. Tak til de unge, der 
er kirketjenere og rengøringsansvarlige. 
Tak til alle frivillige, der giver en hånd 
med kaffebrygning, rengøring, have- og 
malerarbejde mv.

Til slut vil jeg personlig sige tak for 4 
spændende og gode år til menigheden, 
Mikkel og alle ansatte og ikke mindst 
til mine bestyrelseskollegaer. Tak for 
kampene og det lærerige, hyggelige – 
ja det hele, det har været en fornøjelse, 
og som skrevet i indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen, man skal holde mens 
legen er god. Alder skal ikke være no -
gen begrænsning for at gå ind i besty-
relsesarbejdet her, men jeg synes det 
for mig er det helt rigtige tidspunkt at 
stoppe nu. Tak til jer i menigheden for 
tilliden og opbakningen til det vi har 
arbejdet med.

Musikgudstjeneste 
med Janne Winds 
Børnekor
Janne Wind, der blandt andet har været 
ansat på Ryslinge Høj- og efterskole, 
besøger os til en musikgudstjeneste søn  -

Janne Winds børnekor.



dag d. 27. maj. Gennem flere år har 
Janne Wind arbejdet med at sætte nye 
melodier til Både Grundtvigs og Inge-
manns kendte salmer, hvilket vi uden 
tvivl vil få flere smagsprøver på, lige-
som vi får lejlighed til at høre indslag 
med Janne Winds børnekor.

Tid: Søndag d. 27. maj kl. 17.00
Sted: Nazarethkirken

Konfirmand-
indskrivning
Søndag d. 27. maj kl. 17.00 mødes kom-
mende konfirmander og deres foræl-
dre til musikgudstjeneste og derefter 
et kort møde om næste sæsons konfir-
mandundervisning. Allerede nu ligger 
nogle vigtige datoer klar: konfirmand-

lejr i dagene fredag d. 31. august-søn-
dag d. 2. september. Konfirmation Kri-
sti himmelfarts dag torsdag d. 30. maj 
2019 kl. 10.00.

Tid: Søndag d. 27. maj kl. 17.00
Sted: Nazarethkirken

Kirke, Kaffe &
Fortælling
I begyndelsen af året var Mikkel Crone 
Nielsen med til at sejle en sejlbåd fra 
Jamaica over Cuba til Mexico. Ved kir-
kekaffen d. 24. juni vil han fortælle og 
vise billeder fra sit caribiske eventyr.

Tid: Søndag d. 24. juni kl. 9.30
Sted: Gudstjeneste i kirken,
derefter kaffe i salen

Styrmand Crone ved roret en tidlig morgen.



Hvad er dansk, og hvad er danskhed?
Sommermøde med Ida Auken og Brødrene Mortensen

Igen i år ønsker vi i frimenigheden til vores sommermøde 
at samles om et aktuelt emne, der optager os alle. Derfor 
har vi bedt folketingsmedlem Ida Auken om at komme 
på besøg og tale med udgangspunkt i sin nyligt udkomne 
bog Dansk.

Aldrig har vi snakket så meget om, hvad det vil sige at være 
dansk. Og det med god grund: Verden presser sig på udefra 
i form af mennesker, varer og informationer, der krydser 
synlige og usynlige grænser i et hidtil uset tempo. Det har sat 
vores selvopfattelse under pres. Vi er nødt til at genopdage, 
hvem vi selv er, og genvinde vores kulturelle selvtillid for 
igen at kunne åbne os mod verden.

Sommermødet begynder med en musikgudstjeneste i Nazarethkirken, hvor 
Brødrene Mortensen, Rudme, medvirker. Brødrene Mortensen er en lille trio 
bestående af de tre Brødre (tidligere og kommende konfirmander); Anders på 
Cello, Lars Emil på Klaver og Søren Gustav på violin. De spiller primært selv-
komponerede numre, der har rødder i både den klassiske, rytmiske og folkemu-
siske verden. Trioens mål er at skabe en mærkbar stemning. 
Tid:  Søndag d. 26. august
17.00: Musikgudstjeneste m. Brødrene Mortensen, Rudme
18.00: Fællesspisning i salen
19.30: Foredrag med Anna Ida Auken om danskhed

Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig senest onsdag d. 22. august til Anders 
Skotte, andersskotte@hotmail.com. Der gøres opmærksom på, at der er begræn-
sede pladser til spisning. Samlet pris for foredrag, spisning og kaffe: kr. 165,-.
De første 30 tilmeldte modtager et gratis eksemplar af Ida Aukens bog, Dansk.

Ida Auken.



Kaffe i haven
Traditionen tro dækker vi en sommer-
søndag efter gudstjenesten op til kaffe i 
præstegårdshaven, og krydser så ellers 
fingre for, at vejret er med os. Skulle 
det knibe, rykker vi indenfor i salen.

Søndag d. 8. juli kl. 14.00
Sted: Nazarethkirken,
derefter kaffe i haven

Mikkel Crone
& Arnakke
Reception og musikudgivelse

I forbindelse med sin orlov i begyndel-
sen af året har frimenighedspræsten 
haft tid til at få skrevet en række sange, 
hvoraf en håndfuld nu også er blevet 
indspillet og ligger klar til udgivelse 
som en EP. Sangene kredser om liv og 

Fra præstegårdshaven.



Kalender
27. maj: 
Musikgudstjeneste og konfirmandind-
skrivning

24. juni: 
Kirke, kaffe og kultur 
Mikkel Crone om rejsen i Caribien

8. juli: 
Kaffe i haven

26. august: 
Sommermøde med Ida Auken

31. august-2. september: 
Konfirmandlejr

12. september: 
Reception og koncert

30. september: 
Musikgudstjeneste m. Rannok

Kirkelige handlinger
Dåb:
15. april 2018:
Anna Krog Duve, Ryslinge
Saxo Bjerrum Draiby, Ryslinge

Begravelse/bisættelse: 
22. december 2017: 
Edith Karen Jørgensen, Volstrup

20. januar 2018: 
Agnete Høj Rasmussen, Ørbæk

27. januar 2018: 
Gerda Kristine Larsen, Gislev

2. marts 2018: 
Birthe Kirstine Winther Hansen,
Næstved

Ferie og 
friweekender
Jeg holder fri i weekenden 16.-17. juni 
(kontakt valgmenighedspræst Malene 
Rask Aastrup på tlf. 28 30 53 52). I min 
sommerferie kan pastor Mette Mars-
lund kontaktes i uge 28-30 (9.-29. juli) 
på tlf. 23 71 65 68. I uge 30 (30. juli-5. 
august) dækker Malene Rask Aastrup, 
tlf. 28 30 53 52.

død, erindring og glemsel, lys og mør-
ke, om hjemløshed og den helt basale 
længsel efter at finde hjem. Musikalsk 
befinder vi os i spændingsfeltet mellem 
Roots, Singer-Songwriter og folkemu-
sik, alt sammen med de iørefaldende 
melodier som den røde tråd. 

Udgivelsen vil blive fejret ved en recep-
tion onsdag d. 12. september kl. 19.30, 
hvor frimenigheden er vært ved lidt til 
halsen. Til receptionen vil man kunne 
købe et eksemplar af CD’en, og Mikkel 
Crone vil optræde med bandet Arnak-
ke, der består af Theis Juul Langlands 
(Klaver, harmonika etc.), Poul Amaliel 
(Percussion, trommer, sang) og Mari-
anne Larsen (bas).

Tid: evt. onsdag d. 12. september
kl. 19.30
Sted: Frimenighedens sal,
Graabjergvej 4

Mikkel Crone & Arnakke.



Præst:
Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 
5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk

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
mail: bn@madsen.mail.dk

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
Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03

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

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

Kirkebil:
– kan benyttes til gudstjenester og ar -
rangementer mod en egenbetaling på 
kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen 
forinden før kl. 16.00, og kan benyttes 
til både gudstjenester og arrangementer. 
Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65 
Email: formanden@RyslingeFrimenighed.dk
Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27
Kasserer: Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup, 
Tlf. 51269396 
Email: tr-dongsgaard@hotmail.com
Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe
Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe
Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge
Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge
1. suppleant: Karin Lykkegaard, Rolighedsvej 14, 5750 Ringe
2. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

Frimenighedens bestyrelse



Maj
Søndag 27. maj kl. 17.00
 Musikgudstjeneste
 m. Janne Winds børnekor

Juni 
Søndag 3. juni 
 Ingen gudstjeneste 
 Årsmøde i Vallekilde

Søndag 10. juni kl. 9.30
 2. søndag efter trinitatis

Søndag 17. juni kl. 9.30
 3. søndag efter trinitatis
 Malene Rask Aastrup

Søndag 24. juni kl. 9.30
 4. søndag efter trinitatis
 Kirke, kaffe og fortælling

Juli
Søndag 1. juli kl. 11.00 
 5. søndag efter trinitatis

Søndag 8. juli kl. 14.00 
 6. søndag efter trinitatis 
 Kaffe i præstegårdshaven

Søndag 15. juli kl. 11.00 
 7. søndag efter trinitatis 
 Mette Marslund

Søndag 22. juli kl. 11.00 
 8. søndag efter trinitatis 
 Mette Marslund

Søndag 29. juli  
 Ingen gudstjeneste

August
Søndag 5. august kl. 11.00 
 10. søndag efter trinitatis 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 12. august kl. 9.30 
 11. søndag efter trinitatis

Søndag 19. august kl. 11.00 
 12. søndag efter trinitatis 
 Michael Nielsen

Søndag 26. august kl. 17.00 
 13. søndag efter trinitatis 
 Sommermøde 
 Musikgudstjeneste
 m. Brødrene Mortensen 
 Foredrag m. Ida Auken

September 
Søndag 2. september kl. 9.30 
 14. søndag efter trinitatis

Søndag 9. september kl. 11.00 
 15. søndag efter trinitatis

Søndag 16. september kl. 11.00 
 16. søndag efter trinitatis

Søndag 23. september kl. 11.00 
 17. søndag efter trinitatis 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 30. september kl. 17.00 
 18. søndag efter trinitatis 
 Musikgudstjeneste
 m. Rannok
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