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»Jeg tager ikke sorgerne på forskud« sagde
en ældre dame for et års tid siden til mig. Hilde,
som hun hedder, fortalte ved Sognets eftermid-
dag  om sit liv. Hun er  95 og klarer sig selv. Hun
er stadig aktiv i sociale og kirkelige sammen-
hænge. Hun er frivillig medarbejder på et ple-
jehjem. Hun læser op, lytter til beboernes glæ-
de og sorger. Hun plukker dagen, som den
romerrske digter Ovid digtede, griber øjeblikket
og er tilstede i det som himlens fugle og mar-
kens liljer.
»Jeg tager ikke sorgerne på forskud« Hildes
livsvilkår kunne ellers godt have givet anledning
til det modsatte. Efter 1. verdenskrig kom hun
som Wienerbarn til en dansk plejefamilie i Kø-
benhavn.  Hendes mor var alene med tre små
piger. Faderen vendte ikke tilbage fra krigen. På
grund af  undernæring fik en opmærksom læ-
rerinde sendt hende til Danmark. Familien, som
tog imod hende, var, som hun fortalte, både
dannet og kultiveret. På et tidspunkt sørgede
familien for, at hun kom på Askov Højskole – et
lærerigt og uforglemmeligt kapitel i hendes liv.
Men hun savnede naturligvis - ikke mindst de
første år - en mors eller fars ømhed, som Benny
Andersen poetisk udtrykker det i sit digt Barn-
dommens land:
»Slog du dit ben på en kampesten?
Kom - lad mig puste på skrammen.
Vi skal havde lappet dig sammen.
Du må vist hellere få plaster på«.

»Vi har et godt  bagland
i Vorherre!«



Plejefamilien gav hende
trygge  materielle kår, men
hun følte en afstand. Senere
kom til et brud, da hun mod
familiens vilje ønskede at få
en uddannelse. Hun blev
barneplejerske og arbejdede
senere som pædagog. Hun
blev sent gift, fik en søn,
men mistede sin mand, da
sønnen kun  var en halv snes
år. Og uden det sociale net-
værk, vi har i vores velfærds-
samfund, klarede hun de for-
pligtelser, hun skulle. Ved
nøjsomhed og sparsom-
melighed hjalp hun sin søn til
en udannelse som læge. No-
gen dans på roser har livet
ikke altid været for Hilde.
Hilde lukkede sig ikke inde
bag bitterhed og beklagelser
over sine kår. Hun tog og ta-
ger fortrøstningsfuld livet af
Guds hånd på de vilkår, der
nu engang er livets vilkår:
glæde og sorg, medgang og
modgang osv..
»Jeg har et godt bagland i
Vorherre. Han følger mig,
hvor jeg går« som  hun sag-
de.
Denne tro sætter Hildes ord:
»Jeg tager ikke sorgerne på
forskud« i deres rette per-
spektiv. De er udtryk for tro
- tillid til Gud og hans nær-
hed og kærlighed til os i vor
Herre Jesus Kristus, som
den magt bag tilværelsen,
der bærer os gennem liv og
død, og altså ikke udtryk for
et psykologisk eller terapeu-
tisk værktøj til at komme
gennem livets genvordighe-
der, når de melder sig.
»Jeg tager ikke sorgerne på
forskud« Eller som Jesus si-

ger i bjergprædiken  med bil-
ledet af himlens fugle og
markens liljer og deres
ubekymrede liv »Vær ikke
bekymrede for jeres liv.
Hvem af jer kan lægge en
dag til sit liv ved at bekymre
sig?«
Søren Kierkegaard har i sit
skrift Opbyggelige Taler
skrevet en tale over denne
tekst om himlens fugle og
markens liljer.
En pointe er,  at vores be-
tragtning af f.eks. himlens
fugle og markens liljer natur-
ligvis ikke skal forstås så-
dan, at så skal vi være som
dem. Det kan vi jo ikke.
Tværtimod skal vi lære at
kunne nøjes med at være
mennesker, som de nøjes
med at være fugle og liljer.
Og især den bekymrede –
skriver Søren Kierkegaard -
skulle lægge sig det på
sinde. Du skal ikke være an-
det end menneske.  Du skal
lære, hvor herligt det er at
være menneske. Ja, du skal
ligefrem vælge det, tage det
at være menneske på dig.
Deri tjener du Gud. I stedet
for at drømme dig til at skulle
være noget som helst andet.
Det var til os bekymrede og
lidettroende, Jesus talte, ik-
ke til andre. Det var til os, at
han gav løftet, at Gud vil
sørge for os, som er meget
mere værd end både fugle
og liljer. Så vidt Kierkegaard.
Og spørgsmålet er, om det
ikke også var det, Vorherre
mente, når han sagde, at vi
ikke skulle bekymre os. Vi
skal ikke være andet end
menneske – tage det at være

menneske på  os, dvs. at vi
går ind under de vilkår, som
er livets vilkår. De er de
samme nu som på skabel-
sens skønne morgen: nemlig
- glæde og sorg, fryd og
smerte, og døden, som li-
vets uafvendelige vilkår. Ikke
at være andet end menne-
ske, at tage det være men-
neske på sig: det er i troen –
tilliden til Gud og hans ord -
at gribe øjeblikket og være til
stede  »ånde luften i fulde
drag, synge Gud en sang for
den lyse dag, takke ham, at
morgenen mig end er sød, at
mig dagen fryder, trods synd
og død«, sådan som   Hilde
gør det i tillid og fortrøstning
til: »Vi har et godt bagland
i Vorherre. Han følger os,
hvor vi går«.

Lasse Daniel Pedersen
Konfirmered i Nr. Asmindrup
kirke den 15. april.



VIG SOGN
www.vigkirke.dk

K
lip

 u
d

Juni
17. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 10.30,

Annette Berg (AB)
24. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00,

Henning Hansen (HH)

Juli
1. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 10.30,

HH
3. Fælles sogne-udflugt for Nr. Asmin-

drup og Vig, læs mere side 3  her i
kirkebladet.

8. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH
15. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 10.30,

HH
22. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH
29. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 10.30, AB

(*) Gospel-workshop – fæl-
les med Odden – lørdag
den 11. august fra kl. 10.00
i Odden kirke. Sæt et stort
kryds i kalenderen, hvis du
er vild med at synge og høre
gospel. Vi danner vores eget
kor under kyndig vejledning
af Erik Olsen, se
www.njoy-teambuilding.dk
Pris for deltagelse hele da-
gen vil være 100,- kr. Vi af-
slutter med et brag af
gospelkoncert kl. 19.30 i
Odden kirke med gospel
koret FAITH; entré 50,- kr.,
hvis man ikke har deltaget i
workshoppen.
Det kræver ingen særlige
sangkundskaber at deltage i
gospel workshoppen.

(**) Fælles Egebjerg-Vig
sommermøde i Vig Præ-

August
5. Gudstjeneste ikke i Vig, men i Nr.

Asmindrup kirke kl. 10.30, AB
11. Fælles gospel-workshop med Od-

den – en hel lørdag med gospelsang
og musik i Odden kirke, fællesspis-
ning og afsluttende koncert (*)

12. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 10.30, AB
14. Sommermøde i Vig præstegård kl.

19.30 med chefredaktør Erik
Bjerager fra Kristeligt Dagblad, entré:
35,- kr. (**)

19. Fælles Friluftsgudstjeneste kl. 11. 00
i Klint Kalkbrud.

26. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9, HH

stegård tirsdag  den 14.
august kl. 19.30
Entré: 35,- kr.

Vi skal høre foredraget:
Gud bevare Danmark.

Skal kristendommen på mu-
seum?

Kristeligt Dagblads chefre-
daktør Erik Bjerager vil i sit
foredrag tale om de spor,
som kristendommen har
trukket i det danske sam-
fund og gøre rede for troens
betydning for kulturen og
vore normer. Og han sætter
dermed kristendommens be-
tydning ind i en aktuel sam-
menhæng og diskuterer ti-
dens tro og samfundets sti-
gende skepsis over for reli-
gion.
Erik Bjerager udgav i foråret
2006 debatbogen »Gud be-
vare Danmark – et opgør
med sekularismen« på forla-
get Gyldendal.

Erik Bjerager



NR. ASMINDRUP SOGN

»Ord er levende.
De kan bringe os til steder,
vi aldrig har set,
fortælle os ting,
vi aldrig har vidst,
og tolken vore længsler,
dømme og håb.
Det, vi aldrig har vidst;
Det, vi mærker inderst inde«.

En lys og varm sommertid...
i al sin herlighed, ønskes I !

Vig Menighedsråd & sogne-
præst Annette Berg.

Friluftsguds-
tjeneste i
Klintkalkbrud

Midsommer koncert
Onsdag den 20. juni kl. 19.30
Operasanger Ulla Gustafsson

Fællesarrangementer

Sommer udflugt for Nr.
Asmindrup og Vig
tirsdag, den 3. juli.
Den årlige sommerud-
flugt for  Nr. Asmindrup
sogn  bliver i år for begge
sogne.

Program:
Sct, Mariæ Kirke og Klo-
ster, Kronborg Slot.

Vi spiser frokost i Vester-
vang Kirkes Sognegård.
Tegners Museum – Dron-
ningmølle.
Vi drikker kaffe i Café Ro-
sen.
Afgang  Nr. Asmindrup For-
samlingshus kl. 07.30 – Vig
Forsamlingshus kl. 07.45

Hjemkomst – ca. kl. 18.00

Pris (inkl. frokost, kaffe, og
drikkevarer) 250,- kr.

Tilmelding  - senest den
26. juni – til: Eva Jensen –
tlf. 5993 1123, Sonja As-
bjørn – tlf. 5931 5116 og
Henning Hansen – tlf. 59
32 40 76.

Søndag den 19. august kl.
11. Gudstjenesten arrange-
res af Kirkerne i det nordlige
Odsherred. Kirkebilen kører
fra alle sogne. Efter gudstje-
nesten nyder vi medbragt
mad og drikke i naturen.

Denne søndag er der ikke
gudstjeneste i kirkerne.  Vi
håber, at mange vil deltage i
denne fælles gudstjeneste.

synger Evert Taube viser og
svenske sommersange. Or-
ganist og pianist Henrik

Mossberg akkompagnerer.

7. a Vig kirke St. Bededag den 4. maj 2007.



Konfirmandindskrivning
Søndag den 26. august kl.
10.30.
Efter gudstjenesten går vi i
konfirmandstuen, hvor der ser-
veres kaffe/the – mindre sø-
skende er også velkomne.
Dåbsattest/navneattest skal
medbringes.
Hvis man ikke er døbt, men vil
konfirmeres, skal man døbes
inden konfirmationen. Hvis
man ikke er helt sikker på, om
man vil konfirmeres, er man
også velkommen til at deltage
i undervisningen.
Undervisningen begynder,
den 1. september. Konfirma-
tionen finder sted, den 4. maj
2008.

Sommermøde
Tirsdag den 21. august kl.
19.00
Tidligere PET-chef Hans Jør-
gen Bonnichsen:
»Mennesket i ondskaben –
erfaringer fra 41 års politilivs
møde med ondskaben«.
Sidste år udkom Hans Jørgen
Bonnichsens erindringsbog
»Hånden«. Den beskriver et
liv i politiet, der strækker sig
over 60´ernes ungdomsoprør
og vilde flip til det 21. århund-
redes nye form for krig: terro-
ren. Et liv der har udspillet sig
i så vidt forskellige geografi-
ske rum som fra Grønland,
Færøerne, Danmarks provins-
byer til Cypern og Sydafrika
Entre og kaffe: 40,- kr.

Sognets eftermiddag
Torsdag den  30. august  kl. 14
Lektor Erling Krogh:
»Kan man bo i rundetårn?«
Erling Krogh har gjort det!

Høstgudstjeneste
Søndag, den 9. september,
kl. 10. Trompetist Erling Skov-
dal medvirker.
Traditionen  tro vil kirken være
smukt pyntet med årstidens
blomster og afgrøder. Efter
gudstjenesten er der kaffe og
samvær i konfirmandstuen.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten den 24.
juni, 22. juli, og 9 september
er der kaffe og samvær i
konfirmandstuen.

Gudstjenester i Egegårds-
centret kl. 14
6/6-20/6-4/7-18/7-1/8-15/8-
29/8-12/9.

Menighedsrådet
Farvel og velkommen til orga-
nist.
Farvel til  organist
I marts tog vi afsked med vo-
res organist Anna Rvantosova.
Anna blev ansat august 2006.
Vi var forberedt på, at det kun
var for en kortere periode,
idet Anna bor i Helsingør.
Anna søgte en stilling i Melby
og fik den.
Og vi havde naturligvis fuld for-
ståelse for Annas valg.
Vi har sat stor pris på Annas
orgelspil ved gudstjenesterne
og på Annas præludier og
postludier.
Anna er blevet optaget på Mu-
sikkonservatoriet i København.
Vi ønsker Anna alt godt med sin
videre uddannelse og hendes
fremtidige virke som organist.

Velkommen til organist
Vibeke Aggeboe, Vig, er ble-
vet ansat som organist, pr.

1. maj 2007. Vibeke er cand.
mag. i musik og dans. Vi-
beke er en erfaren undervi-
ser  i musik og sang og syn-
ger både ved kirkekoncerter
og i andre sammenhænge.
Vi byder Vibeke velkommen
og ser frem til et godt og
frugtbart samarbejde om-
kring gudstjenester og kirke-
lige handlinger i vores kirke.
Egon Nielsen, formand.

Menighedsrådsmøder
De kommende menigheds-
rådsmøder finder sted føl-
gende tirsdage kl. 19 i kon-
firmandstuen: den 7. august
og den 4. september.

Menighedsplejen
Carl Dalsgård Kristensen, der
var i bestyrelsen, døde den 11.
april efter lang tids svær syg-
dom.
Carl var medlem af bestyrelsen
i næsten 10 år og meget enga-
geret i Menighedsplejens ar-
bejde.
Æret være Carls minde.

Christen Landbo, Nr. Asmin-
drup,  er blevet valgt til besty-
relsen i stedet for Carl Dals-
gård Kristensen. Vi byder Chri-
sten velkommen og ser frem til
et godt samarbejde.

Bidrag til Menighedsplejen kan
indbetales i Sparekassen Vest-
sjælland - konto 0517 1016990.
På forhånd tak.

»Det dufter lysegrønt af græs
af græs i grøft og mark og
enge forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer«.
                     Henning Hansen



EGEBJERG SOGN

Udflugt onsdag den 6.juni
Turen går i år til det smuk-
ke Falster.
Afgang fra kirkens parke-
ringsplads kl. 8.00
Rundvisning på Herregår-
den Fuglsang rundvisning
på Corselitze Hovedgård
Frokost på  »Pomlenakke« i
Horbelev.
Efter frokost kører vi gen-
nem Corselitze skov, som er
Østdanmarks længste kyst-
skov til Hesnæs.  Her skal vi
se de  karakteristiske  huse,
der er beklædt med strå.
Dernæst kører vi til Næs-
gård, der er en af Danmarks
fineste landbrugsskoler.
Hjemkomst ca. 18.00.
Pris 250 kr.
Tilmelding inden søndag den
3.juni til Didde Dich 5932
8466 eller Peter Funch  5932
8800.

Koncert
Onsdag den 1.august kl.
19.30, vil organisten Tomeo

Mut give en koncert i Ege-
bjerg kirke.
Tomeo Mut er Katalaner, født
og opvokset på Mallorca.
Hans lærer er den berømte
koncertorganist,  prof. Mons-
tserrat i Barcelonea.
I år er han for første gang
inviteret til at spille en række
koncerter i Skandinavien.
Efter sin optræden i Ege-
bjerg kirke, forsætter han til
Sverige, hvor han lægger ud
med en koncert ved det
store orgel i Lund Domkirke.

Fælles sommermøde med
Vig sogn i præstegård
tirsdag den 14. august
kl.19.30.
(Se omtale under Vig sogn)

Koncert
Onsdag den 22. august kl.
19.30 vender prof. Carsten
Svanberg tilbage til Ege-
bjerg kirke med sin Trom-
bone for at glæde os med
sit smukke spil.

Det sker i forbindelse med
en CD-indspilning i kirken,
hvor også den nye trompet-
stemme, tillige med orglets
øvrige klangskønne registre,
vil kunne høres på den fær-
dige optagelse.
Ved orglet medvirker kirkens
organist Birgit Marcussen.
Programmet til koncerten
den 22. august vil bl.a. byde
på kendte værker af Bux-
tehude og Grieg, da det i år
er henholdsvis 300 og 100
år siden, de 2 store kompo-
nister døde.
Der er gratis adgang til beg-
ge koncerter.
Indskrivning af konfirman-
der Søndag den 26. au-
gust. 10.00
Efter gudstjenesten går vi i
konfirmandstuen, hvor der
vil være en forfriskning sam-
tidig med at indskrivningen
finder sted.
Forældre, dåbsattest/navne-
attest medbringes.
Konfirmandundervisningen

Den 6. maj blev følgende
konfirmander konfirmeret.
Øverst fra venste: Niklas, Daniel,
Pernille, Andreas, Mia, Mikkel,
Mads, Benjamin.

Nederst fra venstre: Christopher
B., Camilla, Nicklas, Nanna,
Christopher M. og Nathja.



begynder onsdag den 5.
september.  Konfirmationen
finder sted 27. april 2008.

Mini-konfirmand
Går du  i tredje klasse  eller
er du  9-10 år, så er der mu-
lighed for at blive mini konfir-
mand  fra engang i septem-
ber måned.
Som minikonfirmand lærer
man  om  alle de mærkelige
ting der er i kirken.
Hvorfor ser kirken f.eks. ud
som den gør; hvad er en dø-
befont; hvad er bibelen for en
bog, hvad fortæller den  os
og  meget  andet.
Nærmere oplysning vil i au-
gust blive sendt til eleverne i
3.klasse på Egebjerg skole
eller  fås ved henvendelse til
mig på telefon 59 32 81 99.

Familie/Høstgudstjeneste
Søndag den 9. september
kl.10.00 fejrer vi  årets høst-
gudstjeneste.
Som sædvanlig vil det være
dejligt, hvis børnene vil med-
bringe lidt af årets afgrøder
fra have og mark, som vi
sammen vil bære ind i kir-
ken..
Efter gudstjenesten er der
sammenkomst i præstegår-
den hvor foreningen »Værn
om gamle danse« igen i år
kommer og danser folkedans
på præstegårdens gårds-
plads.
Der vil også være  mulighed
for en tur  hestevogn,  drikke
kaffe, få sig en øl og en
pølse, eller spise sin med-
bragte mad.

Gudstjenester i »Fællesstu-
en«
Egebjerg Hovedgade 15.
Gudstjenesten finder sted
tirsdagene den 26.juni,  den
7. august, den 4. september.
kl. 14.30.
Bagefter hyggeligt samvær.
Bemærk at der ingen guds-
tjeneste er i juli!

Nyt fra Menighedsrådet
Patienten er bedre, men har
mistet pusten! Vort fine orgel
er blevet grundigt renset for
første gang i sit næsten 25-
årige liv. Alle piber har været
ude og alt er vasket og tørret
af, så det kan klare sig de
næste 25 år. Imidlertid har
det vist sig, at orglet ikke får
luft nok, når vores meget
dygtige organist, Birgit, rigtig
gi’r den gas med fuld musik!
Så måske skal den gamle
blæser også skiftes ud? Som
vi skrev om i sidste nr. har
orglet også fået indbygget
en trompetstemme. Det ly-

der rigtig flot. Menighedsrå-
det byder jer alle velkom-
men op på bakken Kom og
nyd Michaels udlægning af
teksten, fællessangen, efter-
tanken og - det fine, smukke
og istandsatte orgel.

Menighedsrådsmøder
den 7. juni, den 21. august,
den 4. oktober den 29. no-
vember. Møderne er offent-
lige og finder sted i kon-
firmandstuen kl.19.00.
         Peter Funch, formand

Ferie
Graver Vagn Jensen holder
ferie fra 25.juni til og med
den 15.juli.
Yvonne Vejbæk  passer,
imens og kan kontaktes på
telefon 21 45 89 56.
Yvonne holder ferie fra 16
juli til og med 29. juli. og fra
6. august til og med den 12.
au-gust.
Med ønsket om en god  og
velsignet sommer til alle.

Michael Nissen

Den 29. april blev følgende konfirmander konfirmeret.
Stående øverst fra venste: Patrick Hansen, Katrine Jensen, Jacob
Kristjansen, Charlotte Sejrup, Mathias G.Nielsen, Ditte Nørskov, Jonas
Hansen, Tanja Nicolapillai.

Stående nederst fra venstre: Mathilde Frederiksen, Rasmus Nielsen,
Femke  Weiss, Sara Boye, Frederik Rostrup, Innikka Olsen.



Gudstjenester EgebjergNr. AsmindrupVig

   BESØG PÅ SYGEHUSET
   Kontakt venligst din sognepræst

Kirkebiler
De tre sognes kirkebiler kører til alle
gudstjenester og arrangerede møder.
I Vig kontaktes Anders Jensen, tlf. 59 31 53 20.
I Egebjerg og Nr. Asmindrup
kontaktes
tlf. 20 49 84 03.
Man bedes ringe dagen før.

Vig Sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Tlf. 59 31 51 26
www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen
Telefon 59 31 58 04 - som regel bedst mellem
kl. 12.00 - 13.00

Trundholm Tryk 4 59 31 50 03

Nr. Asmindrup Sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup - Telefon 59 32 40 76
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og
torsdag kl. 17.00-18.00.
Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen
Graverkontor: Tlf. 59 36 61 16  - Privat 59 32 44 95

Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6,
Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Telefon 59 32 81 99 · E-mail: jmn@km.dk
www.egebjergkirke.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og
torsdag kl.17.00-18.00.
Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen,
Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 41 54 57
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56

17. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 9.00 A. Berg 10.00 M. Nissen

24. juni 3. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 M. Nissen

1. juli 4. s. e. trinitatis 10.30 H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert

8. juli 5. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 I. Willert

15. juli 6. s. e. trinitatis 10.30 H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert

22. juli 7. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 I. Willert

29. juli 8. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen

5. Aug. 9. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 10.30 M. Nissen

12. Aug. 10. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen

19. Aug. 11. s. e. trinitatis FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD KL. 11

26. Aug. 12. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.00 M. Nissen 1)

2. Sep. 13. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 9.00 A. Berg 10.00 M. Nissen

9. Sep. 14. s. e. trinitatis 10.00 A. Berg 10.00 H. Hansen 10.00 M. Nissen 2)

16. Sep. 14. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen ?

1)Indskrivning af konfirmander    2) Høstgudstjeneste


