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”Så kom vi omsider
til os selv”
Sådan skrev salmedigteren Jørgen
Gustava Brandt i sin pinsesalme:
”Hør himmelsus i tredje time.”
Pinse er at komme til sig selv. Som
når vi efter mærkelige, måske dra-
matiske oplevelser, fortumlet opda-
ger, at vi stadig står på benene. Eller
som når vi vågner efter en voldsom
drøm og langsomt kommer op til
bevidstheden. Det kan tage lang tid.
Oplevelsen eller drømmen sidder i
én, og man går lidt fortumlet rundt.
Det tog lang tid for dem, der

havde oplevet påsken, det store
drama om liv og død. De havde set
ham leve og de havde set ham dø,
men de så ikke det, der skete 
påskemorgen. Fortumlede lukkede
de sig inde bag lukkede døre, men
50 dage efter var de samlede, og så
skete det: Det med vinden, der
fyldte huset, det med ildtungerne,
der satte sig på dem. Et lys gik op
for dem.
De kom til sig selv. Nu forstod

de det hele!

Pinse er at komme til sig selv. At
få det store drama på plads i for-
hold til sig selv. Ikke bare det, der
skete i påsken, men også, og måske
især det, der sker i de dramaer, der
udspiller sig i vores eget liv. Ople-
velser der væltede os. Tanker der
splittede os ad. Øjeblikke i livet der
væltede os omkuld. Det tager tid at
få det til at falde på plads i livet, så
man igen er med.
Det er måske i virkeligheden 

ordet “igen”, der er pinse. Det at
man liver op. Igen.
Og hvad gør vi så? Vi ånder lettet

op. Mærker glæden og livslysten
vende tilbage. Vi siger det måske.
Vi synger det måske. Sange vi selv
går og finder på, eller sange vi har
lært.
Vores gudstjeneste er en salme-

gudstjeneste. Vi synger. Og det er
ikke bare fordi, der er skrevet så
uendeligt mange, forfærdeligt
smukke og gode salmer.
Det hele begyndte i sang. Engle-

sang. Julenat. Og al kirkemusik er
tænkt som et svar på den sang. At vi
alle sammen til sammen er ét stort
kor, der synger sammen med eng-
lene. Vi er hver især en stemme, et
instrument i et stort orkester. Bas 
eller sopran, fløjte eller trompet, alt
eller tenor, orgel eller klaver, tromme
eller savklinge. Vi er hver især en
stemme i et stort orkester, der kan
synge og spille. Bare fordi livet er. 
Eller bare! Netop fordi livet er. Og
især fordi livet er der – igen. Når vi
fortumlet kommer til os selv. Igen og
igen.
Så lad os nu, fortumlede over vin-

teren, al kulden, dramaerne i livet,
det svære med det lette, stemme
stemmerne og instrumenterne, og
synge og spille Gud en sang for livet.
Vi er ikke efterladte. Helligånden

er her.
Glædelig pinse

Betty Højgaard  ❚
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Hvad er pinse 
for noget?
Pinsen er den tredje af kirkeårets høj-
tider, efter jul og påske.
Og lige som påsken, har også pin-

sen rod i den gamle jødiske religion.
Jøderne fejrede påske til minde om

udfrielsen fra trældommen i Egypten.
Samtidig markerede påsken begyndel-
sen på høstugerne, som det tidspunkt,
hvor byghøsten begyndte.
Som afslutning på høstugerne 

fejrede man så den såkaldte ugefest,
der samtidig var takkefest for hvede-
høsten.
Dette skete 7 uger efter påske, 

altså 50 dage efter, hvis man tæller
både begyndelses- og slutdag med.
Og derfor fik festen navn efter 

tallet 50, der på græsk hedder pente-
koste. Det, der på dansk oversættes til
pinse.
I kristendommen blev påsken så

festen for Jesu opstandelse. Og pin-
sen blev festen for Helligåndens
komme til disciplene i Jerusalem 7
uger efter Jesu død og opstandelse,
som det i Det Nye Testamente kan læ-
ses i Apostlenes Gerninger, kapitel 2,
vers 1-11.

Jan Schmidt ❚

P I N S E



Sommerfestkoncert i sang og billeder, torsdag 4. juli Koncert – "Mozart!", søndag 28. juli  Sommerkoncert, torsdag 15. augustSommerserenade 2019, torsdag 11. juli 
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Side 4-7: Særlige gudstjenester 

Søndag 9. juni kl. 10.30 i Vistoft Kirke

Pinsedag i Vistoft Kirke
Ved højmessen i Vistoft Kirke pinse-
dag medvirker Mols-Helgenæs Kan-
tori.
Efter gudstjenesten byder menig-

hedsrådet på små fiskehapser og kø-
lig hvidvin. ❚

Mandag 10. juni kl. 10.30 
på Rolsø Kirkegård 

2. pinsedag på Rolsø
Vi fejrer 2. pinsedag på Rolsø gamle
kirkegård med højmesse og efterføl-
gende picnic i det grønne.
Vi håber på blå himmel og sol-

skin, så det kan ånde ”himmelsk
over støvet” og vifte ”hjemligt gen-
nem løvet”, som Grundtvig skrev i
sin pinsesalme.
Præsterne Anne Marie Poulsen

Tolbod og Betty Højgaard er prædi-
kanter og liturger, og Heartkoret vil
synge for os – og med os – under le-
delse af organist Judith Völker.
Medbring en stol og en pinse-

madkurv. ❚

Søndag 23. juni kl. 10.30 i Knebel Kirke

Midsommerhøjmesse
Da sankthansaften i år falder på en
søndag, vil vi ikke fejre det på Rolsø

sidst på eftermiddagen, som vi har
gjort det de sidste mange år, men i
Knebel Kirke med en midsommer-
højmesse om formiddagen. Vi run-
der af med at synge midsommervi-
sen uden for kirken, hvor vi, hvis vej-
ret tillader det, vil nyde den stor-
slåede udsigt ud over Knebel Vig.    ❚

Søndag 28. juli kl. 10.00 
ved Rolsø Kapel

Radiotransmission fra 
pilgrimsgudstjeneste i
Mols Bjerge
Da sidste sommers radiotransmis-
sion blev afbrudt pga. tekniske pro-
blemer, forsøger vi igen i år. 
Pilgrimsgudstjenesten sendes

live fra Rolsø Kapel, Rolsøgårdvej,
8420 Knebel. Pilgrimspræst Elisa-
beth Lidell står for forkyndelsen,
mens organist Judith Völker og
Mols-Helgenæs Kantori står for
den musikalske del. Da det er en
direkte transmission, opfordres
man til at komme i god tid. Tag
gerne klapstol og tæppe med.         ❚

Gudstjenester i Lyngparken
Den sidste torsdag i hver måned hol-
des gudstjeneste i træningskøkkenet
i Lyngparken.
Vi begynder hver gang kl. 15.00

med fælles kaffebord. Kaffen er gratis!
Herefter er der gudstjeneste.

Alle beboere i Lyngparken og an-
dre interesserede er velkomne.
Der afholdes følgende gudstjenester:
Torsdag 27. juni: Jan Schmidt
Torsdag 25. juli: Betty Højgaard 
Torsdag 29. august: Jan Schmidt     ❚

Stilletime i kirkerne på Mols 
alle søndage kl. 17.30-18.30
Vi holder "Stilletime” i en af kir-
kerne på Mols hver søndag aften kl.
17.30-18.30. Vi mødes enten i Vistoft,
Tved eller Knebel Kirke. I disse
smukke kirkerum sidder vi sammen
i stilhed, hver især i fordybelse, bøn
eller refleksion, eller blot i rolig af-
slapning. Vi starter tit med at synge
lidt sammen, nogle gange hører vi et
kort musikstykke. Alle er velkomne!
Kontaktperson er Lennart Lands-

feldt, Fuglsøvig 13, 8420 Knebel, 
tlf. 61 77 99 21. 
Stilletimen holdes i følgende kirker:
9. juni: Tved Kirke
16. juni: Knebel Kirke
23. juni: Tved Kirke 
30. juni: Vistoft Kirke 
7. juli: Tved Kirke
14. juli: Knebel Kirke
21. juli: Vistoft Kirke
28. juli: Tved Kirke
4. august: Knebel Kirke
11. august: Tved Kirke
18. august: Vistoft Kirke
25. august: Knebel Kirke
1. september: Vistoft Kirke
8. september: Knebel Kirke         ❚

4

Koncerter:

Lørdag 22. juni kl. 19.30 i Tved Kirke

Midsommerkoncert
Aftenen før sankthans opfører Mols-
Helgenæs Kantori en messe, som
netop er skrevet til denne dag:  
Skt. Johannes-Messen i B-dur af

Joseph Haydn, som indeholder den
verdensberømte sats Benedictus for
sopran og orgelsolo. Jenny Kalb-
fleisch vil fortrylle sit publikum med
sin smukke stemme og Ruben
Karschnick supplerer med sprud-
lende orgelmusik. Kantoriet og soli-
sterne akkompagneres af et fornemt
strygerensemble med bl.a. Maj Kull-
berg og Katrin Sønnichsen, violiner.
Derudover kan man glæde sig til

en buket danske sommersange!
Der er gratis adgang. ❚

Torsdag 4. juli kl. 19.30 i Knebel Kirke

Sommerfestkoncert
i sang og billeder 
– en aften med Henrik Strube
Romanforfatter, musiker, komponist
Henrik Strube er guitarist, fast med-
lem af kunstnerkollektivet Røde Mor
og med en omfattende musikalsk
karriere.
Henrik Strube har, blandt mange

andre, arbejdet sammen med Eva
Dahlgren, Mikael Wiehe og Björn
Afzelius. Henrik optræder med for-

tællinger og ofte med grotesk humor
som modspil til sine sange, der ofte
har en mere alvorlig undertone, hvor
tvivl og tro, sorg, mørke og lys, for-
tvivlelse og håb er gennemgående 
temaer.
"Det er vigtigt for mig at sprede

glæde og humør, og at folk føler sig
opløftet og godt underholdt," siger
Henrik Strube. 

Anette og Brett Turton varmer op 
til koncerten

Brett fortæller om sig selv: ”Jeg vok-
sede op i det sydlige Skotland og har
spillet guitar i forskellige bands i
England og Wales. Jeg har boet i
Danmark i mere end 21 år og blev
gift med Anette sidste vinter. Vi bor
nu i Agri i Mols Bjerge, et sted som
minder mig meget om Skotland.”
Anette Bambou Turton er autodi-

dakt kunstner. Hun siger: ”Mine
pensler fortæller og formidler hi-
storier, og har altid gjort det... måske
lidt som naturen – den fantastiske
gamle natur, som man finder her.”
Til koncerten vil nogle af Anettes

billeder kunne ses i Knebel Kirke.   ❚

Torsdag 11. juli kl. 19.30 i Vistoft Kirke

Sommerserenade 2019
Denne aften gentager vi sidste som-
mers store succes med et fornøjeligt
program for kor og klaver – firhæn-
digt! Collegium Aestatis præsenterer
Johs Brahms' Liebesliederwalzer

opus 52 og en motet fra Edward Elgars
kantate King Olav. Ruben Karschnick og
Judith Völker runder programmet af
med perlende toner af Mozart og et
udpluk af Brahms' virtuose Ungarske
Danse. Efter koncerten nyder vi som-
meraftenen med et glas østrigsk vin.
Der er gratis adgang. ❚

   

Søndag 28. juli kl. 14.00 i Agri Kirke 

Koncert – "Mozart!" 
Nyd en eftermiddag i selskab med Mozart
og med musikere fra Kroger Kvartetten
og Det Kgl. Kapel. Hør bl.a. Mozarts
skønne hornkvintet med Ola Nilsson på
horn. Billetpris: 125 kr. Billetter kan kø-
bes ved indgangen eller på www.go-
syddjurs.dk/arrangementer/ ❚

Torsdag 15. august kl. 19.30 
i Vrinners Kirke

Sommerkoncert
Denne aften holder Mols-Helgenæs
Ungdomskor under ledelse af Judith
Völker en særlig sæsonoptakt efter som-
merferien. De har inviteret guitaristen
Kay Schröder fra Hamburg til en fælles
koncert. Kay er en meget alsidig musi-
ker. Han vil både akkompagnere ung-
domskoret til et par af deres store folk-
popnumre og præsentere festlig musik
af Antonio Vivaldi sammen med Judith
Völker på klaveret, og sidst men ikke
mindst sydamerikanske toner af Astor
Piazolla.  
Der er gratis adgang. ❚

SÆRLIGE GUDSTJENESTER KONCERTER

2. pinsedag på Rolsø, mandag 10. juni Midsommerkoncert, lørdag 22. juni



Helgenæs Kirkegård:
Kirkegårdens historie og symboler.
Den dræbte modstandsmand fra 
2. Verdenskrig.

Rundviser: Cand.mag. 
Klaus Bertelsen, Aarhus.

For at alle skal kunne høre, deles del-
tagerne op i to grupper.
Kirkens graver vil fortælle om kir-

kegårdens drift og udvikling til den
ene gruppe, mens den anden lytter
til Klaus Bertelsen, hvorefter man
bytter, så alle får hørt det hele.
Efter hver stafet serveres et glas

vin i våbenhuset eller på kirkegår-
den. ❚

Torsdag 1. august kl. 14.30 
i Tved Præstegård

Sommersammenkomst
Den årlige sommersammenkomst i
Tved Præstegård finder sted torsdag
den 1. august. Vi begynder kl. 14.30.
Vi hygger os ved kaffebordene, og

der vil være oplæsning og fælles-
sang.
Forhåbentligt er vejret sådan, at vi

kan slutte med en tur i haven og
nyde udsigten over Knebel Vig.        ❚

Søndag 18. august kl. 10.00 fra 
P-pladsen ved Femmøller Efterskole

Pilgrimsvandring i 
Mols Bjerge
Søndag den 18. august vandrer vi ud
i naturen og giver kristendommen
krop og fødder, sådan som man har
gjort det siden kristendommens til-
blivelse. 
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell

forkynder undervejs. 
Vi starter kl. 10 fra P-pladsen over

for Femmøller Efterskole, Molsvej
137, 8400 Ebeltoft og slutter ud på
eftermiddagen med kaffe (for egen
regning) på Restaurant Skovmøllen i
Femmøller. 
Vandringen er på ca. 12 km. Med-

bring madpakke og drikkelse.          ❚

Mandag 9. september kl. 19.00 
i Lyngparken – første gang

Læsekreds på Mols 
Læsekredsen starter vintersæsonen
til september – i et mødelokale i
Lyngparken i Knebel. Vi er en inspi-
rerende og hyggelige læseklub, hvor
vi deler vores læseoplevelser med de
andre deltagere. 
Vi læser romaner af både danske,

nordiske og andre udenlandske for-
fattere og både ældre og nyere littera-
tur, og alle kan komme med forslag. 
Vi mødes en gang om måneden

for at diskutere den bog, som vi har

fået udleveret måneden forinden.
Bøgerne skaffes fra Syddjurs Bib-

liotek via Kirsten Katholm.
Lige nu er der ledige pladser, 

og interesserede kan henvende sig
hos Kirsten Katholm på mobil 
29 84 84 67 eller mail:
kkatholm@gmail.com
Velkommen til nye læsere.          ❚

Tirsdag 17. september kl. 13.00
fra Lyngparken 

På tur ud i det blå 
Vi drager atter på tur med de to præst-
er, Betty Højgaard og Jan Schmidt. 
Denne gang går turen til Bregnet

Kirke, Karlsladen og Byens Hus i
Rønde. Turen starter kl. 13.00 i Lyng-
parken og slutter samme sted kl. ca.
16.15. Vi drikker kaffe og spiser kage
undervejs. Betty og Jan er turguider,
og programmet er tilpasset, så alle
kan være med. Deltagelse koster 25
kr., og alle efterlønnere og pensioni-
ster i området er meget velkomne.
Først til mølle-tilmelding til Ulla
Kjemtrup, Lyngparken på tlf. 
87 53 61 22 (dagcentret) eller e-mail:
ulkj@syddjurs.dk senest den 11. sep-
tember. Turen arrangeres i et samar-
bejde mellem Lyngparken og kir-
kerne på Mols og Helgenæs og er en
del af Mols i Udvikling.                     ❚
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Torsdag 22. august kl. 19.30 
i Tved Kirke
Sommerkoncert med 
Julie Berthelsen
Også i år indbyder Tved Menighedsråd til
sommerkoncert med en kendt kunstner.
I år bliver koncerten med sangerin-

den Julie Berthelsen.
Julie Berthelsen blev landskendt i

2002, da hun blev nr. to i TV2´s talent-
konkurrence ”Popstars”.
Siden er det gået stærkt, og hun er i

dag en veletableret kunstner, der er
med i et væld af TV- og radioprogram-
mer, og har en lang række velbesøgte
koncerter bag sig.
I Tved Kirke vil Julie Berthelsen

sammen med af pianist og organist
Carl Ulrik Munk-Andersen byde på
både popnumre, danske evergreens og
grønlandske sange.
Billetter á 150 kr. kan fra 1. juli købes

i Tved Brugs, hos Slagter Kruse og hos
Jens Kruse, tlf. 86 35 10 30.
Der er kun adgang med billet.          ❚

Torsdag 29. august kl. 19.30 
i Helgenæs Kirke

Sensommerkoncert
Traditionen tro holder vi sensommer-
koncert med vores lokale kirkemusikere.
I år vil koncerten med kirkesanger

Cilja Haugland og organist Gitte Kors-
holm Sloth byde på dejlige kærligheds-
sange og smukke, nordiske toner for
klaver og sang.
Der er gratis adgang. ❚

Særlige arrangementer:

Onsdag 5. juni kl. 14.00 
i Agri Præstegård

Grundlovsmøde med biskop
Henrik Wigh-Poulsen
Traditionen tro bliver der også i år
Grundlovsmøde, og i år har vi valgt
at holde det på plænen under bøge-
træerne øst for Agri Kirke.
Det er vores biskop, der holder

grundlovstalen.
Molskoret synger dejlige danske

sommersange under ledelse af
Kamma Povlsen.
Grundlovsmødet arrangeres i sam-

arbejde med Borgerforeningen Mols.
Medbring gerne selv en stol at

sidde på. ❚

Torsdag 27. juni kl. 19.30 
på Tved Kirkegård

Torsdag 18. juli kl. 19.30 
på Knebel Kirkegård

Torsdag 25. juli kl. 19.30 
på Agri Kirkegård

Torsdag 8. august kl. 19.30 
på Helgenæs Kirkegård

Sommerens stafet 
– rundvisninger på fire 
kirkegårde
Da otto unge mænd druknede i 
Knebel Vig
Den 30. juni 1888 om aftenen gik
blæsten frisk over Knebel Vig. 

Ni unge mænd var stået til søs, og en
skødesløs manøvre fik båden til at
kæntre. I sommernatten udspillede
sig fortvivlede scener, mens den ene
efter den anden mand forsvandt i bøl-
gerne. Kun én lykkedes det at klamre
sig til bådens køl, indtil han om mor-
genen drev i land ved Tved Præste-
gård. Ulykken slog med rædsel Kne-
bel by og Mols, og de sidste druknede
blev først fundet efter en måneds tid.
Alle omkomne blev stedt til hvile i en
fællesgrav, og en gravsten blev rejst på
kirkegården.
Denne tragiske historie fortæller

også en historie om religiøse modsæt-
ninger i datidens Danmark. På i alt
fire kirkegårde vil man i løbet af som-
meren kunne lytte til rundvisninger,
som tager udgangspunkt i udvalgte
gravminder og fortæller historier om
Danmark og Europa i et større per-
spektiv gennem de sidste 150 år.

Tved Kirkegård:
Kirkegårdens historie og symboler.
Den omkomne RAF-pilot fra 2. Ver-
denskrig.

Knebel Kirkegård:
Kirkegårdens historie og symboler. De
druknede bønderkarle på Knebel Vig.

Agri Kirkegård:
Kirkegårdens historie og symboler.
Ordet skæbner hvad det nævner.
Tankevækkende indskrifter på grav-
mæler.
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Sommerkoncert med Julie Berthelsen, torsdag 22. august Grundlovsmøde med biskop Henrik Wigh-Poulsen,
onsdag 5. juni 

Sommerens stafet, torsdag 27. juni, torsdag 18. juli, 
torsdag 25. juli og torsdag 8. august 

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge, søndag 18. august På tur ud i det blå, tirsdag 17. september (Foto: Claes Hvidbak)Sommersammenkomst, torsdag 1. august

SÆRLIGE ARRANGEMENTER



Torsdag 1. august

n Tved Præstegård 14.30
Sommersammenkomst

Søndag 4. august

7. søndag efter trinitatis

Knebel 9.00 Jan Schmidt
Vistoft 10.30 Jan Schmidt

Torsdag 8. august

n Helgenæs 19.30 Stafet

Søndag 11. august

8. søndag efter trinitatis

Agri 9.00 Jan Schmidt
Tved 10.30 Jan Schmidt

Torsdag 15. august

n Vrinners 19.30 Sommerkoncert

Søndag 18. august

9. søndag efter trinitatis

Egens 9.00 Jan Schmidt
n Femmøller 10.00
Pilgrimsvandring
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt
Vistoft 19.30 Jan Schmidt,
kirkekaffe

Torsdag 22. august

n Tved 19.30 Sommerkoncert,
kun adgang med billet

Søndag 25. august

10. søndag efter trinitatis

Vrinners 9.00 Betty Højgaard
Knebel 10.30 Betty Højgaard

Torsdag 29. august

Lyngparken 15.00 Jan Schmidt
n Helgenæs 19.30
Sensommerkoncert

Søndag 1. september

11. søndag efter trinitatis

Egens 9.00 Betty Højgaard
Tved 9.00 Jan Schmidt
Vistoft 10.30 Jan Schmidt
Vrinners 10.30 Betty Højgaard

Søndag 8. september

12. søndag efter trinitatis

Helgenæs 9.00 Betty Højgaard
Agri 10.30 Betty Højgaard

Mandag 9. septermber 

n Lyngparken 19.oo Læsekreds

Tirsdag 17. september

n Lyngparken 13.00 Tur ud i 
det blå 

Onsdag 5. juni 

n Agri Præstegårdshave 14.00
Grundlovsmøde

Søndag 9. juni

Pinsedag 

Knebel 9.00 Betty Højgaard
Tved 9.00 Jan Schmidt
Agri 10.30 Betty Højgaard
Vistoft 10.30 Jan Schmidt, 
Mols-Helgenæs Kantori  

Mandag 10. juni

2. Pinsedag

Helgenæs 10.30 Jan Schmidt
Rolsø 10.30 Betty Højgaard og
Anne Marie Poulsen Tolbod,
Friluftsgudstjeneste, Heartkoret

Søndag 16. juni

Trinitatis søndag 

Vrinners 9.00 Betty Højgaard
Egens 10.30 Betty Højgaard
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt

Lørdag 22. juni

n Tved 19.30Midsommerkoncert 

Søndag 23. juni
1. søndag efter trinitatis 

Vistoft 9.00 Jan Schmidt
Knebel 10.30 Betty Højgaard,
midsommerhøjmesse
Tved 10.30 Jan Schmidt

Torsdag 27. juni

Lyngparken 15.00 Jan Schmidt
n Tved 19.30 Stafet

Søndag 30. juni

2. søndag efter trinitatis

Agri 9.00 Jan Schmidt 
Vistoft 10.30 Jan Schmidt
Helgenæs 19.30 Jan Schmidt,
kirkekaffe

Torsdag 4. juli

n Knebel 19.30
Sommerfestkoncert 

Søndag 7. juli

3. søndag efter trinitatis

Tved 9.00 Betty Højgaard
Vrinners 10.30 Betty Højgaard

Præsternes friweekender 
og ferier:

Betty Højgaard:
29. – 30. juni 
29. juli – 19. august
Jan Schmidt passer embedet, 
tlf. 86 35 21 44

Jan Schmidt:
25. juni
1. – 22. juli 
25. august
6. – 8. september
Betty Højgaard passer embedet,
tlf. 86 36 55 39

Kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til samtlige
gudstjenester og kirkelige arrangemen-
ter i området, uanset hvor man bor, og
hvor arrangementet finder sted. Alle,
der har behov for at benytte kirkebilen,
bedes bestille kørsel dagen før gudstje-
nesten/arrangementet hos Mols Taxa,
tlf. 86 377 377.

Torsdag 11. juli

n Vistoft 19.30 Sommerserenade

Søndag 14. juli

4. søndag efter trinitatis

Helgenæs 9.00 Betty Højgaard 
Agri 10.30 Betty Højgaard 

Torsdag 18. juli

n Knebel 19.30 Stafet

Søndag 21. juli

5. søndag efter trinitatis 

Vistoft 9.00 Betty Højgaard
Egens 10.30 Betty Højgaard

Torsdag 25. juli

Lyngparken 15.00 Betty
Højgaard
n Agri 19.30 stafet  

Søndag 28. juli

6. søndag efter trinitatis

Rolsø 10.00 Elisabeth Lidell,
pilgrimsgudstjeneste
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt
n Agri 14.00 Koncert i Djurs &
Mols, kun adgang med billet
Tved 19.30 Jan Schmidt,
kirkekaffe

n Arrangementer   |   Altergang ved alle gudstjenester kl. 10.30.

SEPTEMBER

JULI

JUNI AUGUST

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER

8 9
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Tved-Helgenæs-Vistoft 

Fælles menighedsråd
Som omtalt i sidste nummer af kir-
kebladet har menighedsrådene i
Tved, Helgenæs og Vistoft Sogne
vedtaget at arbejde hen imod en
sammenlægning af de tre råd til et
fælles menighedsråd for de tre
sogne fra 1. søndag i advent 2019.
For at kunne realisere dette, skulle
planerne fremlægges og godkendes
på et menighedsmøde i hvert sogn.
Disse møder afholdtes omkring 1.
maj og der var overvældende op-
bakning til planerne om sammen-
lægning blandt de fremmødte.

Afstemningsresultaterne blev:
Tved: 20 for og 1 imod
Helgenæs: 23 for og ingen imod
Vistoft: 17 for og ingen imod

Menighedsrådene kan derfor nu ar-
bejde videre hen imod en sammen-
lægning. ❚

Graversituationen på Helgenæs
Efter fælles overenskomst har Hel-
genæs Menighedsråd og graver 
Malene Høgh aftalt at afslutte sam-
arbejdet.
Malene Høgh har været graver

og kirketjener ved Helgenæs Kirke
og Kirkegård i seks år.

Vi siger tak for det udførte ar-
bejde og ønsker Malene held og
lykke i fremtiden.
Fremover varetages graver- og

kirketjenerfunktionerne ved Helge-
næs og Vistoft Kirker af ledende
graver Jane Thomsen og to graver-
medhjælpere. ❚

Ny gravermedhjælper
Fra 1. juni har menighedsrådene
ansat Berit Riddermann, Thorup,
som ny gravermedhjælper. Vi byder
Berit velkommen og glæder os til
samarbejdet. ❚

Automatisk ringning og 
døråbning i Tved Kirke
Som den sidste kirke på Mols har
Tved Kirke fået automatisk ring-
ning. Det betyder, at alle kirker på
Mols og Helgenæs nu kan lade kir-
keklokken ringe på forskellige tids-
punkter, bl.a. er det nu muligt at
ændre ringningen efter årstiden.
Samtidig er der installeret auto-

matisk døråbning i Tved Kirke, no-
get der har været en realitet i Vis-
toft Kirke et stykke tid. Der arbej-
des på også at installere automatisk
døråbning i Helgenæs Kirke. 
Da der nu er etableret et øget

graversamarbejde i de tre sogne, er
der ikke personale på den enkelte
kirkegård hver dag. Men fremover

vil kirkerne altså være åbne, selvom
der ikke den pågældende dag er
personale på kirkegården.              ❚

Præstetavle i Tved Kirke
Mindefonden for fhv. sognefoged
Niels Viggo Madsen, Tved, har do-
neret en præstetavle til Tved Kirke,
som nu er ophængt nederst i kir-
ken, til højre for udgangen.

Tavlen er udført af menigheds-
rådsformand i Tved, tømrer Karl
Aage Sørensen.
Der hænger nu præstetavler i

alle tre kirker i pastoratet.               ❚

TVED-HELGENÆS-VISTOFT Knebel-Rolsø-Agri-Egens: 

Vellykket sognetur til Lemvig
Det blev en vellykket og god sogne-
tur tirsdag den 30. april. 45 delta-
gere stod på bussen i Knebel og
Vrinners, og fra dagens begyndelse
var der højt humør og megen snak.
Da vi kom til Museet for Religiøs

Kunst blev vi i forhallen mødt af
forarbejdet til Bjørn Nørgårds alter
i Knebel Kirke. Hjemligt og hygge-
ligt.
Ud over en fin rundvisning på

museet besøgte vi efter en lækker
frokostanretning på Wilhelmsborg
Kro den moderne rundkirke Bau-
nekirken i Tjørring Sogn ved Her-
ning. Imponerende er kirken med
alle de mange symboler, der findes
rundt omkring dels i form af små
og store kunstværker og dels rundt
omkring i de rå vægge omkring kir-
kerummet. Takket være kirketjener
Kristian Moesgaards fine guidning,
fik vi styr på symbolerne i den im-
ponerende kirke.
Tilbage stod så et hurtigt besøg i

Uhre Kirke med dens imponerende
og utroligt modige farvesætning,

der er tilrettelagt og styret af arki-
tekt Kristian Kristiansen, som
også har tegnet Baunekirken, og
billedkunstner Helle Scharling.
De muntre farver satte gang i
snakken, men alle syntes at
mene, at kirkerummet var både
dejligt at opholde sig i og også var
i harmoni. 
Tak til vores gode og skønne

deltagere og deres smittende hu-
mør. Også en tak til chauffør Mo-
gens Jensen, som alle kom til at
sætte stor pris på undervejs.

Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
Menighedsråd  ❚

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS

Baunekirken Uhre KirkeUhre Kirke
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Betty Højgaard 
Sognepræst i Agri og Egens
Sogne siden 1981. Tillige præst i
Ebeltoft fra 1987-2015. Fra 2016
sognepræst for Agri, Egens, Kne-
bel og Vrinners Sogne.

Jan Schmidt
Sognepræst i Tved, Helgenæs og
Vistoft Sogne siden 1984.

Jeg sidder over en kop te sammen
med to veloplagte og afslappede
præster, der helt åbenlyst trives i
hinandens selskab. 
Deres samarbejde startede alle-

rede, mens der var tre præster på
Mols og Helgenæs. For at få ferier,
fridage og anden form for vakance til
at gå op i en højere enhed, var præ-
sterne afløsere for hinanden. Snart
efter kom behovet for et samarbejde
omkring minikonfirmanderne og si-
den konfirmanderne, og Betty Høj-
gaard og Jan Schmidt opdagede hur-
tigt, at de havde og har en fælles
grundholdning i deres præsteger-
ning. Når man dertil lægger respekt
og humor, er der en solid basis for et
tæt samarbejde, der giver tryghed.

Har I en fælles holdning til det centrale
i det at være præst i landsogne som her
på Mols og Helgenæs, og snakker I
sammen om ting som fx vielser mellem

mennesker af samme køn, vielser i na-
turen og lignende?

Begge: Vi udfører disse kirke-
handlinger primært, fordi vi IKKE
har indsigelser imod det. Det er
vigtigt at vise imødekommenhed. 

Jan: Jeg kan gå med til det me-
ste, så længe det ikke strider mod
kristendommen.

Betty: Vi er enige om, at det al-
lervigtigste er at være der, hvor der
er brug for os. Og den grundhold-
ning ligger dybt i os begge.

Der har jo nyligt været stor debat om
mandlige præster, der ikke vil give
håndtryk til deres kvindelige kolleger.
Hvad er jeres holdning til det?

Begge: Det er simpelthen uartigt
og utilstedeligt. Det er fint, at der er
plads til mange ting i Folkekirken,
men her går grænsen. Det er både

uacceptabelt og tåbeligt. Det er
også besynderligt, at det ikke har
en konsekvens. ”Den der ikke kan
lide lugten i bageriet – han eller
hun skulle måske finde et andet
sted at virke”. 

Er den danske folkekirke for stiv, når
det gælder ritualerne? 

Betty: Nej, jeg synes ikke, Folke-
kirken er for stiv. Ritualerne er en
hjælp til at rumme alt det, der er
svært at sige med almindelige ord.
Når livet er svært, kan det være af
stor betydning at holde fast og have
ritualerne som en støtte. Der er
plads nok til både fornyelse og fast-
holdelse af ritualer. 

Jan: Præst og menighedsråd skal
bare være enige. På den måde bliver
det også en tryghed for præsten,
at hun eller han ikke skal ”opfinde”
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Nyt om korene

Efter sommerferien starter alle vores
kor med nyt program. Har du tænkt
dig at være med? Så er det NU!

Mols-Helgenæs Spirekor og Junior-
kor holder korprøve i Molsskolens
festsal hver onsdag. Vi starter ons-
dag den 21. august. Spirekoret mø-
des kl. 14.30, Juniorkoret kl. 15.30.
De fleste af sidste sæsons Spirekor-
børn rykker op til juniorkoret og 

efterlader mange tomme pladser.
Derfor glæder Spirekoret sig meget
til en stor flok nye sangere fra 1. og
2. klasse! Vi synger sange med krop
og bevægelse, deltager i mange
gode familiegudstjenester – og ind-
øver julens store Krybbespil.
Juniorkoret (4.-6. klasse) starter
hver korprøve med en morsom
stemmetræning og søger derefter
udfordring i tostemmige satser til

årstidernes mange gode sange –
gerne krydret med lidt pop! Også
Juniorkoret synger til alle familie-
gudstjenester.

Mols-Helgenæs Ungdomskor
(fra 7. klasse) starter efterårssæso-
nen med en koncert i Vrinners
Kirke torsdag 15. august. Læs mere
om koncerten her i bladet – og kom
og lyt! Ungdomskorprøverne starter
den 22. august kl. 14.30 i Knebel
Kirke.

Heartkoret – kirkernes rytmiske
voksenkor – mødes hver tirsdag 
kl. 19.30 i Tved Præstegårds konfir-
mandstue – første gang er tirsdag
den 27. august. Heartkoret starter
sæsonen med et nyt projekt. I an-
ledning af trediveårsdagen for mu-
rens fald i november vil koret synge
en stribe sange om fred og frihed,
deriblandt pop-rock classics af Scor-
pions and Billy Joel, og mange gode
numre fra den danske sangskat.

Er du mere til klassisk korsang? Så
er Mols-Helgenæs Kantori det helt
rigtige kor. Læs om kantoriets kon-
cert den 22. juni her i bladet. Kanto-
riet har koroptakt den 22. august 
kl. 19.30 i Strands Forsamlingshus.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne
være med? Så ring eller skriv gerne
til korlederen Judith Völker.            ❚
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passer rigtig godt på ikke at over-
skride deres grænser.

Betty: Folk skal have lov til selv
at fremkomme med et
ønske om en bøn eller,
at vi lyser velsignelsen
over en afdød. Hvis vi
selv kommer ind på
det, kræver det, at vi
mærker rigtig godt efter, før vi spør-
ger. Det er tydeligt, at selv menne-
sker, som aldrig har haft for vane at
besøge kirken, bliver dybt berørt,
når vi lyser velsignelsen over deres
afdøde. 

Hvordan får vi i fremtiden lokket
unge præster ud i landdistrikterne?

Begge: Vi ved, at der er præste-
mangel i Danmark, og at det spe-
cielt rammer landdistrikterne. ”I skal
gøre jer lækre”, siger vores provst her
i Syddjurs. Og det forsøger vi så.
Og heldigvis har undersøgelser

vist, at et stigende antal af de ikke
særligt mange præstestuderende
faktisk har det at blive præst på lan-
det med præstegård og hele mole-
vitten som førsteprioritet.

Jan: Det er af afgørende betyd-
ning, at præsten har menighedsrå-
dets opbakning. Og der gøres et
stort arbejde af alle fire menigheds-
råd på Mols og Helgenæs. Der er
en god stemning mellem præster,
menighedsrådsmedlemmer og an-

satte, og det er altafgørende for me-
nigheden – og præsten. Det er også
meget afgørende, at der bliver bak-

ket op om det, vi laver,
i sognene. At der er lo-
kalt engagement.
Også her er vi meget
heldige.

Betty: Det er jo ikke
præstens navn eller popularitet, der
betyder så meget. Men at præsten
bliver en del af sognet gør, at der
bliver knyttet bånd. Det er ekstremt
vigtigt.

Begge: Et godt sammenhold i
menighedsrådet er også af stor be-
tydning for de ansatte ved kirkerne.
Det bevirker også, at præst og øv-
rige ansatte kan arbejde sammen
for det fælles mål, at lave en god
betjening for alle mennesker i sog-
nene.

Betty: Og så skal man huske på,
at en kirke, der kun er en kirke, er
en død kirke. En kirke består af me-
nigheden. Uden den er der ingen
kirke.

Jan: For os er alle døbte i sognet
lig med menigheden. Vi tæller
ikke, hvor mange gange folk kom-
mer i kirke, og vi gør ikke forskel.

Hvad er det bedste ved at være præst?
Betty: Det er en gave, at man

hver uge får lov til at arbejde med
det sproglige i den tekst, der gælder

den pågældende søndag. At kunne
lege med ordene og at genskabe en
fortælling, der forhåbentlig også
fanger kirkegængerne. Og så den
tillid, der hele tiden bliver vist os.

Jan: Det er et kæmpe privile-
gium at møde mennesker i både
glæde og sorg.

Hvordan ser fremtidens folkekirke ud?
Er der i det hele taget en folkekirke i
fremtiden?

Jan: Vi har fået flere hundrede
tusinde ikke-kristne her til Dan-
mark gennem de seneste mange år.
Det skal vi huske på, når vi tæller
folkekirkemedlemmerne i procen-
ter. Vi kan jo ikke forvente til sta-
dighed at ligge på 85 %, når en del
danskere har en anden tro. Men vi
har, så vidt jeg er orienteret, den
højeste medlemsprocent i hele ver-
den. 

Begge: Vi kan takke Grundtvig
for, at folkekirken lever i dag. Han
var den, der knyttede det folkelige,
det kirkelige og det kulturelle sam-
men. Derfor har vi en enestående
folkekirke, der ikke taler ned til fol-
keligheden, men er en del af den.
Og som kulturel institution er fol-
kekirken simpelthen enestående.
Folkekirken består også langt ud i
fremtiden.

Tekst og foto: Elsa Holmer  ❚
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det hele selv. Og jeg tror, folk ville
blive meget skuffede, hvis vi slæk-
kede for meget på ritualerne.

Spreder kirken sig for langt med nye
tiltag som babysalmesang, spaghetti-
gudstjenester og det nye fænomen
drop-in-dåb? 

Begge: Næ, der er ikke noget
poppet i det. Det er fint at gøre
tærsklen lavere, så det bliver nem-
mere for folk i sognene at føle sig
hjemme i kirken. Der kan være
mennesker, der aldrig blev døbt
som børn eller unge og som måske
har gjort sig mange tanker om, at
de gerne ville døbes. Men det kan
være en stor overvindelse for dem
at stå frem offentligt for at blive
døbt så sent i livet. Her er drop-in-
dåb et godt tilbud. 

Jan: På den anden side er dåbs-
samtaler utrolig vigtige. Og det er
vores erfaring, at kirkens tilbud bli-
ver meget nærværende under de
samtaler. Forældrene er stort set al-
tid meget interesserede og er dybt
tilstede. 

Et stort fremmøde i kirken er naturlig-
vis altid dejligt, når man er præst. Kan
I sige noget om, hvad det i øvrigt er for
elementer, der får pulsen til at stige hos
præsten under kirkelige handlinger?

Begge: At folk synger med i kir-
ken. Musikken og det at høre folks

stemmer er helt specielt dejligt og
givende. Og så naturligvis også for-
nemmelsen af, at der bliver lyttet.
Ved dåbshandlinger føles det

også helt specielt, hvis dåbsbarnet
har øjenkontakt med præsten. 

Jan: For at citere tidligere sogne-
præst i Knebel, Paul Seidelin: “Når
dåbsbarnet stirrer intenst på præ-
sten, så ved man, at Paradiset lurer
lige om hjørnet”. Lidt af den
samme følelse kan man også have
ved en bisættelse, hvor der opstår
en dybt fortættet stemning.

Er det svært at være sjælesørger i 
dagens Danmark. Får I nogensinde
en fornemmelse af at blive brugt som
”gratis psykolog”?

Begge: Nej aldrig! Vi er et tilbud
om en snak, når livet kradser. Vi er
lyttende medmennesker. Vi lytter

hellere end gerne, når folk er i tvivl
fx i forbindelse med en skilsmisse
eller ved dødsfald – eller måske fø-
ler skyld ved et eller andet. 

Jan: I dag kommer en del men-
nesker til os, fordi de kender os og
føler sig trygge. 

Betty: Ja, der kommer flere men-
nesker i dag, end da jeg var ung
præst.

Begge: Vi kommer også gerne
ud i folks hjem fx i forbindelse med
dåbssamtaler, eller hvis der er alvor-
lig sygdom eller dødsfald. 

Jan: Når man er ude blandt sog-
nenes beboere, sker der jo også en
indirekte forkyndelse. Men vi ma-
ser os aldrig nogensinde på. Vi
kommer som et tilbud. Vi stikker
gerne hovedet indenfor for at høre,
hvordan det går. Vi kunne aldrig
finde på at trænge os på hos folk og

Når dåbsbarnet
stirrer intenst på

præsten…. 

Portræt af de ansatte · Portræt af de ansatte ·



KNEBEL-ROLSØ-AGRI-
EGENS PASTORAT

Sognepræst Betty Højgaard
Agri Præstegård, 

Gildespollen 3, Agri,

8420 Knebel

Tlf. 86 36 55 39, 

e-mail: beh@km.dk

Menighedsrådsformand Flemming 

Sølvstad Nielsen, tlf. 29 82 40 77 

e-mail: soelvstad@me.com 

Kirkeværge (Agri og Egens) 

Bent Caspersen, tlf. 24 69 38 31, 

e-mail: skovkvaegmols@hotmail.com

Kirkeværge (Knebel, Vrinners og Rolsø)

Claus Rasmussen, tlf. 22 89 53 95, 

e-mail: nulfor@post.tele.dk

Graver Lene Duun Jensen, tlf. 21 63 43 33 

E-mail: graverhuset@knebelkirke.dk 

Gravermedhjælpere ved alle kirkegårdene

og kirketjenere ved Agri og Egens Kirker

Christine Hvidkjær 

Ulla Haubro

Jannie Esmann Mikkelsen

Kirketjener (Knebel og Vrinners)

Søren Erik Dam, tlf. 86 36 55 34, 

e-mail: sed@molsportalen.dk

Kirkesanger Kirsten Østergaard Johansen,

tlf. 21 59 53 33 E-mail: koejoh@hotmail.co.uk

TVED-HELGENÆS-
VISTOFT PASTORAT

Sognepræst Jan Schmidt 
Tved Præstegård, 

Tved Kirkebakke 14, 

8420 Knebel 

Tlf. 86 35 21 44, 

e-mail: jsc@km.dk

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54, 

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com

TVED KIRKE
Menighedsrådsformand Karl Åge Sørensen,

tlf. 86 35 21 39, e-mail: KAS-DV@hotmail.com

Kirkeværge Erik Lykke Sørensen, 

tlf. 20 22 13 52, e-mail: elykke@mail.dk

Graver René Dahlwad Jensen, tlf. 29 62 28 91,

e-mail: tvedkg@gmail.com (træffes ikke 

mandag)

HELGENÆS KIRKE
Menighedsrådsformand Dorte Kruuse, 

tlf. 86 35 62 53, e-mail: dortekruuse@gmail.com

Kirkeværge Palle Vang Nielsen, 

tlf. 23 42 09 68, e-mail: pvang@mail.dk

Graver Se Vistoft Kirke

VISTOFT KIRKE
Menighedsrådsformand Poul Holm Bangs-

gaard, tlf. 86 35 00 50, 

e-mail: bangsgaard@pc.dk

KirkeværgeMorten Storm Pedersen, 

tlf. 50 90 88 52, e-mail: engdraget4@mail.dk

Graver Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06, 

e-mail: vistoftkg@gmail.com (træffes ikke

mandag)

Gravermedhjælpere ved de tre kirker: 

Birgitte Gråe, Berit Riddermann

FÆLLES FOR ALLE 
KIRKERNE

Organist Judith Völker, tlf. 52 50 19 52, 

e-mail: judithvoelker@gmail.com 

Organistassistent Gitte Sloth, 

tlf. 61 37 17 68, e-mail: gitteksloth@gmail.com

Præsterne træffes ikke mandag.

V
EJ
V
IS
ER

n Fødsler skal ikke længere anmeldes af 
forældrene til sognepræsten. Dette gøres af
jordemoderen.

n Er forældrene ikke gift, skal omsorgs- og 
ansvarserklæring udfyldes digitalt på 
www.borger.dk inden 14 dage efter barnets
fødsel.

n Et barn skal navngives, inden det er et halvt
år gammelt, enten ved dåb eller ved anmel-
delse. Navngivelse uden dåb indtastes digi-
talt på www.borger.dk.

n Henvendelse om dåb og vielse rettes til den
præst, man ønsker, skal foretage handlingen.

n Ved dødsfald rettes hurtigst muligt henven-
delse til en bedemand, der på de pårørendes
vegne fremsender anmodning om begra-
velse/ ligbrænding til sognepræsten.

Fælles hjemmeside for sognene på 
Mols og Helgenæs: 

www.mols-helgenaes.dk
Facebook: 

Mols-Helgenæs Kirker
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