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J U L E T I D
Der er altid travlhed over hele lin-
jen, når advents- og juletiden nær-
mer sig. Gavekøb, julefrokoster på
arbejdspladserne, skoler og børne-
haver holder arrangementer, og i
kirkerne er der koncerter, krybbe-
spil osv. Og så er der et utal af an-
dre ting, man også kan gøre i jule-
måneden.  

Men midt i al travlheden melder
der sig tit en slags eftertænksom-
hed, fordi julen forbindes med no-
get, man altid har været samlet om
i familierne. Man genkalder alle de
gode oplevelser og minder, man
har – helt siden barndommen. Der
er noget trygt og godt ved julen, og
sådan skal det være. For julens
evangelium kan give rygstød til det,
som tilværelsen måtte byde på af
mindre behagelige ting. 

Den trøst, det rygstød havde
nogle helt bestemte mennesker i
den grad brug for, så der også blev
jul hos dem, skønt deres situation
var helt forfærdelig. Det var de ty-
ske soldater under slaget ved Sta-
lingrad i vinteren 1942-43.

Hvis man besøger Berlin, så er
Gedächtniskirche, som ligger for
enden af den kendte gade, Kurfür-
stendamm, helt bestemt et besøg
værd. Kirken blev bombet af de al-
lierede under 2. verdenskrig, men
man har ladet kirketårnet stå, så
det fremstår med skaderne fra
bombardementerne. Der er så op-
ført en ny kirkebygning med meget
smukke glasmosaikker. 

En tegning i kirken gør et sær-
ligt indtryk. Madonna med barnet,

som den kaldes, er tegnet i 1942 i
Stalingrad af feltlægen og præsten,
Kurt Reuber. 

Juleaften 1942 var en gruppe af
sårede, sultne, forfrosne
og fortvivlede unge tyske
soldater samlet i et rum
i det omringede Stalin-
grad. Alt var håbløst.
Forfrysninger, mørke og
ustandselige beskydnin-
ger fra den sovjetiske
hær var tilværelsen for
disse unge mænd. Til-
lige med døden, der var
så tæt på, at enhver af disse unge
mænd havde haft kammerater, som
de havde set dø. Enten som følge af
beskydning eller som følge af sult,
sygdom og isnende kulde. 

Og juleaften 1942 har de alle
ganske givet tænkt på deres familie
hjemme i Tyskland. Hvordan deres
mor har forberedt julemaden, hvor-
dan de mindre søskende har leget,
og hvordan deres far (hvis han ikke
var indkaldt som soldat) havde ord-
net sit i forbindelse med højtiden.
De har tænkt på den varme stue,
duften af julemaden, roen, freden,
trygheden. Alt det havde de ikke
denne jul – kun alt det diametralt
modsatte. Men alligevel gav denne
juleaften dem et håb midt i alt det
håbløse. 

Kurt Reuber havde tegnet en teg-
ning af en kvinde med et barn.
Kurt Reuber havde fundet et rus-
sisk landkort, og på bagsiden teg-
nede han sin tegning. Kvinden på
tegningen, der omarmer sit barn,

så det hviler trygt i moders favn, er et
meget stærkt billede, der samtidig na-
turligt leder tanken hen på, hvorfor vi
fejrer jul, nemlig Jesusbarnets fødsel i

stalden i Betlehem. Kurt
Reuber har skrevet tekst
omkring billedet, som ly-
der: 1942 Weihnachten im
Kessel – Licht, Leben, Liebe
– Festung Stalingrad (1942
Juleaften i lænker – lys,
liv, kærlighed – fæstning
Stalingrad)

Kurt Reuber døde i sov-
jetisk fangenskab i 1944,

men en soldat, der kom med det sid-
ste fly ud af Stalingrad, reddede bille-
det med hjem. I dag er det permanent
udstillet i Gedächtniskirche i Berlin.
Overlevende soldater har fortalt, hvil-
ken stor betydning dette lille billede
fik for dem – både dengang i Stalin-
grad – men også senere i livet.

Så den rørende historie og billedet
fortæller i al sin enkelhed, hvilket håb
og trøst julens evangelium kan
bringe os.

Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.

B.S. Ingemann 1839.

Med ønsket om en glædelig jul 
og et godt nytår

Per Bach, 

vikarierende sognepræst  ❚
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Søndag 1. december kl. 14.00
i Helgenæs Kirke

Adventsgudstjeneste 
for hele familien
Gudstjenesten i Helgenæs kirke 1.
søndag i advent, den 1. december,
holder vi igen i år som en familie-
gudstjeneste. Kirkernes Spirekor og
Juniorkor medvirker.

Efter gudstjenesten inviterer Kul-
turhuset Helgenæs Præstegård til ju-
lestue i den gamle præstegård. Der
serveres kaffe, te, kage og sodavand.
Deltagelse er gratis. ❚

Torsdag 5. december kl. 19.30 
i Tved Kirke

Julekoncert med Molskoret
Molskoret synger under ledelse af
Kamma Povlsen. Sædvanen tro vil
koret synge et blandet repertoire af
nyt og gammelt, verdsligt og kirke-

ligt, kendt og ukendt. Publikum kan
glæde sig til også at skulle synge.

Nærmere om programmet i
Adresseavisen, når tiden for koncer-
ten nærmer sig. ❚

Lørdag 7. december kl. 14.00 
i Vrinners Kirke

Humor er et blødgørings-
middel – nærmest som men-
neskets svar på Bamseline
v/ skuespiller, forfatter og instruktør
Flemming Jensen

Det var en brødebetynget Flemming
Jensen og et slukøret menighedsråd,
der i oktober måtte aflyse det annon-
cerede efterårsferiearrangement.

Heldigvis skyldtes aflysningen Flem-
ming Jensens bragende succes på
teateret, og i stedet kan vi nu ruste
os imod julemånedens travlhed ved
at være i godt selskab med ham
denne lørdag eftermiddag. Vi kan se
frem til at blive underholdt af en af
Danmarks store entertainere, som
med god ret fejrer triumfer inden for
mange genrer. Flemming Jensen er
manden bag en række bøger, skuespil

og stand-up – også før dét begreb
kom på plakaten! Hans vinkler, 
finurligheder og ikke mindst ord er
mange, men humoren er den åre,
der strømmer gennem det hele. 
      Humor er nemlig ifølge Flem-
ming Jensen en livsholdning måske
endda en form for intelligens. Helt
modsat aggression. Smilet er den
korteste vej mellem mennesker. Det
er hån, spot og latterliggørelse ikke!

Kan man dele lystigheden, kan
man som oftest også tale sammen –
uanset om man som Jensen er 4. ge-
nerations-udvandrer, har sine rødder
i Mellemøsten, i Uummannaq eller
må indrømme, at man er fra Ama’r.
Med eksempler fra en potentielt
konfliktfyldt samfundsdebat og fra
en for os uvant levevis for eksempel i
inuitsamfund – surfer vi med Flem-
ming Jensen rundt i verden, hvor
modsætninger mødes. Der er gratis
adgang. ❚

Søndag 8. december kl. 14.00 
i Tved Kirke og Præstegård 

Adventssammenkomst
Den årlige adventssammenkomst af-
holdes som altid 2. søndag i advent –
i år den 8. december.

Vi begynder med deltagelse i
gudstjenesten i Tved Kirke kl. 14.00
Herefter kaffebord, oplæsning, fæl-
lessang og hyggeligt samvær i kon-
firmandstuen. ❚

Det sker i de dage ...



Søndag 22. december kl. 16.00 
i Agri Kirke 

Christmas Carols & 
julefortælling 
I år inviterer Mols-Helgenæs Kantori
under ledelse af Judith Völker til en
særlig eftermiddag to dage før juleaf-
ten. Har du brug for et åndehul midt
i juleforberedelserne, kan du måske
ikke komme i din kirke juleaften, el-
ler kan du bare lide at lytte til stem-
ningsfuld julemusik og årstidens
fortællinger? Kantoriet har sammen
med sognepræst Per Bach forberedt
et smukt og festligt program, som
byder på en stribe elskede julesange
i skønne korsatser, gode tekster og
fællessang.

Eftermiddagen rundes af med
æblegløgg og julesmåkager i våben-
huset. Vel mødt!

Der er gratis adgang. Hvad der
bliver lagt i kirkebøssen, går til kir-
kernes julehjælp. ❚

Mandag 31. december kl. 11.00 
i Agri Kirke 

Nytårsaftensdag 
Også i år vil vi fejre nytåret med en
liturgisk gudstjeneste i Agri Kirke.
En festlig optakt til nytårsaften med
musik og sang og champagne. Efter
gudstjenesten finder vi et vejrmæs-
sigt passende sted, hvor vi vil ønske
hinanden ”Godt nytår”. Vi håber på
et sted ude i tørvejr. Husk at tage et
glas med. Vi medbringer cham-
pagne og kransekage. ❚

Tirsdag 31. december kl. 14.00 
i Helgenæs Kirke
Onsdag 1. januar kl. 16.30 
i Vistoft Kirke 
Søndag 5. januar kl. 19.30 
i Tved Kirke

Nytår og helligtrekonger 
i Tved, Helgenæs og 
Vistoft kirker
I år holder vi nytårsgudstjeneste i
Helgenæs Kirke nytårsaftensdag kl.
14 og i Vistoft Kirke nytårsdag kl.
16.30.

Der bliver tale om to identiske
gudstjenester.

Og vi slutter som altid julen med
gudstjeneste i Tved Kirke helligtre-
kongersaften kl. 19.30 med solosang
af kirkesanger Cilja Haugland, ak-
kompagneret af organist Gitte Sloth.

Der bliver serveret et glas ”bob-
ler” efter hver af gudstjenesterne, så
vi kan ønske hinanden godt nytår på
festlig vis. ❚
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Torsdag 12. december kl. 17.00 
i Knebel Kirke

Julekoncert med Junior- 
og Ungdomskoret
Efter sidste års succes holder Mols-
Helgenæs Juniorkor og Ungdoms-
kor under ledelse af Judith Völker

igen i år en stor fælles kon-
cert for hele familien.

På programmet står alle
ungdomskorets yndlings-
julenumre. Derudover kan
publikum glæde sig til ju-
niorkorets Luciaoptog. Og
sidst men ikke mindst skal
der selvfølgelig også være

fællessang: Syng selv med på en
stribe kendte og nyere julesange.

Der er gratis adgang. Hvad der
bliver lagt i kirkebøssen, går til kir-
kernes julehjælp. ❚

Tirsdag 17. december kl. 19.30 
i Helgenæs Kirke

Julesalmesangsaften 
Det kan ikke blive jul uden, at den
synges ind på Helgenæs! Derfor skal
menigheden, sammen med kirke-
sanger Cilja Haugland og kirkernes
Heartkor, synge julesalmer af hjer-
tens lyst. Koret bidrager til julestem-
ningen med et par danske og inter-
nationale julesange i spændende
korsatser. Judith Völker akkompag-
nerer på orgel og klaver.

Der er gratis adgang. Hvad der
bliver lagt i kirkebøssen, går til kir-
kernes julehjælp. ❚

Onsdag 18. december kl. 17.00 
i Vrinners Kirke 

Krybbespil med Spirekoret
og Juniorkoret
I år er det både Mols-Helgenæs Spi-
rekor og Juniorkor, der opfører kryb-
bespillet. Glæd dig til ”Den hellige
nat” efter Selma Lagerlöfs kendte
Kristuslegende med musik af 
Michael Slot Pihl. En stor fortælling
med iørefaldende rytmiske sange i
flerstemmige satser. Igen optræder
børnene i sognenes fantastiske kryb-
bespilskostumer. Et must for både
unge og gamle! Vel mødt!

Der er gratis adgang. Hvad der
bliver lagt i kirkebøssen, går til kir-
kernes julehjælp. ❚

Torsdag 19. december kl. 15.00 
i Lyngparken, Træningskøkkenet

Gudstjeneste 
Vi begynder med fælles kaffebord.
Kaffen er gratis. Herefter er der
gudstjeneste. 

Per Bach står for julegudstjene-
sten i år. Alle er meget velkomne.    ❚

Lørdag 21. december kl. 10.00 
ved Naturcenter Karpenhøj

Vintersolhvervs-vandring 
i Mols Bjerge
Vi mødes kl. 10 på Karpenhøj Natur-
center, Dragsmurvej 12 D, 8420
Knebel og vandrer ca. 12 km. over

Trehøje og Bogens tilbage langs
Ebeltoft Vig til udgangspunktet,
hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Vi
vandrer på årets korteste dag: vinter-
solhverv og benytter anledningen til
at samle os om evangeliets julebud-
skab om lyset, der skinner i mørket.
Vores danske ord Jul går tilbage til
gammelnordisk og germansk Jol og
er beslægtet med det keltisk-engel-
ske Yule. Jul var betegnelsen på den
hedenske vintersolhvervsfejring,
men blev siden festen for Jesu Kristi
fødsel. Således blev Kristus-messen
(engelsk: Christmas) fejret julenat,
hvor Guds Søn blev menneskenes
lys i den mørkeste midvinternat. Pil-
grimspræst Elisabeth Lidell står for
forkyndelsen, og Andreas Blinken-
berg finder vej. Medbring madpakke
og drikkelse. Alle er velkomne, og
tilmelding er ikke nødvendig.           ❚
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Onsdag 22. januar
Agri 17.00 Per Bach,
familiegudstjeneste,
spire- og juniorkor

Søndag 26. januar
3. søndag efter Helligtrekonger
Helgenæs 9.30 Jan Schmidt,
altergang
Tved 11.00 Jan Schmidt

Onsdag 29. januar
n Vrinners Beboerhushus 19.30
Sogneaften

Torsdag 30. januar
Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 2. februar
Sidste søndag efter Helligtrekonger/
Kyndelmisse
Vrinners 9.30 Per Bach
Egens 11.00 Per Bach, Ungdomskoret
Vistoft 19.30 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori

Søndag 9. februar
Søndag septuagesima
Agri 9.30 Per Bach
Tved 9.30 Jan Schmidt
Helgenæs 11.00 Jan Schmidt
Knebel 11.00 Per Bach

Søndag 16. februar
Søndag seksagesima
Egens 9.30 Per Bach
Vrinners 11.00 Per Bach

Onsdag 19. februar
n Helgenæs Forsamlingshus 19.30
Sogneaften

Søndag 23. februar
Fastelavn
Knebel 9.30 Per Bach
Vistoft 10.00 Jan Schmidt
Agri 11.00 Per Bach
Tved 14.00 Jan Schmidt,
familiegudstjeneste, spirekor

Torsdag 27. februar
Lyngparken 15.00 Per Bach

Søndag 1. marts
1. søndag i fasten
Helgenæs 9.30 Jan Schmidt
Vrinners 9.30 Per Bach
Egens 11.00 Per Bach
Tved 11.00 Jan Schmidt

Torsdag 5. marts
n Strands Forsamlingshus 19.30
Sangaften

Søndag 8. marts
2. søndag i fasten
Agri 9.30 Per Bach
Vistoft 9.30 Jan Schmidt
Helgenæs 11.00 Jan Schmidt
Knebel 11.00 Per Bach

Torsdag 12. marts
n Holmgaard 19.30
Sogneaften

Søndag 15. marts
3. søndag i fasten 
Egens 9.30 Per Bach
Vrinners 11.00 Per Bach

Søndag 22. marts
Midfaste søndag
Tved 9.30 Jan Schmidt
Knebel 9.30 Per Bach
Agri 11.00 Per Bach 
Vistoft 11.00 Jan Schmidt

Onsdag 25. marts
Helgenæs 17.00 Jan Schmidt,
familiegudstjeneste, spire- og juniorkor

Torsdag 26. marts
Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 29. marts (husk sommertid)

Mariæ Bebudelsesdag
Helgenæs 11.00 Jan Schmidt 
Tved 19.30 Jan Schmidt

Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
Tved 19.30 Jan Schmidt

Torsdag 28. november
Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 1. december
1. søndag i advent
Knebel 9.30 Per Bach
Vistoft 9.30 Jan Schmidt
Agri 11.00 Per Bach
Tved 11.00 Jan Schmidt
Helgenæs 14.00 Jan Schmidt,
familiegudstjeneste

Torsdag 5. december
n Tved 19.30 Julekoncert m. Molskoret

Lørdag 7. december
n Vrinners 14.00
Sognearrangement med skuespiller
Flemming Jensen

Søndag 8. december
2. søndag i advent
Vistoft 10.00 Jan Schmidt
Tved 14.00 Jan Schmidt
n Tved Præstegård 15.00
Adventssammenkomst 

Torsdag 12. december
n Knebel 17.00 Julekoncert m.
junior- og ungdomskor

Søndag 15. december
3. søndag i advent
Vrinners 9.30 Per Bach
Egens 11.00 Per Bach

Tirsdag 17. december
n Helgenæs 19.30
julesalmesangsaften, Heartkoret

Onsdag 18. december
n Vrinners 17.00 Krybbespil m.
spire- og juniorkor

Torsdag 19. december
Lyngparken 15.00 Per Bach

Lørdag 21. december
n Karpenhøj 10.00
Vintersolhvervsvandring i Mols Bjerge

Søndag 22. december
4. søndag i advent
Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
n Agri 16.00 Christmas Carols,
Mols-Helgenæs Kantori

Tirsdag 24. december
Juleaften
Egens 11.00 Per Bach
Agri 14.00 Per Bach
Vistoft 14.00 Jan Schmidt
Helgenæs 15.15 Jan Schmidt
Vrinners 15.15 Per Bach
Knebel 16.30 Per Bach
Tved 16.30 Jan Schmidt

Onsdag 25. december
Juledag
Agri 9.30 Per Bach
Vistoft 9.30 Jan Schmidt
Helgenæs 11.00 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori
Knebel 11.00 Per Bach

Torsdag 26. december
2. Juledag
Vrinners 9.30 Jan Schmidt
Tved 11.00 Jan Schmidt

Tirsdag 31. december
Nytårsaften
Agri 11.00 Per Bach
Helgenæs 14.00 Jan Schmidt

Onsdag 1. januar
Nytårsdag
Egens 14.00 Per Bach
Vrinners 15.00 Per Bach
Vistoft 16.30 Jan Schmidt

Søndag 5. januar
Helligtrekonger
Agri 9.30 Per Bach
Knebel 11.00 Per Bach
Tved 19.30 Jan Schmidt

Søndag 12. januar
1. søndag efter Helligtrekonger
Egens 9.30 Per Bach
Helgenæs 9.30 Jan Schmidt
Vistoft 11.00 Jan Schmidt
Vrinners 11.00 Per Bach

Søndag 19. januar
2. søndag efter Helligtrekonger
Knebel 9.30 Per Bach
Agri 11.00 Per Bach

Tirsdag 21. januar
n Tved Forsamlingshus 19.30
Sogneaften

n Arrangementer   |   Altergang ved alle gudstjenester kl. 10.00 og 11.00

JANUAR
DECEMBER

MARTS

NOVEMBER

FEBRUAR

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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Præsternes friweekender og ferier:
Per Bach:
7. – 8. december
24. – 26. januar
27. – 29. marts
Jan Schmidt passer embedet, tlf. 86 35 21 44

Jan Schmidt:
13. – 15. december
28. – 29. december
15. – 19. januar
11. – 16. februar
13. – 17. marts
Per Bach passer embedet, tlf. 24 25 10 34

Kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og arrangemen-
ter, uanset i hvilket af de syv sogne på Mols-Helgenæs, man
bor. Til gudstjeneste dog kun til sognets kirke, hvis der den
pågældende dag er gudstjeneste her. Alle, der har behov for
at benytte kirkebilen, bedes bestille kørsel dagen før gudstje-
nesten/arrangementet hos Mols Taxa, tlf. 86 377 377.
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Fastelavnsgudstjeneste, søndag 23. februar Humor er et blødgøringsmiddel - nærmest som 
menneskets svar på Bamseline, lørdag 7. december

Humor som medicin – om livsmod, livslyst og livsglæde,
tirsdag 21. januar

Sangaften, torsdag 5. martsKyndelmissegudstjeneste, 
søndag 2. februar

Herefter er der gudstjeneste.
Alle beboere i Lyngparken og

andre interesserede er velkomne.

Der afholdes følgende gudstjenester:

Torsdag 19. december: Per Bach
Torsdag 30. januar: Jan Schmidt
Torsdag 27. februar: Per Bach
Torsdag 26. marts: Jan Schmidt     ❚

Stilletimerne søndag aften
Siden 2012 har der hver søndag væ-
ret holdt stilletime i enten Knebel,
Tved eller Vistoft Kirke.

De seneste måneder har tilslut-
ningen imidlertid været så ringe, at
man har besluttet at ophøre med
stilletimerne indtil videre. Vi håber,
de genopstår på et senere tids-
punkt, måske i en anden form. Når
det sker, vil det blive annonceret i
kirkebladet.

Stilletimerne  17. november i
Knebel Kirke, 24. november i Tved
Kirke og 1. december i Vistoft Kirke
gennemføres. Som altid kl. 17.30-
18.30. ❚

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

Torsdag 5. marts kl. 19.30 
i Strands Forsamlingshus

Sangaften
Sidste år tog vi den fine nye salme-
bog ”100 salmer” i brug. Vi mødtes
i forsamlingshuset og lærte nye ef-
terårs- og vintersalmer. Nu vil vi
igen gå på opdagelse i den stadig
nye salmebog. Denne gang er det
oplagt at afprøve salmerne til de
lyse tider – forår, påske, pinse.

Selvfølgelig vil også Højskole-
sangbøgerne ligge på bordene. Kom
og ønsk en sang eller to!  Mols-Hel-
genæs Kantori synger for og supple-
rer med et par smukke korsatser.
Judith Völker sidder ved klaveret.

Der serveres kaffe og kage un-
dervejs!  ❚

Side 12-13: 

Lørdag 7. december 2019 kl. 14.00 
i Vrinners Kirke

Humor er et blødgørings-
middel – nærmest som men-
neskets svar på Bamseline
v/ skuespiller, forfatter og instruktør
Flemming Jensen

Se side 5. ❚

Tirsdag 21. januar kl. 19.30 
i Tved Forsamlingshus

Humor som medicin – om
livsmod, livslyst og livsglæde
v/ forfatter og foredragsholder 
Erik Lindsø

Erik Lindsø er en af landets mest ef-
terspurgte foredragsholdere – kendt
for med humorens bid at sætte tilvæ-
relsen under lup. Så humor og livs-
glæde er indholdet, når Erik Lindsø
holder foredrag. 

”Humoren er en elastik af solidari-
tet og tilgivelse,” forklarer Erik
Lindsø, der i foredraget anvender
netop humoren til at give en kærlig
opsang til dem, som han kalder de
langtidsskuffede, bekymringsparate
levebrødspessimister – dem, der gør
verden til et alvorstungt, livstrættende
sted at være.

“Humor er det bedste værn mod
stress. Med humor når vi det samme,
men for nedsat tempo – vi bliver
langsomme i vendingen, men hurtige
i replikken,” siger Erik Lindsø.

“Vi kan være i dårligt humør eller
ikke i humør til noget, men med hu-
mor kommer vi i godt humør. Med
humor kan vi vende mismod til livs-
mod. Med humor kan vi afvæbne
den, der er urimelig, og redde situa-
tionen."

"Humoren fornyr og forynger vores
livssyn. Humoren gør os finurlige og
eventyrlige,” forklarer Erik Lindsø.      ❚
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Søndag 2. februar kl. 19.30 
i Vistoft Kirke

Kyndelmissegudstjeneste
Den 2. februar er det kyndelmisse.
Det fejrer vi traditionen tro med en
aftengudstjeneste i Vistoft Kirke.

Mols-Helgenæs Kantori medvir-
ker. Med sang og masser af lys i kir-
ken fejrer vi i ord og toner, at vi nu
er på vej mod lysere tider. ❚

Familiegudstjenester
Familiegudstjenesterne er festlige
og sjove gudstjenester, fælles for
hele Mols og Helgenæs. Der er
plads til hele familien, og præsten
fortæller og prædiker i børnehøjde.
Vores spire- og juniorkor deltager
hver gang under ledelse af vores or-
ganist Judith Völker. 

De fleste familiegudstjenester
holdes onsdag kl. 17.00 med fælles-
spisning bagefter. Pris for voksne
40 kr. Børn gratis.

I vinterperioden holdes følgende 
familiegudstjenester: 

Onsdag 22. januar kl. 17.00 
i Agri Kirke

Familiegudstjeneste 
Mols Helgenæs Spirekor og Junior-
kor medvirker.

Efter gudstjenesten fællesspis-
ning på ”Holmgaard”.

Søndag 23. februar kl. 14.00 
i Tved Kirke

Fastelavnsgudstjeneste
Familiegudstjeneste med efterføl-
gende tøndeslagning ved Tved For-
samlingshus.

Mols-Helgenæs Spirekor med-
virker. Børn opfordres til at møde
udklædte.

Efter tøndeslagningen kaffe, te,
sodavand og fastelavnsboller til alle.

Deltagelse er gratis. Afholdes i
samarbejde med Tved Forsamlings-
hus. ❚

Onsdag 25. marts kl. 17.00 
i Helgenæs Kirke

Familiegudstjeneste 
Mols-Helgenæs Spirekor og Junior-
kor medvirker.

Efter gudstjenesten fællesspis-
ning i Helgenæs Forsamlingshus.  ❚

Gudstjenester i Lyngparken
Den sidste torsdag i hver måned
holdes gudstjeneste i træningskøk-
kenet i Lyngparken.

På grund af julen dog næstsidste
torsdag i december.

Vi begynder hver gang kl. 15.00
med fælles kaffebord. Kaffen er 
gratis. ❚
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Hvad 
er diakoni?
Diakoni er formidling af Guds

omsorg for mennesket, sådan
som den er blevet kirken betroet af
Jesus Kristus. Diakoni handler altså
om at gøre den gode gerning mod
næsten, som det siden den første
kirkes tid har været en naturlig del af
menighedens liv og den kristne livs-
stil. To spor præger den danske dia-
koni. Det ene er gennem
institutioner som Kirkens Korshær,
Folkekirkens Nødhjælp m.v. og til
dels velfærdssamfundet. Det andet
er den, som er knyttet til de enkelte
sogne, og i den forbindelse er der
etableret et Diakoniråd for Syddjurs
Provsti. Rådet består af personer fra
hele Syddjurs, og det mødes to
gange årligt. Undertegnede og Inge
Johansen repræsenterer menigheds-
rådene på Mols og Helgenæs. Rådet
skal tjene som tænketank og inspira-
tionskilde for menighederne og dia-
konipræst Torben Jensen fra Marie
Magdalene. Der foregår allerede en
del diakonalt arbejde i sognene som
sorggrupper for børn, udsatte og/eller
ensomme samt det nok mest kendte,
nemlig julehjælpen, som indsamles i
kirkerne og uddeles af kommunen.
Der er desuden samarbejde med
hjemmeplejen med henblik på bl.a.
besøgstjeneste. En samlet oversigt
over igangværende diakoni i provstiet
er under udarbejdelse. Har I ideer
eller ser behov for nye indsatser, er I
meget velkomne til at henvende jer til
Torben Jensen på mail toj@km.dk
eller tlf. 28 14 28 06. 

Ida Vinsten Bangsgaard
Vistoft Menighedsråd  ❚

>



Rabbiens sidste dage – påskefortællingen i et nyt lys,
torsdag 12. marts

Lykke – robusthed og positiv psykologi,
onsdag 29. januar

Glæden – Sorgen – Lykken, onsdag 19. februar

Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke en herre som andre,
han fik ikke i herberget rum,
måtte husvild imellem os vandre,
til sin offerbænk førtes han stum,
i den fremmedes grav blev han fange.
I hans hus er der plads til de mange,
han er Gud, han er menneskets lys.

Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Johannes Johansen 1977.
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Onsdag 29. januar kl. 19.30 
i Vrinners Beboerhus

Lykke – robusthed og 
positiv psykologi
v/ forfatter og foredragsholder
Thomas Milsted

Thomas Milsted har i mere end 15 år
holdt foredrag om stress, trivsel og
arbejdsglæde. Han er skarp og præ-
cis og efterlader tilhørerne med en
fornemmelse af, at det nytter. De
redskaber, der præsenteres, er des-
uden lige til at gå til. 

Han berører ganske alvorlige
emner, hvilket kræver, at der kom-
munikeres med omtanke. Thomas
Milsteds skarpe budskaber og vig-
tige pointer bliver serveret med hu-
mor og et glimt i øjet, der sikrer at
budskabet for alvor bundfælder
sig. 

Thomas Milsted er tidligere leder
af Center for Stress og Trivsel og nu
medlem af ”Stresstænketanken” og
”Tænketanken Lighed i Sundhed”.
Han er forfatter til en række succes-
fulde bøger, bl.a. inden for emnerne
lykke, stress og god søvn. Han arbej-
der også som skribent og har skrevet
adskillige artikler til fagblade, maga-
siner og aviser. ❚

Onsdag 19. februar kl. 19.30 
i Helgenæs Forsamlingshus

Glæden – Sorgen – Lykken
v/ sognepræst Jørgen Gleerup, 
Thorsager
Et causeri om menneskelivet i glæde
og smerte.

Egne erindringer fra sidste halv-
del af det tyvende århundrede og
danske fortællinger i prosa og lyrik
fra Søren Kierkegaard og N.F.S.
Grundtvig til Benny Andersen og
Anne Linnet.

En fortælling om nærvær og fra-
vær, lykke og ulykke, om det at få og
det at miste – om himlens og jor-
dens kærlighed.

Programmet kædes sammen af
en række sange til eget guitarakkom-
pagnement samt fællessange.          ❚

Torsdag 12. marts kl. 19.30 
på Holmgaard

Rabbiens sidste dage
– påskefortællingen i et
nyt lys
v/ forfatter Stig Dalager

Stig Dalager er forfatteren til den an-
melderroste bog ”Rabbiens sidste
dage”, som udkom 2017 med illu-
strationer af Martin Bigum. Det er
påskefortællingen om Jesus’ sidste
dage, men i en poetisk og meget
sanselig gengivelse. Tilmed rokker
Stig Dalager ved den gængse frem-

stilling af Jesus og personerne, der
traditionelt indgår i fortællingen om
kors-fæstelsen. Hverken Jesus eller
Judas, romerne eller jøderne og de-
res indbyrdes roller er helt, som vi
normalt får dem beskrevet.

Det er således nok den univer-
selle historie men i en modig nyfor-
tolkning baseret på forfatterens
grundige arbejde med oprindeligt
kildemateriale og ny viden. Det hele
formidlet med en intensitet i beskri-
velsen, så vi kommer med helt ind i
sceneriet. Stig Dalager fortæller om
projektet og processen samt læser
udvalgte passager undervejs. 

Stig Dalager har som forfatter og
dramatiker udgivet en lang række
værker især i form af romaner og
skuespil men har tillige digte og fag-
litteratur på samvittigheden. Også i
udlandet er Stig Dalager anerkendt,
idet både bøger og skuespil har fun-
det et internationalt publikum. På
den hjemlige scene optræder Stig
Dalager hyppigt som samfunds-
debattør.

Kom og få genopfrisket én af hi-
storiens mest spektakulære fortæl-
linger, se den i nyt lys og gå hjem
med stof til eftertanke. Vi byder som
vanligt på kaffe undervejs.

Gratis adgang. ❚
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Nyt fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogne

Julelegat
Sognepræsten i Tved-Helgenæs-Vis-
toft pastorat bestyrer et mindre le-
gat, der efter legatstifterens be-
stemmelse kan uddeles til ”syge,
gamle og børnefamilier”, som er
bosiddende i Tved, Helgenæs eller
Vistoft sogn. Legatet kan søges hele
året. Ønsker man at komme i be-
tragtning til julehjælp, bedes man
rette henvendelse til sognepræst
Jan Schmidt senest 12. december.

Da ikke alle sogne råder over
selvstændige legater, er alle sogne i
Syddjurs Kommune gået sammen
om en indsamling til kommunens
allerdårligst stillede familier, så de
kan hjælpes til at få en god jul.
Hvad der bliver lagt i kirkernes ind-
samlingsbøsser i adventstiden går
til dette formål.

Ønsker man at komme i be-
tragtning, rettes henvendelse til en
af præsterne. ❚

Knebel-Rolsø-Agri-Egens:

Betty Højgaard
Sognepræst Betty Højgaard er fortsat
sygemeldt efter den blodprop, der
ramte hende i slutningen af maj.

Efter først sygehusophold i
Skejby og Randers og derefter gen-
optræning i Skive og på kommu-

nens rehabiliteringscenter i Tirstrup,
er Betty Højgaard nu flyttet til ple-
jeboligerne Lillerupparken i Rønde.
Hendes adresse er: Hovedgaden 77,
1. sal, lejl. B5, 8410 Rønde.

Betty er fortsat under genoptræ-
ning og gør fremskridt.

Hun modtager gerne besøg.     ❚

Alterudsmykning i 
Vrinners Kirke
Renoveringen af Vrinners Kirke
med nye, lyse farver har været en
stor succes. De tilbagemeldinger,
der er kommet fra kirkegængerne,
har været meget positive, og mange
har givet udtryk for, at det at
komme i kirken er blevet en helt
anden oplevelse. 

Nu skal så en ny alterudsmyk-
ning sætte kronen på værket. Me-
nighedsrådet har været i tænkeboks
et stykke tid, og nu er tre kunstnere
blevet bedt om at give hver deres
bud på den nye alterudsmykning i
Vrinners. Midt i november bliver
der truffet en beslutning om, hvem

af de tre kunstnere, der vil få opga-
ven. Vi glæder os til at se forsla-
gene og håber meget på både at
blive overraskede og inspirerede.
Og vi ser frem til at fortælle om re-
sultatet. Det vil foregå fra prædike-
stolen og via kirkernes hjemme-
side, ligesom vi naturligvis også vil
orientere om den valgte kunstner
og projektet i det kirkeblad, der ud-
gives i foråret 2020. ❚

Nyt digitalt flygel i 
Vrinners Kirke
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menig-
hedsråd har anskaffet et digitalt fly-
gel til Vrinners Kirke.

Til høstgudstjenesten den 6. ok-
tober måtte en glad organist indvie
det nye instrument og overbevise
den fremmødte menighed om dets
fornemme, fyldige klang. Dermed
har det renoverede kirkerum også
fået et musikalsk løft! Fremover vil
der være utallige muligheder for
særlige gudstjenester og kirkekon-
certer, hvor flyglet fint kan bruges
til at akkompagnere især nyere sal-
mer, større korværker eller kam-
mermusik. Menigheden kan derfor
glæde sig til mange gode arrange-
menter, der fylder rummet med
skøn musik! ❚

Vrinners Kirkes mur – igen!
”Et ualmindelig smukt murerar-
bejde”. Sådan har det lydt anerken-
dende i de seneste uger fra en del

af Vrinners Sogns beboere, når de
har passeret de nymurede søjler
ved Vrinners Kirkes gamle hoved-
indgang. Jernlågerne mangler sta-
dig at blive sat på. De er istandsat
og venter kun på, at de nye hængs-
ler skal indsættes i søjlerne. Det bli-
ver desværre først i det spæde forår,
at det kan lade sig gøre, men så får
vi også et meget smukt og helstøbt
indgangsparti.

Den gamle mur mellem de to
søjlepartier har længe skullet ”op-
dateres”. Spørgsmålet har været
hvordan. Menighedsrådet valgte en
løsning med en ny rødstensmur,
men den løsning faldt ikke i god
jord hos Provstiudvalget. Menig-
hedsrådet, Provstiet og Stiftet er
derfor sammen kommet til en ”Sa-
lomonisk” løsning: at lade det spørgs-
mål afhænge af en prøvefugning fire
steder på den gamle mur. Om tre år
skal det så vurderes, om omfugnin-
gen kan holde, eller om der skal laves
en ny mur på stedet. Derfor må vi i
en periode på tre år leve med, at mu-
ren ser noget uens ud. ❚

Tved-Helgenæs-Vistoft:

Ny messehagel i Vistoft Kirke
Ved høstgudstjenesten i Vistoft
Kirke 29. september blev kirkens
nye messehagel taget i brug.

Messehagelen er udført af tek-
stilkunstnerparret Inge-Lise og
Flemming Bau, Aarhus, og er an-
skaffet for en arv efter Sigrid Høgh-
Dam.

Der er tale om en gylden mes-
sehagel, hvor også kirkeårets øvrige
liturgiske farver indgår som ele-
menter i motiverne. På ryggen for-
tælles om dåben som det levende
vand og på forsiden om nadveren
med brødet og vinen.

Efter høstgudstjenesten fortalte
Inge-Lise og Flemming Bau om ar-
bejdet med at fremstille messeha-
gelen, som fik mange anerken-
dende ord med fra kirkegængerne.

Også menighedsrådet er særdeles
tilfreds med det smukke resultat.      ❚

Præsten flytter kontor
Istandsættelsen af Tved Præste-
gård er godt i gang. For tiden læg-
ges nyt stråtag på præsteboligen –
og en indvendig istandsættelse er
så småt gået i gang, så boligen
kan være klar til en ny præst til
næste år.

Derfor flytter præstekontoret
midlertidigt til Helgenæs Præste-
gård, Brøsbjergvej 10, Stødov.

Telefonnummer og mail er
uændret. Jan Schmidt har fortsat
ingen fast kontortid, men træffes,
når han er på kontoret – eller efter
aftale pr. telefon eller mail.

Tved Præstegård, som den så ud, inden der i
1928 kom fast tag på stuehuset (foto venligst
udlånt af Søren Eriksen).

Mens vi venter på, at præste-
gården bliver renoveret, så er det
værd at studere, hvordan præste-
gården så ud sidst, der var stråtag
på stuehuset. ❚

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS
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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

p.t. sygemeldt

Konstitueret sognepræst Per Bach
Vorregårdsparken 3, Ugelbølle

8410 Rønde

Tlf. 24 25 10 34

E-mail: bachrejs@gmail.com

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 
Helgenæs Præstegård

Brøsbjergvej 10, Stødov, Helgenæs

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)

Gravermedhjælper ved de tre kirker: 

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

16


