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menighedsrådet ved valgforsamlin-
gen i september.

2. Valgforsamling
Den tredje tirsdag i september (i år
den 15. september) afholdes der
valgforsamling, hvor menighedsrå-
dets medlemmer vælges.

3. Afstemningsvalg
I en periode på fire uger efter val-
get, er der dog stadig mulighed for
at udløse et eventuelt afstemnings-
valg ved indlevering af kandidat-
liste med stillere. Dette valg skal af-
holdes tirsdagen ni uger efter valg-
forsamlingen. ❚

Orienteringsmøde afholdes 
tirsdag den 12. maj kl. 19.30
for Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
i Vrinners Beboerhus og for Tved-
Helgenæs-Vistoft i Tved Præste-
gård.
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Ipåsken fejrer vi Kristi opstan-
delse. Men hvad er det for noget,

det med opstandelse fra de døde?
Det sad tre drenge mellem 6 og 8
år og funderede over en dag under
2. verdenskrig. Drengene var Otto,
Viggo og præstens søn Niels Carl
Lilleør. Og det er ham, der har for-
talt historien. 

Viggo havde været til begravelse
i nabosognet, og præsten havde
sagt nogle ejendommelige ord ned
i graven til den døde. ”Af jorden
skal du igen opstå!”

”Gjorde han så det?”, spurgte
Otto.

Viggo tøvede.
”Stod den døde så op, eller

hva’?”
Det kunne Viggo ikke rigtigt

svare på. Der havde været så mange
mennesker, så det var ikke til at se
noget.

Præstens søn forklarede straks
de andre, at hans far aldrig kunne
finde på at sige sådan noget slud-
der til en død mand.

Men Otto mente nu at have hørt
noget lignende ved en begravelse
ovre på Fyn, så han foreslog en
nærmere undersøgelse.

De fandt ud af, hvornår den 
næste begravelse skulle finde sted,
og da dagen oprandt, fandt de tre
drenge et passende skjulested på
kirkegården – nær ved graven og
med fri udsigt.

Især opad.
Præstesønnen var ellers ved at

få kolde fødder, men blev lovet
tæsk, hvis han ikke kom med, og
det overbeviste ham naturligvis. 

I2020 skal menighedsrådsvalget
gennemføres efter nye regler.

Der er tale om en treleddet proces,
der skal føre frem til dannelse af
det nye menighedsråd. Med æn-
dringen er der endvidere mulighed
for at nedsætte menighedsrådets
funktionsperiode fra fire til to år. 

1. Orienteringsmøde
Den anden tirsdag i maj (i år den
12. maj) skal der afholdes et offent-
ligt orienteringsmøde. Det afholdes
sammen med det årlige menig-
hedsmøde, hvor det siddende me-
nighedsråd beretter om det for-
gangne år og om planer for fremti-
den. Der vil desuden være lejlighed
til at stille spørgsmål, så der er
gode muligheder for at få indblik i,
hvordan menighedsrådet arbejder,
og hvad det beskæftiger sig med.

Efter orienteringsmødet er der
god tid til for såvel gamle som nye
kandidater at overveje at stille op til

Og en solfyldt forårsdag måtte
han – sammen med de to andre –
så høre på, at hans far, præsten –
med jordskovlen i hånden og uden
mindste forbehold – erklærede: 
”Af jorden skal du igen opstå”.

Det var den afdøde sadelmager,
Morten Jensen, der fik den besked.

Drengene holdt sig skjult bag
hver sin tujabusk, og da følget var
væk, erklærede Otto: ”Det sker nok
først i nat”. 

Præsten var jo en troværdig
mand, og ingen havde lyst til at an-
fægte, hvad han sagde.

Men så kom graveren, Henry,
og begyndte at kaste jord på. 

Og Viggo gik hen til ham og
spurgte: ”Hvorfor kaster du jord
på, sadelmageren er jo ikke fløjet
endnu?”

”Opstået”, rettede præstesønnen.
Henry standsede. Han tørrede

sveden af panden, lettede lidt på 
kasketten – og sagde så: ”Jeg skal
ikke rodes ind i noget”. 

Så føjede han til: ”Snak med
præsten. Det er ham, der siger det”.

Den følgende dag løb de tre

drenge ind i et problem. Hvem
skulle nu gå ind på kontoret for at
få nærmere rede på tingene?

Otto og Viggo så over på præste-
sønnen, men han ville under ingen
omstændigheder. Om så han fik
tæsk, så gjorde han det ikke. 

Så erklærede Otto: ”Så må præ-
sten herud!”

Og uden videre gav han ordre
til pigen i huset med myndig røst:
”Hent præsten!” 

Præsten kom, og Otto forelagde
ham sagen langsomt og grundigt,
og han sluttede med disse ord: 
”Vi kunne ikke se noget til nogen,
der stod op”.

”Nej”, sagde præsten, ”det sør-
ger Vorherre selv for, og det, han
sørger for, kan intet menneske se.
Sådan er det”.

Så gik han igen. I døren vendte
han sig og føjede til: ”Vi skal ikke
se Gud i kortene”.

”Nej”, sagde Otto, ”for så snyder
man”. Og derved blev det.

Glædelig påske.

Jan Schmidt ❚
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Pås˚e— Gudstjeneste hvor konfirmanderne fra Syddjurs 
Friskole deltager, søndag 26. april 

Afskedsgudstjeneste for Betty Højgaard, 
søndag 17. maj

Familiegudstjeneste – optakt til påsken, onsdag 25. martsBefrielsesgudstjeneste, mandag 4. maj
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Søndag 5. april kl. 16.00 i Agri Kirke

Palmesøndag-musik-
gudstjeneste
Det er en god tradition på Mols at
starte påskeugen med musik og læs-
ninger, der fører tankerne hen til på-
skens begivenheder. I år synger Mols-
Helgenæs Kantori under ledelse af Ju-
dith Völker koralerne fra J. S. Bachs Jo-
hannespassion, som nok er noget af
det smukkeste, der findes til denne
højtid. Liturg er vikarierende sogne-
præst Per Bach. ❚

Skærtorsdag, 9. april kl. 10.00 
i Vrinners Kirke
Langfredag, 10. april kl. 10.00 
i Egens Kirke
Påskedag, søndag 12. april kl. 10.00 
i Knebel Kirke
2. Påskedag, mandag 13. april kl. 10.00
i Agri Kirke 

Påskens gudstjenester i
Egens, Vrinners, Agri og
Knebel kirker
Der bliver naturligvis gudstjenester
alle helligdagene i påsken, og som det
har været tradition, så bliver det en
slags påskevandring fra kirke til kirke
– billedlig talt. Man kan således tage
kirkerne fra en ende af, og få hele på-
skens evangelium læst og udlagt. Alle
gudstjenesterne ligger kl. 10.00, skær-
torsdag, langfredag, påskedag og 2. på-
skedag. Der er altergang ved alle guds-
tjenester. ❚

Mandag 13. april kl. 10.00

Pilgrimsvandring i 
Nationalpark Mols Bjerge
2. Påskedag kl. 10 mødes vi i Fuglsø-
centeret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel,
hvor årets påskeudstilling finder sted.
Billedkunstner Simon Aaen viser os
sine malerier ud fra årets tema: 
”Rejsebrev”. Pilgrimmens indre rejse
er i fokus på denne dag, og efter denne
introduktion vandrer vi ud i naturen,

hvor pilgrimspræst Elisabeth Lidell
fortsætter temaet ud fra 2. Korinther-
brev, vers 3: ”I er selv blevet et Kristus-
brev, skrevet i kød og blod og ikke på
tavler af sten”. Endvidere ”broderer”
hun på den smukke keltiske velsig-
nelse: ”Må Gud skrive sin velsignelse i
dit hjerte, så du går herfra som Guds
levende kærestebrev!” 

Turen er på ca. 12 km. og slutter på
Fuglsøcenteret, hvor man har mulig-
hed for at se de øvrige udstillede vær-
ker samt købe en kop kaffe. Medbring
madpakke og drikkelse samt 30 kr. til
entre. ❚
   

Søndag 26. april kl. 11.00 i Agri Kirke

Gudstjeneste hvor 
konfirmanderne fra Syddjurs
Friskole deltager 
Søndag den 26. april holder vi gudstjene-
ste i Agri Kirke, hvor konfirmanderne fra
Syddjurs Friskole medvirker. Rammen er
en traditionel gudstjeneste, men indholdet
sætter konfirmanderne deres præg på. Op
til gudstjenesten arbejder konfirmanderne
med dagens tekster, bønner og salmer og
er på den måde ”med i maskinrummet” 
– det kan kun blive godt! 

Trine Mathiassen Oppfeldt, som under-
viser konfirmanderne fra Syddjurs Frisko-
len, er præst på dagen. 

Trine bor i Grønfeld og arbejder til dag-
lig som præst i Egå Kirke. Trine har haft
sin gang i Agri Kirke de seneste 3 år, fordi
hun har haft konfirmanderne fra Syddjurs
Friskole i samarbejde med Betty og Jan. 

Alle er meget velkomne til at deltage i
gudstjenesten – den er slet ikke forbeholdt
konfirmander og deres familier, så kom
glad. ❚

Mandag 4. maj kl. 19.30 i Vistoft Kirke

Befrielsesgudstjeneste
Den 4. maj er det 75 år siden, den tyske
besættelse af Danmark ophørte. Det fejrer
vi med en gudstjeneste i Vistoft Kirke på
befrielsesaftenen.

Prædikant er tidligere sognepræst i 
Saxild og Nølev sogne ved Odder, Kirsten
Lundager. Mols-Helgenæs Kantori medvir-
ker. ❚
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Søndag 17. maj kl. 14.00 
i Agri Kirke 

Afskedsgudstjeneste for
Betty Højgaard 
I maj 2019 faldt vores højt skattede
præst, Betty Højgaard, om med en
blodprop. Desværre er det ikke lykke-
des for Betty, trods træning og stor
indsats fra lægerne, at komme sig så
meget, at hun kan vende tilbage til
gerningen som præst for Knebel,
Rolsø, Agri og Egens sogne. Vi savner
hende alle meget, men vi må også ac-
ceptere, at sådan er det.

Bettys familie har været til en
kæmpe støtte for hende, og der har
været et fantastisk godt samarbejde
mellem familien og menighedsrådet i
den svære periode med opsigelse og
tømning af præstegården. 

Med udgangen af maj måned 2020
fratræder Betty sin stilling som præst
hos os. Vi ved, at hele menigheden
gerne vil sige farvel til hende, og der-
for har vi sammen med familien fast-
sat datoen for Bettys afskedsgudstje-
neste til den 17. maj 2020. Biskop
Henrik Wigh- Poulsen har lovet at stå
for gudstjenesten, og Provst Benedikte
Bock Pedersen deltager ligeledes.
Betty og hendes familie har også tak-
ket ja til at være til stede.

Vi håber, at vi på denne måde kan
få sagt et godt, om end smerteligt, far-
vel til den præst, der har betydet så
meget for os i de omkring 38 år, Betty
har nået at virke i fortrinsvis Agri og
Egens sogne, men de senere år også i
Knebel og Vrinners.

Alle er velkomne, og Menighedsrå-
det byder på kaffe efter gudstjenesten
på Holmgaard uden for Agri.             ❚

Mandag 1. 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 solskin,
så det kan ånde ”himmelsk over støvet”
og vifte ”hjemligt gennem løvet”, som
Grundtvig skrev i sin pinsesalme.

Præsterne Anne Marie Poulsen 
Tolbod og Per Bach er prædikanter og
liturger, og Heartkoret vil synge for os –
og med os – under ledelse af organist
Judith Völker.

Medbring en stol og en pinsemad-
kurv. ❚

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 le-
delse af vores organist Judith Völker.
De fleste familiegudstjenester holdes
onsdag kl. 17.00 med fællesspisning
bagefter. Pris for voksne er 40 kr.
Børn gratis. I foråret holdes følgende
familiegudstjenester:

Onsdag 25. marts kl. 17.00 
i Helgenæs Kirke

Familiegudstjeneste 
– optakt til påsken
I tekster, salmer og fortælling skal vi
høre om begivenhederne før og under
påsken.

Efter gudstjenesten er der som al-
tid fællesspisning i Helgenæs Forsam-
lingshus. 

Onsdag den 29. april kl. 17.00 
i Vrinners Kirke 

Familiegudstjeneste med 
konfirmanderne
Konfirmanderne vil igen hjælpe til i
gudstjeneste, og Judith kommer med
sine kor. Det bliver en dejlig stund i
kirken, hvor vi vil synge nogle af de
gode salmer, vi har. Man er velkom-
men til at maile eller ringe til sogne-
præst Per Bach, hvis man har en
salme, man rigtig gerne vil have sun-
get (bachrejs@gmail.com, tlf. 24 25
10 34). Hvis der kommer flere (måske
mange) forslag, så tages de salmer
med, som det er praktisk muligt. 

Efter gudstjenesten er der god mad
i Vrinners Beboerhus. ❚

Gudstjenester i 
Lyngparken
Den sidste torsdag i hver måned hol-
des gud stjeneste 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 andre
interesserede er velkomne.

Der afholdes følgende gudstjene-
ster:

Torsdag 26. marts: Jan Schmidt
Torsdag 30. april: Per Bach 
Torsdag 28. maj: Jan Schmidt ❚

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

FAMILIEGUDSTJENESTER



Sognetur til Sønderjyllands Vestkyst,
onsdag 25. marts

Grundlovsmøde med lokalhistoriker
Vilfred Friborg Hansen, fredag 5. juni

Hekseprocesser, onsdag 17. juni På tur ud i det blå, tirsdag 26. maj 
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Torsdag 23. april kl. 17.00 i Knebel Kirke

Sange til Berlin med 
Ungdomskoret
For Mols-Helgenæs Ungdomskor går turen
i år til Berlin!

Til koncerten i Knebel Kirke vil kor-
pigerne under ledelse af Judith Völker præ-
sentere et spændende program, som de har
forberedt til turen, der starter dagen deref-
ter, og hvor de bl.a. vil optræde i byens dan-
ske kirke, Christianskirken. På program-
met står nordisk musik, smukke salmer og
sange i to- og trestemmige satser. Kom og
vær med til at sende dem godt på vej.  

Der er gratis adgang. ❚

Onsdag 13. maj kl. 19.30 i Agri Kirke

Forårskoncert med Molskoret
”Det skønne forår, den smukke sommer og
hyldest til livet.” 

Koret optræder med nordiske sange med
hovedvægt på forårs- og sommersange. Bl.a.
den smukke norske ”Sumarnatta” og den
svenske ”Sommersalme”, dog på dansk.

Koret ledes af Kamma Povlsen. Der er
gratis adgang. ❚

Lørdag 16. maj kl. 10.30 i Knebel Kirke

Syng dig glad med Spire-, 
Junior- og Heartkoret
Denne formiddag vil vi gentage sidste års
succes med en munter koncert for hele 

familien i Knebel Kirke.
Kom og få en kop kaffe, et glas juice

og et rundstykke. Lyt til korene, der un-
der ledelse af Judith Völker vil byde på
et par af deres største hits, og syng selv
med på et hav af gode sange til både
krop og sjæl. Alle er velkomne!

Der er gratis adgang. ❚

Søndag 7. juni kl. 19.30 i Vrinners Kirke

Sommerkoncert med 
Mols-Helgenæs Kantori
Sommeren skal synges ind på festlig
vis! Til denne lejlighed har kantoriet
under ledelse af Judith Völker og Ru-
ben Karschnick ved tangenterne, forbe-
redt et festligt program med værker af
Gioacchino Rossini, Carl Nielsen, Jo-
hannes Brahms og mange flere for kor
og klaver. Kom og nyd musikken, når
korstemmerne, akkompagneret af det
fine, nye digitalflygel, udfolder sig i kir-
kerummet!

Der er gratis adgang. ❚

Særlige arrangementer: 

Onsdag 25. marts kl. 7.30 
fra Knebel Kirke

Sognetur til Sønderjyllands
Vestkyst
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menigheds-
råd indbyder til en sognetur onsdag
den 25. marts med afgang fra Knebel
Kirke kl. 07.30. Turen går til Sønderjyl-

lands Vestkyst, nærmere betegnet egnen
omkring Ballum med de kendte sluser, og
vi besøger også Rømø med den gamle
kommandørgård og en kort visit på den
berømte brede strand. Vi skal også besøge
Ballum Kirke og Hjerpsted Kirke. Hjem-
komst forventes omkring kl. 21.00.

Turen koster kr. 300,00 pr. deltager. For
den pris får man morgenkaffe og rund-
stykker i bussen, frokost på Ballum Sluse-
kro inkl. drikkevarer, formiddags- og efter-
middagskaffe og en frisksmurt sandwich
på vej hjem i bussen om aftenen. Og så får
man hele to rejseledere, som vil gøre deres
bedste for at gøre turen uforglemmelig,
nemlig vores nuværende vikarpræst Per
Bach og medlem af menighedsrådet Elsa
Holmer.

Per har været præst ved bl.a. Ballum
Kirke i mere end 20 år, og han er særdeles
velbevandret udi det sønderjyske og kan
fortælle mange gode historier om egnen.
Elsa har som rejseleder også et godt kend-
skab til både Sønderjylland og Rømø, så
det bliver et makkerpar, som nok kan hale
noget op af ”godteposen”. Undervejs på 
turen bliver vores deltagere forkælet med
kaffe, øl og sodavand + andet ”godt til ga-
nen”, sådan som det plejer at være på sogne-
turene.

Tilmelding foregår efter ”først-til-
mølle”-princippet og foregår til enten: Elsa
Holmer: tlf. 2027 4306 og e-mail: elsa@el-
saholmer.dk eller til Per Bach: tlf. 2425
1034 og e-mail:bachrejs@gmail.com. 

Tilmelding inden mandag den 16.
marts.  Turen vil også blive annonceret i
Lokalavisen. ❚
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Tirsdag 12. maj kl. 19.30 i Vrinners 
Beboerhus – for Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Sogne
Tirsdag 12. maj kl. 19.30 i Tved Præ-
stegård – for Tved-Helgenæs-Vistoft
Sogne 

Den 12. maj afholdes menighedsmøder
for alle sognene, hvor der varmes op til
efterårets valg til menighedsrådene. Læs
mere om dette på side 3. Vi glæder os til
at se jer alle. ❚

Tirsdag 26. maj kl. 13.00 
fra Lyngparken 

På tur ud i det blå 
Vi drager atter på tur ud i det blå. Denne
gang går turen via Rosenholm og Rosen-
holmskovene til Mørke Kirke og Byens
hus i Mørke, hvor vi besøger sognepræst
Maria Baungaard. Turen starter kl. 13.00
i Lyngparken og slutter samme sted kl.
ca. 16.30. Vi drikker kaffe og spiser kage
undervejs. Vores præster, Jan og Per, er
turguider, og programmet er tilpasset, så
alle kan være med. Deltagelse koster 25
kr., og alle efterlønnere og pensionister i
området er meget velkomne. Først til
mølle-tilmelding til Ulla Kjemtrup, Lyng-
parken på tlf. 8753 6122 (dagcentret) el-
ler e-mail: ulkj@syddjurs.dk senest den
20. maj. Turen arrangeres i et samar-
bejde mellem Lyngparken og kirkerne på
Mols og Helgenæs og er en del af Mols i
Udvikling. ❚

Fredag 5. juni kl. 14.00 i Helgenæs
Præstegaard 

Grundlovsmøde med lokal-
historiker Vilfred Friborg
Hansen
Årets grundlovsmøde afholdes i Helge-
næs Præstegård. Årets taler bliver 
historiker og forhenværende Rønde og
Syddjurs borgmester, Vilfred Friborg
Hansen. 

Vilfred Friborg Hansen har gennem
mange år udgivet en perlerække af 
lokalhistoriske bøger, hæfter og artikler.
I efteråret 2019 udgav han et nyt bind i
serien om 'Folk og Liv omkring Kalø
Vig', som bl.a. dykkede ned i historien
om General Ryes march over Djursland
i 1849. Ud over Vilfreds tale vil Mols-
Helgenæs Kantori synge dejlige danske
sommersange under ledelse af Judith
Völker. Medbring gerne selv en stol at
sidde på. Kaffe, kage og en øl/sodavand
kan købes på dagen. Grundlovsmødet
arrangeres i samarbejde med Borger-
foreningen Mols. ❚

Onsdag 17. juni kl. 19.30 
i Vrinners Beboerhus

Hekseprocesser 
Det er midsommer, inden vi får set os
om, og snart vil sankthansbålene
blusse langs vores kyster. Alt synes at
bebude samhørighed, sang og lyse næt-

ter. Imidlertid er der som bekendt en ganske anden
dramatisk historie, der knytter sig til vores bålfest,
nemlig den af kongemagt og retssystem udøvede –
og af kirken understøttede – afbrænding af (især)
kvinder, der udøvede trolddomskunst – den sorte
magi.

Over hele landet og altså også på Djursland var
der gennem 1500- og 1600-tallet et for landets stør-
relse ret stort antal processer, der skulle uddrive ond-
skaben. Herremanden Jørgen Arenfeldt på Rugård
var kendt som særligt ihærdig. 

Cand.mag. Rune Thøgersen Clark tager os med
tilbage i tiden og via bøger og billeder hjælper han
os tættere på en markant tid og dens aktører. Rune
vil blandt andet fortælle om, hvordan troen på hekse
opstod og spredte sig i Europa, og om hvordan Dan-
marks trolddomsprocesser kom til at adskille sig fra
nabolandenes. Ud fra dombøger træder vi helt tæt
på nogle af de personlige sager, der foregik på
Djursland, og på trolddomsprocessernes forløb. 

Vi har fat i et emne, der – ud over at vise en min-
dre flatterende side af menneskelig natur – trækker
tråde til bl.a. kirke, kongemagt, ret, tro og overtro,
(guds)frygt og social kontrol.  

Det er ikke kun den forestående sankthans-fej-
ring, der har bestemt aftenens emne. I lige så høj
grad har Syddjurs Egnsteaters store lokale satsning i
sensommeren med den foreløbige arbejdstitel
”Heksejagt” forekommet os at være perfekt anled-
ning til at invitere en lokalt forankret og meget vi-
dende foredragsholder til at gøre os alle lidt klogere
på et både uhyggeligt og spændende tema.

Rune Thøgersen Clark er uddannet cand.mag. i
kunsthistorie og historie og er selv vokset op og bo-
sat i Rønde. 

Undervejs byder vi på en kop kaffe, og vi får tid
til at komme rundt om emnet med spørgsmål og
snak. ❚

Syng dig glad med Spire-, Junior- og Heartkoret,
lørdag 16. maj

Sommerkoncert med Mols-Helgenæs Kantori,
søndag 7. juni

KONCERTER

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
SOGNEAFTEN



Lørdag 9. maj
Egens 10.00 Per Bach, konfirmation   
Vrinners 11.30 Per Bach,
konfirmation   

Søndag 10. maj
4. søndag efter påske
Agri 9.00 Per Bach
Knebel 10.30 Per Bach
Vistoft 10.30 Jan Schmidt,
konfirmation

Tirsdag 12. maj
n Vrinners Beboerhus 19.30
Menighedsmøde m. orientering om
menighedsrådsvalg  
n Tved Præstegård 19.30
Menighedsmøde m. orientering om
menighedsrådsvalg  

Onsdag 13. maj
n Agri 19.30 Forårskoncert med
Molskoret  

Lørdag 16. maj
n Knebel 10.30 ”Syng dig glad” med
Spire-, Junior- og Heartkoret

Søndag 17. maj
5. søndag efter påske
Helgenæs 9.00 Jan Schmidt
Tved 10.30 Jan Schmidt
Agri 14.00Henrik Wigh-Poulsen,
afskedsgudstjeneste for Betty
Højgaard

Torsdag 21. maj
Kristi Himmelfartsdag
Knebel 9.00 Per Bach
Vistoft 9.00 Jan Schmidt
Agri 10.30 Per Bach
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt

Søndag 24. maj
6. søndag efter påske 
Vrinners 9.00 Per Bach
Egens 10.30 Per Bach

Tirsdag 26. maj
n Lyngparken 13.00 Tur ud i det blå

Torsdag 28. maj
Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 31. maj
Pinsedag 
Agri 9.00 Per Bach
Helgenæs 9.00 Jan Schmidt
Knebel 10.30 Per Bach
Tved 10.30 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori  

JUNI

Mandag 1. juni
2. Pinsedag
Rolsø 10.30 Anne Marie Poulsen
Tolbod og Per Bach,
Friluftsgudstjeneste, Heartkoret
Vistoft 10.30 Jan Schmidt

Fredag 5. juni
n Helgenæs Præstegård 14.00
Grundlovsmøde

Søndag 7. juni
Trinitatis søndag
Tved 9.00 Jan Schmidt
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt
n Vrinners 19.30 Sommerkoncert med
Mols-Helgenæs Kantori

Søndag 14. juni
1. søndag efter trinitatis 
Egens 9.00 Per Bach
Vistoft 9.00 Jan Schmidt
Vrinners 10.30 Per Bach

Onsdag 17. juni
n Vrinners Beboerhus 19.30 Sogneaften

MARTS

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
Knebel 9.30 Per Bach
Tved 9.30 Jan Schmidt
Agri 11.00 Per Bach 
Vistoft 11.00 Jan Schmidt

Onsdag 25. marts
n Fra Knebel Kirke 7.30 Sognetur 
Helgenæs 17.00 Jan Schmidt, 
familiegudstjeneste, Spire- og
Juniorkoret

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

APRIL 

Søndag 5. april 
Palmesøndag 
Vistoft 10.00 Jan Schmidt
Agri 16.00 Per Bach,
musikgudstjeneste,
Mols-Helgenæs Kantori

Torsdag 9. april
Skærtorsdag
Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
Vrinners 10.00 Per Bach  
Vistoft 19.30 Jan Schmidt
Altergang ved alle tre gudstjenester

Fredag 10. april
Langfredag
Egens 10.00 Per Bach  
Tved 10.00 Jan Schmidt

Søndag 12. april
Påskedag
Tved 9.30 Jan Schmidt
Knebel 10.00 Per Bach
Vistoft 11.00 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori
Altergang ved alle tre gudstjenester

Mandag 13. april
2. Påskedag
Agri 10.00 Per Bach   
Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
n Fuglsøcentret 10.00
Pilgrimsvandring

Søndag 19. april
1. søndag efter påske
Egens 9.30 Per Bach
Vrinners 11.00 Per Bach

Torsdag 23. april
n Knebel 17.00 ”Sange til Berlin”
m. Ungdomskoret 

Søndag 26. april
2. søndag efter påske
Knebel 9.30 Trine Mathiassen
Oppfeldt
Vistoft 10.00 Jan Schmidt
Agri 11.00 Trine Mathiassen Oppfeldt
Tved 19.30 Jan Schmidt

Onsdag 29. april
Vrinners 17.00 Per Bach,
familiegudstjeneste, Spire- og
Juniorkoret

Torsdag 30. april
Lyngparken 15.00 Per Bach

MAJ 

Lørdag 2. maj
Knebel 10.00 Per Bach, konfirmation  
Agri 11.30 Per Bach, konfirmation   

Søndag 3. maj
3. søndag efter påske
Vrinners 9.00 Per Bach
Egens 10.30 Per Bach
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt,
konfirmation

Mandag 4. maj
Vistoft 19.30 Kirsten Lundager,
befrielsesgudstjeneste, Mols-
Helgenæs Kantori 

Fredag 8. maj
Store Bededag
Agri 10.30 Trine Mathiassen
Oppfeldt, konfirmation
Tved 10.30 Jan Schmidt,
konfirmation 

n Arrangementer   |   Altergang ved alle gudstjenester kl. 10.00, 10.30 og 11.00

MAJ

APRIL

MARTS

JUNI

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

Jan Schmidt:
14. – 18. marts
17. – 19. april
22. – 24. maj
Per Bach passer embedet, tlf. 24 25 10 34

Kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og ar-
rangementer, 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 gudstjene-
sten/arrangementet hos Mols Taxa, tlf. 86 377 377.

9
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Nyt fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogne

Præstesituationen
Som det fremgår andetsteds i bla-
det, fratræder Betty Højgaard sin
stilling som sognepræst i Knebel-
Rolsø-Agri Egens pastorat med ud-
gangen af maj måned.

Jan Schmidt fratræder sin stil-
ling som sognepræst i Tved-Helge-
næs-Vistoft pastorat med udgangen
af juli måned.

Menighedsrådene har haft mø-
der med biskop og provst om den
fremtidige præstebemanding på
Mols/Helgenæs. Da der ikke på
landsplan bevilges flere præstestil-
linger end de nuværende, må de
enkelte biskopper rykke lidt rundt
på stillingerne i deres stift, alt efter,
hvor behovet for præster synes størst.

Biskoppen har derfor set sig
nødsaget til at reducere præstestil-
lingerne på Mols/Helgenæs fra 2 til
1,75. Men takket være en ekstraor-
dinær bevilling fra Syddjurs Provsti
bliver det alligevel muligt at opslå
to fuldtidspræstestillinger på
Mols/Helgenæs, med bopælspligt i
hhv. Agri og Tved Præstegård.

De to præstestillinger opslås 
ledige i april måned med forventet
ansættelse sidst på sommeren.
Mere herom i de næste numre af
kirkebladet. ❚

Istandsættelse af Agri Præstegård
Agri Præstegård er under ombyg-
ning. Det sker i forbindelse med
Betty Højgaards sygdom, fordi vi
desværre må konstatere, at Betty
ikke vil få mulighed for at vende til-
bage i sin præstestilling hos os. 

Inden vi kan få lov til at slå stil-
lingen som sognepræst i Knebel-
Rolsø-Agri-Egens Pastorat op, er
Menighedsrådet forpligtede til at
sørge for, at embedsboligen er i en
stand, så den er klar til at huse en
præstefamilie. Betty har boet i præ-
steboligen i omkring 40 år, så det
er helt naturligt, at der er kommet
andre standarder, vi skal imøde-
komme. Derfor bliver ombygnin-

gen temmelig omfattende. 
Vi skal passe godt på vores kul-

turarv. Præstegården i Agri er ikke
fredet, men derimod bevaringsvær-
dig. Det betyder, at vi skal passe me-
get på, at vi ikke ændrer bygningens
dna samtidig med, at den skal føres
op til en nutidig standard. Arkitekt
Anders Glavind-Jensen, som bor i
Knebel, har påtaget sig opgaven, og
tegningerne ser meget lovende ud.
Ombygningen er allerede gået i
gang, og præstegården forventes at
stå færdig i slutningen af somme-
ren.

Der bliver ikke ændret på præs-
tegårdens ydre. Men der skal blandt
andet udskiftes et oliefyr, så vi får
en ny, moderne og miljøvenlig var-
mekilde, nemlig luft til vand. 

Vi glæder os meget til at se det
færdige resultat.                              ❚

Fælles menighedsråd
Med virkning fra 1. søndag i advent
er de tre menighedsråd i Tved, Hel-
genæs og Vistoft sogne sammenlagt
til et fælles råd med navnet Tved-
Helgenæs-Vistoft Menighedsråd.

Rådet har konstitueret sig på
følgende måde:

Formand: Karl Åge Sørensen
Næstformand: Poul Bangsgaard
Kasserer: Dorte Schmeltz
Kontaktperson: Ilse Mortensen
Sekretær og kirkebladsredaktør:

Grith Mortensen
Kirkeværge Tved: Erik Lykke

Sørensen
Kirkeværge Helgenæs: Palle Vang

Nielsen
Kirkeværge Vistoft: Ida Bangsgaard

De hidtidige 15 medlemmer fortsæt-
ter i rådet frem til december. Efter
menighedsrådsvalget til efteråret re-
duceres antallet af medlemmer til
ni, tre fra hvert sogn, med virkning
fra 1. søndag i advent 2020.             ❚

Tved Præstegård i nye klæder
Renoveringen af Tved Præstebolig
skrider fint frem efter tidsplanen,
og tækkemand og blikkenslageren
er færdige udvendigt, hvilket bety-
der, at der i store træk udvendigt
kun mangler at blive malet samt
kalket og tjæret. Det må dog vente

til foråret, når vi kan være sikre på,
at det ikke bliver frostvejr.

Indvendig er loftet isoleret med
ny Rockwool. Eftersom Teknologisk
Institut konstaterede, at der var
problemer med skimmelsvamp,
har hele indervæggen mod nord
været fjernet og er nu rejst igen
med nye brædder og rørpuds. Bad,
køkken, baggang og forgang har
været helt strippet, men er igen op-

bygget med nye rørinstallationer og
nystøbte gulve. 

Menighedsrådet har sammen
med arkitekten for nylig sat farver
på køkkenet, samt bestemt hvilke
fliser og klinker, der skal bruges.
Og så skal maleren så småt i gang.

Vi forventer, at byggeriet er fær-
digt ved udgangen af maj, så vi er
klar til at tage imod den nye præst
omkring 1. august.                          ❚

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS
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FRA ALLE SOGNENE TVED-HELGENÆS-VISTOFT

Renoveringen 
af Tved Præste-
bolig

Agri Præstegård



Sara Irene Guerra, Egens
Sebastian Nehal Møller Bluhm,

Ebeltoft
Selma Kirstine Høye, Rønde
Thue Hvid Hougaard, Ebeltoft
Tilde Marie Høye, Rønde
Villads Pedersen, Ebeltoft

Fredag 8. maj (Store Bededag)
kl. 10.30 konfirmeres i Tved Kirke:
Louise Asferg Jensen, Bjødstrup
Sofie Nordby Juul-Jensen, Knebel
Alba Fink Mikkelsen, Ebeltoft
Milla Brønden Roos, Dejret
Ferdinand Boie, Knebelbro

Lørdag 2. maj kl. 10.00 
konfirmeres i Knebel Kirke: 
Mads Grotkjær Zacho, Knebel
Tobias Bønsdorff, Knebel
Mathilde Sølvstad Nielsen, Knebel
Liv Nykjær Kristensen, Vrinners
Esben Nykjær Kristensen, Vrinners
Adam Grome, Knebel
Mingus Dehn Callesen, Knebel
Marie Kortegaard, Fuglsø
Carmen Buur Frandsen, Knebel

Lørdag 2. maj kl 11.30 
konfirmeres i Agri Kirke:
Nicolai Egelund Christiansen, Agri
Alva Saxtoft Højlund, Fuglsø
Ida Olivia Rugaard Elsig, 
Mortenskær

Klara Bech Mikkelsen, Grønfeld
Karla Marie Madsen, Agri

Søndag 3. maj kl. 10.30 
konfirmeres i Helgenæs Kirke:
Ida Marie Kirkegaard Kjærsgaard
Hvid Laursen, Strands
Villads Schmeltz Glob, Vistoft

Fredag 8. maj (Store Bededag)
kl. 10.30 konfirmeres i Agri Kirke:
Alberte Hvejsel Grauert, Ebeltoft
Alexander Kattrup Knudsen, Egens
Astrid Vad Winterdahl, Femmøller
Cornelius Friis Nøhr, Ebeltoft
Emil Stender Van der Veen, Eg
Gry Graves Elmer, Ebeltoft
Jens Vester Kjærgaard, Ebeltoft
Laura Strandbygaard Bittner,

Bjødstrup
Liv Damborg Gissel, Mortenskær
Liva Tugcu Bjerre, Møllerup
Mikkel Rasmussen, Nødager
Noa Elias Ellegaard Petersen, Tved
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Søndag 10. maj kl. 10.30 
konfirmeres i Vistoft Kirke:
Ester Lund Frederiksen, Tved
Kadek Sophia Høgh, Begtrup
Christina Sloth Lave, Vistoft
Holger Lund Frederiksen, Tved
Gustav Schwalbe Krogsgaard, 
Vistoft

Marinus Christopher Storm Pedersen,
Vistoft
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Simon Walter Thoudal Larsen, 
Dejret

Bertil Top Simonsen, Eg
Mads Høgh Stadager, Tved
Jeppe Grantzau Støve, Thorup

Lørdag 9. maj kl. 10.00 
konfirmeres i Egens Kirke: 
Vilhelm Rubin Engel, Bjødstrup

Lørdag 9. maj kl. 11.30 
konfirmeres i Vrinners Kirke: 
Jakob Foldager Hedegaard, 
Vrinners

Konfirmeres i Tved Kirke fredag 8. maj Konfirmeres i Tved Kirke fredag 8. maj

Konfirmeres i Helgenæs Kirke søndag 3. maj Konfirmeres i Vistoft Kirke søndag 10. maj

Konfirmeres i Agri Kirke fredag 8. majKonfirmeres i Knebel Kirke lørdag 2. maj 

Konfirmeres i Knebel og Agri kirker den 2. majKonfirmeres i Vrinners Kirke 
lørdag 9. maj

Konfirmationer 2020Konfirmationer 2020
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Når det lille barn ved dåben får
hovedet tørret i en lille, råhvid

dåbsklud, er det et symbol, der sen-
des fra menigheden til det lille
barn. Det er nemlig et medlem af
menigheden, der har ofret tid og
tanker på at strikke den lille klud,
og der ligger både kærlighed og om-
sorg i den handling.

Det er blevet en trend at strikke –
både blandt unge og gamle. Mange

nye strikkere øver sig normalt først
på mindre ting som fx karklude og
håndklæder, før de går i gang med
at strikke bluser og trøjer. Men
hvorfor ikke i stedet strikke en
dåbsklud eller to i stedet for. Det 
koster ingenting, for garn og møn-
ster kan fås ved henvendelse til kir-
ken – ganske gratis. Det tager ikke
mange timer at strikke en dåbsklud,
som måler 21 x 21 centimeter, og

det er rigtig god øvelse, for så lærer
man nemlig også at strikke mønster. 

En kreds af damer har i nogle år
til stor glæde for dåbsforældre strik-
ket dåbsklude til Tved, Helgenæs og
Vistoft kirker. Men i Knebel, Vrin-
ners, Agri og Egens kirker mangler
vi strikkere til kludene. Det er sådan
en lille, men vigtig ting, at vi i ste-
det for at tørre dåbsbarnets hoved i
en papirserviet kan anvende en lille
dåbsklud, som er strikket med øm-
hed og glæde. Et vigtigt symbol ikke
kun for dåbsbarnet, som får kluden
med hjem efter brug, men også for
familien. 

Idéen er skabt af sogne- og hos-
picepræst på Djursland Ann Maj
Lorenzen, og den breder sig hastigt
ud i hele landet. Den lille klud ska-
ber glæde hos dåbsforældrene, men
den skaber også glæde der, hvor
man samles for at strikke. Måske
kunne det også skabe glæde for vor-
dende konfirmander at medvirke
til, at et lille dåbsbarn får en hilsen.
Man behøver på ingen måde at
være bedstemor for at strikke sådan
en lille ting. 

Alle, der har interesse i at med-
virke i den søde skik med dåbs-
klude, bedes henvende sig til 
Menighedsrådets kasserer Oda
Skov Andersen på tlf. 29 64 74 13.
Så vil man få udleveret garn og
mønster, sådan at man kun selv
skal lægge strikkepinde til. 

Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
Menighedsråd ❚
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Et symbol på kærlighed og glæde

Når æbletræets hvide gren

Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer 
så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.

I maj er Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
Og pinse er på vej

med vingebrus og helligånd
der løser vore tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
et glædesbud forplanter sig:
Guds rige er på vej.

Det lignes ved det mindste frø
der tåler sne og frost og tø
og vokser til et vældigt træ
med fuglesang i blomsterlæ -
det bedste man kan tænke sig
forårsdag i maj.

(Lisbeth Smedegaard Andersen: fra "100 salmer").



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

Menighedsrådsformand Karl Åge Sørensen,

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

Kirkeværge (Tved) Erik Lykke Sørensen,

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

Kirkeværge (Helgenæs) Palle Vang Nielsen,

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

Kirkeværge (Vistoft), Ida Bangsgaard, 

tlf. 20 42 34 76, e-mail:

ivbangsgaard@gmail.com

Ledende graver Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06,

e-mail: thv.kirkegaard@gmail.com  

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen

Gravermedhjælpere Berit Riddermann og

Mette Line Christiansen 

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54, 

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com

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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