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Kirkebladet
Nu blomstertiden kommer 

med lyst og ynde stor, 

sig nærmer bliden sommer, 

da græs og urter gror; 

nu varmer sol i lide, 

og hvad der lå som dødt, 

med hver den dag, mon skride, 

står op som atter født. 

W.A. Wexels / C.J. Brandt 1840 / 1885  

Nr. 722 i DDS



fra tid til anden føler, vi befinder 
os i her på jord. Også her er 
Grundtvig spændende. ”Guds 
Ord blev aldrig bundet”, synger vi 
i salmen af samme navn. Guds 
budskab om sjæletrøst og kærlig-
hed overlever al modgang og alle 
besværligheder, vi end måtte ud-
sætte hinanden for i livet. 

 
Det skyldes i al sin uforståelige 
enkelhed, at tilliden til, at Gud vil 
os det godt, er den kristne tros 
forudsætning. Og hvor grum og 
grim verden end kan synes, så vil 
budskabet om den bagvedlig-
gende skaberkærlighed aldrig 
blive bundet. Og tør vi tro på det, 
kan vi igen med Grundtvig glæde 
os over alverden, og ved pinseti-
den lystigt synge med på I al sin 
Glans nu stråler Solen (DDS: 290) 

 
Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt på ny 
 

Livet går sin gang, og nu går det 
mod lysere tider.  

Sognepræst Gorm Ridder-Jensen  ❚

3

Vi er stadig i en tid, hvor vi skal 
holde kortere gudstjenester 

uden fællessang, men den seneste 
tid er der til vores store glæde åbnet 
op for, at vi godt må holde gudstje-
nester – eller dele af den – uden-
dørs. Derfor har vi fx hen over på-
sken afsluttet gudstjenesterne uden 
for kirken med en eller to fællessal-
mer, og på enkelte dage har vi også 
holdt udendørs nadver. Hvis vejret 
ellers tillader det, vil vi fremover 
benytte os af denne mulighed. Men 
uanset hvad, så sætter vi stor pris 
på at få lov til at fejre vores mange 
gudstjenester sammen med jer og 
håber med tiden på at få lov til at se 
endnu flere af jer.    

 
Sognepræst Anne Hanson ❚  
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Livet i kirkerne Nu går det mod lysere tider
I skrivende stund er påsketiden 

knapt afrundet endnu, og pinsen 
står allerede for døren. Det er en 
travl tid i kirkelivet, en tid, hvor 
højtiderne og det glædelige bud-
skab side om side står i kø for at 
komme ud i verden og få liv. 

 
Det er ingen hemmelighed, at alt i 
samfundet, og derfor også i kir-
kerne, er blevet mere besværligt at 
udføre som følge af restriktionerne. 
Men heldigvis har vi som menne-
sker og samfund udholdt mange 
trængsler gennem tiden – og er da 
også kommet igennem dem på 
bedste beskub. 

 
Mange har i den seneste tid fundet 
sig selv begrænset, bundet og kede 
af de regler der, hvor nødvendige 
de end har været, har føltes som en 
spændetrøje om vores livsudfol-
delse. Som i så mange andre til-
fælde kan det her være en trøst og 
glæde at gå til Grundtvig – gode 
gamle N.F.S. Grundtvig (1783-
1872). 

Han led formentlig i nogle pe-
rioder af sit liv af det, man i dag 
ville kalde for bipolar sindslidelse. 
Han følte på kraftigste vis på egen 
krop de begrænsninger og bindin-

ger, mennesket kan lide under. 
Men han følte også en mindst li-
geså stærk tillid til Gud og til den 
kærlighed, der åbenbares i Kristus, 
sådan som vi kan se det i blandt an-
det følgende salmevers fra Guds 
Ord blev aldrig bundet (DDS 395): 

 
Og hvad han selv i nåde 
har talt til sjæletrøst, 
på ingen mulig måde 
kan fattes kraft og røst, 
thi selv i Helved findes 
ej lænken, hvormed bindes 
kan hånd og mund på Gud 
 

Den nåde og kærlighed, som findes 
i evangeliernes budskab om Kris-
tus, er en sjæletrøst, som end ikke 
helvede kan binde og lukke mun-
den på. Grundtvig var på samme 
tid poet og konkret realist, så når 
Grundtvig taler om helvede, taler 
han om noget på en gang konkret 
og metaforisk: Det fysiske helvede, 
der hører en fortidig verdensforstå-
else til, og som vi i dag ikke behø-
ver bekymre os om, var Grundtvig 
vitterligt bange for, men samtidig 
sikker på, at Jesus Kristus ville befri 
ham fra. Samtidig brugte Grund-
tvig også helvede som en metafor 
på de menneskelige forhold, vi alle 



 
Pilgrimsvandringer 

I en tid, hvor meget har været lukket 
ned, inviterer vi dette forår til pil-
grimsvandring hver fredag ved sogne-
præst Anne Hanson.  
     Vandringerne varierer i længden, 
men de er typisk 4-10 km. Der kræves 
ingen særlige forudsætninger for at 
være med ud over praktisk fodtøj.  
Vi mødes hver fredag kl. 10 ved Agri 
Kirke, og fælles for alle vandringer er 
netop fællesskabet. Fællesskabet med 
naturen og hinanden.  
     Se mere om de enkelte vandringer 
på Facebook eller kontakt sognepræst 
Anne Hanson (email: anlh@km.dk 
tlf. 20 14 50 23).                                   ❚ 
 
 

Bededag, fredag 30. april kl. 10.00  
fra Agri Kirke 

Bededagsvandring
 

 
Pilgrimsandagt med efterfølgende pil-
grimsvandring til Molslaboratoriet, 
hvor vi spiser vores medbragte frokost 
og hviler fødderne, inden turen går 
tilbage ad de smukke pilgrimsstier. 
Temaet er: “Gå i pilgrimsspor, gå i 
stilhed”. I alt ca. 8 km. Vandringen  
ledes af sognepræst Anne Hanson.   ❚ 

Lørdag 1. maj kl. 10.00  
fra Karpenhøj Naturcenter 
 Forårsvandring  
i Mols Bjerge  

Vi mødes på Karpenhøj Naturcenter, 
Dragsmurvej 12 D, 8420 Knebel og 
vandrer ca. 12 km over Trehøje og 
Bogens tilbage langs Ebeltoft Vig og 
gennem den nyudsprungne Fuglsø 
bøgeskov til udgangspunktet, hvortil 
vi ankommer ca. kl. 16. Undervejs 
vil vi fordybe os i pilgrimsord fra Det 
gamle Testamente, fra profeten Eze-
kiel 36, 26-28: Dette siger Gud Her-
ren: »Jeg giver jer et nyt hjerte og en 
ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner sten-
hjertet fra jeres krop og giver jer et 
hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i 
jeres indre… I skal være mit folk, og 
jeg vil være jeres Gud.« 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står 
for forkyndelsen, og ægtefællen An-
dreas Blinkenberg finder vej. Med-
bring madpakke og drikkelse. Alle er 
velkomne, og der er ikke tilmelding.  ❚ 
 
 

Kristi Himmelfartsdag,  
torsdag 13. maj kl. 10.30 i Knebel Kirke

 
 

Vandring til  
Poskær Stenhus

  
  

Tag på tur med naturguide og  
historiefortæller, Poul Erik Bærent-
zen, og oplev tro og overtro gennem 
et besøg i Knebel Kirke og vandring 
til Porskær Stenhus – Knebeldyssen. 

I kirken har vi ”vores tro”, som 
Bjørn Nørgaard på bedste vis har for-
midlet gennem alterpartiet, som han 
skabte i løbet af år 2000. Ikke langt 
fra Knebel Kirke ligger Porskær Sten-
hus, som var vore forfædres kultsted. 
Deres tro betragter vi vel nu som 
”overtro”. Eller er der en sammen-
hæng?  Vi tager i hvert fald vandrin-
gen fra tro til overtro – et tidsspænd 
på mange tusinde år. 

Turen starter med gudstjenesten i 
Knebel Kirke og varer ca. 2 timer. 
Selve vandringen starter fra P-plad-
sen ved Knebel Kirke.  

Turen er arrangeret i samarbejde 
med gruppen af frivillige omkring 
Det Rullende Bibliotek.                   ❚ 

Søndag 25. april  

(3. søndag efter påske)  

Agri 9.00 Anne Hanson 
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen  
Knebel 10.30 Anne Hanson 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Onsdag 28. april 

Knebel 19.00 Navdergudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
Fredag, 30. april  

(Bededag) 
Agri 10.00 Pilgrimsandagt med  
efterfølgende pilgrimsvandring, 
Anne Hanson 
 
 
 
  
Lørdag 1. maj  

Karpenhøj 10.00 Forårsvandring i 
Mols Bjerge v/ Elisabeth Lidell og 
Andreas Blinkenberg 
 
Søndag 2. maj   

(4. søndag efter påske) 
Egens 9.00 Anne Hanson 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 
 

Tirsdag 4. maj  

Tved Præstegård/Tved Kirke 19.30 
Markering af befrielsesdagen. Gorm 
Ridder-Jensen, Anne Hanson, Mols-
Helgenæs Kantori medvirker 
 
Søndag 9. maj 

(5. søndag efter påske)  
Vistoft 9.00 Anne Hanson  
Agri 10.30 Anne Hanson 
 
Torsdag 13. maj  

(Kr. Himmelfartsdag) 

Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 10.30 Anne Hanson  
Efterfølgende vandring til Porskær 
Stenhus med Poul Erik Bærentzen 
Tved 19.30 Gorm Ridder-Jensen 

 
Søndag 16. maj 

(6. søndag efter påske)  
Vrinners 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 19.30 Aftensang v/ Judith Völker 
 
Søndag 23. maj  

(Pinsedag) 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 9.00 Anne Hanson 
Agri 10.30 Anne Hanson 
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen – 
indvielse af ny messehagel 

 
Mandag 24. maj 

(2. pinsedag)  
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Rolsø 10.30 Friluftsgudstjeneste, 
Anne Hanson og Gorm Ridder-Jen-
sen. Heartkoret og Ungdomskoret 
medvirker 
 
Onsdag 26. maj  

Knebel 17.00 Familiegudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
Torsdag 27. maj  

Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen   
Helgenæs 19.30 Musik på Polden  
 
Søndag 30. maj  

Egens 9.00 Anne Hanson 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 

 
 
 
 Præsternes ferier og fridage 
Anne Hanson:  
Friweekend: 14.-16. maj. Ferie i ugerne 
26, 27, 28, 29. Gorm Ridder-Jensen 
passer embedet, tlf. 29 38 35 52. 

Gorm Ridder-Jensen:  
Friweekend: 7.-9. maj. Ferie i ugerne 
25, 30, 31, 32, 38. Anne Hanson passer  
embedet, tlf. 20 14 50 23.                   ❚
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Nyt kirkedige på  
Helgenæs 

 
 

Det har i mange år været et ønske 
fra menighedsrådet, at stendiget 
mod syd på Helgenæs Kirkegård 
skulle renoveres. Da det er en beko-
stelig affære, er det blevet udskudt 
flere gange. 

I 2018 gik den ikke længere. Her 
rev to mellemstore sten sig løs og 
trillede ned på asfalten, heldigvis 
uden at ramme nogen. Der blev 
hurtigt sat sikring op for at undgå, 
at det skulle ske igen. 

Man skulle tro, at man ”bare” 
ringer til en digebygger og bestiller 
en renovering. Men nej, så let går 
det ikke! Menighedsrådet kontak-
tede derfor arkitekt Hans Lund, 
Rødding, som bl.a. har digebyggeri 
som speciale.  

Hans Lund satte processen i 
gang – Nationalmuseet, landmåler, 
jordbundsprøver, og ikke mindst et 
budget for, hvad sådan en omgang 
kunne koste. Efter forhandling 
med Provstiet blev diget projekte-
ret, og for at fremtidssikre diget 
blev det på det meste af stræknin-
gen trukket ca. ½ meter ind mod 
kirkegården. 

Det betød, at nogle af gravste-
derne blev reduceret en smule. 
Med stor forståelse fra gravsteds-
ejerne lykkes dette, og det er vi 
dem meget taknemmelige for. Vi er 
også taknemmelige over, at dige-

byggerne senere kunne færdes på 
kirkegården, naturligvis med re-
etablering til følge. 

Arbejdet blev udbudt til tre dyg-
tige digebyggere, som Hans Lund 
vidste kunne magte opgaven på 
den udfordrende skråning. 

Det var på forhånd aftalt, at bil-
ligste pris ville være bestemmende, 
og det blev Firmaet Buus fra Bra-
brand, og man må sige, at de har 
leveret et meget smukt resultat. 

Digebyggerne var desværre 
nødsaget til af gå lidt hårdt til rød-
derne på rønnetræerne, og træ-

erne har desværre haft deres bed-
ste dage. Vi skal derfor have kon-
taktet vores kirkegårdsarkitekt, 
som skal give et bud på, hvordan 
vi får træerne erstattet med nye.   ❚ 
 
 Kirkegårdene i Kne-
bel-Rolsø-Agri-Egens 

Det er henover vinteren lykkedes 
graverteamet at blive færdige med 
at skifte alle hækkene ud på kirke-
gården i Agri. På sigt vil hækkene 
på Vrinners Kirkegård også blive 
skiftet ud.             ❚ 

 

7

En lille historie:  

Nadver i både  
blæst, slud og sol 
Foruden nogle ret kølige og blæ-
sende altergange Påskedag udenfor 
både i Tved, Vistoft og Vrinners 
Kirker, så blev der i forbindelse 
med en pilgrimsvandring 2. påske-
dag i Mols Bjerge endnu engang 
holdt nadver i ”det fri”. For efter de 
første 4 kilometers vandring i både 
blæst, slud og sol stoppede vi op et 
passende sted for at – som det ly-
der i evangeliet til 2. påskedag – 
”bryde brødet”. Og brødet blev 
brudt og sammen med altervinen 
sendt rundt i kredsen, mens det 
bogstavelig talt både sneede og hag-
lede ned over os. Det blev ikke  
desto mindre en både hvid og be-
vægende nadver i det fri, som vi 
sent vil glemme.  
 

Sognepræst Anne Hanson ❚ 
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Torsdag 27. maj kl. 19.30  
på Polden bag Helgenæs Kirke 

Musik på Polden 
 
Instruktør Isabelle Reynaud vil med 
dette musiklitterære arrangement 
bringe mennesker, lyd og ord tilbage 
ind i verden, efter det har føltes, 

som om at pandemien har lukket os 
ude af vores eget liv. Musiker og 
komponist Line Felding vil på cello 
spille musik, der er komponeret 
med udgangspunkt i Helgenæs'  
natur, og forfatter Louise Juhl Dals-
gaard vil læse fra sin digtsamling, 
der behandler menneskelivet under  

COVID-19-pandemien. 
Medbring en klapstol og pas-

sende beklædning. Tilmelding er 
nødvendig (først til mølle-princip-
pet).  
Kontakt Gorm Ridder-Jensen på  
tlf. 29 38 35 52 eller e-mail: 
 grj@km.dk, hvis du vil med.         ❚

Foto: Leo Odgaard



KNEBEL-ROLSØ-AGRI-
EGENS PASTORAT 

 
 
Sognepræst  
Anne Louise Lindström Hanson 

Agri Præstegård 

Gildespollen 3 

8420 Knebel 

Tlf. 20 14 50 23 

E-mail: anlh@km.dk 

 

Menighedsrådsformand Rikke Borup  

Hansen, tlf. 53 37 53 02,  

e-mail: rikke@designertorvet.dk  

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) Vakant  

Kirkesanger Kirsten Østergaard Johansen, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVED-HELGENÆS- 
VISTOFT PASTORAT 

 
 
Sognepræst  
Gorm Ridder-Jensen 

Tved Præstegård 

Tved kirkebakke 14 

8420 Knebel 

Tlf. 29 38 35 52 

E-mail: grj@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) Marie Eggert Jørgensen, 

tlf. 51 90 83 97, e-mail: marieeggert@yahoo.dk.  

 

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

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

■ 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. 

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

■ 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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