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Kirkebladet

Det dufter lysegrønt af græs 

i grøft og mark og enge. 

Og vinden kysser klit og næs 

og reder urtesenge. 

Guds sol går ind 

i krop og sind, 

forkynder, at nu kommer 

en varm og lys skærsommer. 

 Den Danske Salmebog nr. 725.  
Tekst: Carl David af Wirsén 1889. 
Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og 1996
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Nyt fra sognene · Nyt fra

Ny ”dyt” indkøbt til Tved-Helgenæs-Vistoft Kirker
Tved-Helgenæs-Vistoft Menigheds-
råd har i løbet af vinteren indkøbt 
en lukket varevogn med tilhø-
rende trailer, således at det nu er 
muligt at transportere maski-

nerne rundt mellem kirkegårdene. 
Derfor kan vi i fremtiden nøjes 
med en mindre, men mere effek-
tiv maskinpark. 

            ❚

måde kan hente god viden og inspi-
ration til selv at arbejde videre med 
at øge biodiversiteten på kirkernes 

arealer – uden at det hele behøver 
gå i frø og ende med at blive en 
ukrudtsmark.               ❚ 

 

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg 
sidst har glædet mig så meget til 

foråret som i år. Det har derfor væ-
ret en sand fryd for øjet at gense 
æbletræernes hvide grene, mælke-
bøtterne, der dækker græsplæ-
nerne som et gult tæppe, og ende-
lig de nyudsprungne bøgetræer.  

Med foråret følger et lettelsens 
suk. For foråret løfter sløret for det 
øje, der ellers er gået i vinterhi. 
Forårets farver, dufte og mildhed 
kalder os tilbage til livet og booster 
os som en god og effektiv vitamin-
indsprøjtning, hvilket nok for 
mange af os har været veltrængt 
oven på en lang vinter, der har væ-
ret præget af coronatidens mange 
forbehold og restriktioner. Nu er 
lyset og varmen så vendt tilbage og 
med det et samfund, der mere og 
mere ligner det ”normale”. Det er 
dejligt, men det giver os samtidig 
en anledning til at tale om, hvad ti-
den under coronapandemien har 
gjort ved os… Hvad tager vi med 
os, og hvad tager vi ikke med os? 

Jeg tror, der er meget, vi skal 
kæmpe for at få tilbage som fx det 
fysiske samvær med hinanden, 
hvor det først og fremmest er tilli-
den, der knytter os sammen, i ste-
det for den mistillid, der nemt kan 
opstå i frygten for at blive smittet 
eller smitte andre. Vi skal turde 
slippe kontrollen og give os hen til 
hinanden. For ligesom vi ofte bru-
ger naturen som den oase, der 

både rummer og heler os, sådan 
tror jeg også, vi skal i gang med at 
opdage, hvad vi mennesker bety-
der for hinanden.   

Når det er sagt, er det heller 
ikke alt, der behøver at blive, som 
det var før. For det har under det 
sidste års tid vist sig, at det faktisk 
går at leve livet i et langsommere 
tempo. Vi behøver ikke at leve et 
liv på E45, hvor det ofte handler 
om at lægge sig i overhalingsba-
nen for hurtigere at nå frem til 
målet. Livet kan også leves uden 
for E45 og ud fra den erkendelse, 
at det fx kan give en større frihed 
at arbejde hjemmefra, hvorfor 
flere og flere netop i denne tid be-
gynder at indrette såkaldte hjem-
mearbejdspladser. For nogle bety-
der det helt konkret at kunne 
slippe for turen på motorvejen og 
samtidig opleve, at livet kan leves 
langsommere. Det reducerer ikke 
bare stressniveauet, men skaber 
også en bedre balance mellem “ar-
bejdsliv og familieliv” – og mellem 
“ude og hjemme”. Flere og flere 
har netop i disse tider fået et større 
blik for det lokale liv, ens nær-
miljø. Måske er man en gruppe 
forældre, der skiftes til at hente 
børnene på skolen eller til at køre 
dem til fodbold. Måske har man 
delebilsordning med naboerne. Og 
måske værdsætter man pludseligt, 
at der er lys rundt om i de forskel-
lige hjem på en helt almindelig 

mandag formiddag, hvor byen el-
lers plejede at være blevet forladt 
af det arbejdende folk. Og bare 
den erkendelse giver jo netop mu-
ligheden for at tage det næste 
skridt og gå over til naboen og in-
vitere på en kop kaffe, eller spørge 
om hjælp til noget.  

Var det ikke netop det, man 
gjorde i det gamle bondesamfund? 
Og er det ikke netop noget af det, 
der er ved at komme tilbage? Be-
hovet for at dele livet med hinan-
den. Livet, hvor vi ikke deler os op 
i små lukkede enheder, men hvor 
vi derimod bevæger os ud, hvor ly-
set og fællesskabet er. Det fælles-
skab, som vi på en og samme tid 
både har mistet og fået tilbage.  

Se, det dufter lysegrønt af græs, 
i grøft og mark og enge. Sådan ly-
der det i en mine favoritsalmer fra 
Den Danske Salmebog (DDS 725). 
Lyset, sommeren og alle blomster-
farverne er nemlig vendt tilbage. 
Sådan som det altid gør. For uan-
set hvilket mørke og hvilke kriser, 
vi går igennem, så findes der no-
get grundlæggende godt og lyst, 
der ikke bare handler om, at vi 
skal skynde os tilbage til ”norma-
len”, men at vi derimod skal lære 
at hengive os til livet, lyset og hver-
dagen, ikke bare hver for sig, men 
sammen.     

 
                          Glædelig sommer fra                                       

Sognepræst Anne Hanson ❚  

Med foråret følger et lettelsens suk…

Så skete det! 
Der er sket det glædelige i vores 
kirkeliv, at vi endnu engang er et 
skridt tættere på normalen: Vi må 
nu synge salmer sammen igen, 
nadver gennemføres til højmessen, 
vi kan samles langt flere, og vi er 
heller ikke længere underlagt tids-
begrænsninger. Det gælder både 
for søndagens gudstjenester og de 
øvrige kirkelige handlinger. 

Det har den seneste tid været 
slemt for folk, at ikke alle kunne 
deltage i fx bisættelser og begravel-
ser, ligesom salmesangen har været 
savnet til livets store begivenheder 
generelt. Vi kan nu, i langt de fleste 
tilfælde, igen samles og synge sam-
men.              ❚  

 

Kirkerne bliver  
lidt vildere 

Kirkerne på Mols og Helgenæs er 
kommet med i et projekt, “Vores 
vilde natur”, som Nationalpark 
Mols Bjerge står for sammen med 
Syddjurs Kommune.  

I første omgang er “Agri kirke-
gård/Lunden” i fokus, men alle kir-
kerne på Mols og Helgenæs er invi-
teret med til at deltage i forløbet 
med foredrag og workshop samt ef-
terfølgende sparring, så vi på den 
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Søndag 30. maj 

Trinitatis søndag  
Egens 9.00 Anne Hanson 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 
 
 
 
 
Søndag 6. juni 

1. søndag efter trinitatis 
Agri 9.00 Anne Hanson 
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 10.30  
Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 10.30 Anne Hanson 
 
Lørdag 12. juni 

Agri 10.00 Konfirmation,  
Anne Hanson  
Helgenæs 11.30 Konfirmation,  
Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 13.00 Konfirmation,  
Anne Hanson 
 
 
 
 

 
Søndag 13. juni 

2. søndag efter trinitatis 

Vistoft 10.00 Konfirmation,  
Gorm Ridder-Jensen 
Egens 11.30 Konfirmation,  
Anne Hanson  
Agri 19.00 Aftenvandring fra Agri til 
Vistoft (6 km), Anne Hanson 
 
Lørdag 19. juni 

Agri 10.00 Konfirmation,  
Anne Hanson 
Knebel 11.30 Konfirmation,  
Anne Hanson 
 
Søndag 20. juni 

3. søndag efter trinitatis 
Vrinners 9.00 Anne Hanson 
Egens 10.30 Anne Hanson 
Tved 10.30 Konfirmation,  
Gorm Ridder-Jensen  
  
Onsdag 23. juni 

Rolsø Kirkegård 17.00 Midsommer-
andagt, Anne Hanson  
 
Torsdag 24. juni 

Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
 

Søndag 27. juni  

4. søndag efter trinitatis 
Tved 9.00 Anne Hanson 
Knebel 10.30 Anne Hanson 
 
Tirsdag 29. juni 

Helgenæs 19.30 Aftenandagt,  
Gorm Ridder Jensen  

 
 
Præsternes ferier og fridage 
Anne Hanson:  
Ferie i ugerne 26, 27, 28, 29.  
Gorm Ridder-Jensen passer embedet, 
tlf. 29 38 35 52. 
 
Gorm Ridder-Jensen:  
Ferie i ugerne 25, 30, 31, 32, 38.  
Anne Hanson passer embedet,  
tlf. 20 14 50 23.                                    ❚ 
 
 
Kirkebil 
De to menighedsråd kan nu igen til-
byde kirkebil, idet der er blevet lavet 
en aftale med Kalø Taxa. Vil man køres 
til kirke søndag morgen, kan man 
ringe på tlf. 86 37 14 10 senest om fre-
dagen. Ved øvrige arrangementer skal 
man ringe dagen før inden middag. 
For søndagens gudstjenester kan man 
benytte kirkebilen inden for ens eget 
pastorat. Ved øvrige arrangementer 
kan man også blive kørt til nabopa-
storatet.                     ❚ 

   MAJ

   JUNI

GUDSTJENESTE R & A R R A N G E M E N T E R
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Pilgrimsvandringer 
Pilgrimsvandringerne fortsætter 
med Anne Hanson. Se mere om de 
enkelte vandringer på Facebook og 
kontakt sognepræst Anne Hanson, 
hvis du vil være med (e-mail: 
anlh@km.dk/tlf. 20 14 50 23).      ❚

 
 

Søndag 13. juni kl. 19.00 i Agri Kirke 
Aftenvandring fra Agri 
Kirke til Vistoft Kirke 

Efter en lille andagt i Agri Kirke van-
drer vi gennem Mols Bjerge forbi de 
gamle Helligkilder til Vistoft Kirke, 
hvor vi afslutter aftenvandringen 
med et par fællessange samt en kop 
kaffe/te og lidt kage. Vandringen er i 
alt 6-7 km og alle er velkomne til at 
deltage.                ❚ 
 
Onsdag 23. juni kl. 17.00  
på Rolsø Kirkegård 
Midsommerandagt 
Inden bålene tændes, inviterer kir-
kerne på Mols og Helgenæs til en in-
tim midsommerandagt på den 
smukke kirkegård ved Rolsø Kapel. 
Der vil undervejs være solosang og 
fællessang. Se nærmere info på kir-
kernes Facebook- og hjemmeside.   ❚  
 

Grundlovsmøde aflyst 

Vi har en god tradition for sammen med Borgerforeningen Mols at af-
holde grundlovsmøde den 5. juni. Vi har besluttet også i år at aflyse mø-
det, men satser på at tage revanche til næste år. Gudskelov kan aflysnin-
ger føre nye, positive ting med sig. Vi planlægger nu – sammen med 
bl.a. Borgerforeningen – at afholde et alsangsarrangement i uge 35. 
Mere info følger.                                                                                           ❚



 
 

Lørdag 19. juni kl. 10.00  
konfirmeres i Agri Kirke   
Aksel Refshauge Foged Eriksen, 

Egens 
Anna Bakmann Jensen, Agri  
Ingrid Esmann Mikkelsen, Knebel  
Laurits Bendix Simonsen, Grønfeld  
Sally Vibeke Søndergaard Madsen, 

Agri 
Sebastian Vistoft Skifter Rasmus-

sen, Grønfeld 
 
Lørdag 19. juni kl. 11.30  
konfirmeres i Knebel Kirke   
Alma Glavind Setterberg, Knebel 

Anders Toubro Vognsen, Knebel 
Andrea Vogt Lindgaard, Knebel 
Emma Jespersen, Dråby 
Fiona Wilkens Støve, Knebel 
Frida Malling Kongsgaard, Knebel 
Ida Marie Thoudal Bjerring, Knebel 
Malou Lund Taul, Vrinners 
Marius Fauerholm Kristensen,  

Vistoft 
William Elvang Coolidge, Knebel 
 
Søndag 20. juni kl. 10.30  
konfirmeres i Tved Kirke 
Frederik Lykke Egelund, Tillerup 
Jacob Wood, Thorup Mark 

Jens Juhl Weisbjerg, Thorup 
Lasse Thomsen, Korskjær  
Louisa E. R. Kypraios, Eg 
Mikkel Bjørn Andersen, Dejret 
 
 
Ved de konfirmationer, hvor der er 
mange konfirmander, er vi udfor-
dret mht. hvor mange, der er plads 
til i kirken. Har I derfor lyst til at se 
årets konfirmander, så henstiller vi 
til, at I vælger de konfirmationer, 
hvor der er få konfirmander, for at 
sikre, at der i år er plads til konfir-
mandernes allernærmeste.            ❚ 
 
  

Sammen om konfirmationsforberedelserne – og stadig på god afstand. Her er det sognepræst Anne Hanson med konfirmationsholdet 
fra Syddjurs Friskole. Vi bringer i år fotos af konfirmanderne i næste nummer, efter konfirmationerne.    
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Søndag 13. juni kl. 10.00  
konfirmeres i Vistoft Kirke 
Karoline Boesen Christiansen, 

Strands 
Kirsa Idun Eggert Møller, Vistoft 
Mads Steensbak Kortegaard, Vistoft 
Magne Hoeks Haugum, Vistoft 
 
Søndag 13. juni kl. 11.30  
konfirmeres i Egens Kirke 
Kasper Holst Sørensen, Grønfeld  
Lærke Møller Schou, Egens  
Rune Kethil Sejersen, Egens 
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Lørdag 12. juni kl. 10.00  
konfirmeres i Agri Kirke (Syddjurs 
Friskole) 
Albert Helms Peitersen, Bjødstrup 
Freya Christoffersen Larsen,  

Thorsager 
Frida Kjærgaard Berg Post, Ebeltoft 
Karl Møller Kirkegaard, Rønde 
Kaya Bregendal Pedersen, Rønde 
Oscar Venø Hartvig, Agri 
Oskar Frank Alsted, Bjødstrup 
Rasmus Christoffersen Larsen, 

Thorsager 
Sarah Rasmussen, Nødager/Mårup 
Victor Bjerre Nyfjeld, Ebeltoft 

Villads Juul Risager, Egens 
Viola Matilde Vad Winterdahl, 

Femmøller/Risskov 
 
Lørdag 12. juni kl. 11.30  
konfirmeres i Helgenæs Kirke 
Agnes Solheim Lundbæk Ege-

skjold, Femmøller 
Albin Vognsen, Borup 
 
Lørdag 12. juni kl. 13.00  
konfirmeres i Vrinners Kirke   
Freja Baltzer, Horstved 
Maja Hornbæk Schnoor Rasmus-

sen, Vrinners  

KONFIRMATION 2021 



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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