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Kirkebladet
Hvor må det være sødt især 

at vandre i Guds-haven dér 

i evighedens sommer 

og høre dér den dag så lang 

de tusinde serafers sang, 

hvor natten aldrig kommer. 

 
Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
Den Danske Salmebog nr. 726.  
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Hver tirsdag kl. 19.30 i en af  
områdets kirker 

Aftenandagter på Mols  
og Helgenæs

 
 
På Mols og Helgenæs holdes hen 
over sommeren aftenandagter hver 
tirsdag (fra 29. juni til 3. august). An-
dagterne er uformelle mødesteder 
med refleksioner over livet, hvor vi 
ofte synger nyere salmer, der er god 
plads til musikken, og vi kan gøre no-
get andet, end vi gør til de traditio-
nelle højmesser. I mange af områdets 
kirker er aftenlyset ganske særligt, så 
kom og vær med og nyd ord, lyd og 
lys. Se gudstjenestelisten for de aktu-
elle kirker og tidspunkter.                  ❚ 

 
 

Gudstjenester i Lyngparken 
Den sidste torsdag i hver måned hol-
des gudstjeneste i Centersalen i 
Lyngparken. 

Vi begynder hver gang kl. 15.00 
med fælles kaffebord. Kaffen er gratis! 

Herefter holder vi gudstjeneste. 
Alle beboere i Lyngparken og an-

dre interesserede er velkomne. 
Der afholdes følgende gudstjenester: 

Torsdag 29. juli: Anne Hanson  
Torsdag 26. august: Gorm Ridder-
Jensen 
Torsdag 30. september: Anne Hanson ❚  

Høstgudstjenester 

Der afholdes høstgudstjenester i 
alle syv kirker på Mols/Helgenæs 
på følgende tidspunkter: 

 
Søndag 12. september  
Tved Kirke kl. 10.30: Gorm Ridder-
Jensen 
Helgenæs Kirke kl. 14.00: Gorm  
Ridder-Jensen  
Vistoft Kirke kl. 19.30: Gorm Ridder-
Jensen  
Egens Kirke kl. 10.30: Anne Hanson 
Vrinners Kirke kl. 14.00: Anne Hanson 
familiehøstgudstjeneste 
 
Søndag 19. september 

Knebel Kirke kl. 10.30: Anne Hanson 
Agri Kirke kl. 14.00: Anne Hanson 
 
Efter høstgudstjenesten i Tved Kirke 
orienterer menighedsrådsformanden 
om arbejdet i menighedsrådet det 
sidste år og fortæller om planene for 
det kommende år. 

Der vil i Tved, Helgenæs og Vistoft 
Kirker være kirkekaffe efter gudstje-
nesten. 

Der vil efter høstgudstjenesterne i 
Egens, Vrinners, Knebel og Agri være 
kirkekaffe og hyggeligt samvær på  
kirkegårdene. 

Høstgudstjenesten i Vrinners er 
målrettet børn og familier. Her delta-
ger Ungdomskoret, mens Mols-Hel-
genæs Kantori deltager ved høstguds-
tjenesten i Tved.               ❚ 

 
 

 
 
 
 

Torsdag 1. juli kl. 19.30  
på Egens Kirkegård 

Torsdag 8. juli kl. 19.30  
på Vrinners Kirkegård 

Torsdag 15. juli kl. 19.30  
på Rolsø Kirkegård 

Torsdag 12. august kl. 19.30  
på Vistoft Kirkegård 

Kirkestafet 2021 
 

I år tager kirkestafetten udgangspunkt i 
titlen Eftermæler og efterklange. Hvis 
man kigger efter, kan man finde snit-
flader til danmarkshistorien overalt på 
Mols. Kirkegårdene og gravstenene er 
rige på historiske eftermæler, som 
cand.mag. Klaus Bertelsen vil finde og 
fortælle os om. 

Samtidig er kirkegårdene i sig selv 
også lydlige landskaber – her findes hi-
storiens efterklange. Men hvordan ly-
der en kirkegård? Det vil lydkunstner-
duoen Mayaya Schubert og Gert Bach 
fortolke og præsentere for os. 

Ved hver stafet deles man ud i to 
grupper: En gruppe går først med Klaus 
Bertelsen rundt på kirkegården, mens 
den anden gruppe vil lytte til lydkunst-
ner-duoen Mayaya Schubert og Gert 
Bach, der vil fortolke kirkegårdenes lyd. 
Der byttes rundt undervejs, så alle får 
lov at opleve både historien og lydene. 

Medbring tøj, der passer til vejret. 
Hver stafet varer ca. 1 time.            
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Når alt kommer til alt, så er Kir-
ken noget af det ældste, vi har 

her i landet. Kirken med stort ”K” – 
dvs. alle de smukke kirker, der ligger 
rundt om os, og alt det, de repræsen-
terer. Vi har selvfølgelig også vores 
istidslandskab, stendysserne og spor 
efter vikinger. Det er alt sammen æl-
dre, noget af det endda meget ældre 
end vores kirker. 

Spørgsmålet er imidlertid, om 
stendysser og vikingefund ikke er en 
historie, der fortæller os noget om, 
hvem vi var engang, og hvorfor, vi er 
som vi er i dag. Og det er i 
allerhøjeste grad vigtigt! 

Kirken er imidlertid 
gammel på en anden 
måde. Man fristes til at 
sige: Kirken er gammel på 
en ny måde. Den er helt 
konkret gammel, fordi 
mange af kirkerne har lig-
get her i omkring 900 år; 
den er gammel, fordi folk er blevet 
døbt, viet, begravet og har fejret guds-
tjeneste i al denne tid. 

Men netop derfor er den også ny. 
Det er ikke de samme mennesker, 
der er gået gennem kirkernes døre. 
Det er altid nogle nye. Nye fra gene-
ration til generation og nye fra dag til 
dag. Og derfor har disse gamle stene 
og disse gamle ord og ritualer givet 
nye betydninger og nye meninger fra 
sig, fordi det er nye mennesker, der 
hører dem. Alt det gamle kan få ny 
betydning, når det mødes af det nye. 

Og alt det nye kan også få en anden 
betydning, når det mødes af det 
gamle. 

I kirkerne kan der ske det, at det 
gamle og det nye smelter sammen. 
At det daglige liv mødes med den 
store historie til gensidig begejstring 
og oplysning. Og det kan blive kraf-
tigt og virkefuldt, fordi begge dele be-
tyder alverden. 

Det er også derfor, det kan tage så 
lang tid at ændre noget i kirken – det 
betyder jo noget for folk. Tit er det 
gamle så gammelt, slidstærkt og elas-

tisk, at man kan gøre nye 
ting inde i det gamle, 
uden at hverken det eller 
det nye mister sin egen-
art. Men nogle gange må 
man forsøge sig med no-
get nyt. 

Biskopperne har i åre-
vis varslet nedsættelse af 
en liturgikommission, 

der skal komme med nye forslag til 
retningslinjer for gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Det har været 
længe undervejs – men det betyder jo 
også noget. Spændte er vi i hvert fald 
i det kirkelige landskab. Måske kom-
mer der nogle udmeldinger, der er 
meget radikale. Måske slet ikke. I lø-
bet af efteråret diskuterer en fag-
gruppe emnet, og så regner vi med at 
høre endeligt fra biskopperne i løbet 
af 2022. 

 

Sognepræst Gorm Ridder-Jensen  ❚ 
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Kirken er  
gammel på en 

ny måde Høstgudstjenester – søndag 12. september 
og søndag 19. september

Kirkestafet 2021 – torsdag 1. juli, torsdag 8. juli, 
torsdag 15. juli og torsdag 12. august

Aftenandagter på Mols og Helgenæs 
– hver tirsdag

SÆRLIGE GUDSTJENESTER ARRANGEMENTER



 
 
 
 

Musikalsk søndagstur, søndag 11. juli Pilgrimsvandringer, torsdag 29. juli, torsdag 5. august, fredag 13. august, lørdag 21. august og fredag 27. august Sensommerkoncert, 
torsdag 2. september

Picnic og fællessang i Lunden, tirsdag 10. august   Foredrag med Per Schulz Jørgensen, 
torsdag 16. september

Onsdag 1. september kl. 14.00 i 
Lyngparken, kl. 16.00 på Mols- 
skolen (Festsalen) og kl. 19.00 på 
Molsskolen (Festsalen) 

Alsang 

I uge 35 kommer hele landet til at 
summe af alsang! Alsang er et fælles-
sang-initiativ, der ønsker at hylde fri-
heden, demokratiet og styrke med-
borgerskabet med fællessang i hele 
landet. Pga. forsamlingsrestriktioner 
i foråret er aktiviteterne flyttet til da-
gene omkring den 1. september. 
Netop den 1. september 1940 kulmi-
nerede alsang-stævnerne under be-
sættelsen, da cirka 750.000 menne-
sker sang sammen over 200 steder i 
landet. Vi bliver nok ikke helt så 
mange mennesker, men vi håber, I 
har lyst at være med. Et mere udfør-
ligt program følger, men reservér al-
lerede nu eftermiddagen/aftenen til 
at synge med dine naboer og høre 
dejlig solosang fra bl.a. områdets 
mange kor.                                          ❚ 
 
Torsdag 2. september kl. 19.30  
i Helgenæs Kirke 

Sensommerkoncert  
Koncert med nordiske folketoner og 
romantiske og melankolske sange. 
Gammelt og nyt i en skøn, lidt jazzet 
sensommerblanding. Også på klaver 
og orgel bliver vi i det nordiske musik-
univers, med stykker af bl.a. Peter-
son-Berger og Carl Nielsen.  

Cilja Haugland, sang, og Gitte 
Korsholm Sloth, klaver og orgel        ❚ 

 
 
 
 

Torsdag 29. juli kl. 19.30 fra Agri Kirke  

Pilgrimsvandring med 
Anne Hanson  
Vi mødes denne aften foran Agri 
Kirke til en lille intro, bøn og sang. 
Herefter vandrer vi i stilhed ud i 
Mols Bjerge. Vi lytter og sanser natu-
ren omkring os. Efter vandringen er 
der mulighed for at nyde en kop 
kaffe/te sammen ved fodboldbanen i 
Agri. Turen er 4-5 km.                        ❚ 

 
Torsdag 5. august kl. 19.30 fra Agri Kirke  

Pilgrimsvandring med 
Anne Hanson 
Vi mødes kl. 19.30 foran Agri Kirke 
til en lille intro, bøn og sang. Heref-
ter vandrer vi ad Agri Baunehøjruten, 
ca. 6 km i alt. Efter vandringen er der 
mulighed for at nyde en kop kaffe/te 
ved fodboldbanen i Agri.                    ❚ 

 
Fredag 13. august kl. 10.00  
fra Agri Kirke 

Pilgrimsvandring med 
Anne Hanson 
Vi mødes denne formiddag foran Agri 
Kirke til en lille intro, bøn og sang, 
hvorefter turen går ud til det gamle 
skovløberhus, hvor Sofus Olsen engang 
bosatte sig med familien, ansat til at 
beplante bakkerne. Herefter går vi ned 
til Tremosegård, hvor vi nyder  vores 
medbragte frokost. I alt ca. 5-6 km.     ❚ 

Lørdag 21. august kl. 10.00  
fra Agri Kirke 

Pilgrimsvandring i Mols 
Bjerge med Anne Hanson

  
 
Vi mødes kl. 10.00 i Agri Kirke til en 
lille andagt. Herefter vandrer vi ud i 
de smukke omgivelser i Mols Bjerge. 
Ruten går op over Agri Baunehøj, ud 
til Øvre Strandkær og videre ud til 
stranden – og tilbage. Vi finder un-
dervejs et passende sted, hvor vi kan 
spise vores medbragte madpakker. 
Turen er på 12-15 km. Temaet for van-
dringen er: De 7 pilgrimsord. Husk 
praktisk fodtøj samt mad og drikke til 
turen.                ❚ 

   
Fredag 27. august kl. 10.00  
fra Agri Kirke  

Pilgrimsvandring med 
Anne Hanson 
Vi mødes foran Agri Kirke til en lille 
intro, bøn og sang. Herefter går vi 
gennem de smukke landskaber, bl.a. 
ad den Italienske Sti, ud til Øvre 
Strandkær, hvor vi nyder vores med-
bragte frokost. I alt ca. 6-8 km.         ❚ 

 
 

Tilmelding til pilgrimsvandrin-
gerne er ikke påkrævet, men må 
af planlægningshensyn meget 
gerne ske til sognepræst Anne 
Hanson på e-mail: anlh@km.dk 
eller tlf. 20 14 50 23.               
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Lyden af Egens, torsdag 1. juli  
kl. 19.30 på Egens Kirkegård 
Med udgangspunkt i udvalgte grav-
sten beskrives brudstykker af Dan-
marks historie. Med udsigt over Kalø 
Vig lytter tilhørerne til lyden af 
Egens, imens halvmånen toner frem 
på sommerens aftenhimmel.             

 
Lyden af Vrinners, torsdag 8. juli  
kl. 19.30 på Vrinners Kirkegård 
Med udgangspunkt i udvalgte grav-
sten beskrives Danmarks historie i 
nyere tid. Ved den vestvendte låge i 
diget lytter tilhørerne til lyden af Vrin-
ners og de musikalske lydlandskaber, 
og Jeppe Aakjærs lyrik læses højt.       

 
Lyden af Rolsø, torsdag 15. juli  
kl. 19.30 på Rolsø Kirkegård 
Rolsø Kirkegård betegnes som en 
ødekirkegård, og her kan man opleve 
forfaldets skønhed og de såkaldte 
grottesten, som kom på mode i 1700-
tallets Frankrig. 

Kirkegårdens øde beliggenhed gi-
ver også en særlig musik: Her kan 
man lytte til naturens lyde i samspil 
med træerne og gruset på stierne.     

 
Lyden af Vistoft, torsdag 12. august  
kl. 19.30 på Vistoft Kirkegård  
Vistoft Kirkegård er rig på tankevæk-
kende eftermæler og inskriptioner, 
der i sig selv fortæller historier. Lyd-
landskabet her giver genklang af sal-
medigteren H.A. Brorsons vers fra 
Op, al den ting: ”når fuglesangen 

sammenslår som tusind harpestrenge!” 
Salmen og landskabet fremhæver be-
tydningen af at værne om lyden af 
stilhed, som den kan høres her.          ❚ 

 
Tirsdag 10. august kl. 18.00,  
Lunden bag Agri Kirkegård 

Picnic og fællessang i  
Lunden  
Medbring din egen aftensmad og slå 
dig ned i det bløde græs i Lunden lige 
bag kirkegården. Vi spiser, hygger og 
synger sange fra den nye Højskole-
sangbog. Menighedsrådet byder på øl 
og vand. Tilmelding til sognepræst 
Anne Hanson på e-mail: 
anlh@km.dk / mobil 20 14 50 23  
senest 8. august.                                 ❚ 

 
Torsdag 16. september kl. 17.00  
i Tved Kirke 

Foredrag med Per Schulz 
Jørgensen 
Allerede sidste år arrangerede vi 
dette foredrag med Per Schulz Jør-
gensen, og nu glæder det os usige-
ligt, at vi kan gennemføre det i år.  

Dansk socialpsykologis grand old 
man, Per Schulz Jørgensen, vil holde 
foredrag om de begivenheder i sam-
fundet, der optager os og præger os 
lige nu, nemlig COVID-19 og klima-
problematikken. Hvad gør det ved os 
som mennesker at leve under dette 
konstante, ydre pres, og hvad gør det 
ved vores børn? Og, ikke mindst, – 
hvordan kommer vi videre herfra som 
hele mennesker?                                  ❚ 

 
 
 

 
Lørdag 3. juli kl. 19.30-22.30 i Tved Kirke 

Orgel- og violoncellonat  
Til dette musikalske maraton-arrange-
ment vil et ”best of”-udvalg af Tved Kir-
kes organister fra de seneste 40 år samles 
og fylde kirken med musik og historie.  

Ved orglet: Malou Reitberger, David 
Peter Schmidt og Judith Völker. 

Violoncello: Anker Sigfusson 
Der vil være en pause og forfrisknin-

ger undervejs.               ❚ 
 

Søndag 11. juli kl. 14.00-18.00  
fra Vrinners Kirke 

Musikalsk søndagstur 
Hop på cyklen eller i bilen og følg med 
på en musikalsk søndagstur i kirkerne 
langs Knebel Vig. Vi gør holdt i Vrinners, 
Knebel og Tved Kirke, der hver har deres 
musikalske tema.  
 
Wiener Klassik & Kaffe kl. 14.00  
i Vrinners Kirke 
Ruben Karschnick og Judith Völker 
spiller klaver firhændigt. 
 
Orgel & Brus kl. 15.30 i Knebel Kirke  
Judith Völker spiller muntre orgel- 
toner fra A til Z. 
 
Aperitif & Musical kl. 17.00 i Tved Kirke 
Mezzosopranen Mette Østergaard syn-
ger populære lieder og arier, akkom-
pagneret af Judith Völker. 
 
Husk coronapas/negativ coronatest. ❚ 
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MUSIK PÅ MOLS & HELGENÆS PILGRIMSVANDRINGER
Kirkestafet 2021 



 
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 
 
 
 
 
Torsdag 1. juli  

n Egens 19.30 Kirkestafet 
 
Lørdag 3. juli 

n Tved 19.30 Orgel- og violoncellonat   
 
Søndag 4. juli 

5. søndag efter trinitatis 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Tirsdag 6. juli 

Vistoft 19.30 Aftenandagt,  
Gorm Ridder-Jensen 
 
Torsdag 8. juli  

n Vrinners 19.30 Kirkestafet 
 
 
 
 

Søndag 11. juli 

6. søndag efter trinitatis 

Egens 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
n Vrinners 14.00 Musikalsk søndags-
tur  
 
Tirsdag 13. juli 

Tved 19.30 Aftenandagt,  
Gorm Ridder-Jensen  
 
Torsdag 15. juli 

n Rolsø Kirkegård 19.30 Kirkestafet 
 
Søndag 18. juli 

7. søndag efter trinitatis 

Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Tirsdag 20. juli 

Helgenæs 19.30 Aftenandagt,  
Gorm Ridder-Jensen 
 
Søndag 25. juli 

8. søndag efter trinitatis 
Knebel 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Tirsdag 27. juli 

Vrinners 19.30 Aftenandagt,  
Anne Hanson 
 
 
 
 
 

Torsdag 29. juli  

n Agri 19.30 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson 
 
 
AUGUST 
 
Søndag 1. august 

9. søndag efter trinitatis 
Vistoft 9.00 Anne Hanson 
Agri 10.30 Anne Hanson 
 
Tirsdag 3. august 

Knebel 19.30 Aftenandagt,  
Anne Hanson 
 
Torsdag 5. august 

n Agri 19.30 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson  
 
Søndag 8. august 

10. søndag efter trinitatis 
Egens 9.00 Anne Hanson 
Tved 10.30 Anne Hanson 
 
Tirsdag 10. august 

n Agri 18.00 Picnic og fællessang i 
Lunden (bag kirken) 
 
Torsdag 12. august 

n Vistoft 19.30 Kirkestafet 
 
 

   JUNI
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Fredag 13. august 

n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson 
 
Søndag 15. august 

11. søndag efter trinitatis 
Helgenæs 9.00 Anne Hanson 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 
 
Lørdag 21. august 

n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson   
  
Søndag 22. august 

12. søndag efter trinitatis 
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 9.00 Anne Hanson 
Knebel 10.30 Anne Hanson 
 
Fredag 27. august  

n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson  
 
Søndag 29. august 

13. søndag efter trinitatis 
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 9.00 Anne Hanson 
Egens 10.30 Anne Hanson 
 

 
 
 
Onsdag 1. september 

n Lyngparken 15.00 Alsang 
n Molsskolen, Festsalen 16.00 Alsang 
n Molsskolen, Festsalen 19.00 Alsang 
 
Torsdag 2. september 

n Helgenæs 19.30 Sensommerkoncert  
 
Søndag 5. september 

14. søndag efter trinitatis 
Helgenæs 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 9.00 Anne Hanson  
Agri 10.30 Anne Hanson 
 
Søndag 12. september  

15. søndag efter trinitatis 
Egens 10.30 Høstgudstjeneste,  
Anne Hanson 
Tved 10.30 Høstgudstjeneste,  
Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 14.00 Høstgudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen  
Vrinners 14.00 familiehøstgudstjeneste, 
Anne Hanson 
Vistoft 19.30 Høstgudstjeneste,  
Gorm Ridder-Jensen  
 
Torsdag 16. september 

n Tved 17.00 Foredrag,  
Per Schulz Jørgensen 
 

Søndag 19. september 

16. søndag efter trinitatis 
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 10.30 Høstgudstjeneste,  
Anne Hanson 
Agri 14.00 Høstgudstjeneste,  
Anne Hanson 
 
Søndag 26. september 

17. søndag efter trinitatis 
Tved 9.00 Anne Hanson 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 

 
    
        n  Arrangementer 

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 30, 31, 32, 38. Anne Hanson 
passer embedet, tlf. 20 14 50 23.   
 
Kirkebil 
De to menighedsråd kan nu igen tilbyde 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 fredagen. Ved 
øvrige arrangementer skal man ringe dagen før 
inden middag. For søndagens gudstjenester kan 
man benytte kirkebilen inden for ens eget pasto-
rat. Ved øvrige arrangementer kan man også 
blive kørt til nabopastoratet.
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KONFIRMATION 2021 et kæmpe tillykke til årets dejlige konfirmander

Lørdag 12. juni konfirmeredes i Helgenæs Kirke:  
Agnes Solheim Lundbæk Egeskjold og Albin Vognsen. Præst Gorm Ridder-Jensen.  
Foto: Vicki Bjerring 

Søndag 13. juni konfirmeredes i Egens Kirke:  
Kasper Holst Sørensen, Lærke Møller Schou og Rune  
Kethil Sejersen. Præst Anne Hanson. Foto: Vicki Bjerring 

Søndag 20. juni konfirmeredes  i Tved Kirke:  
Frederik Lykke Egelund, Jacob Wood, Jens Juhl Weisbjerg, Lasse Thomsen, Louisa E. R. Kypraios,  
og Mikkel Bjørn Andersen. Præst Gorm Ridder-Jensen. Foto: Vicki Bjerring

Lørdag 19. juni konfirmeredes i Knebel Kirke: 
Alma Glavind Setterberg, Anders Toubro Dalsgaard, Andrea Vogt Lindgaard, Emma Jespersen, Fiona Wilkens 
Støve, Frida Malling Konggaard, Ida Marie Thoudal Bjerring, Malou Lund Taul, Marius Fauerholm Kristensen  
og William Elvang Coolidge. Præst Anne Hanson. Foto: Vicki Bjerring

Lørdag 19. juni konfirmeredes i Agri Kirke:  
Aksel Refshauge Foged Eriksen, Anna Bakmann Jensen, Ingrid Esmann  
Mikkelsen, Laurits Bendix Simonsen, Sally Vibeke Søndergaard Madsen og  
Sebastian Vistoft Skifter Rasmussen. Præst Anne Hanson. Foto: Claus Ulrik

Lørdag 12. juni konfirmeredes i Vrinners Kirke:  
Freja Nørring Baltzer og Maja Hornbæk Schnoor  
Rasmussen. Præst Anne Hanson.  
Foto: Vicki Bjerring 

Lørdag 12. juni konfirmeredes i Agri Kirke:  
Albert Helms Peitersen, Freya Christoffersen Larsen, Frida Kjærgaard Berg Post, Karl Møller Kirkegaard,  
Kaya Bregendal Pedersen, Oscar Venø Hartvig, Oskar Frank Alsted, Rasmus Christoffersen Larsen, Sarah Rasmussen, 
Victor Bjerre Nyfjeld, Villads Juul Risager og Viola Matilde Vad Winterdahl. Præst Anne Hanson. Foto: Vicki Bjerring 

Søndag 13. juni konfirmeredes i Vistoft Kirke: 
Karoline Boesen Christiansen, Kirsa Idun Eggert Møller, Mads Steensbak 
Kortegaard og Magne Hoeks Haugum. Præst Gorm Ridder-Jensen.  
Foto: Vicki Bjerring



Nyt fra korene · Nyt fra Nyt fra sognene · Nyt fr

I skrivende stund ved vi ikke, om 
der stadig vil være restriktioner 

for kirkekorene efter sommerferien. 
Derfor kan vi endnu ikke melde ud, 
hvornår og hvordan Spirekoret,  
Juniorkoret, Ungdomskoret og 
Mols-Helgenæs Kantori starter. 
Glæd jer også til et nyt korprojekt! 

Hold øje med kirkernes hjem-
meside, lokalavisen og Facebook 

for aktuelle informationer! Ring til 
korlederen Judith Völker på  
tlf. 52 50 19 52, hvis du vil gå til kor. 
Det er gratis at være med.  

 
Korene 
Mols-Helgenæs Kantori er de syv kir-
kers klassiske voksenkor. 
Ungdomskoret består af piger/drenge 
i alderen 13-15 år. Vi synger for det  

meste rytmisk musik i flerstemmige 
satser. 
Juniorkoret (4. og 5. klasse) synger 
for det meste rytmiske salmer og 
sange, krydret med lidt international 
pop og musical. 
Spirekoret (1.-3. klasse) synger sange 
med krop og bevægelse, fyldt med 
både poesi og rytmik.    ❚
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Tved-Helgenæs-Vistoft:  
 

 
Indvielse af messehagel   
Så lykkedes det! Pinsesøndag blev 
den nyeste og sidste messehagel ind-
viet i Tved Kirke, efter at vi måtte af-
lyse indvielsen til jul.  

Den røde messehagel er som de 
tre andre messehagler designet og 
vævet af Flemming og Inge-Lise Bau. 
Kirken har tidligere via en donation 
fra Niels Viggo Madsens Mindefond 
fået leveret en hvid, en lilla og en grøn 

messehagel, som i snart mange år har 
lyst op ved gudstjenesterne. Den røde 
messehagel fuldender de liturgiske far-
ver – hvis man ser bort fra den sorte, 
som bæres langfredag. Den røde farve 
er ildens, blodets, kærlighedens og 
Helligåndens farve og symboliserer 
desuden lidenskab. Messehaglen bru-
ges til pinse og 2. juledag. Flemming 
og Inge-Lise Bau var til stede ved indvi-
elsen, hvor de fortalte om deres tanker 
om design og selve vævearbejdet. Det 
blev en rigtig festlig gudstjeneste, og 
nu har vi fire flotte messehagler, som 
vi kan glæde os over hele året.             ❚ 

 

Graverteamet i Knebel-Rolsø-
Agri-Egens – fratræden og 
nyansættelser

 
 
Ulla Haubro har valgt at gå på efter-
løn og fratræder sin stilling som gra-
vermedhjælper pr. 1. juli 2021. Menig-

hedsråd og kolleger er kede af at 
skulle undvære Ulla, men vi forstår 
og respekterer selvfølgelig hendes be-
slutning. En stor tak skal følge Ulla til 
dørs for hendes behagelige og prakti-
ske måde at have understøttet vores 
aktiviteter på.  

Og med Ullas fratræden kan vi 
sige velkommen til Lone Askholm, 
der bliver ansat som kirketjener i Kne-
bel og Agri. Lone har tidligere været i 
praktik hos os og kommer tillige til at 
fungere som gravermedhjælper i Kne-
bel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat. Hun 
bliver bl.a. kollega med Kerstin Kay-
sen, der allerede i november 2020 til-
trådte stillingen som kirketjener/gra-
vermedhjælper i Vrinners og Egens.  ❚
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TVED-HELGENÆS-VISTOFT

Sognepræst Gorm Ridder-Jensen flankeret af Inge-Lise og Flemming Bau  
– og de flotte messehageler. 

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS

Så er Mols-Helgenæs Kantori klar – her fra tiden, hvor vi måtte stå tæt sammen, når vi sang.  Ungdomskoret rykker ud – uanset vejret, så er de klar til at synge.

Et udsnit af Mols-Helgenæs Kantori varmer op i god coronaafstand. Selvom afstanden er stor, 
er stemningen tæt og humøret højt, når koret øver og optræder. 



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  

Kerstin Kaysen  

Jannie Esmann Mikkelsen 

Kirketjener (Knebel og Vrinners)  

Lone Askholm  

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. 
 

 

 

 

 

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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