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•  At beslutte hvem der skulle være
de nye præster. 

Vi har i begge menighedsråd været
begunstiget af et meget stærkt an-
søgerfelt, så det har ikke været let at
vælge. Der er nu kommet hvid røg
op. Præsterne er valgt, og nu afven-
ter vi, at Kirkeministeriet får papir-
arbejdet på plads, så vi kan melde
ud. 

Vi er meget kede af at skulle sige
farvel til vores fantastiske præster,
men samtidig glæder vi os til
kunne fortælle jer, hvem de nye
præster bliver. Vi kan godt røbe, at
de to præster er indstillet af to
enige menighedsråd, så bedre op-
bakning kan vi ikke give dem. Vi
melder ud i lokalavisen så snart, vi
må.  

På vegne af de to menighedsråd,
Grith Mortensen, Tved-Helgenæs-

Vistoft Menighedsråd  ❚

INDHOLD

3 Konfirmation

4 Arrangementer

7 Nyt fra korene

8 Gudstjenester & arrangementer

10 En hjertelig tak for 36 gode år

11 En hilsen til farvel

12 Konfirmationer 2020

14 Nyt fra sognene

16 Vejviser

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Knebel-Rolsø-Agri-
Egens og Tved-Helgenæs-Vistoft sogne
Redaktion: Jan Schmidt, Per Bach, Judith Völker, Inge Johansen,
Elisabeth Carstensen, Ida Bangsgaard og Grith Mortensen.
Layout: Søren Kirkemann, grafisk@kirkemann.dk
Tryk: Hauch ColorPrint

Næste nummer udkommer i september/oktober 2020.

w
w

w
.m

ol
s-

he
lg

en
ae

s.
dk

2

Som noget helt ekstraordinært
er konfirmationerne blevet ud-

skudt i år pga. COVID 19. Konfir-
manderne har taget det i stiv arm
og affundet sig med situationen.
Nu håber alle på, at konfirmatio-
nerne i sensommeren kommer til
at forløbe, så de unge mennesker
og deres familier får en god dag. 

At blive konfirmeret er en begi-
venhed i et ungt menneskes liv, der
markerer et før og et efter. Før i ti-
den blev der holdt mange taler til
konfirmanderne, hvor der blev sagt
noget i retning af, at ”nu træder du
jo ind i de voksnes rækker”. Det var
der muligvis en vis sandhed i den-
gang, da de fleste gik ud af skolen
efter 7. klasse, og derefter kom ud
at arbejde. 

Men i vore dage er det heldigvis
ikke sådan. Alligevel markerer kon-
firmationen en slags skel mellem
barndommen og ungdommen. For
når man bliver konfirmeret, så står
man pludselig der og er midtpunkt
for familien og for alle andre, der
kommer i kirken. Situationen er
pludselig skiftet, så den unge, fra at
være en del af småbørnenes sam-
lede masse, nu fremtræder som et
helt selvstændigt menneske. Ung,
ganske vist, men sig selv. Der bliver
talt direkte til den unge i kirken,
der holdes taler og synges sange
ved de efterfølgende festligheder. 

Selvfølgelig har konfirmanden
altid været et selvstændigt menne-
ske – enestående, som ethvert men-
neske. Første gang, et barn kaldes
ved navn og på en måde personlig-
gøres, er, når der holdes dåb i kir-

Nu er det jo ikke en ny pave, der
skal vælges til kirkerne på

Mols og Helgenæs, men derimod to
nye præster til hhv. Knebel-Rolsø-
Agri-Egens Pastorat og Tved-Helge-
næs-Vistoft Pastorat, som skal er-
statte vores nuværende præster. Det
har været et hektisk forår, hvor me-
nighedsrådene har haft travlt med: 
•  At holde møder med biskoppen

og provsten for at få styr på pro-
cessen. 
•  At lave beskrivelser af stillingerne

og af vores område.
•  At få sat præstegårdene i stand,

så de er klar til at modtage de nye
præster. 
•  At få besøg af potentielle ansø-

gere, der skulle se kirker og 
præstegårde.
•  At læse ansøgninger.
•  At udvælge kandidater til prøve-

prædiken og samtale og afholde
disse.

ken. Her tages det lille (eller større
og måske ældre) menneske helt al-
vorligt, når Vorherre tager det til
sig, og at det, som det siges ved då-
ben, kommer til at tilhøre den kors-
fæstede Herre, Jesus Kristus. Her
ved døbefonten er det lille barn di-
rekte mål for Guds nåde og barm-
hjertighed, og her gives den døbte
et trygt og vedholdende udgangs-
punkt for sit liv – uanset hvordan
det liv kommer til at forme sig. 

Hvis det er et lille barn, der dø-
bes, så er barnet i sagens natur jo
ikke bevidst om, hvad der i virkelig-
heden sker. Det lille barn kan intet
gøre selv, men kan kun modtage,
hvad det gives. Og der gives i over-
flod i dåben. 

Når så barnet når konfirmations-
alderen, så begynder den unge at
gå til præst. Her skal det, som bar-
net ikke forstod ved døbefonten,
forklares for det unge menneske. I
løbet af undervisningsforløbet
skulle det gerne blive nogenlunde
klart, at Vorherre vil den unge, og

at netop det i sin tid blev lovet ved
døbefonten. 

I løbet af undervisningsforløbet
mærker man tydeligt, at de unge
bliver mere og mere bevidste om, at
det nu gælder dem som selvstæn-
dige personer. De begynder at træde
i karakter, og de begynder at forstå.  

Konfirmation kommer af det la-
tinske confirmatio, og betyder be-
kræftelse. Ganske vist skal de i kir-
ken svare ja på spørgsmålet, om de
vil konfirmeres i den kristne tro,
men selve den sande bekræftelse,
selve konfirmationen, kommer fra
Gud. Det er Gud, der bekræfter den
unge i dåbens løfte. Nu i en alder,
hvor de forstår det. Og heri ligger
overgangen fra barndom til ung-
dom. Her skulle den unge gerne
blive bevidst om sit tilhørsforhold,
og kan gå videre ind i ungdoms- og
voksenlivet med denne livsbekræf-
tende konfirmation. Det kan vi
glæde os til at overvære i sensom-
meren.

Per Bach  ❚
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K O N F I R M A T I O NDer kom hvid røg op



Radiotransmission fra pilgrimsgudstjeneste, søndag 12. juli Orienteringsmøde, tirsdag 18. august og valgforsamling tirsdag, 15. septemberSensommervandring på Mols Bjerge-stien, lørdag 15. august
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Velkommen
til et slankere
program 
for kirkernes
aktiviteter

Vi har nu i flere måneder måttet
arbejde ud fra princippet ”umu-

ligt at planlægge”, og kirkebladet er
denne gang præget af den store
usikkerhed. Mange arrangementer,
gudstjenester, koncerter osv. blev af-
lyst og udsat i foråret, og den kom-
mende tids program bliver også en
meget slank udgave. Der vil være ar-
rangementer, som vi ikke kan til-
byde nu, men som vi vil søge at
skubbe eller afholde i en anden
form, og der vil være pladsbegræns-
ninger på mange af vores tilbud. 
Til gengæld kommer I til at møde
kirken under lidt friere former, f.eks.
når der dukker korsang op ude, hvor
I er og hvor det kan lade sig gøre,
mens vi passer på hinanden. Vi glæ-
der os til atter at kunne levere kirke
helt uden restriktioner, og til at de
nye præster kan være med til at
forme kirkernes fremtidige gudstje-
nester og aktiviteter. ❚

Onsdag 1. juli kl. 19.30 
i Helgenæs Kirke
Onsdag 8. juli kl. 19.30 i Tved Kirke
Onsdag 15. juli kl. 19.30 
i Vistoft Kirke
Onsdag 22. juli kl. 19.30 
i Knebel Kirke

Sommeraftensang
Hver onsdag i juli inviterer vi til en
stund med salmesang, læsning og
musik i en af vores smukke kirker
på Mols og Helgenæs. Kom og nyd
aftenroen i kirkerummet, syng med
på aften- og årstidssalmer, lyt til da-
gens tekster og udvalgt orgelmusik.

Vi slutter med et glas vin eller
vand i våbenhuset.                            ❚

Søndag 12. juli kl. 10.00 
i Helgenæs Kirke 

Radiotransmission fra 
pilgrimsgudstjeneste 
Søndag 12. juli kl. 10.00 sendes live
på P1 fra Helgenæs Kirke med 
pilgrimspræst Elisabeth Lidell som
prædikant. Dagens tema er: ”Gå
med Gud - gå ikke i stå!” Efter guds-
tjenesten kører vi til Sletterhage Fyr,
parkerer bilerne og vandrer langs 
kysten til Lushage, hvor vi holder
frokostpause. Derfra går vi via Klæ-
bjerg og ”Tyskertårnet” tilbage til
Sletterhage Fyr, hvortil vi ankommer
ca. kl. 15. Turen er på 7 km. Vi går
skiftevis i samtale og i stilhed. Med-

bring madpakke og drikkelse. Pga.
afstandskrav må der kun være 36 i
kirken, så kom gerne i god tid efter
”først-til-mølle-princippet”.              ❚

Søndag 19. juli kl. 9.00 
i Helgenæs Kirke, kl. 10.30 i Tved
Kirke og kl. 19.30 i Vistoft Kirke

Søndag 26. juli kl. 9.00 
i Vistoft Kirke, kl. 10.30 i Helgenæs
Kirke og kl. 19.30 i Tved Kirke

Gudstjenester i forbindelse
med at Jan Schmidt går på
pension
Jan Schmidt stopper som sogne-
præst i Tved-Helgenæs-Vistoft 
Pastorat den 31. juli 2020 efter 36
års tro tjeneste. Afskeden med Jan
bliver anderledes, end vi havde 
håbet, da den jo også er præget af
de restriktioner, der er omkring at
forsamles. 

Da der stadig er begrænsning på
deltagerantal ved gudstjenesterne,
afholdes gudstjeneste i alle tre kir-
ker i pastoratet både 19. og 26. juli.
Efter gudstjenesterne den 26. juli
markeres dagen med et glas eller en
kop kaffe.

Jan konfirmerer sine konfirman-
der i september, men pga. begræns-
ninger i antal deltagere, vil der i år
desværre kun være adgang for kon-
firmanderne og deres gæster.         ❚

4

Lørdag 25. juli kl. 14.00 
på gårdspladsen ved Helgenæs 
Præstegård

Pop-op sommerkoncert
med Mols-Helgenæs 
Kantori
I år inviterer vi til en lidt anderledes
korkoncert. Selvom alle indendørs
kirkekoncerter er aflyst, går som-
mergæsterne alligevel ikke glip af
skøn musik! Mols-Helgenæs Kan-
tori under ledelse af Judith Völker
har forberedt en buket danske som-
mersange i smukke korsatser og et
par populære motetter, passende til
årstiden, som skal synges for publi-
kum i en udendørs pop-op koncert
lørdag den 25. juli. 

Kom glad – gerne med klapstol
eller tæppe og kaffekurv. Vi glæder
os til at se jer! ❚

Lørdag 15. august kl. 10.00 
fra Femmøller Efterskole

Sensommervandring på
Mols Bjerge-stien
Vandringen starter kl. 10.00 fra 
P-pladsen over for Femmøller Efter-
skole, Molsvej 137, 8400 Ebeltoft. 

Vi går gennem gamle plantager
forbi Krakær til den nyrestaurerede
Ørnbjerg Mølle, hvor vi holder fro-
kostpause. Vi går skiftevis i stilhed
og i samtale omkring temaet ”De
kristne dyder”. Pilgrimspræst Elisa-

beth Lidell giver bibelske input 
undervejs. Turen er på ca. 12 km. og
slutter ved udgangspunktet kl. 15.00.
Medbring madpakke og drikkelse.  ❚

MENIGHEDSRÅDSVALG

Tirsdag 18. august kl. 19.30 
i Strands Forsamlingshus for Tved,
Helgenæs og Vistoft Sogne

Tirsdag 18. august kl. 19.30 
i Vrinners Beboerhus for Knebel-
Rolsø-Agri-Egens Sogne

Orienteringsmøder vedr. 
menighedsrådsvalget

Tirsdag 15. september kl. 19.30 
i Tved Forsamlingshus for 
Tved-Helgenæs-Vistoft Sogne

Tirsdag 15. september kl. 19.30 
i Vrinners Beboerhus for 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sogne

Valgforsamling

I 2020 skal menighedsrådsvalget
gennemføres efter nye regler. Der er
tale om en treleddet proces, der skal
føre frem til dannelse af det nye me-
nighedsråd. Med ændringen er der
endvidere mulighed for at nedsætte
menighedsrådets funktionsperiode
fra fire til to år.

1. Orienteringsmøde
Inden udgangen af august skal der
afholdes orienteringsmøde sammen
med det årlige menighedsmøde,
hvor det siddende menighedsråd be-
retter om det forgangne år og om
planer for fremtiden.

Der vil desuden være lejlighed til
at stille spørgsmål, så der er gode
muligheder for at få indblik i, hvor-
dan menighedsrådet arbejder, og
hvad det beskæftiger sig med.

Efter orienteringsmødet er der tid
til for såvel gamle som nye kandida-
ter at overveje at stille op til menig-
hedsrådet ved valgforsamlingen i
september. 

2. Valgforsamling 
Den tredje tirsdag i september (i år
den 15. september) afholdes der valg-
forsamling, hvor menighedsrådets
medlemmer vælges. 

3. Afstemningsvalg 
I en periode på fire uger efter valget,
er der dog stadig mulighed for at ud-
løse et eventuelt afstemningsvalg ved
indlevering af kandidatliste med stil-
lere. Dette valg skal afholdes tirsda-
gen ni uger efter valgforsamlingen. ❚

Sommeraftensang, onsdag 1. juli, onsdag 8. juli, onsdag 15. juli og onsdag 22. juli 



Midt i påskeforberedelserne
blev vi – korene på Mols og

Helgenæs – ramt af Coronakrisen,
og som alle andre kulturudøvende
her i landet måtte også vi stoppe 
vores aktiviteter. Nu satser vi på 
efteråret! 

På Mols og Helgenæs kan du være
med i følgende kor:

Spirekoret (fra 1.-3. klasse) synger 
i Molsskolens festsal hver onsdag
kl. 14.30-15.20.

Juniorkoret (4.-5. klasse) synger i
Molsskolens festsal hver onsdag 
kl. 15.30-16.30.

For Ungdomskoretmed unge fra 
6. op til 9. klasse var dette forår ret
trist. Størstedelen af korets sangere
forlader os nu efter deres folkeskole-
eksamen. Koret havde glædet sig til
en afskedstur til Berlin. Men turen
skulle, som så meget andet, aflyses.
I stedet for har vi nu holdt en lille
intim afskedskoncert for forældrene. 

Judith Völker, den vemodige korle-
der, siger af hjertet tak til de trofaste
piger, som har været med siden
2015/2016!! Der satses på en korre-
unionweekend i foråret 2021.
   Samtidig glæder Judith sig til det
”nye” Ungdomskor, som starter med
korprøverne efter sommerferien. 
Koret mødes i Knebel Kirke hver
torsdag kl. 14.30.

Heartkoret, det rytmiske kirkekor
på Mols og Helgenæs, som plejer at
mødes i Tved Konfirmandstue hver
tirsdag kl. 19.30 glæder sig også til
at komme i gang igen efter som-
merferien.
   Men pga. Coronareglerne har vi
endnu ikke fastlagt datoer. Vi må
være tålmodige!

Mols-Helgenæs Kantori mødes til
udendørs korprøver i løbet af juli
med en pop-op sommerkorkoncert

den 25. juli (læs mere derom andet-
steds i bladet).
   Hvornår de regulære torsdagskor-
prøver i Strands Forsamlingshus
starter igen, er stadig uvist.

Har du lyst til at være med eller
høre mere om korene, deres ind-
hold og øvedatoer, så ring eller skriv
til korleder Judith Völker. 
Tlf. 52 50 19 52,
e-mail: judithvoelker@gmail.com. ❚
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Indsættelsesgudstjenester
for de nye præster
Vi forventer at kunne afholde ind-
sættelsesgudstjenester for de to nye
præster på følgende tidspunkter: 

Søndag 30. august kl. 14.00 
i Knebel Kirke 
Søndag 13. september kl. 16.00 
i Tved Kirke 

Mere information følger i Adresse-
avisen samt på hjemmesiden og 
Facebook-siden. ❚

Lørdag 19. september kl. 13.00-16.00 
i Fuglsøcentret

Afskedsreception for 
Jan Schmidt   
Der afholdes afskedsreception for
sognepræst Jan Schmidt i Fuglsø-
centret den 19. september. Kom og
vær med til at fejre ham og få ham
sendt godt på pension på det yderste
næs på Helgenæs. ❚

Tirsdag 22. september kl. 19.30 
i Vrinners Kirke

Sangforedrag med 
Rasmus Skov Borring 
Oplev glæden ved fællessang akkom-
pagneret af rytmisk klaver i et udvalg
af forskellige tiders tekster og kom-
positioner fra Højskolesangbogen –
kombineret med fortællinger om
sangene. Rasmus Skov Borring invi-
terer inden for i sit arbejde med for-

midlingen af den danske sangskat,
der indeholder både velkendt og nyt
materiale. Han åbner op for sit værk-
stedsarbejde omkring at komponere
nye fællessange – bl.a. i samarbejde
med digter Jens Rosendal, som han
har arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er
pianist, komponist og foredragshol-
der. Han har flere albumudgivelser
bag sig, bl.a. "Den danske sang 1 &
2" med instrumentale klaverfortolk-
ninger af højskolesange, to albums
fra Rosendal/Borring-samarbejdet
og ”Sangen har lysning” fra 2020
med nye fællessange.

Rasmus Skov Borring modtog i
2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit
arbejde med at formidle fællessangs-
traditionen, og han er optaget af at
holde den danske sangskat levende
og gøre den tilgængelig for nye ge-
nerationer. ❚

Søndag 27. september  

Høstgudstjenester
Der afholdes høstgudstjenester den
27. september i følgende kirker: 

Agri Kirke kl. 10.30
Tved Kirke kl. 10.30
Helgenæs Kirke kl. 14.00
Knebel Kirke kl. 14.00
Vistoft Kirke kl. 19.30

Efter høstgudstjenesterne i Tved,
Helgenæs og Vistoft kirker vil der
være kirkekaffe. 

Mandag 7. september kl. 19.00 
i Lyngparken – første gang

Læsekreds på Mols
Læsekredsen starter vintersæsonen
til september – i et mødelokale i
Lyngparken i Knebel.

Vi er en inspirerende og hyggelig
læseklub, hvor vi deler vores læseop-
levelser med de andre deltagere.

Vi læser romaner af både danske,
nordiske og andre udenlandske for-
fattere og både ældre og nyere littera-
tur, og alle kan komme med forslag.

Vi mødes en gang om måneden
for at diskutere den bog, som vi har
fået udleveret måneden forinden.
Bøgerne skaffes fra Syddjurs Biblio-
tek via Kirsten Katholm.

Lige nu er der ledige pladser, og
interesserede kan henvende sig hos
Kirsten Katholm på tlf. 29 84 84 67
eller e-mail: kkatholm@gmail.com

Velkommen til nye læsere.          ❚

Sker der aldrig noget for 
områdets ældre?
Lyngparken har desværre været
lukket ned længe, og vi har derfor
måttet aflyse både gudstjenester
og turen ud i det blå i maj. Vi har
besluttet også at aflyse turen i sep-
tember. Til gengæld satser vi på at
lave en efterårstur – helst i oktober
– for områdets ældre. De nærmere
detaljer følger, når det er mere ty-
deligt, hvad vi må og kan forsvare
ud fra et smittemæssigt perspektiv. 
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Nyt fra korene · Nyt fra 
Læsekreds på Mols, mandag 7. septemberSangforedrag med Rasmus Skov Borring,

tirsdag 22. september 
Høstgudstjenester, søndag 27. september

Ungdomskoret



Lørdag 12. september

Vistoft 10.00 Jan Schmidt, 
konfirmation
Helgenæs 11.30 Jan Schmidt, 
konfirmation

Søndag 13. september

14. søndag efter Trinitatis

Agri 9.00 NN
Tved 10.00 Jan Schmidt, 
konfirmation
Knebel 10.30 NN
Tved 16.00 Præsteindsættelse

Tirsdag 15. september

n Tved Forsamlingshus 19.30 
Valgforsamling
n Vrinners Beboerhus 19.30 
Valgforsamling

Lørdag 19. september

Knebel 10.00 Per Bach, 
konfirmation
Agri 11.30 Per Bach, konfirmation
n Fuglsøcentret 13.00 Afskeds-
reception for Jan Schmidt 

Søndag 20. september

15. søndag efter Trinitatis

Egens 9.00 NN
Helgenæs 10.30 NN 
(kom og mød den nye præst)
Vrinners 10.30 NN
Vistoft 14.00 NN 
(kom og mød den nye præst)

Tirsdag 22. september

n Vrinners 19.30 Sangforedrag

Lørdag 26. september

Egens 10.00 Per Bach, 
konfirmation
Vrinners 11.30 Per Bach, 
konfirmation

Søndag 27. september

16. søndag efter Trinitatis

Agri 10.30 NN, høstgudstjeneste
Tved 10.30 NN, høstgudstjeneste
Helgenæs 14.00 NN, høstguds-
tjeneste
Knebel 14.00 NN, høstgudstjeneste
Vistoft 19.30 NN, høstgudstjeneste

Om begrænsning af deltagerantal
også gælder efter 1. august, vides
endnu ikke.
Der meldes ud herom ved op-

slag på hjemmesiden, Facebook
og i Adresseavisen Syddjurs.

Jan Schmidt går på pension med udgan-
gen af juli.
Per Bach passer begge embeder i august
måned.
Per Bachs ansættelse ophører med udgan-
gen af august.

Kirkebogsføringen for Knebel, Rolsø, Agri
og Egens sogne varetages af kordegn Lis
Henning i Rønde, tlf. 86 37 05 80, e-mail:
lihe@km.dk

Kirkebogsføringen for Tved, Helgenæs
og Vistoft sogne overgår fra 1. august til kor-
degn Linda Skytte i Ebeltoft, tlf. 86 34 16 74,
e-mail: lks@km.dk

Alle henvendelser om attester, navnesager
m.v. rettes til det pågældende kordegne-
kontor.

Indtil der er ansat nye præster, kan
henvendelse om kirkelige handlinger også
rettes hertil.

Onsdag 8. juli
n Tved 19.30 Jan Schmidt, aften-
sang (max. 38 deltagere)

Søndag 12. juli

5. søndag efter trinitatis 

Helgenæs 10.00 Elisabeth Lidell,
pilgrimsgudstjeneste 
(max. 36 deltagere)
Agri 19.30 Per Bach 
(max. 31 deltagere)

Onsdag 15. juli

n Vistoft 19.30 Jan Schmidt, aften-
sang (max. 34 deltagere) 

Søndag 19. juli

6. søndag efter trinitatis

Helgenæs 9.00 Jan Schmidt 
(max. 36 deltagere)
Tved 10.30 Jan Schmidt 
(max. 38 deltagere)
Vistoft 19.30 Jan Schmidt 
(max. 34 deltagere)

Onsdag 22. juli

n Knebel 19.30 Per Bach, aftensang
(max. 23 deltagere) 

Lørdag 25. juli 

n Helgenæs Præstegård (udendørs)
14.00 Pop-op koncert

Søndag 26. juli

7. søndag efter trinitatis

Vistoft 9.00 Jan Schmidt 
(max. 34 deltagere)
Egens 10.30 Per Bach 
(max. 13 deltagere)
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt 
(max. 36 deltagere)
Tved 19.30 Jan Schmidt 
(max. 38 deltagere)

Søndag 2. august

8. søndag efter trinitatis

Agri 9.00 Per Bach 
Knebel 10.30 Per Bach

Søndag 9. august

9. søndag efter trinitatis

Helgenæs 9.00 Per Bach
Vistoft 10.30 Per Bach

Lørdag 15. august

n Femmøller Efterskole 10.00
Sensommervandring 

Søndag 16. august

10. søndag efter trinitatis

Egens 9.00 Per Bach
Vrinners 10.30 Per Bach

Tirsdag 18. august

n Strands Forsamlingshus 19.30
Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalg
n Vrinners Beboerhus 19.30 
Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalg

Søndag 23. august

11. søndag efter trinitatis

Knebel 9.00 Per Bach
Agri 10.30 Trine Mathiassen
Oppfeldt, konfirmation
Tved 10.30 Per Bach

Søndag 30. august

12. søndag efter trinitatis

Vistoft 9.00 Kirsten Lundager
Helgenæs 10.30 Kirsten Lundager
Knebel 14.00 Præsteindsættelse

Søndag 6. september

13. søndag efter Trinitatis

Vrinners 9.00 NN
Egens 10.30 NN

Mandag 7. september

n Lyngparken 19.00 Læsekreds 
(første gang) 

n Arrangementer  

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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Præsternes friweekender og ferier:

Per Bach:
16. – 19. juli
Jan Schmidt passer embedet, 
tlf. 86 35 21 44

Jan Schmidt:
9. – 14. juli 
Per Bach passer embedet, 
tlf. 24 25 10 34
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En hjertelig tak for 36 gode år
Da jeg i 1984 var blevet ansat

som sognepræst i Tved-Helge-
næs-Vistoft pastorat, sagde davæ-
rende biskop Herluf Eriksen til
mig: ”Ja, så kan du jo blive derude
7-8 år og så søge noget andet”.

Sådan gik det som bekendt ikke

En hilsen til farvel

Så lakker det mod slutningen af
vikariatet i Knebel, Rolsø, Agri

og Egens sogne. Siden 15. september
2019 har jeg været konstitueret
som sognepræst i sognene, og det
har været en rigtig skøn tid. 

Fra første dag har jeg følt mig
velkommen hos jer, og er blevet
mødt af venlighed fra alle jeg har
mødt såvel i kirkerne til gudstjene-
ster, dåb, begravelser osv., konfir-
mander, små som store, og deres
forældre.

Med menighedsrådet, kirkernes
personale og kollega Jan Schmidt
har jeg haft et rigtig godt og fornø-
jeligt samarbejde. 

Nu slutter jeg så pr. 1. septem-
ber, men når dog lige at have kon-
firmationerne i september. I skal
have jeres nye præst - det bliver
spændende, og jeg er sikker på, at
det nok skal blive rigtig godt for
alle parter. 

Min hjertelige tak for et dejligt
år hos jer, med ønsket om alt godt
for jer og jeres nye præst. 

Venlig hilsen
Per Bach  ❚

– det blev til 36. Og det er længe!
Men for mig ikke en dag for længe.
For her har været godt at være. Og
jeg har aldrig ønsket mig et andet
embede. Men 31. juli er det slut.

Der er mange stillingsannoncer
i vores fag, der slutter med: ”Et

godt sted at være præst”. Og det
har det været her for mig i alle
årene. 

Kirken er bygget af levende
stene. Af de mennesker, der bor i
sognet og vil deres kirke. Og det
har jeg oplevet, at I har villet.

Mange, mange tak for den tillid,
der er blevet vist mig, for opbak-
ning og for godt samvær ved guds-
tjenester, kirkelige handlinger og al
anden aktivitet. Og tak for venlig-
hed og gode snakke, når vi er mød-
tes i andre sammenhænge. Og for
fortrolighed i personlige samtaler.

Tak til alle tidligere og nuvæ-
rende menighedsrådsmedlemmer.
I har været en meget væsentlig år-
sag til, at det har været et godt sted
at være præst. Tak for jeres arbejde
for kirkens liv og vækst – og for op-
bakning, støtte, godt samarbejde –
og festligt og fornøjeligt samvær. 

Vi er i vores tre kirker begunsti-
gede med rigtigt gode og dygtige
medarbejdere. Tak til tidligere og
nuværende gravere, gravermed-
hjælpere, organister og kirkesan-
gere og deres gode og loyale aflø-
sere for godt samarbejde, gode
samtaler og veludført arbejde.

Tak til medarbejdere og menig-
hedsråd i Agri, Egens, Knebel og
Rolsø for det samarbejde, vi har
haft.

En særlig tak til min kollega
gennem alle årene, Betty Højgaard.
Bedre kollega kunne jeg ikke have
ønsket mig. Også tak til de skif-
tende præster i Knebel. Og her til
sidst Per Bach.

Tak til ledelse og lærere på
Molsskolen for velvilje og imøde-
kommenhed over for kirke og
præst – og for stor fleksibilitet om-

kring konfirmand- og minikonfir-
mandundervisning.

Et helt særligt privilegium har
det været at bo i Tved Præstegård.
Nok den smukkest beliggende præ-
stegård i Danmark. Tak til menig-
hedsrådet i Tved, fordi I altid har
villet mig det godt – også dér!

Som mange af jer ved, har min
kone og jeg for nogle år siden købt
en ejendom på Helgenæs. Her har
vi boet de sidste par år. Og her bli-
ver vi boende.

Når en tidligere præst bliver bo-
ende i pastoratet, er det vigtigt ikke
at stå i vejen for efterfølgeren. 

Så selv om pensionerede præster
fortsat må foretage kirkelige hand-
linger, vil jeg efter min afgang ikke
foretage hverken dåb, vielser eller
begravelser. Sådan må det være.

Velkommen til vores nye præst,
som jeg håber vil blive lige så glad
for at være her, som jeg har været.

Og må blive mødt med samme
tillid.

Det er lettere at slutte en prædi-
ken end en afskedshilsen. Men i
stedet for et Amen vil jeg bare sige
jer alle sammen TAK – hjerteligt,
dybtfølt og med store bogstaver!

Og så alligevel slutte med det
ønske, der ved enhver gudstjeneste
lyder fra prædikestolen: Vor Herres
Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab være
med os alle!

Jan Schmidt  ❚
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Søndag 13. september kl. 10.00
konfirmeres i Tved Kirke:
Louise Asferg Jensen, Bjødstrup
Sofie Nordby Juul-Jensen, Knebel
Alba Fink Mikkelsen, Ebeltoft
Milla Brønden Roos, Dejret
Ferdinand Boie, Knebelbro
Simon Walter Thoudal Larsen, 

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

Søndag 23. august 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
Sara Irene Guerra, Egens
Sebastian Nehal Møller Bluhm,

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

Lørdag 12. september kl. 10.00 
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

Lørdag 12. september kl. 11.30 
konfirmeres i Helgenæs Kirke:
Ida Marie Kirkegaard Kjærsgaard Hvid
Laursen, Strands
Villads Schmeltz Glob, Vistoft
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Lørdag 19. september 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

Lørdag 26. september kl. 10.00
konfirmeres i Egens Kirke: 
Vilhelm Rubin Engel, Bjødstrup

Lørdag 26. september kl. 11.30 
konfirmeres i Vrinners Kirke: 
Jakob Foldager Hedegaard, Vrinners
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Lørdag 19. september 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

Konfirmeres i Tved Kirke søndag 13. september Konfirmeres i Tved Kirke søndag 13. september 

Konfirmeres i Helgenæs Kirke
lørdag 12. september 

Konfirmeres i Vistoft Kirke lørdag 12. september 

Konfirmeres i Agri Kirke søndag 23. augustKonfirmeres i Knebel Kirke 
lørdag 19. september

Konfirmeres i Knebel og Agri kirker lørdag 19. september Konfirmeres i Vrinners Kirke 
lørdag 26. september

KonfirmationerKonfirmationer 2020



Nyt fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogne
omkring gravstederne som dem, I
ser i dag. I stedet bliver samtlige
hækplanter erstattet af den mere ro-
buste Taxus ”Brande select”, som li-
geledes er en stedsegrøn hækplante,
som man ser på mange kirkegårde.
   Tørken har medført stor efter-
spørgsel på hækplanter, og leveran-
dørerne meldte ret hurtigt om ud-
solgt, hvorfor vi ikke kunne starte
udskiftningen af hækkene så hur-
tigt, som vi havde håbet.

   Nu er vi dog i gang. De første
2000 planter blev leveret i april må-
ned, og de resterende 9000 planter
kommer løbende over efteråret og
vinteren 2020/2021.
   Der venter os en stor opgave, og
vi håber derfor på forståelse for, at I
muligvis i perioder vil opleve mere
rod og postyr, end I er vant til på
kirkegården. Vi lover, at vi nok skal
levere et flot resultat, når vi er fær-
dige.

Ledende graver
Jane Thomsen  ❚

Tak til præsten med piben
I september 2019 holdt Per Bach sit
indtog i kirkerne i Knebel, Vrinners,
Agri og Egens. Baggrunden var trist,
nemlig Bettys sygdom. I nogle må-
neder havde vi været dækket af vika-
rer, og der blev slidt hårdt på Jan.
   Det hele faldt til ro, da du duk-
kede op, Per. Stille, men ikke ube-
mærket, indtog du din plads på
prædikestolen, hos konfirmanderne
og hos dem, der havde specielt be-
hov for en præst i andre anlednin-
ger. Du indtog også med vanlig be-
skedenhed din plads omkring bor-
det i menighedsrådet uden yderli-
gere dikkedarer, og du gled lige så

naturligt ind hos personalet. 
   Det har i det forløbne år været trygt og
godt at have dig i vores midte. Vi har
nydt godt af din levende formidlings-
form og din hjertelige og folkelige til-
gang til det kirkelige arbejde. Det vil vi
gerne takke dig for. Vi skal nu sige en
slags farvel til dig – men denne gang
sker det med baggrund i en anderledes
glædelig ting, nemlig at vi nu har fået vo-
res nye præst på plads.
   Vi håber, at du stadig vil dukke op hos
os i ny og næ og ikke helt glemmer os.
Du har været og er højt værdsat både af
os i menighedsrådet, af personalet og af
hele menigheden. 
   Vi ønsker dig alt godt både som pen-
sionist og som vikar rundt omkring i
området. Det varer nok lidt endnu, in-
den du kan finde dig i at sidde helt stille
i gyngestolen med piben i munden.     ❚
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36 års tro tjeneste i folkekirken
– og ikke mindst på Mols og
Helgenæs

Hvad skal der til, for at man bliver
en institution, når man nu er en del
af den institution, som Folkekirken
jo også er? For det er jo det, sogne-
præst Jan Schmidt er blevet for folk
på Mols og Helgenæs – for ind-
fødte, tilflyttere, sommerhusejere
og besøgende. Og efter 36 år har
han så valgt at stoppe på toppen.
Men hvad er opskriften på at blive
så folkekær en institution? 
   Nogle af nøgleordene er imøde-
kommenhed, ligefremhed, engage-
ment, tydelighed, relevant forkyn-

delse, arbejdsomhed, en hukom-
melse som en elefant og et elskeligt
og rummeligt væsen, der går lige
ind i folks hjertekamre. Og spørger
man kollegaerne, så handler det
også om at være god til at lytte, 
give plads, og samarbejde – kort
sagt være en god og nærværende
kollega.
   De menighedsråd, som valgte Jan
for snart mange år siden, så rigtigt.
Rygtet gik, at han blev den fore-
trukne bl.a. fordi han kunne bage
og havde arbejdet som ølkusk – han
måtte altså være folkelig. Og for-
manden for menighedsrådet i Tved,
Niels Viggo Madsen, kom, efter at
Jan var blevet ansat, og gav ham
hånden og sagde lunt, at ”jeg fik jo
ikke den præst jeg ville have, men
jeg fik den rigtige”. Og folkelig var

og blev han. Vores Jan. Jan, du vil
blive savnet, og vi synes, det er alt
for tidligt, at du vil trække dig til-
bage – men kigger vi på de mange
timer, du har lagt, så kunne du jo
have trukket dig for år tilbage. Men
”man får jo løn for hele dagen”,
som du plejer at sige. Og det fik vi –
fuld valuta for pengene – grin, gråd,
alvor, hverdag og fest – du mestrede
det hele. Tak for dig – en helt særlig
ener – der nåede både at være kø-
benhavner, molbo og helbo på gan-
ske kort tid. Godt gået – det er de
færreste, det lykkes for! 

De allerbedste hilsner, tak og ønsker
om at du nu kan få tid til andre sjove
ting.

Fra menigheden, dine kollegaer og 
menighedsrådene gennem tiden.        ❚

Nye hække på Vistoft Kirkegård
Som de fleste nok tydeligt kan hu-
ske, var sommeren 2018 ekstremt
tør. Denne tørke var hård ved hæk-
planterne på Vistoft Kirkegård, og
op mod 70% af hækkene er nu gået
helt ud.
   Vi afventede foråret 2019 i håb
om, at mange af planterne måske
ville skyde igen, men det blev des-
værre ikke tilfældet.
   Efter grundige overvejelser og un-
dersøgelser er det blevet besluttet,
at der ikke bliver plantet buksbom
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KNEBEL-ROLSØ-AGRI-
EGENS PASTORAT

Konstitueret sognepræst Per Bach
(indtil 31. august)

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 
(indtil 31. juli)

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, 

tlf. 29 62 28 91

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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