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ken kan være der, hvor menighe-
den er. Heldigvis er det sådan, at 
når en dør lukkes, så åbnes der en 
anden. I dette tilfælde en lang 
række nye måder at være kirke på, 
som når kirken rykker ud under 
den åbne himmel eller ind i et telt 
med plads til alle konfirmander. 
Kirken er også blevet langt mere 
synlig på de digitale medier. På den 
måde kan forandringer være mere 
og andet end en sten i skoen. De 
kan også åbne op for nye, kreative 
muligheder at være til på, menne-
skeligt som kirkeligt. Og de mulig-
heder vil vi i kirkerne på Mols og 
Helgenæs bestræbe os på at gribe. 

 
Anne Hanson, Sognepræst i  

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat  ❚        
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 Al begyndelse er svær, siger man. 
  Måske er det sandt, men man 

taler også om ’begynderheld’. Så er 
begyndelsen ikke så svær, men 
tværtimod båret af et held eller en 
velvilje overfor den, som er begyndt. 
I det tilfælde, er begyndelsen gli-
dende let. Så kan der til gengæld 
opstå problemer og besværligheder 
sidenhen. 

Filosoffen Hannah Arendt skri-
ver i flere af hendes værker om 
menneskets ’født-hed’ ind i verden 
– dvs. menneskets begyndelse. Et 
hvert nyfødt barn er en ny begyn-
delse, der ikke er set før. Som 
sådan er barnet født med uendelige 
muligheder og en uendelig værdi, 
fordi alting i kraft af det nye barn er 
nyt. Derfor kan alting også blive nyt 
og ændre sig grundlæggende med 
det lille nye barns begyndelse. 

På den måde er alt nyt for bar-
net, men de omstændigheder og 
situationer, som findes i forvejen og 
uafhængigt af barnet, påvirker bar-
nets liv i bestemte retninger. På den 
måde er et nyfødt barn ikke alene et 
ubeskrevet blad. Barnets liv bliver 
tegnet på et papir, hvor der findes 
en række blyantstreger i forvejen. 

Noget af det fantastiske ved børn 
er, at man igennem børns øjne kan 
se ting på en ny måde. Og det bety-
der, at vi også kan begynde at se på 
de liv, vi hidtil har levet, på en ny 
måde. Den tegning, der udgør 
vores liv, ser anderledes ud med 
barnets streger på. 

Men det er ikke kun barnets fød-
sel, der er en ny begyndelse. Som 
mennesker sætter vi os selv i nye 

 Covid19-virussen har nu været 
 en realitet i et halvt års tid. Det 

har påvirket vores måde at leve på, 
og selv kirken har måttet tilpasse 
sig de nye omstændigheder. Efter 
en periode i foråret, hvor meget 
blev sat på standby, kunne kirken 
igen åbne op for gudstjenester og 
andre kirkelige aktiviteter, så me-
nigheden atter kunne finde plads 
på kirkebænken. Selvom kirken i 
dag stort set fungerer, som vi ken-
der den, er der alligevel meget, der 
har forandret sig. Der er fx adskil-
lige begrænsninger for, hvilke akti-
viteter vi kan afholde, og hvor 
mange vi kan forsamles. En gang 
imellem er det kompliceret og irri-
terende, men kirken på Mols og 
Helgenæs gør sit bedste for, at kir-

begyndelser mange gange i løbet af 
vores liv. Hannah Arendt ville sige, 
at vi fødes for at kunne begynde.  
Vi kan begynde nyt arbejde, flytte, 
få nye interesser eller begynde nye 
venskaber. 

Afslutninger kan også rumme 
nye begyndelser. Vi kan miste vores 
ægtefæller, elskede og venner. Vi 
kan også blive skilt. Dermed begyn-
der noget nyt ud af det, som allerede 
fandtes. På godt og på ondt. 

Overgange i vores liv er også nye 
begyndelser. Fra barndommen til 

ungdommen, fra voksenlivet til 
alderdommen. Ofte bærer vi også 
gamle og genkendelige elementer 
med os fra én begyndelse til en 
anden. Og det kan være godt, så vi 
ikke føler, vi skal starte på bar bund 
hver gang. 

Nu begynder et nyt kirkeblad 
med alt, hvad dertil hører af gen-
kendeligheder og nyheder. Lad os 
begynde sammen.  

 
Gorm Ridder-Jensen, Sognepræst i 
Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat  ❚
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At være kirke midt i en epidemi              En ny begyndelse ...

Menighedsrådsvalg 2020  
Resultatet af valgforsamlingen kan nu ses på hjemmesiden.  
Vi bringer det endelige resultat i næste nummer af kirkebladet.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Allehelgen 2020, søndag 1. november og søndag 8. novemberHøst for børn, 0nsdag 7. oktober
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Lørdag 10. oktober kl. 14.00  
på Rolsø Kirkegård 

Spændende rundvisning 
på en af Danmarks eneste 
ødekirkegårde 

Vi skal helt tilbage til år 1175 for at 
finde byggeåret for Rolsø Kirke, 
som var en næsten tro kopi af Kne-
bel Kirke. I 1908 blev kirken revet 
ned med undtagelse af våbenhuset, 
som fik lov til at blive stående for at 
blive brugt som kapel. 

Helt så gamle er stenene på 
Rolsø Kirkegård ikke. Men kirke-
gården, som er en såkaldt ødekirke-
gård, er et vidnesbyrd om en unik 
historie på Mols. Tidligere ejere af 
Rolsøgård – faktisk næsten dem 
alle siden 1816 – har fundet det sid-
ste hvilested her og med dem også 
mange gårdfolk og godtfolk fra 
Vrinners og Rolsø.  

Tidligere borgmester og lokalhi-
storiker Vilfred Friborg Hansen har 
lovet at tage os med ind i historien. 
Alle er velkomne til at følge med på 

en enestående lokalhistorisk rund-
visning. Efter rundvisningen slut-
ter vi af med varm kaffe eller te og 
en småkage, mens der kan stilles 
spørgsmål.  

Rundvisningen er planlagt til at 
vare ca. en time. Mød blot op ved 
indgangen til kirkegården. Vi glæ-
der os til at se jer alle.  

 
Lørdag 10. oktober kl. 16.00  
i Vrinners Kirke   

Beethoven! 

Den store klassiske komponist  
Ludwig van Beethoven, hvis 250-
års fødselsdag vi fejrer den 17. de-
cember 2020, skal også hyldes på 
Mols! Til dette formål har Judith 
Völker valgt Vrinners Kirke med sit 
fine nye digitale flygel. Glæd jer til 
Beethovens dramatiske  ”Storm- 
sonate” for klaver og en buket af 
komponistens populære klaverstyk-
ker, som ”alle” kender. 

Der er gratis adgang.              ❚ 
 

Tirsdag 13. oktober kl. 19.30  
i Vistoft Kirke  

Sangaften – efterårssange 
Vinden rusker i træerne og i regnen 
siler vores sommerfornemmelser 
væk. Vi synger efteråret i gang med 
sangens varme.                              ❚ 

 
Torsdag 15. oktober kl. 19.30  
i Agri Kirke 

Poetisk aftengudstjeneste  
Velkommen til en stemningsfyldt og 
poetisk aftengudstjeneste, der vil be-
stå af en vekselvirkning mellem 
poesi, sang og musik omgivet af skæ-
rene fra de mange stearinlys. Vi slut-
ter gudstjenesten af med en lille ud-
skænkning i våbenhuset.  

 
Søndag 18. oktober kl. 14.00  
i Vrinners Kirke  

Høstgudstjeneste og  
indvielse af ny alter- 
udsmykning  
Vi fejrer høstgudstjeneste i Vrinners 
Kirke og benytter samtidig anlednin-
gen til at indvie den nye alterudsmyk-
ning, som vi glæder os meget til at vise 
frem. Du kan læse mere om selve ud-
smykningen under Nyt fra sognene.  

Marie Bancks vil selv være til stede 
i kirken, når vi indvier den nye alter-
udsmykning. Menighedsrådet serve-
rer et glas vin efter gudstjenesten. Der 
er desværre begrænset antal pladser 
på grund af corona, så kom i god tid. ❚             
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COVID-19 påvirker 
også efterårets program 

Pga. COVID-19 er vi desværre nødt 
til at lade nogle arrangementer udgå 
fra programmet, som ellers plejer at 
være faste indslag i efteråret og se-
nere i julen. De indslag, der bl.a. 
plejer at trække et stort publikum og 
indeholde bespisning, er derfor ikke 
glemt – de er udsat indtil foråret.  
Vi glæder os allerede.                       ❚ 

 
 
 
 
 

Søndag 27. september  
Søndag 18. oktober 

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

 
 

Ungdomskoret deltager ved høst-
gudstjenesten på Helgenæs.  

Endelig afholdes der høstguds-
tjeneste den 18. oktober i følgende 
kirker:  

Egens Kirke kl. 10.30 
Vrinners Kirke kl. 14.00 (med 

     indvielse af alterudsmykning)         
Efter høstgudstjenesterne vil der 
være en hurtig kop kirkekaffe i alle 
kirkerne.              ❚ 

 
 
  
 

Familiegudstjenesterne er festlige 
og sjove gudstjenester, fælles for 
hele Mols og Helgenæs. En familie-
gudstjeneste er for de store og de 
små med fortællinger og musik for 
børn i alle aldre. Vores spire- og ju-
niorkor deltager hver gang under le-
delse af organist Judith Völker. 

Vi plejer at slutte af med at spise 
sammen, men pga. Covid-19 så bli-
ver efterårets familiegudstjenester 
desværre uden spisning. Forhå-
bentlig kan vi genoptage fællesspis-
ningen til foråret.  

I efteråret har vi tre familieguds-
tjenester:  

 
Onsdag 7. oktober kl. 17.00  
i Knebel Kirke  

Høst for børn 
Til denne gudstjeneste skal vi 
snakke om det AT HØSTE… Tag 
derfor gerne noget med, som du 
selv har høstet. Det kan fx være en 
agurk, æbler og pærer, kartofler og 
lign. Det er sognepræst Anne Han-
son, der står for gudstjenesten. 

 
Onsdag 11. november kl. 17.00  
i Tved Kirke 

Når mørket falder på… 
En familiegudstjeneste for de store 
og de små med fortællinger og mu-
sik i børneøjenhøjde, hvor vi skal 

lave lys i novembermørket. Det er 
sognepræst Gorm Ridder-Jensen, 
der står for gudstjenesten. 
 
Søndag 29. november kl. 14.00  
i Helgenæs Kirke 

Adventsgudstjeneste for 
store og små 
Gudstjenesten i Helgenæs Kirke 1. 
søndag i advent afholder vi igen i år 
som en familiegudstjeneste. Efter 
gudstjenesten inviterer Kulturhuset 
i Helgenæs Præstegård til julestue i 
den gamle præstegård. Der serveres 
kaffe, te, kage og sodavand. Delta-
gelse er gratis.              ❚ 

 
 
Søndag 1. november og  
søndag 8. november 

Allehelgen 2020 
I år fejrer vi – traditionen tro – alle-
helgensdag i alle kirkerne på Mols 
og Helgenæs. Til hver gudstjeneste 
vil navnene på dem fra det pågæl-
dende sogn, der er døde inden for 
de sidste års tid, blive læst op. Der 
vil også være mulighed for at tænde 
et lys til minde om den eller dem, 
man har mistet.  

Da det ikke er praktisk muligt at 
afholde alle gudstjenester denne 
dag i alle syv kirker på Mols/Helge-
næs, holdes årets allehelgensguds-
tjenester den 1. og den 8. november. 
Der er altergang ved alle gudstjene-
ster de to søndage; dog ikke ved  
aftensgudstjenesten i Vrinners.  

DET SKER I EFTERÅRSFERIEN

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

FAMILIEGUDSTJENESTER



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Onsdag 21. oktober kl. 19.30  
i Vrinners Beboerhus – Anne Hanson  
Onsdag 28. oktober kl. 19.30  
i Tved Forsamlingshus – Gorm  
Ridder-Jensen 
 
Kom og mød din præst  
Efterårets sogneaftener kommer til 
at fokusere på det helt nære – nem-
lig vores nye præster Anne Hanson 
fra Knebel-Rolsø-Agri-Egens og 
Gorm Ridder-Jensen fra Tved-Helge-
næs-Vistoft. Her bliver er god lejlig-
hed til at møde de to nye præster un-
der uformelle former og høre lidt 
mere om, hvem de er – både med og 
uden præstekjole. De skriver selv:  

Anne Hanson: Livet er en lang  
bevægelse mellem vugge og grav. 
Der er tidspunkter, hvor vi bevæger 
os fra et punkt til et andet punkt, og 
så er der tidspunkter, hvor vi ophol-
der os i ro. Som jeres nye præst i 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens vil jeg for-
tælle lidt om mine veje fra de spæde 
år til de seneste år, hvor jeg har be-
væget mig mellem tre forskellige 
præstegerninger. Hvad har jeg så 
fået med mig i rygsækken i dag?   

Gorm Ridder-Jensen: Jeg vil for-
tælle lidt om, hvem jeg er, hvor jeg 
kommer fra, hvad jeg kommer med 
og hvorfor jeg er endt her på Mols 
og Helgenæs – alt sammen mens 
der vil være kaffe og kringle.            ❚ 

 
 

7

Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjenester søndag 1. november: 

Vistoft kl. 9.30 
Egens kl. 11.00  
Tved kl. 11.00 
Helgenæs kl. 14.00 
Vrinners kl. 19.30 

Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjenester søndag 8. november:  

Knebel kl. 9.30 
Agri kl. 11.00              ❚ 
 
 

Onsdag 25. november kl. 19.30  
i Helgenæs Kirke  

Vintersang  
Måske har sneen lagt sig hvid og 
fin. Måske er det hele ét stort, 
brunt pløre. Vi synger sange, der vi-
ser både mørket og lyset i tiden.    ❚ 

 

Gudstjenester i Lyngparken  
Så satser vi på at være tilbage i Lyng-
parken, og det har vi glædet os til. 
Den sidste torsdag i hver måned hol-
des gudstjeneste i træningskøkkenet 
i Lyngparken. Vi begynder hver gang 
kl.15.00 med fælles kaffebord. Kaffen 
er gratis! Herefter holder vi gudstje-
neste. Alle beboere i Lyngparken og 
andre interesserede er velkomne. 
Der afholdes følgende gudstjenester: 

 Torsdag 29. oktober kl. 15.00:  
     Anne Hanson 

Torsdag 26. november kl. 15.00: 
Gorm Ridder-Jensen                    ❚ 

Pga. usikkerheden med COVID-
19, bedes I holde øje med lokal-
pressen, mv., hvis vi er så uheldige, 
at plejecentrene lukker for besø-
gende. I så fald må vi desværre af-
lyse gudstjenesterne i Lyngparken. ❚  

 
 
 
 
 

Lørdag 10. oktober kl. 16.00  
i Vrinners Kirke  

Beethoven-koncert 
Se beskrivelse under ”Det sker i  
efterårsferien”.              ❚ 
 

 
Torsdag 12. november kl. 19.30  
i Knebel Kirke  

Anders Munch duo  
– tak for sangen! 
Hvad kan være mere nærliggende 
på en måske kold og mørk novem-
beraften end at samles til vel-
kendte, glade toner? De leveres 
denne aften af Anders Munch Duo, 
der med en uforlignelig gengivelse 
og genfortolkning af Danmarks nu 
afdøde nationalskjald, Kim Larsen, 
møder sit publikum med det vel-
kendte repertoire og fortællinger 
om sangeren og hans sange.  

Ligesom Kim Larsen selv, tæller 
Anders Munch snart sagt alle al-
dersgrupper blandt sine lyttere. An-
ders har optrådt i mere end 20 år 
enten solo, med sit band ”Broder-

skabet” eller som duo, hvor han er i 
selskab med sin faste sidemand, 
som det bliver tilfældet i Knebel. 
Anders Much er vant til at have et 
entusiatisk "kor" – nemlig publi-
kum – til at synge med på de folke-
kære sange. Da fællessang i forhold 
til covid-smitte stiller særlige krav 
til plads og dermed deltagerantal, 
kan vi desværre ikke love, at det 
også kan lade sig gøre denne aften. 
Men mød op og glæd dig – og lad 
om ikke andet så hjertet synge med 
for fuld udblæsning! 

Der er gratis adgang.              ❚ 
 
 

Søndag 22. november kl. 14.30  
i Tved Kirke 

Orgelcafé & koncert  
– Den unge Bach 
I løbet af det næste halve år invite-
rer vi til tre eftermiddage omkring 
orglet med den store mester Johann 
Sebastian Bach som omdrejnings-
punkt. I denne første del vil Judith 
Völker byde på fortælling om den 
unge komponists liv og forbilleder, 
krydret med lydeksempler, hvoref-
ter der smages på en bid kage fra 
Bachs hjemegn med en kop kaffe 
eller te. Sidst, men ikke mindst, 
fremfører organisten Bachs herlige 
ungdomsværker i fuld længde. 

Der er gratis adgang.              ❚ 
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Anders Munch duo – tak for sangen! 
torsdag 12. november

Orgelcafé & koncert – Den unge Bach, 
søndag 22. november

Vintersang, 0nsdag 25. november

Anne Hanson, sognepræst i  
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat 

Der er atter liv i den gamle og nyren-
overede præstegård i Agri. For her 
flyttede jeg og min mand, Niklas, 
samt vores to børn Sofus på 5 og  
Linus på snart 4 år, ind i slutningen 
af august.  

Vi har glædet os rigtig meget til 
at slå vores rødder her og samtidig 
blive en del af livet og de smukke 
landskaber på Mols og Helgenæs. 
Som min mand og jeg ofte siger til 
hinanden: Nu er vi kommet hjem! 
Og vi er taknemmelige både for at 
få lov at bo her og for den venlige 
modtagelse af os alle fire. Tak for 
det. 

Det er ligeledes med stor glæde, 
at jeg nu kan sige, at jeg er jeres nye 
sognepræst i Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Pastorat. Jeg ser frem til at 
møde jer i forskellige sammen-
hænge og håber, vi fremover kan 
være til inspiration og glæde for hin-
anden. 

Varme hilsner fra Anne Hanson ❚ 
 
 

Gorm Ridder-Jensen, sognepræst i 
Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat 

Kære alle på Mols og Helgenæs. 
Jeg er så heldig at være den nye sogne-
præst i Tved-Helgenæs-Vistoft Pasto-
rat. Det glæder jeg mig meget over, og 
jeg glæder mig til, at jeg med tiden 
kan vokse ind i det kirkelige og kultu-
relle landskab på Mols og Helgenæs. 

Min hustru Lisa, min datter Hannah 
og jeg har i skrivende stund boet i Tved 
Præstegård et lille stykke tid. Det er et 
stort privilegie at flytte ind i så smukke 
omgivelser. Der er meget langt fra en 
55 kvm lille lejlighed på Nørrebro til en 
præstegård i Tved. Men skiftet har føl-
tes meget naturligt og uden gnidninger. 
Det er, som om vores lille familie virke-
lig er kommet hjem nu. 

I den forbindelse vil jeg gerne sige tak 
til alle, der har vist interesse og er kom-
met forbi præstegården for at sige vel-
kommen til os. Vi har i meget høj grad 
følt os velkomne og taget godt imod. 

Nu er der ikke andet for, end at 
komme godt i gang med det hele. 

Jeg håber, vi ses!                               ❚ 
 

Hilsner fra de to nye præster 
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Søndag 8. november 

22. søndag efter trinitatis 

Knebel 9.30 Anne Hanson, fejring 
af allehelgen 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Agri 11.00 Anne Hanson, fejring af 
allehelgen 
Helgenæs 14.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
Tved 19.30 Gorm Ridder-Jensen  
Der er altergang ved alle gudstjene-
ster denne søndag, hvor vi marke-
rer allehelgen. 
 
Onsdag 11. november 

Tved 17.00 Familiegudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen, Spire- og  
juniorkor 
 
Torsdag 12. november  

■ Knebel 19.30 Koncert 
 
Søndag 15. november  

23. søndag efter trinitatis 

Egens 9.30 Anne Hanson 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 

Helgenæs 11.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
Vrinners 11.00 Anne Hanson 
 
Søndag 22. november 

Sidste søndag i kirkeåret  

Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
■ Tved 14.30 Orgelcafé & koncert 
 
Onsdag 25. november 

■ Helgenæs 19.30 Vintersang 
 
Torsdag 26. november 

Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
 
Søndag 29. november  

1. søndag i advent 

Agri 9.30 Anne Hanson 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 14.00 Familiegudstjene-
ste, Gorm Ridder-Jensen, Spire- og 
juniorkor 
 
 
 
 

 
 
Søndag 27. september  

16. søndag efter trinitatis  

Agri 10.30 Anne Hanson, høst-
gudstjeneste  
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen, 
høstgudstjeneste  
Helgenæs 14.00 Gorm Ridder- 
Jensen, høstgudstjeneste, ung-
domskor  
Knebel 14.00 Anne Hanson, høst-
gudstjeneste  
Vistoft 19.30 Gorm Ridder-Jensen, 
høstgudstjeneste 
 
 
 
 
Søndag 4. oktober 

17. søndag efter trinitatis 

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

Onsdag 7. oktober 

Knebel 17.00 Familiegudstjeneste 
Anne Hanson, Spire- og juniorkor 
 
Lørdag 10. oktober  

■ Rolsø Kirkegård 14.00 Rundvisning 
■ Vrinners 16.00 Koncert 
 
Søndag 11. oktober  

18. søndag efter trinitatis 

Helgenæs 9.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Tirsdag 13. oktober 

■ Vistoft 19.30 Sangaften Gorm  
Ridder-Jensen  
 
Torsdag 15. oktober 

Agri 19.30 Poetisk aftengudstjeneste 
Anne Hanson 
 
Søndag 18. oktober  

19. søndag efter trinitatis 

Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 10.30 Anne Hanson, høst-
gudstjeneste 
 
 
 

 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 14.00 Anne Hanson, høst-
gudstjeneste, indvielse af alter- 
udsmykning 
 
Onsdag 21. oktober  

■ Vrinners Beboerhus 19.30 Sogneaften  
 
Søndag 25. oktober  

20. søndag efter trinitatis 

Agri 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 28. oktober 

■ Tved Forsamlingshus 19.30  
Sogneaften 
 
Torsdag 29. oktober 

Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
 
 
NOVEMBER 
 
Allehelgensdag, søndag 1. november  

Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 11.00 Anne Hanson 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 14.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 19.30 Anne Hanson 
Der er altergang ved alle gudstjenester 
allehelgensdag, dog ikke i Vrinners 
 
 

■  Arrangementer  

   NOVEMBER

   OKTOBER

   SEPTEMBER

GUDSTJENESTE R & A R R A N G E M E N T E R
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Præsternes friweekender 
og ferier:

 
Anne Hanson: 
10.-11. oktober   
21.-22. november  
Gorm Ridder-Jensen passer  
embedet, tlf. 86 35 21 44. 
 
Gorm Ridder-Jensen: 
23.-25. oktober  
Anne Hanson passer embedet,  
tlf. 20 14 50 23 
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De to nye præster på Mols og Hel-
genæs er nu flyttet ind i præstegår-
dene. Sådan som det var med Betty 
og Jan, der nu begge er fratrådt, så-
dan er det nu med Anne Hanson og 
Gorm Ridder-Jensen, som er det 
nye, unge makkerpar, som skal løfte 
kirkelivet i området. Derfor har vi 
spurgt lidt ind til, hvilke tanker, de 
gør sig om det. 
 
I efterfølger et ”par”, som var kendt og 
elsket vidt omkring her på Mols og 
Helgenæs. Er det noget, der skræm-
mer jer, der nu skal føre menighederne 
over i en ”ny tidsalder”? 

Gorm: Nej. Det beroliger mig, at 
jeg overtager næsten 40 års velvilje 
omkring kirken og præsterollen, 
fordi Jan har været så afholdt. Han 
har opbygget goodwill og glæde 
omkring kirken. Derfor skræmmer 
det mig ikke, og man kan snarere 
sige, at det beroliger mig. 

Anne: Både ja og nej. Min situa-
tion har været anderledes, fordi 
Betty kom herfra på en tragisk 
måde. Der kan være stor sårbarhed 
i det. Mange har holdt af Betty, og 
mange savner hende. 

Når det er sagt, tegner fremtiden 
lys. Jeg har mødt Betty et par gange. 
Jeg skal ikke være hende, men den 
der bygger videre på det, hun har 
skabt i 37 år. Jeg skal gøre det på 
min måde, men i de fodspor, Betty 
har sat. 

Gorm: Jeg vil også gerne tilføje, 
at jeg går til opgaven utrolig yd-

mygt. Jan har betydet meget for 
området, og jeg har stor respekt for 
det, han står for.  

Anne: Vi har stor respekt og yd-
myghed for forgængerne, men vi 
må skabe vores eget rum. 

 
Betty og Jan fik omkring 40 år i embe-
det begge to. Kan I se jer selv gentage 
det? 

Anne: Ja – hvis I vil have en 
præst på 82 år med rollator og stok. 
Men jeg er kommet for at slå rod 
med min familie. Jeg er allerede 
42, men jeg håber på at få rigtig 
mange gode år her. 

Gorm: Jeg kan nå hele 42 år og 
vil gerne holde så længe – hvis 
molboer og helboer kan holde mig 
ud. 

Gorm, du kommer som helt dugfrisk 
præst, lige uddannet, her til Mols og 
Helgenæs. Hvordan har du tænkt dig 
at gribe din tilgang til præsteembedet 
an?  

Gorm: Det første års tid vil jeg 
fortsætte det spor, som er blevet 
lagt. Jeg kan ikke være Jan, men 
det, han har opbygget, har fungeret 
godt. Jeg skal lære min egen præ-
steidentitet at kende, og først deref-
ter kan jeg sammen med menig-
hed og menighedsråd sætte min 
vej. Jeg er jo den, jeg er og skal 
være tro imod det. 

Der er forskellige arrangemen-
ter, jeg drømmer om at lave – for 
eksempel det, jeg kalder forkla-
ringsgudstjenester. Det er en form 
for samtale, hvor man går gudstje-
nestens forløb igennem, forsøger at 
forklare forløbet og hvordan de for-
skellige elementer i gudstjenesten 
taler sammen.  

 
Anne, du kommer med en bagage af 
erfaringer fra såvel sognepræst som 
også fængselspræst og pilgrimspræst. 
Du sagde ved din ansættelsessamtale 
blandt andet, at du kan lave gudstje-
nester overalt, hvor der er mennesker. 
Kan du uddybe lidt, hvordan du har 
tænkt dig at omsætte det i dit nye job? 

Anne: Det, jeg tager med, er en 
form for mobilitet. Jeg ser det at 
være kirke som det, der foregår 
mellem os mennesker. Bygnin-
gerne og dermed kirkerummet kan 
noget, som fører os langt tilbage i 
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VI VIL SÅ GERNE VÆRE NETOP HER
Anne Hanson: 
Sognepræst i Knebel-Rolsø-
Agri-Egens Pastorat 2020. 

Anne har tidligere været 
sogne- og arresthuspræst i 
Randers og sogne- og pil-
grimspræst i Maribo og 
Lolland-Falster Stift. 

 
Gorm Ridder-Jensen: 
Sognepræst i Tved-Helge-
næs-Vistoft Pastorat 2020. 

Gorm er nyuddannet fra 
pastoralseminariet i 2020.  

Har været medlem af 
menighedsrådet ved Ste-
fanskirken i København. 



 
Hurra og tillykke til årets  
konfirmander 

Så lykkedes det os endeligt at få 
alle de dejlige og meget tålmodige 
konfirmander sendt godt afsted. 
Festlige konfirmationsdage med 
glade konfirmander, familie og ven-
ner. Fotograf Vicky Bjerring har 
også i år fanget de glade unge men-
nesker med kameraet, og fotos kan 
meget snart ses på hjemmesiden: 
www.mols-helgenaes.dk. Vi ønsker 
jer alt godt i det liv, der ligger foran 
jer – og håber, det bliver fyldt med 
glæde og mening. Lykke på rejsen 
og tillykke med konfirmationen.    

Mange glade hilsner fra Trine 

Oppfeldt, Per Bach og Jan Schmidt  ❚  
  
 

 
 
 
Nyrenoveret præstegård  
i Agri 
Det er et krav fra myndighederne, 
når man skal have ny præst, at præ-
stegården skal være i god stand og 
parat til at huse en ny præstefami-
lie. De krav kunne præstegården i 
Agri ikke leve op til, da Betty fraf-
lyttede. Betty har boet i præstegår-
den i 38 år, og i den periode er der 
kun foretaget opdateringer af boli-
gen i mindre omfang. Det skulle 

menighedsrådet så ændre på, og til-
med ændre på i en fart, så ansættel-
sen af den nye præst ikke skulle 
trække for meget i langdrag. 

Arkitekt Anders Glavind Jensen, 
der er lokal og bor i Knebel, fik op-
gaven med at sætte præstegården i 
stand. Det blev mere omfangsrigt, 
end menighedsrådet forventede – 
og frygtede. Den gamle præstegård 
fra 1600-tallet er bevaringsværdig, 
så der var restriktioner på, hvad vi 
måtte ændre. Det er dog blevet til 
en utrolig flot og moderne bolig, 
Anne og hendes familie kunne 
rykke ind i. Ved et smidigt og godt 
samarbejde mellem arkitekt, me-
nighedsråd, provsti – og ikke 
mindst dygtige håndværkere – lyk-
kedes det på rekordtid at gennem-
føre den meget omfattende renove-
ring og tilmed med et ualmindelig 
smukt og godt resultat. Blandt an-
det er det lange kig gennem bygnin-
gen, der også var i det oprindelige 
hus, blevet genskabt. Hele førstesa-

len skulle genopbygges og især 
trappen hertil, som var en sand 
brandfælde inden ombygningen. 

Omkring 5 millioner har renove-
ringen kostet. Det skal siges, at det 
på et tidspunkt føltes, som om hele 
præstegården var revet ned indven-
digt. Hver gang vi ændrede på no-
get, dukkede der nye problemer op. 
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historien. Jeg kan også lide at være 
der, hvor der er højt til loftet – som 
for eksempel ude i naturen. Man 
kan jo sagtens stable en dåb eller et 
bryllup op under åben himmel. 

Visionen om at bringe naturen i 
spil har jeg til stadighed, og jeg vil 
gerne lave gudstjenester, hvor man 
går i naturen – så at sige får kroppen 
med. Naturen kan levere en prædi-
ken i sig selv. Der bliver sagt mange 
ord i et kirkerum, men dér, hvor der 
er helt stille og knapt så mange ord, 
er der mulighed for, at den enkelte 
kan mærke efter, hvad der sker in-
deni. Begge former for gudstjeneste 
giver stor mening, og det skal gerne 
understøtte hinanden. 

Og så kan jeg godt lide at være 
kreativ omkring liturgi og salme-
valg dér, hvor det kan lade sig gøre. 

Begge: Vi har også meget lyst til 
at lave noget for børnene. Vi har jo 
begge små børn, som er en inspira-
tionskilde til at bringe også de aller-
mindste med i kirkelivet. 

 
I har fået en meget forskellig start på 
jeres nye jobs. Gorm, du har kunnet 
flytte ind i Tved Præstegård i god tid 
og lære egnen lidt at kende i ro og 
mag. Anne, du er blevet ”smidt” fra 
Maribo til Mols i sidste øjeblik og har 
endnu ikke haft ro til at falde på 
plads. Og I har endnu ikke fået lejlig-
hed til at lære hinanden at kende. 
Men har I allerede nu en fornemmelse 
af, at I kan falde i hak som det team, 
Mols og Helgenæs har ønsket sig? 

Begge: Vi kan ikke forestille os 
andet. Og selvom det til tider nok 
kan være en travl præsteopgave, der 
venter os, så skal det også være 
sjovt. Menigheden må gerne kunne 
mærke, at vi også har det sjovt. 

Anne: Jeg har i øvrigt fået en an-
den bevidsthed om min alder (42 
år) nu, fordi Gorm er noget yngre 
end mig. Men vi skal nok falde i 
hak. Og desuden vidner de små 
rynker og grå hår jo blot om ”levet 
liv”. 

 
Sidst, men ikke mindst, et spørgsmål, 
jeg stillede Betty og Jan i det interview, 
der blev lavet ganske kort tid, før Betty 
blev syg, og som jeg også gerne vil stille 
jer. Hvad er det bedste ved at være 
præst? 

Anne: Der er så mange ting, 
man kunne nævne. Jeg kan rigtig 
godt lide strukturen i jobbet, fordi 
der er en masse frihed til at tilrette-
lægge tiden selv. Jeg skriver gerne 
prædikener iført mine hjemmesko. 
Det føles rigtig godt, at man kan få 
lov til at være ”medskaber på Guds 
skaberværk”. Jeg får lagt en opgave 
i hånden, som jeg kan sætte ord på 
omkring det at være et menneske, 
og så får jeg lov til at dele det med 
menigheden. Jeg får lov til at sætte 
ord på mange udfordringer ved at 
være menneske. 

Også døden er jeg blevet mere 
bevidst om med tiden. Og at det er 
vigtigt, at man får lov til at være 
nærværende dér, hvor livet er. 

Gorm: Det kan jeg godt tilslutte 
mig. At være medskaber på de 
menneskers liv, som man får lov til 
at være en del af, er noget af det, 
jeg synes er meget spændende. 
Man skaber nogle rum, hvor man 
giver folk mulighed for at være 
med til samtalen. 

Anne: For at blive i billedet fra 
før, er det fint at få muligheden for 
at være ”medvandrer”. Vi kan jo 
ikke tage smerten væk, men vi kan 
gå med et stykke af vejen, så folk 
ikke er alene. Give udtryk for, at der 
er én der følger med mellem vugge 
og grav. 

 
Hvad vil I sige til folk, der bliver ramt 
af tvivl? 

Anne: Vi skal først og fremmest 
lytte. Hvis nogen bliver ramt af 
tvivl, kan man ikke tage tvivlen 
væk, men man kan plante et frø. 
Jeg kan også tvivle. Tvivl og tro går 
hånd i hånd. Ellers bliver det ens-
rettet. Tro kan komme og gå i løbet 
af livet. 

Gorm: Jeg er helt enig. 
Begge: Vi håber, at menigheden 

vil bruge os. Vi er to præster, som 
meget aktivt har søgt dette område. 
VI VIL SÅ GERNE VÆRE NETOP 
HER og sammen lave kirke og 
være til stede som nogle gode præ-
ster på Mols og Helgenæs – i glæde 
og i sorg. 

 
Tekst: Elsa Holmer  

Foto: Theis Mortensen  ❚  
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Gorm Ridder-Jensens  
ordination og indsættelses-
gudstjeneste  

Torsdag 10. september blev Gorm 
Ridder-Jensen ordineret i Aarhus 
Domkirke ved en festlig guds- 
tjeneste.  

Menighedsrådsmedlemmer fra 
begge menighedsråd og ansatte 
deltog sammen med den tidligere 
præst Jan Schmidt og Gorms fami-
lie i festlighederne. Desuden deltog 
også en række præster fra Aarhus 
Provsti.  

Gorm er jo – modsat Anne – 
nyuddannet og derfor skal han or-
dineres, inden han kan indsættes 
som præst i den danske folkekirke.  

Efter de teologiske studier på 
universitetet og et halvt års under-
visning på pastoralseminariet, og 
efter at han var blevet ”kaldet” til 
jobbet som præst i Tved-Helgenæs-
Vistoft, var det tid til selve ordina-
tionen. I mange andre job møder 
man ind på kontoret, får et rund-
stykke, en buket blomster og en 
plan for den kommende periode, 
og så er man i gang. I folkekirken 
er det noget mere omstændigt, når 
menighedsrådet beslutter sig for at 
kalde en ikke-ordineret teolog til at 
være præst. Ordinationen begynder 
faktisk allerede ved den såkaldte  
bispeeksamen, som reelt er en god 

mulighed for, at biskoppen og den 
kommende præst kan lære hinan-
den at kende. Her underskriver den 
kommende præst præsteløftet. I 
Aarhus Domkirke er det biskoppen 
for Aarhus Stift, der leder selve or-
dinationen, der foregår ved en høj-
tidelig gudstjeneste, hvor biskop-
pen bl.a. taler til de nye præster og 
beder med håndspålæggelse. Efter 
ordinationen var der en festlig re-
ception for Gorm og de allernær-
meste.  

Søndag den 13. september var 
der så indsættelsesgudstjeneste for 
Gorm i Tved Kirke. Her blev Gorm 
budt velkommen af provst Bene-
dikte Bock Pedersen, som læste 
kollatsbrevet fra biskoppen, og bad 
alle i lokalområdet om at tage godt 
imod Gorm og hjælpe ham på 
plads i det nye embede. Endnu en 
festlig dag, som fortsatte den føl-
gende weekend, hvor man i Vistoft 

og Helgenæs Kirker ligeledes tog 
imod Gorm med fine gudstjenester 
og festivitas.    

Nu er Gorm så i gang med arbej-
det, og han vil det næste 1½ år være 
del af et introduktionsforløb for nye 
præster, som har til formål at sørge 
for, at nyuddannede præster kom-
mer godt i gang med jobbet.           ❚
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En bygning af den alder rummer 
mange skjulte hemmeligheder.  

Menighedsrådet ville rigtig 
gerne have vist præstegården frem, 
inden Anne og hendes familie flyt-
tede ind. Det kunne desværre ikke 
lade sig gøre. Den sidste håndvær-
ker blev færdig ganske få timer før, 
at flyttebilen ankom. Til gengæld 
sørger menighedsrådet for, at der 
bliver fremstillet en mappe med 
billeder fra byggeriet – før, under 
og efter. Den kan ses fra ca. 1. okto-
ber på graverkontoret i Knebel. 
Henvendelse til graver Lene Duun 
på tlf. 21 63 43 33.              ❚ 

 
 

Ny alterudsmykning i 
Vrinners Kirke 
Søndag den 18. oktober kl. 14.00 er 
der høstgudstjeneste i Vrinners 
Kirke. Vi benytter anledningen til 
også at indvie den nye alterud-
smykning, som vi glæder os meget 
til at vise frem. 

Den har været længe undervejs. 
Allerede da det nuværende menig-
hedsråd tiltrådte, var der forskellige 
planer om, hvordan Vrinners Kirke 
skulle se ud i fremtiden. Der har 
været mange og også dyre projekter 
i støbeskeen, men ingen af dem 
blev gennemført. Én af de ting, der 
var stor enighed om, var fjernelsen 
af alterudsmykningen med de blå 
fliser. Et års tid forinden renove-
ringen af kirken var der sat en 
plade over den gamle alterudsmyk-

ning, som mange anså for at være 
direkte skæmmende for kirken. 

Efter gennemførelsen af renove-
ringen af kirken med nye og friske 
farver, kunne man for alvor se, at 
alterudsmykningen manglede.  
Menighedsrådet bad tre forskellige 
kunstnere om at give et bud på, 
hvordan den kommende alterud-
smykning skulle se ud. Det var tre 
fine forslag, vi fik ind. Ét af dem 
gjorde især indtryk, og derfor blev 
det valgt i enstemmighed i menig-
hedsrådet. 

Svenskfødte Marie Bancks, som 
til daglig bor og arbejder i Køben-
havn, havde lyttet godt til menig-
hedsrådets få ønsker. To stikord var 
alt, hvad vi havde givet kunstnerne. 
Livstræ og kors. Ud over det, havde 
kunstnerne meget frie hænder. 

Marie skrev selv om sit projekt 
bl.a. følgende: Livets træ har tre 
stammer, faderen, sønnen og Helli-
gånden. Korset er en indre del af li-

vets træ. Træet har ét kors i sit cen-
trum, men der er flere kors at finde 
indeni. Glasset i grenenes spids 
symboliserer det, der spirer – livet 
og lyset. Vinduet bagved alteret er 
blændet med en hvid løber, som 
fanger og spreder dagslyset bag al-
teret. Lyset vil også blive reflekteret 
og fanget i glaskuglerne.  

Marie Bancks vil selv være til 
stede i kirken, når vi indvier den 
nye alterudsmykning.                     ❚ 

 
 

Anne Hansons indsættelses-
gudstjeneste  
Søndag den 30. august blev Anne 
Hanson indsat som ny sognepræst 
i Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat 
ved festlige gudstjenester i både 
Knebel og Agri. Her indsatte provst 
Benedikte Bock Pedersen Anne i 
embedet og bad menigheden passe 
rigtigt godt på hende, og hjælpe 
hende med at komme godt i gang. ❚  
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Gorm i procession med biskoppen i Aarhus og områdets præster

To glade præster fra Tved-Helgenæs-Vistoft:  
Jan Schmidt og Gorm Ridder-Jensen Tre stolte præster: Per Bach, Anne Hanson og Benedikte Bock Pedersen



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 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  
Gorm Ridder-Jensen 

Tved Præstegård 

Tved kirkebakke 14 

8420 Knebel 

Tlf. 86 35 21 44 

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), 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. 
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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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