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Sognepræst 
Betty Højgaard er
sygemeldt
29. maj blev sognepræst Betty
Højgaard indlagt på Skejby Syge-
hus med en stor blodprop i ven-
stre hjernehalvdel og dermed
lammelse i højre side og talecen-
teret.

Efter indlæggelse i Skejby og
senere Randers blev Betty midt i
juni overflyttet til genoptræning
på neuro-rehabiliterinsgsafdeling
i Skive.

Betty har her været motiveret
for at træne, og hendes tilstand er
bedre end ved indlæggelsen.

7. august blev Betty overflyttet
til rehabiliteringscenteret i Tir-
strup, hvor hun fortsat modtager
træning af talepædagog og fysio-
terapeut.

Om – og i givet fald hvornår –
Betty kan genoptage sit arbejde,
er meget usikkert.

Undertegnede har siden Bet-
tys indlæggelse været konstitue-
ret i hendes stilling. Men fra 15.
september ansættes Per Bach
som fuldtidsvikar i stillingen som
sognepræst i Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Pastorat.

Læs mere om Per Bach under
”Nyt fra sognene” på side 10.

Jan Schmidt ❚

Om høst – og bekymring
Søndag den 29. september hol-

der vi høstgudstjeneste i fem af
områdets kirker. Prædiketeksten
denne dag er fra Matthæusevangeli-
ets 6. kapitel, hvor Jesus siger: ”Vær
ikke bekymrede for jeres liv, hvordan
I får noget at spise og drikke, eller
for, hvordan I får tøj på kroppen.”

For der bliver sørget for os, siger
han, i en sådan grad, at vi ikke be-
høver at bekymre os. Og Jesus hen-
viser til himlens fugle, der finder
føde uden hverken at så eller høste.
Og det kan jo lyde meget besnæ-
rende. 

Men er denne tekst ikke næsten
en hån mod alle os mennesker, der
hver på vores måde har noget at
slås med? Skal vi da overhovedet al-
drig bekymre os? 

Jo, vist skal vi da det. Og vi kan også
sige, at hvis vi aldrig bekymrede os,
så kunne der næppe være nogen, vi
holdt af. For bekymringen er altid
en følge af kærligheden. 

Man skal da også bekymre sig om
at få høsten i hus. 

Så hvad mener Jesus dog med or-
dene om ikke at bekymre sig? Skal
vi bare lade stå til? Gad vide, hvilket
samfund vi så fik ud af det!
Eller skal vi lade som om, vi ikke
bekymrer os, selv om vi faktisk gør
det? Det ville da være hykleri, især
hvis man skiltede med det.

Nej! meningen kan ikke være, at vi
skal være nogle lallende sværmere,
der flygter fra vores ansvar og bare
lader stå til. Meningen må være en
anden.

- Vi er skabt som mennesker.
Som væsener, der er nødt til at be-
kymre os, fordi vi er skabt til at
sørge for os selv. 

I modsætning til planterne og
dyrene, der jo i en vis forstand hvi-
ler bekymringsløst i skaberværket,
for der bliver – på den ene eller an-
den måde – sørget for dem. 

Vi derimod, vi skal sørge for os selv,
eller sørge for, at der er nogen, der
sørger for os. 

Vi skal bære bekymringens
byrde, i hvert fald fra det øjeblik,

hvor vi er blevet voksne, og ikke læng-
ere kan lade vores forældre sørge for
alting.

Men faren ved den uundgåelige be-
kymring er, at den kan tage magten fra
os. Og det er det, Jesus advarer imod!

Vi skal – og må – bekymre os om no-
get, men ikke om alt. Legemet er mere
end det tøj, vi selv skal sørge for. 
Og kornet og de andre afgrøder er
mere – og har brug for mere – end de
gode betingelser, vi skal sørge for at
give dem. 

Vi skal sørge for at tilberede og gøde
jorden, men vi skal – og kan – ikke
sørge for væksten. Den er Guds, siger
vi i kirken.

Og sådan tror jeg også, at mange,
der arbejder med jorden, føler det. 
Og det er præcis derfor, vi holder høst-
gudstjeneste!

Som vi synger i en af vores høstsalmer:

”Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.”

Jan Schmidt ❚
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Allehelgensgudstjenester, søndag 3. november 
og søndag 10. november 

Festkoncert ”Marcussen-orglet fylder 30”,
søndag 13. oktober

Musik og tekster om fred og frihed, tirsdag 12. novemberStilletime i kirkerne på Mols, alle søndage
kl. 17.30 – 18.30 
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Særlige gudstjenester: 

Familiegudstjenester 
Familiegudstjenesterne er festlige og
sjove gudstjenester, fælles for hele
Mols og Helgenæs. 

Der er plads til hele familien, og
præsten fortæller og prædiker i bør-
nehøjde.

Vores spire- og juniorkor deltager
hver gang under ledelse af vores or-
ganist Judith Völker.

De fleste familiegudstjenester
holdes onsdag kl. 17.00 med fælles-
spisning bagefter.

Pris for voksne 40 kr. Børn gratis.

I efteråret holdes følgende 
familiegudstjenester:

Onsdag 25. september kl. 17.00 
i Vistoft Kirke

Høstfamiliegudstjeneste
Det vil være festligt, hvis alle kom
med lidt fra haven eller fra marken.

Enten til at sætte i en vase eller
lægge i en skål.

Efterfølgende spisning i Strands
Forsamlingshus.

Onsdag 30. oktober kl. 17.00
i Knebel Kirke

Familiegudstjeneste
Efterfølgende spisning på ”Mols
Bjerge”. ❚

Søndag 29. september 
og søndag 6. oktober 

Høstgudstjenester
Der afholdes høstgudstjenester i alle
syv kirker på Mols/Helgenæs på føl-
gende tidspunkter:

Søndag 29. september:
Tved Kirke kl. 10.00
Agri Kirke kl. 14.00
Helgenæs Kirke kl. 14.00
Egens Kirke kl. 16.00
Vistoft Kirke kl. 19.30

Efter høstgudstjenesterne i Tved, Hel-
genæs og Vistoft kirker orienterer
menighedsrådsformanden om arbej-
det i menighedsrådet det sidste år og
fortæller om planene for det kom-
mende år.

Der vil i disse tre kirker være kir-
kekaffe efter gudstjenesten.

Ved høstgudstjenesten i Vistoft
Kirke tages kirkens nye messehagel i
brug.

Søndag 6. oktober:
Knebel Kirke kl. 9.30
Vrinners Kirke kl. 11.00 ❚

Onsdag 16. oktober kl. 17.30 
i Egens Kirke

Solnedgangssang
Vi holder en lille aftensang inde i
kirken kl. 17.30 – og når tiden nær-
mer sig solens nedgang, går vi ud
på plænen og nyder den storslåede

udsigt, forhåbentligt i klart og tørt
vejr. Og når solen går ned, ringer
kirkeklokken med. ❚

Søndag 1. december kl. 14.00 
i Helgenæs Kirke

Adventsgudstjeneste for
hele familien
Efter gudstjenesten inviterer for-
eningen ”Helgenæs Præstegård” til
julestue i den gamle præstegård.

Deltagelse er gratis. ❚

Søndag 3. november 
og søndag 10. november 

Allehelgensgudstjenester
Til allehelgen mindes vi i kirkerne
dem, vi har mistet. Ved gudstjene-
sten læses navnene på dem, der er
døde i sognet siden sidste allehel-
gen, eller begravet på kirkegården.

Der vil være mulighed for at
tænde et lys til minde om den eller
dem, man har mistet.

Der er altergang ved alle gudstje-
nester allehelgensdag. 
   Det er allehelgensdag første søn-
dag i november. Men da det ikke er
praktisk muligt at afholde gudstjene-
ste denne dag i alle syv kirker på
Mols/Helgenæs, holdes årets allehel-
gensgudstjeneste i Knebel og Agri
kirker søndag 10. november
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Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjenester 3. november:

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

Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjenester 10. november:

Knebel kl. 14.00
Agri kl. 16.00 ❚

Gudstjenester i Lyngparken
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 gudstjeneste.
Alle beboere i Lyngparken og an-

dre interesserede er velkomne.

Der afholdes følgende gudstjenester:

Torsdag 26. september: Jan Schmidt
Torsdag 31. oktober: Per Bach
Torsdag 28. november: Jan Schmidt  ❚

Stilletime i kirkerne på Mols
alle søndage kl. 17.30 – 18.30
Vi holder "Stilletime” i en af kirkerne
på Mols hver søndag aften kl. 17.30-
18.30. Vi mødes enten i Vistoft, Tved

eller Knebel Kirke. I disse smukke
kirkerum sidder vi sammen i stil-
hed, hver især i fordybelse, bøn eller
refleksion, eller blot i rolig afslap-
ning. Vi starter tit med at synge lidt
sammen, nogle gange hører vi et
kort musikstykke. Alle er velkomne!

Kontaktperson er Lennart Lands-
feldt, Fuglsøvig 13, 8420 Knebel, 
tlf. 61 77 99 21. 

Stilletimen holdes i følgende kirker:

8. september: Knebel Kirke 
15. september Tved Kirke 
22. september: Vistoft Kirke 
29. september: Tved Kirke 
6. oktober: Tved Kirke 
13. oktober: Knebel Kirke
20. oktober: Vistoft Kirke
27. oktober: Knebel Kirke
3. november: Vistoft Kirke
10. november: Tved Kirke
17. november: Knebel Kirke
24. november: Tved Kirke
1. december: Vistoft Kirke ❚

Koncerter:

Søndag 13. oktober kl. 16.00 
i Helgenæs Kirke

Festkoncert ”Marcussen-
orglet fylder 30”
I anledning af Marcussen-orglets 
jubilæum har organist Judith Völker

forberedt en stribe festlige orgelvær-
ker fra flere århundreder, som viser
alle orglets klangmuligheder. Mols-
Helgenæs Kantori supplerer med
Anton Bruckners kendte motet 
”Locus iste” og et uddrag af Inge-
mann/Weyses smukke morgen- og
aftensalmer i Bo Holtens firstem-
mige satser. Programmet rundes af
med et par gode efterårssange og et
glas bobler i våbenhuset. Der er 
gratis adgang. ❚

Tirsdag 12. november kl. 19.30 
i Knebel Kirke

Musik og tekster om 
fred og frihed
9. november 1989, altså for 30 år 
siden, faldt Berlinmuren og dermed
”Jerntæppet” mellem Øst- og Vest-
europa. Mange af datidens musikere
var med til at skabe en ny ånd i fre-
dens og frihedens tegn.

Heartkoret under ledelse af Judith
Völker vil prøve at fremtrylle denne
ånd med et par af de helt store
numre som Scorpions ”Wind of
change” og Billy Joels ” Leningrad”.
Derudover kan man glæde sig til
gode tekster og ikke mindst sange
om fred og frihed fra den danske
sangskat. Der er gratis adgang.        ❚

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

KONCERTER

Høstgudstjenester, søndag 29. september
og søndag 6. oktober

Solnedgangssang, onsdag 16. oktober



Søndag 27. oktober

19. søndag efter Trinitatis

Agri 9.30 Per Bach
Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
Knebel 11.00 Per Bach

Onsdag 30. oktober

Knebel 17.00 Per Bach,
familiegudstjeneste,
spire- og juniorkor

Torsdag 31. oktober

Lyngparken 15.00 Per Bach

Søndag 3. november

Allehelgensdag

Helgenæs 9.30 Jan Schmidt
Vrinners 9.30 Per Bach
Egens 11.00 Per Bach
Tved 11.00 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori
Vistoft 14.00 Jan Schmidt, Mols-
Helgenæs Kantori
Der er altergang ved alle
gudstjenester allehelgensdag

Søndag 10. november

21. søndag efter Trinitatis

Tved 9.30 Jan Schmidt
Vistoft 11.00 Jan Schmidt
Knebel 14.00 Per Bach,
allehelgensgudstjeneste. Mols-
Helgenæs Kantori
Agri 16.00 Per Bach,
allehelgensgudstjeneste

Tirsdag 12. november

n Knebel 19.30 Koncert, 30 år
for Murens fald, Judith Völker
og Heartkoret

Søndag 17. november

22. søndag efter Trinitatis

Egens 9.30 Per Bach
Vrinners 11.00 Per Bach

Søndag 24. november

Sidste søndag i kirkeåret

Helgenæs 10.00 Jan Schmidt
Tved 19.30 Jan Schmidt

Torsdag 28. november

Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 1. december

1. søndag i advent

Knebel 9.30 Per Bach
Vistoft 9.30 Jan Schmidt
Agri 11.00 Per Bach
Tved 11.00 Jan Schmidt
Helgenæs 14.00 Jan Schmidt,
familiegudstjeneste, spire- og juniorkor

Søndag 8. september

12. søndag efter Trinitatis

Helgenæs 9.00 Erik Ransby
Agri 10.30 Erik Ransby

Mandag 9. september

n Lyngparken 19.00 Læsekreds

Onsdag 11. september

n Strands Forsamlingshus 19.30
Sogneaften

Torsdag 12. september

Knebel 19.00 Konfirmand-
startgudstjeneste

Søndag 15. september

13. søndag efter Trinitatis

Vrinners 9.00 Per Bach
Knebel 10.30 Per Bach
Tved 10.30 Jan Schmidt

Tirsdag 17. september 

n Lyngparken 13.00 Tur ud i det
blå

Søndag 22. september

14. søndag efter Trinitatis

Vistoft 9.00 Jan Schmidt
Helgenæs 10.30 Jan Schmidt

Onsdag 25. september

Vistoft 17.00 Jan Schmidt,
familiegudstjeneste, spire- og
juniorkor

Torsdag 26. september

Lyngparken 15.00 Jan Schmidt

Søndag 29. september

15. søndag efter Trinitatis

Tved 10.00 Jan Schmidt,
høstgudstjeneste, Mols-
Helgenæs Kantori
Agri 14.00 Per Bach,
høstgudstjeneste
Helgenæs 14.00 Jan Schmidt,
høstgudstjeneste, ungdoms-
koret
Egens 16.00 Per Bach,
høstgudstjeneste
Vistoft 19.30 Jan Schmidt,
høstgudstjeneste

Søndag 6. oktober

16. søndag efter Trinitatis

Knebel 9.30 Per Bach,
høstgudstjeneste
Vrinners 11.00 Per Bach,
høstgudstjeneste
Tved 14.00 Jan Schmidt

Lørdag 12. oktober

n Vrinners 14.00 Sogne-
arrangement med skuespiller
Flemming Jensen

Søndag 13. oktober

17. søndag efter Trinitatis

Egens 9.30 Per Bach
Agri 11.00 Per Bach
n Helgenæs 16.00 Orgel-
jubilæum, Mols-Helgenæs Kantori

Onsdag 16. oktober

Egens 17.30 Jan Schmidt,
solnedgangssang

Søndag 20. oktober

18. søndag efter Trinitatis

Tved 9.30 Jan Schmidt
Vistoft 11.00 Jan Schmidt n Arrangementer   |   Altergang ved alle gudstjenester kl. 10.00, 10.30 og 11.00

DECEMBEROKTOBERSEPTEMBER

NOVEMBER

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER
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Præsternes friweekender 
og ferier:
Per Bach:
21. – 28. september
16. – 23. oktober
4. – 9. november
23. – 24. november
Jan Schmidt passer embedet, tlf. 86 35 21 44

Jan Schmidt:
6. - 8. september
Benedikte Bock Pedersen passer embedet, 
tlf. 30 49 82 06
8. – 15. oktober
15. – 17. november
Per Bach passer embedet, tlf. 24 25 10 34

Kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til samtlige gudstjenester
og kirkelige arrangementer i området, uanset
hvor man bor, og hvor arrangementet finder sted.
Alle, der har behov for at benytte kirkebilen, be-
des bestille kørsel dagen før gudstjenesten/arran-
gementet hos Mols Taxa, tlf. 86 377 377.



Humor er et blødgøringsmiddel, lørdag 12. oktoberPå tur ud i det blå, tirsdag 17. september Musik jeg kan li´, onsdag 11. september

1.
Vi pløjed og vi så'de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

2.
Han er jo den, hvis vilje
opholder alle ting,
han klæder markens lilje
og runder himlens ring,
ham lyder vind og vove,
ham rører ravnes nød,
hvi skulle ej hans småbørn
da og få dagligt brød?
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

3.
Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Matthias Claudius, 1782
Jakob Knudsen, 1891
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Særlige arrangementer:

Mandag 9. september kl. 19.00 
i Lyngparken – første gang

Læsekreds på Mols 
Læsekredsen starter vintersæsonen til
september – i et mødelokale i Lyng-
parken i Knebel. Vi er en inspire-
rende og hyggelige læseklub, hvor vi
deler vores læseoplevelser med de an-
dre 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 Bib-
liotek 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.            ❚

Tirsdag 17. september kl. 13.00 
fra Lyngparken 

På tur ud i det blå 
Vi drager atter på tur ud i det blå. Denne
gang går turen til Bregnet Kirke, Karls-
laden og Byens Hus i Rønde. Turen
starter kl. 13.00 i Lyngparken og slutter
samme sted kl. ca. 16.15. Vi drikker
kaffe og spiser kage undervejs. Jan er

turguide, og programmet er tilpas-
set, så alle kan være med. Deltagelse
koster 25 kr., og alle efterlønnere og
pensionister i området er meget vel-
komne. Først til mølle-tilmelding til
Ulla Kjemtrup, Lyngparken på tlf. 
87 53 61 22 (dagcentret) eller e-mail:
ulkj@syddjurs.dk senest den 11. sep-
tember. Turen arrangeres i et samar-
bejde mellem Lyngparken og kir-
kerne på Mols og Helgenæs og er en
del af Mols i Udvikling.                     ❚

Sogneaftener: 

Onsdag 11. september kl. 19.30 
i Strands Forsamlingshus

Musik jeg kan li´
v/ klassisk guitarist Ole Dusgård
Her i efteråret 2019 fejrer Ole Dus-
gård, at han har afholdt 2000 kon-
certer. Det markerer han ved en 
koncertturné, hvor han også lægger
vejen forbi Mols.

Ved sogneaftenen vil han spille
noget af den musik, han brænder 
allermest for – og fortælle om den.
Så vi vil helt sikkert komme til både
at høre toner af J. S. Bach og span-
ske rytmer og klange. Desuden dan-
ske sange og meget mere god musik.

Ved sogneaftenen fletter Ole Dus-
gård spil, sang og fortælling sam-
men på festlig og underholdende
måde. ❚

Lørdag 12. oktober kl. 14.00-15.30 
i Vrinners Kirke

Humor er et blødgøringsmid-
del – nærmest som menne-
skets svar på Bamseline
v/ skuespiller, forfatter og instruktør
Flemming Jensen
Den helt perfekte start på efterårs-
ferien! Kom i godt selskab med Flem-
ming Jensen lørdag eftermiddag og
lad dig underholde af en af Danmarks
store entertainere. Med god ret kan
man kalde det multikulturelt, idet
Flemming Jensen er en sand ekvilibrist
inden for mange genrer: skuespil,
stand-up, forfattervirksomhed og me-
get mere. Hans vinkler, historier og
ord er mange, men humoren er den
linje, der løber gennem det hele. 

Humor er en livsholdning og for
Jensen en form for intelligens. Modsat
aggression. Smilet er som bekendt den
korteste vej mellem mennesker. Det er
hån, spot og latterliggørelse ikke!

Derimod er lystigheden en ind-
faldsvinkel, der ofte gør det muligt at
tale sammen – hvad enten man som
Jensen er 4. generations-udvandrer,
har rødder i Mellemøsten, på Bali, i
Uummannaq eller må indrømme, at
man er fra Ama’r. Med eksempler fra
ellers konfliktfyldte samfundsdebatter
og levevis i mere basale samfund –
primært det eskimoiske – surfer Flem-
ming Jensen rundt i verden, hvor
modsætninger mødes. Der er gratis
adgang.                                                   ❚
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SÆRLIGE ARRANGEMENTER

SOGNEAFTNER

ÅRSTIDSSALME
Vi pløjed og vi så’de

Vidste du at: 

• ”Vi pløjed og vi så'de” er gendigtet af Jakob Knudsen
fra Matthias Claudius' tyske originalversion fra 1783. 

• Salmens gentagne omkvæd, som også ligger meget
tæt op ad den tyske tekst, har lige siden Jakob Knud-
sen skrev den danske version i 1891 været meget
brugt som bordbøn over hele landet. Den lyder: "Alle
gode gaver, de kommer oven ned, så tak da Gud, ja,
pris dog Gud, for al hans kærlighed!"

• Melodien, der er skrevet omkring 1800 af J.A.P.
Schulz, er den samme i både den tyske og den danske
version. Jakob Knudsen skulle have hørt salmen den
første gang i en engelsk landsbykirke og være blevet
meget betaget af den og dens budskab om, at alt beror
på Gud, både i livet, i naturen og i evigheden.
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Nyt fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogne

Knebel-Rolsø-Agri-Egens

Per Bach konstitueret 
sognepræst
Fra 15. september konstitueres tidli-
gere sognepræst Per Bach i embe-
det som sognepræst i Knebel-
Rolsø-Agri-Egens pastorat.

Han skriver om sig selv:

Mit navn er Per Bach, og jeg er
konstitueret som sognepræst i jeres
sogne de kommende måneder. 

Jeg er teologisk kandidat fra Aar-
hus Universitet. Min kone hedder
Inge, tidligere folkeskolelærer, og vi
har tre børn, tre svigerbørn og fore-
løbig fire børnebørn. De fleste bor i
og omkring Aarhus.

Jeg har været præst i Sønderjyl-
land i mange gode år – Ballum,
Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted
sogne. Stammer fra Midtjylland, og
er næsten vendt tilbage igen. Da
min kone stoppede som lærer, var
det oplagt, at jeg også sadlede om.
Vi har i mange år haft sommerhus
ved Begtrup Vig, men solgte det, og
så byggede vi hus i Ugelbølle, hvor
vi flyttede ind i foråret 2018. Jeg
havde afsked med det sønderjyske
pr. 30. juni 2018.

Min tid som emeritus er fore-
løbig gået med at komme i orden i
huset, få læst bøger, været på nogle
rejser, og nydt at kunne besøge bør-
nene noget oftere – og have deres
besøg. Desuden har jeg haft nogle
gudstjenester og begravelser rundt
på Djursland. Kr. himmelfartsdag
og dagene omkring, samt pinsen
havde jeg nogle tjenester i jeres
sogne i forbindelse med Betty Høj-
gaards sygdom. Så jeg kender alle-
rede jeres smukke kirker.

Jeg glæder mig meget til arbej-
det, til at lære jer at kende, og til at
arbejde sammen med menigheds-
råd og kirkernes personale – og
med min gode bekendte, sogne-
præst Jan Schmidt.

Venlig hilsen
Per Bach
Vorregårdsparken 3, Ugelbølle
8410 Rønde
Tlf. 24 25 10 34 ❚

Tved-Helgenæs-Vistoft

Ny messehagel til Vistoft Kirke
Sigrid Høgh-Dam, der var født og
opvokset i Vistoft, døde i Aarhus 6.
juni 2016, 93 år gammel.

I sit testamente har hun be-
tænkt Vistoft Kirke med en sum til
fremstilling af en messehagel til
kirken.

Messehagelen er nu færdig og
vil blive taget i brug ved høstguds-
tjenesten i Vistoft Kirke søndag 29.
september kl. 19.30.

Messehagelen er udført af tek-
stilkunstnerparret Inge-Lise og
Flemming Bau fra Aarhus, der har
fremstillet mere end 100 messeha-
geler til danske kirker, blandt andet
tre til Tved Kirke og fire til Bregnet
Kirke.

De skriver selv sådan om 
messehagelen:

”Menighedsrådet ønskede en 
messehagel, der kunne bruges
gennem hele kirkeåret. Vi valgte at
fremstille en gylden messehagel,
hvor også de øvrige liturgiske far-
ver var til stede som elementer i
motiverne, nemlig violet, rød og
grøn. 

Hagelen viser symboler for de to
sakramenter: dåb og nadver. På ha-
gelens ryg fortælles om dåben med

TVED-HELGENÆS-VISTOFT
»det levende vand« og på fronten
om nadveren med brødet og vinen.

Vi har været glade for at få mu-
lighed for at bidrage med udsmyk-
ning af det fine kirkerum.”

Efter gudstjenesten redegør
Inge-Lise og Flemming Bau kort
for processen omkring fremstillin-
gen af messehagelen, og der bliver
lejlighed til for de fremmødte at
tage det fornemme stykke tekstil
nærmere i øjesyn. ❚

Tradition og fornyelse ved årets
grundlovsmøde
Onsdag den 5. juni – grundlovsdag
– afholdt kirkerne på Mols og Hel-
genæs sammen med Borgerfor-
eningen Mols det traditionsrige
grundlovsmøde, dog med den for-
nyelse, at mødet denne gang var
flyttet til præstehaven i Agri. I år
holdt Biskop Henrik Wigh-Poulsen
grundlovstalen. Molskoret under
ledelse af Kamma Povlsen sang de
dejligste sommersange, og de
mere end 130 deltagere fik også lov
at synge med på nogle af sangene
– hver med deres næb. Det var en
fantastisk eftermiddag i demokra-
tiets, musikkens og fællesskabets
tegn. ❚

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS
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KNEBEL-ROLSØ-AGRI-
EGENS PASTORAT

Sognepræst Betty Højgaard
Agri Præstegård, 

Gildespollen 3, Agri,

8420 Knebel

Tlf. 86 36 55 39, 

e-mail: beh@km.dk

p.t. sygemeldt

Konstitueret sognepræst Per Bach
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 
Tved Præstegård, 

Tved Kirkebakke 14, 

8420 Knebel 

Tlf. 86 35 21 44, 

e-mail: jsc@km.dk

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54, 

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com

TVED KIRKE
Menighedsrådsformand Karl Åge Sørensen,

tlf. 86 35 21 39, e-mail: KAS-DV@hotmail.com

Kirkeværge Erik Lykke Sørensen, 

tlf. 20 22 13 52, e-mail: elykke@mail.dk

Graver René Dahlwad Jensen, tlf. 29 62 28 91,

e-mail: tvedkg@gmail.com (træffes ikke 

mandag)

HELGENÆS KIRKE
Menighedsrådsformand Dorte Kruuse, 

tlf. 86 35 62 53, e-mail: dortekruuse@gmail.com

Kirkeværge Palle Vang Nielsen, 

tlf. 23 42 09 68, e-mail: pvang@mail.dk

Graver Se Vistoft Kirke

VISTOFT KIRKE
Menighedsrådsformand Poul Holm Bangs-

gaard, tlf. 86 35 00 50, 

e-mail: bangsgaard@pc.dk

KirkeværgeMorten Storm Pedersen, 

tlf. 50 90 88 52, e-mail: engdraget4@mail.dk

Graver Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06, 

e-mail: vistoftkg@gmail.com (træffes ikke

mandag)

Gravermedhjælpere ved de tre kirker: 

Birgitte Gråe, Berit Riddermann

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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