
 

 

 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-
Helgenæs-Vistoft Pastorat, som skal erstatte vores nu-
værende, højtelskede præster.  

Foråret var ganske hektisk med stillingsopslag, læsning 
af ansøgninger, besøg i præstegårde og prøveprædike-
ner. I starten af juni besluttede de to menighedsråd i 
hhv. Tved-Helgenæs-Vistoft og Knebel-Rolsø-Agri-Egens, 
hvem der skulle være de nye præster på Mols og Helge-
næs.  

De to præster blev valgt stort set enstemmigt begge 
steder, og afstemningen viste også opbakning til begge 
på tværs af de to menighedsråd. Et bedre mandat kan 
man vist ikke få som nyvalgt præst.  

Menighedsrådene har haft mundkurv på siden da, fordi 
vi afventede den officielle udnævnelse fra Kirkeministe-
riet. Den har vi fået nu, og det er derfor med stor glæde, 
vi kan fortælle, at de to nye præster er: 

• Knebel, Vrinners, Agri og Egens Kirker:  Sognepræst 
Anne-Louise Hanson. 

• Tved, Helgenæs og Vistoft Kirker: Sognepræst Gorm 
Ridder-Jensen. 

Vi byder samtidig to nye børnefamilier velkommen til 
Mols og Helgenæs. Anne kommer med mand og to små 
sønner på 3 og 5 år, og Gorm kommer med hustru og en 
lille datter på 2 ½ år.  

De to præster er udvalgt blandt et utrolig stærkt ansø-
gerfelt. Det blev derfor en svær beslutning med i alt ni 
prøveprædikener i de to pastorater. At menighedsråde-
ne alligevel kunne blive enige begge steder siger meget 
om de to ansøgere, som begge præsterede fine prøve-
prædikener, hvilket gjorde indtryk på menighedsrådene. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde Anne og Gorm vel-
kommen til Mols og Helgenæs – for vi ved, at de vil blive 
taget godt imod hos både fastboende og de mange 
sommerhusgæster.  

Der vil blive indsættelsesgudstjeneste for Anne søndag 
30. august – i Knebel Kirke kl. 14.00 og i Agri Kirke kl. 
16.00. For Gorm vil der være indsættelsesgudstjeneste i 
Tved Kirke søndag 13. september kl. 16.00. I weekenden 
efter vil det være muligt at møde Gorm søndag 20. sep-
tember kl. 10.30 i Helgenæs Kirke og kl. 14.00 i Vistoft 
Kirke.   

Ved alle tre indsættelsesgudstjenester og ved gudstje-
nesterne i Helgenæs og Vistoft den efterfølgende week-
end vil der være et lille traktement i kirken efter guds-
tjenesten. 

Alle er meget velkomne – men afhængigt af situationen 
omkring COVID-19 kan der være begrænsninger på an-
tallet i kirkerne. Desværre! 

Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd og Knebel-Rolsø-
Agri-Egens Menighedsråd 

Der kom hvid røg op 

Gorm Ridder-Jensen, sognepræst i Tved, Hel-

genæs og Vistoft Kirker fra 15. september. 

Anne-Louise Hanson, sognepræst i Knebel, 

Vrinners,, Agri og Egens Kirker fra 1. septem-

ber. 


