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Kirkebladet
Vi er her  

– og glæder os til  
at se jer!   

Kirkerne på Mols og Helgenæs kører som resten af 
Danmark stadigt på vågeblus. Der er åbent i kirkerne og 
på kirkegårdene, og vi holder gudstjenester i reduceret 
form. Men vi er her – og vi glæder os til at se jer.  
      Der er stadig usikkerhed om, hvad vi kan og ikke 
kan, og derfor vil Kirkebladet i den kommende tid  

udkomme hver måned i et flyer-format. Tjek gerne  
kirkernes hjemmeside og Facebookside for nyeste op-
dateringer. På gensyn!   
      Mange hilsner fra præsterne, organisterne, kirke-
sangerne, graverne og gravermedhjælperne, kirketjene-
ren og menighedsrødderne på Mols og Helgenæs.



Lyset er vendt tilbage. Solens  
  stråler varmer. På himlen kan 

man se fugletræk. Og i skovbunden 
kan man finde de små spæde ane-
moner, der atter er skudt op af den 
mørke og kolde jord. Det er ellers 
ikke længe siden, vi kunne se et 
landskab, der var dækket af sne, og 
vi måtte klæde os varmt på, for at 
frosten ikke skulle gå ind i marv og 
ben. ”Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det, den første dag 
i marts,” skriver Kaj Munk i Den Blå 
Anemone, og det er jo netop det, for-
året kan: Det kan smelte vores  
coronafrosne liv og give os håb om, 
at livet vender tilbage.  

For Kaj Munk var disse ord mere 
end bare poesi. Han oplevede som 
modstandsmand under anden ver-
denskrig netop, hvordan den nor-
male tilværelse var blevet sat i stå. 
Det, der før var lyst og godt, var nu 

blevet mørkt og forfrossent. Tiden 
var gået i stå, gaderne var tomme, 
og alle ventede på, at krigen ville 
stoppe. Det er under disse mørke 
år, at Kaj Munk skriver Den blå 
anemone, der ikke bare vidner om 
hans eget liv, men også om krigens 
år. Man skal derfor ikke pege fingre 
ad den lille blå anemone. Den ser 
måske ikke ud af meget, og dog er 
den både ukuelig og sikker. Den 
skyder op og overvinder igen og igen 
både mørket og kulden – og omgi-
velsernes modstand og jerngreb. 
Den blå anemone vidner om, at lyset 
og varmen vender tilbage. Som en 
forårsdåb. En evighed af håb.  

Med forårets lys og varme følger 
selvfølgelig også påsken. Denne 
signede tid, der inviterer os ind i en 
virkelighed, vi ikke må glemme. 
Den virkelighed, hvor den korsfæs-

tede Jesus rejser sig fra gravens 
mørke. Påskemorgen stod han op, 
ukuelig og sikker, som en forårs-
blomst, der igen og igen trodser 
den mørke og kolde jord. Påskens 
opstandelse vidner om, at vi skal 
tage livet på os, sådan som livet nu 
en gang er. Men vi skal til enhver 
tid, også når vi befinder os midt i 
en krise, lade Guds lys og kærlig-
hed smelte vores frosne hjerter og 
nære os med ny energi og livsmod. 
Det er sådan, påsken vækker det 
døde til live. 

Lyset er vendt tilbage. Solens 
stråler varmer. På himlen kan vi se 
fugletræk. Og skovbunden er dæk-
ket af små hvide, blå, gule og lilla 
blomsterhoveder. Glædelig påske til 
jer alle!  

Sognepræst Anne Hanson  ❚
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Påske: Lyset er vendt tilbage
Det sidste års tid har corona-

pandemien med sine restrik-
tioner, nedlukninger og forsam-
lingsforbud gjort det svært at være 
kirke. Vi har undervejs måttet af-
lyse mange af vores arrangementer, 
og vi har i den grad måttet be-
grænse vores sociale omgang. Vi 
har dog alligevel forsøgt at holde liv 
i kirkerne i det omfang, det har væ-
ret muligt.  

Hver søndag ringer kirkeklok-
kerne nemlig ind til vores forkor-
tede gudstjenester. Disse er uden 
fællessang og altergang. Det er dog 
stadig muligt at finde en coronasik-
ker plads i kirken, høre organister-
nes smukke spil samt dagens evan-
gelium og prædiken. Nogle steder 
er der også mulighed for at tænde 
et lys. Alt sammen til trøst og op-

muntring. Og for dem, der ikke øn-
sker at være fysisk til stede i kirken, 
kan man finde det hele online.  

Siden midten af januar har der 
også været afholdt ”Åben Kirke” 
hver torsdag eftermiddag i Vrin-
ners Kirke. Formålet med ”Åben 
Kirke” har været at give menighe-
den på Mols og Helgenæs mulig-
hed for at finde ind i et varmt og 
stemningsfyldt kirkerum med mu-
lighed for at kunne holde en per-
sonlig andagt, få en kop kaffe eller 
te og møde en præst.  

Herudover har sognepræst Anne 
Hanson hver fredag kl. 10 stået klar 
ved Agri Kirke til en lille pilgrims-
vandring rundt i Mols Bjerge. Pil-
grimsvandringerne har samtidig 
været en opfordring til, at vi netop i 
en tid med forsamlingsforbud 

gerne må mærke, at vi vandrer 
sammen, selvom vi måske vandrer 
hver for sig. For det seneste års tid 
har flere og flere haft ensomheden 
tæt inde på livet. Men med ensom-
heden følger også en erkendelse af, 
at vi mennesker hænger sammen 
og på flere måder er afhængige af 
hinanden. Mennesket er, som man 
siger, alt andet end en øde ø. 

Mens ”Åben Kirke” pt. er sat på 
standby, foregår pilgrimsvandrin-
gerne stadig hver fredag kl. 10 fra 
Agri Kirke (dog med begrænset del-
tagerantal). Se mere under Gudstje-
nester & arrangementer.  

Til sidst skal I vide, at vi er her 
for jer. Så ring eller skriv, hvis I 
gerne vil mødes med en af os. 

 
Sognepræst Anne Hanson  
og Gorm Ridder-Jensen  ❚ 
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Livet i kirkerne 



Præsternes ferier og fridage 
Anne Hanson:  
Friweekend: 9.-11. april. + 14.-16. maj. 
Ferie i ugerne 26, 27, 28, 29.  
Gorm Ridder-Jensen passer embedet, 
tlf. 29 38 35 52. 
Gorm Ridder-Jensen:  
Friweekend 7.-9. maj. Ferie i ugerne  
25, 30, 31, 32, 38. Anne Hanson passer 
embedet, tlf. 20 14 50 23.                     ❚ 
 
 

  

Nadver 
Siden jul har vi ikke fejret nad-
ver sammen i kirkerne. Til høj-
messen vil det fortsat være så-
dan, medmindre andet er angi-
vet i kirkebladet, fx skærtorsdag 
og påskedag. Nu vil præsterne 
på skift holde nadvergudstjene-
ster hver onsdag kl. 19 i én af de 
syv kirker, fordi nadverfejringen 
er en essentiel og uundværlig 
del af kirkens liv. Disse nadver-
gudstjenester vil have nadveren 
i centrum, smukt omkranset af 
salmer og musik. Vi vil natur-
ligvis tage hensyn til alle gæl-
dende restriktionsforhold.        ❚ 
 

 
 

 

Pilgrimsvandringer  
I en tid, hvor meget har været 
lukket ned, inviterer vi dette 
forår til ugentlige pilgrimsvan-
dringer ved sognepræst Anne 
Hanson. Vandringerne varierer 
i længden, men de er typisk  
4-10 km. Der kræves ingen sær-
lige forudsætninger for at være 
med udover praktisk fodtøj.  
Vi mødes hver fredag kl. 10 ved 
Agri Kirke, og fælles for alle 
vandringer er netop fællesskabet. 
Fællesskabet med naturen og 
hinanden.  

Se mere om de enkelte van-
dringer på Facebook eller kon-
takt sognepræst Anne Hanson 
(e-mail: anlh@km.dk/ 
tlf. 20 14 50 23).  

Du kan komme på pilgrims-
vandring på følgende dage: 

 
Fredag 26. marts 
Mandag 5. april  
Fredag 9. april 
Fredag 16. april 
Fredag 23. april              

 
❚
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Påskevandring og påskejagt  
Påsken er med dens mange hel-
ligdage den tid i kirkeåret med 
flest gudstjenester. Derfor kan 
man bruge påskens helligdage til 
en såkaldt ”kirkevandring”, der 
forløber fra palmesøndag til og 
med 2. påskedag, hvor påsken 
rundes af med en lille pilgrims-
vandring. Se gudstjenestelisten 
for tidspunkterne.   

Herudover inviteres alle børn, 
unge og familier til at deltage i 
årets ”påskejagt”. Påskejagten be-
står af fire poster (med fortællin-
ger og opgaver), som man kan 
finde på de forskellige kirkedøre: 

Palmesøndag: Agri Kirke eller  
Tved Kirke 
Skærtorsdag: Vrinners Kirke eller 
Vistoft Kirke 
Langfredag: Knebel Kirke eller  
Helgenæs Kirke 
Påskedag: Egens Kirke eller  
Tved Kirke

 
 

Der er meget at se frem til, og vi 
glæder os til at fejre påsken sam-
men med jer.   ❚

Onsdag 24. marts 
Vrinners 17.00 Familiegudstjeneste 
Anne Hanson - AFLYST 
 
 
Søndag 28. marts  
(Palmesøndag)  
Agri 9.30 Anne Hanson  
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 11.00 Anne Hanson  
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
 
 
 
Torsdag 1. april  
(Skærtorsdag)  
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen,  
altergang 
Vrinners 16.00 Anne Hanson, nadver 
m. surdejsbrød og vin/druesaft 
Tved 19.30 Gorm Ridder-Jensen,  
altergang 
 
 
Fredag 2. april  
(Langfredag)  
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 10.30 Anne Hanson, musikalsk 
langfredagsandagt  
 
 

Søndag 4. april  
(Påskedag)  
Egens 9.00 Anne Hanson, altergang  
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen,  
altergang 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen,  
altergang 
Vrinners 10.30 Anne Hanson,  
altergang 
 
 
Mandag 5. april  
(2. påskedag)  
Agri 10.00 Anne Hanson, andagt og 
påskevandring, ca. 6 km.  
(NB. Praktisk fodtøj og evt. mad/drikke) 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
Onsdag 7. april  
Agri 19.00 Anne Hanson, nadverguds-
tjeneste 
 
 
Søndag 11. april  
(1. søndag efter påske)  
Knebel 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen 

 
 
Onsdag 14. april 
Helgenæs 19.00 Gorm Ridder-Jensen, 
nadvergudstjeneste 
 
 

 

Søndag 18. april  
(2. søndag efter påske) 
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 9.00 Anne Hanson 
Egens 10.30 Anne Hanson 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
Onsdag 21. april  
Vistoft 17.00 Gorm Ridder-Jensen,  
familiegudstjeneste. Afhængigt af  
corona-udviklingen kan ændringer i 
familiegudstjenesterne forekomme  
Vistoft 19.00 Gorm Ridder-Jensen, 
nadvergudstjeneste 
 
 
Søndag 25. april  
(3. søndag efter påske)  
Agri 9.00 Anne Hanson 
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen  
Knebel 10.30 Anne Hanson 
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
Onsdag 28. april 
Knebel 19.00 Anne Hansen, nadver-
gudstjeneste 
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 Nyt fra kirkerne · Nyt fra kirkerne · Nyt fra kirkern
Oda Skov Andersen, Knebel  

(kasserer) 
Alice Bonde Nissen, Knebel  

(sekretær) 
Inge Merete Dalsgaard Johansen,  

Vrå (kontaktperson) 
Claus Rasmussen, Knebel (kirke-

værge, Knebel-Vrinners-Rolsø 
kirker) 

Bent Caspersen, Strandkær (kirke-
værge, Agri-Egens kirker) 

Morten Gregers Hansen, Vrinners 
(medlem, kommunikations- 
udvalg) 

 
I Knebel-Rolsø-Agri-Egens er med-
lemmerne valgt for 4 år, startende  
1. søndag i advent 2020. 

 
Tved-Helgenæs-Vistoft  
Menighedsråd:  
Karl Åge Sørensen, Landborup  

(formand) 
Ole Schøler, Fuglsø (næstformand, 

kommunikationsudvalg) 
Dorte Schmeltz, Kongsgårde  

(kasserer) 
Rita Geertz, Vistoft (sekretær) 
Ilse Mortensen, Stødov  

(kontaktperson) 
Erik Lykke Sørensen, Dejret (kirke-

værge, Tved Kirke) 
Marie Eggert Jørgensen, Vistoft  

(kirkeværge, Vistoft Kirke) 
Palle Vang Nielsen, Kongsgårde 

(kirkeværge, Helgenæs Kirke) 
Lisbeth Klinge, Bjødstrup (medlem) 
     
I Tved-Helgenæs-Vistoft er med-
lemmerne valgt for 2 år, startende 
1. søndag i advent 2020.                 ❚         
 

En varm tak til de  
afgåede menighedsråds- 
medlemmer  
I forbindelse med valget genopstil-
lede en række medlemmer af  
menighedsrådene ikke.  

I Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
drejer det sig om: Elsa Holmer, 
Søren Erik Dam og Flemming 
Sølvstad Nielsen, mens det for 
Tved-Helgenæs-Vistoft Kirker  
drejer sig om: Ole Jensen, Dorte 
Kruuse, Poul Bangsgaard, Ida 
Bangsgaard, Magda Høgh, Mor-
ten Nørgaard Storm Pedersen, 
Birthe Bjørnholdt Sørensen og 
Grith Mortensen. I Tved-Helge-
næs-Vistoft gik menighedsrådet i 
forbindelse med sammenlægnin-
gen fra at være 15 medlemmer til 
nu 9 medlemmer, hvilket forkla-
rer den store afgang.  

De nuværende menighedsråd 
og præsterne vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke de afgåede 
medlemmer for en stor indsats for 
kirkelivet i vores område. En dyb-
følt tak for mange gode timers 
samvær og for godt samarbejde 
omkring vores kirker. Det har væ-
ret en stor fornøjelse!               ❚ 

 
 

Tusind tak for lang  
og tro tjeneste 
Den 31. januar 2021 listede kirke-
tjener Søren Erik Dam ud af kirke-
døren for at gå på pension. Søren 
Erik blev oprindeligt ansat som 
kirketjener i Egens tilbage i 2008, 
og fra 2013 var han kirketjener i 
Knebel og Vrinners kirker. Søren 

Erik var sikkerheden selv, der al-
drig svigtede en aftale og altid var 
klar til at tage en ekstra tørn. Og så 
har Søren Erik en meget omfat-
tende viden om kirkernes og kir-
kegårdenes historie, som vi gang 
på gang har nydt godt af. Vi vil 
savne hans venlige smil og meget 
professionelle betjening i kir-
kerne, og vi ønsker ham en fanta-
stisk tilværelse som meget aktiv 
pensionist.   

Personalet og menigheds- 
rødderne ved Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Kirker.                                   ❚ 

         

Højtaler i Vistoft Kirke  
I december måned fik Vistoft 
Kirke installeret et nyt lydanlæg 
med nye højtalere og ny mikrofon. 
Det er rart for præsten, at han ikke 
behøve stå og galpe op, og det er 
godt for kirkegængerne, at lyden 
nu kommer ordentlig ned i bun-
den af kirken. Lyden er god, og vi 
er meget tilfredse med resultatet. ❚        
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Nye konfirmationsdatoer 
Forårets konfirmationer er blevet ud-
skudt til juni, så konfirmanderne 
forhåbentlig kan fejres på gode og 
festlige måder. Datoerne er følgende:  
 
Lørdag 12. juni kl. 10.00 i Agri 

Kirke (For Syddjurs Friskoles 
konfirmander) 

Lørdag 12. juni kl. 11.30 i Helgenæs 
Kirke 

Lørdag 12. juni kl. 13.oo i Vrinners 
Kirke 

Søndag 13. juni kl. 10.00 i Vistoft 
Kirke 

Søndag 13. juni kl. 11.30 i Egens 
Kirke 

Lørdag 19. juni kl. 10.00 i Agri 
Kirke 

Lørdag 19. juni kl. 11.30 i Knebel 
Kirke 

Søndag 20. juni kl. 10.30 i Tved 
Kirke 

Vi bringer en liste med årets kon-
firmander, når vi kommer tættere 
på konfirmationsdatoerne.             ❚         
 

De kommende års konfirmatio-
ner falder på følgende datoer:   
2022: 
Lørdag 7. maj kl. 10.00 i Agri Kirke 

(Molsskolen) 
Lørdag 7. maj kl. 11.30 i Knebel Kirke 

Søndag 8. maj kl. 10.30 i Tved Kirke 
Store bededag, fredag 13. maj  

kl. 10.30 i Agri Kirke (Syddjurs Fri-
skole) 

Store bededag, fredag 13. maj  
kl. 10.30 i Vistoft Kirke 

Lørdag 14. maj kl. 10.00 i Egens 
Kirke 

Lørdag 14. maj kl. 11.30 i Vrinners 
Kirke 

Søndag 15. maj kl. 10.30 i Helgenæs 
Kirke 

2023: 
Lørdag 29. april kl. 10.30 i Agri Kirke 

(Molsskolen) 
Søndag 30. april kl. 10.30 i Helgenæs 

Kirke 
Store bededag, fredag 5. maj  

kl. 10.30 i Agri Kirke (Syddjurs  
Friskole) 

Store bededag, fredag 5. maj  
kl. 10.30 i Tved Kirke 

Lørdag 6. maj kl. 10.00 i Vrinners 
Kirke 

Lørdag 6. maj kl. 11.30 i Egens Kirke 
Søndag 7. maj kl. 10.30 i Vistoft Kirke 
Lørdag 13. maj kl. 10.30 i Knebel Kirke  ❚         

 
 

Konstitueringsresultater for  
de nye menighedsråd  
I efteråret var der menighedsrådvalg, 
og de nye menighedsråd har nu kon-
stitueret sig på følgende måde:  

 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens  
Menighedsråd: 
Rikke Borup Hansen, Vrinners  

(formand) 
Elisabeth Carstensen, Egens  

(næstformand) 
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Konfirmander i Tved Kirke, september 2020. Fotos af de øvrige konfirmander kan ses på 
hjemmesiden Foto: Vicki Bjerring 

Søren Erik Dam Foto: Søren Kirkemann



KNEBEL-ROLSØ-AGRI-
EGENS PASTORAT 

 
 
Sognepræst  
Anne Louise Lindström Hanson 

Agri Præstegård 

Gildespollen 3 

8420 Knebel 

Tlf. 20 14 50 23 

E-mail: anlh@km.dk 

 

Menighedsrådsformand Rikke Borup  

Hansen, tlf. 53 37 53 02  

e-mail: rikke@designertorvet.dk  

Kirkeværge (Agri og Egens)  

Bent Caspersen, tlf. 24 69 38 31,  

e-mail: skovkvaegmols@hotmail.com 

Kirkeværge (Knebel, Vrinners og Rolsø) 

Claus Rasmussen, tlf. 22 89 53 95,  

e-mail: nulfor@post.tele.dk 

 

Graver Lene Duun Jensen, tlf. 21 63 43 33  

E-mail: graverhuset@knebelkirke.dk  

Gravermedhjælpere ved alle kirkegårdene 

og kirketjenere ved Agri og Egens Kirker 

Christine Hvidkjær  

Ulla Haubro 

Jannie Esmann Mikkelsen 

Kirketjener (Knebel og Vrinners) Vakant  

Kirkesanger Kirsten Østergaard Johansen, 

tlf. 21 59 53 33 E-mail: koejoh@hotmail.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVED-HELGENÆS- 
VISTOFT PASTORAT 

 
 
Sognepræst  
Gorm Ridder-Jensen 

Tved Præstegård 

Tved kirkebakke 14 

8420 Knebel 

Tlf. 29 38 35 52 

E-mail: grj@km.dk 

 

Menighedsrådsformand Karl Åge Sørensen, 

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

Kirkeværge (Tved) Erik Lykke Sørensen, 

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

Kirkeværge (Helgenæs) Palle Vang Nielsen, 

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

Kirkeværge (Vistoft) Marie Eggert Jørgensen, 

tlf. 51 90 83 97, E-mail: marieeggert@yahoo.dk.  

 

Ledende graver Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06, 

e-mail: thv.kirkegaard@gmail.com   

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen 

Gravermedhjælpere Berit Riddermann og 

Mette Line Christiansen  

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54,  

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÆLLES FOR ALLE  
KIRKERNE  

 

 

Organist Judith Völker, tlf. 52 50 19 52,  

e-mail: judithvoelker@gmail.com  

Organistassistent Gitte Sloth,  

tlf. 61 37 17 68, e-mail: gitteksloth@gmail.com 

 

 

Præsterne træffes ikke mandag. 
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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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