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Kirkebladet
Dybt hælder året i sin gang, 

snart ødes eng og lund. 

Farvel med al din lyst og sang, 

du korte sommerstund! 
 
Dybt hælder året i sin gang 

Den Danske Salmebog nr. 732.  



Skulle man være kommet i tvivl 
om, hvor på året vi befinder os, 

så kan et enkelt øjekast ud på træ-
erne hurtigt fortælle os, at det er ble-
vet efterår. Sommerens varme og 
lange lyse nætter er for alvor gået på 
hæld. Nu befinder vi os i en årstid 

med tiltagende regn og blæst samt 
skove, der falmer. Men efteråret er 
heldigvis også den tid på året, der 
stråler. Som den franske forfatter, 
Albert Camus, en gang skrev,  
kommer efteråret som et andet forår, 
hvor hvert blad er en blomst. 

Hvert blad er i denne tid netop 
som en blomst, der åbner øjet for 
skønheden. Den skønhed, som alle, 
der har svært ved at være til under 
efterårets og vinterens korte og 
mørke dage, kan overleve på. Fordi 
den skønhed, som vi finder i efter-
årets gyldne farver, kaster lys og far-
ver ind i vores liv.  

Måske var det netop denne skøn-
hed i efteråret, der inspirerede N.F.S. 
Grundtvig til i 1844 at skrive salmen, 

Nu falmer skoven. Grundtvig skrev 
oprindeligt salmen til en høstgudstje-
neste, og den fik derfor hurtigt præg af 
at være en takkesalme. Grundtvig un-
derstreger dog, at den tak ikke kun 
gælder den høst, der gennem året er 
blevet samlet i hus og lade; for også li-
vet, der til tider blomstrer, mens det til 
andre tider falmer, må vi huske at 
takke for. For hvor marken før bølgede 
smukt som guld, ser vi nu den sorte 
jord og de nøgne stubbe. Og hvor vi før 
så et liv i flor, ser vi måske nu et liv i af-
blomstring. Livet falmer og forandrer 
sig, akkurat som naturen gør. Men i 
stedet for at hænge sig i længslen efter 
alt det, der før voksede, opmuntrer 
Grundtvig os i stedet til at se skønhe-
den i det, som var, er og kommer. Og 
uanset hvad der før var og kommer, så 
lyser Gud sin fred over os. Han ledsa-
ger os hver en dag, hver en årstid, også 
når vores timeglas en dag rinder ud.  

Men inden vi går paradisets evige 
sommer i møde, så lad os da se hvert et 
falmet blad, hvert et gyldent minde, 
som en blomst, der lyser op i mørket. 
En blomst, der taler til os med sin blide 
stemme om det, der er vigtigt at huske 
på: Troen, håbet og kærligheden:  

Hans Ånd, som alting kan og ved, 
i disse korte dage 
med tro og håb og kærlighed 
til Himlen os ledsage! 
(DDS 729 v. 10, Nu falmer skoven)
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I foråret mødtes landets biskopper – 
og et af punkterne på dagsordenen 

var at diskutere, hvordan folkekirken 
kan bidrage til den grønne omstil-
ling. Der iværksættes nu et program, 
der skal kortlægge muligheder for 
den grønne omstilling af folkekirken, 
og efterfølgende vejlede, motivere og 
engagere folkekirkens medlemmer 
og ansatte til at bidrage til omstillin-
gen. Men at være grøn og klimaven-
lig er ikke nyt for kirkerne. Kirkerne i 
Syddjurs har siden 2009 været så-
kaldte Grønne Kirker, hvilket handler 
om at gøre kirken mere klima- og 
miljøvenlig. Folkekirken har mange 
bygninger, jordområder og ansatte, 
og den bruger hvert år mange res-

sourcer. Det er derfor nærliggende, at 
også kirken skal tage et medansvar 
for de klima- og miljøudfordringer, vi 
står over for.  

En lokal kirke kan blive certificeret 
Grøn Kirke ved at leve op til bestemte 
punkter, der mindsker belastningen 
af klima og miljø. Grønne tiltag kan 
fx være, at kirkens medarbejdere sor-
terer affald, reducerer madspild, spa-
rer på engangsemballagen eller på 
varmen. Menighedsråd og medarbej-
dere arbejder dermed løbende med at 
gøre kirken mere grøn, og de modta-
ger gerne ideer, der kan hjælpe ud-
viklingen på vej. Læs mere om Grøn 
Kirke på: www.folkekirken.dk/folke-
kirken-arbejder/groen-kirke              ❚ 
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Folkekirken sætter  
mål for grøn omstilling 
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Menighedsmøde, søndag 31. oktoberFamiliegudstjenester, søndag 24. oktober og søndag 28. november 
Spaghettigudstjenester, onsdag 6. oktober og onsdag 3. november

Gudstjenester i  
Lyngparken 
 
Den sidste torsdag i hver måned 
holdes gudstjeneste i centersalen 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 30. september:  
Jan Schmidt 
Torsdag 28. oktober:  
Gorm Ridder-Jensen 
Torsdag 25. november:  
Anne Hanson              ❚ 

 
 
 
Familie- og børnegudstjenester  
 
 

Vi glæder os til igen at kunne invi-
tere alle børn og familier indenfor i 
kirkerne til festlige og sjove guds-
tjenester, hvor præsten fortæller og 
prædiker i børnehøjde.  

Som den opmærksomme læser 
måske vil opdage, indfører vi i kir-
kerne på Mols og Helgenæs noget 
nyt, nemlig både familiegudstjene-
ste og spaghettigudstjeneste. 

Familiegudstjenesterne er for hele 
familien – stor som lille, ung som 
gammel. Vi holder familiegudstje-
nesterne søndag formiddag ca. en 
gang om måneden, og gudstjene-
sterne varer en lille times tid, med 
nadver undervejs. Vi slutter af med 
kaffe og juice, og Ungdomskoret 
medvirker.  
 
Der vil være familiegudstjenester 
på følgende søndage:  

Søndag 24. oktober kl. 10.30  
i Vistoft Kirke 
Familiegudstjeneste med Gorm 
Ridder-Jensen.  

Søndag 28. november (1. søndag i 
advent) kl. 14.00 i Helgenæs Kirke 
Adventsgudstjeneste for hele fami-
lien med Anne Hanson. 
 
Efter familiegudstjenesten inviterer 
foreningen ”Helgenæs Præstegård” 
til hyggelig julestue i den gamle 
præstegård. Deltagelse er gratis.  
 
 
Spaghettigudstjenesterne er i højere 
grad henvendt til børnefamilierne. 
Alle er selvfølgelig velkomne, men 
gudstjenesternes indhold og form 
sigter efter børn op til ca. fjerde 
klasse. De varer ca. en halv time og 
slutter med fællesspisning for dem, 
der har lyst. Spirekoret medvirker.  
Pris for fællesspisning:  
Voksne 40 kr. Børn gratis. 

Der vil være spaghettigudstjenester 
med efterfølgende fællesspisning 
på følgende onsdage:   

Onsdag 6. oktober kl. 17.00  
i Tved Kirke 
Spaghettigudstjeneste med Gorm 
Ridder-Jensen. 

Onsdag 3. november kl. 17.00  
i Vrinners Kirke 
Spaghettigudstjeneste med Anne 
Hanson.               ❚  
 
 
 
 
 
 
Søndag 31. oktober kl. 12.30  
i Vrinners Beboerhus 

Menighedsmøde 
Efter gudstjenesten i Vrinners 
Kirke kl. 11 afholdes der menig-
hedsmøde i Vrinners Beboerhus, 
hvor menighedsrådsformanden 
orienterer om arbejdet i menig-
hedsrådet det sidste år og i øvrigt 
fortæller om planerne for det kom-
mende år. Der vil undervejs blive 
serveret en sandwich og en kop 
kaffe. Alle er velkomne.              ❚ 
 
 
 
 

 
 

Allehelgen, søndag 31. oktober, onsdag 3. november og søndag 7. novemberLeonard Cohen-gudstjeneste: Det uperfekte menneske, søndag 3. oktober 

 
 
 

                                                                                                                                                                                             

Søndag 3. oktober kl. 15.00  
i Vrinners Kirke  

Leonard Cohen-gudstjeneste:  
Det uperfekte menneske 

Vi glæder os til at kunne præsen-
tere denne Leonard Cohen-gudstje-
neste, hvor Brothers of Mercy spil-
ler adskillige Leonard Cohen-sange 
i samspil med bibeltekster fra Det 
Gamle og Det Nye Testamente. 
Gudstjenesten indeholder også en 
prædiken. 

Brothers of Mercy består af 
trioen, Sune Liisberg (bas), Carsten 
Tranberg-Krab (guitar) og Peter  
Danielsen (vokal og guitar). De har 
optrådt i over 15 år i hele landet 
med personlige fortolkninger af 
Leonard Cohens sange og har spil-
let en lang række koncerter i både 
kirker, caféer, fængsler og på festi-
valer. Ud over at optræde med Leo-
nard Cohen-fortolkninger har de 
tre udgivet to cd’er med egne sange 
som ”The Great Event” og en en-
kelt cd med Cohen-fortolkninger. 
Det er gratis at være med, og alle er 
velkomne.                 ❚ 

 
  
 
 

Torsdag 14. oktober kl. 19.30 i Agri Kirke 

Aftengudstjeneste 

Velkommen til en stemningsfuld 
aftengudstjeneste i Agri Kirke med 
salmesang, refleksion og dejlig or-
gelmusik undervejs. Vi slutter af 
med en lille udskænkning i våben-
huset.              ❚ 

 
 

Søndag 31. oktober 
onsdag 3. november   
søndag 7. november  

Allehelgen 
 

 
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 
det 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 praktisk set ikke er muligt 
at afholde alle allehelgensgudstjene-
ster på én søndag i alle syv kirker på 
Mols/Helgenæs, holdes årets alle-
helgensgudstjenester den 31. okto-
ber og 8. november. Den 3. novem-
ber holdes allehelgengudstjeneste i 
børnehøjde, hvor vi tænder lys sam-
men.              
     Der afholdes følgende allehel-
gensgudstjenester:  
 

 

søndag 31. oktober: 

Helgenæs kl. 9.30  
(altergang) Gorm Ridder-Jensen  
Vistoft kl. 11.00  
(altergang) Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners kl. 11.00  
(altergang) Anne Hanson 
Egens kl. 19.30  
(kirkekaffe) Anne Hanson  
Tved kl. 19.30  
(altergang) Gorm Ridder-Jensen 

 
Efter gudstjenesten i Vrinners 
Kirke afholdes menighedsmøde i 
Vrinners Beboerhus (ca. kl. 12.30). 
Se mere om dette på side 5.  
 
Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjeneste i børnehøjde:  

onsdag 3. november:   
Vrinners Kirke kl. 17.00  
(spaghettigudstjeneste) Anne  
Hanson 
 
Der afholdes følgende allehelgens-
gudstjenester:  
søndag 7. november:  

Agri kl. 11.00  
(altergang) Anne Hanson 
Knebel kl. 19.30  
(kirkekaffe) Anne Hanson             ❚ 
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n Vrinners Beboerhus 12.30  
Menighedsmøde 
Egens 19.30 Allehelgensgudstjeneste, 
Anne Hanson 
Tved 19.30 Allehelgensgudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen 
 
 
 NOVEMBER 
 
Onsdag 3. november 

Vrinners 17.00 Spaghettigudstjeneste 
m. Spirekoret, Anne Hanson  
 
Torsdag 4. november 

n Tved Præstegård 13.00   
Fællessang og fællesskab 
 
Fredag 5. november 

n Knebel 9.00 Morgenandagt og  
pilgrimsvandring, Anne Hanson 
 
Søndag 7. november  

23. søndag efter trinitatis 
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 11.00 Allehelgensgudstjeneste, 
Anne Hanson 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 19.30 Allehelgensguds- 
tjeneste, Anne Hanson 

Torsdag 11. november 

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Søndag 14. november 

24. søndag efter trinitatis 
Vistoft 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 17. november 

n Vrinners Beboerhus 19.30  
Sogneaften, Elsa Holmer 
 
Torsdag 18. november 

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Fredag 19. november 

n Rolsø Kapel 17.00, 20.00 og 23.00 
Lydvandringer, Lise Dres 
 
Søndag 21. november 

Sidste søndag i kirkeåret 
Agri 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
n Tved 14.30 Orgelcafé & koncert: 
J.S. Bach, orglet og livet, del 3 
 

Torsdag 25. november  

n 13.00 Tved Præstegård  
Fællessang og fællesskab 
 
Torsdag 25. november 

Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
 
Søndag 28. november  

1. søndag i advent 
Vrinners 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 14.00 Familiegudstjeneste 
m. Spire- og Ungdomskoret, Anne 
Hanson 
 
 
 

 
Præsternes ferier og fridage 

Anne Hanson: Ferie i uge 42. Friweekend: 18.-19. 
december. Gorm Ridder-Jensen passer embedet, 
tlf. 29 38 35 52. 
 Gorm Ridder-Jensen: Friweekend 4.-5. december. 
Anne Hanson passer embedet, tlf. 20 14 50 23.   

 
Kirkebil 
De to menighedsråd kan nu igen tilbyde kirkebil, 
idet der er blevet lavet en aftale med Kalø Taxa. 
Vil man køres til kirke søndag morgen, kan man 
ringe på tlf. 86 37 14 10 senest om fredagen. Ved 
øvrige arrangementer skal man ringe dagen før 
inden middag. For søndagens gudstjenester kan 
man benytte kirkebilen inden for ens eget pasto-
rat. Ved øvrige arrangementer kan man også 
blive kørt til nabopastoratet. 
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SEPTEMBER 
 
 
Søndag 26. september 

17. søndag efter trinitatis 

Tved 9.00 Anne Hanson 
Vrinners 10.30 Anne Hanson 
 
Onsdag 29. september 

n  Tved Præstegård 19.30  
Nyt sangprojekt igangsættes 
 
Torsdag 30. september  

n Tved Præstegård 13.00 
Fællessang og fællesskab 
Lyngparken 15.00 Jan Schmidt 
 
 
   OKTOBER 
 
Fredag 1. oktober  

Agri 9.00 Morgenandagt og  
pilgrimsvandring, Anne Hanson 
 
Søndag 3. oktober  

18. søndag efter trinitatis 

Egens 9.00 Anne Hanson 
Tved 10.30 Anne Hanson 
Vrinners 15.00 Leonard Cohen- 
gudstjeneste, Anne Hanson 
 
 
 

Onsdag 6. oktober 

Tved 17.00 Spaghettigudstjeneste m. 
Spirekoret, Gorm Ridder-Jensen 
 
Torsdag 7. oktober 

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Søndag 10. oktober  

19. søndag efter trinitatis 

Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 9.00 Anne Hanson 
Knebel 10.30 Anne Hanson 
 
Onsdag 13. oktober 

n Vistoft 19.30 Sogneaften,  
Vigga Bro 
 
Torsdag 14. oktober 

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Torsdag 14. oktober 

Agri 19.30 Aftengudstjeneste,  
Anne Hanson 
 
Søndag 17. oktober 

20. søndag efter trinitatis 

Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 10.30 Gorm Ridder-Jensen 
 

Torsdag 21. oktober 

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Søndag 24. oktober 

21. søndag efter trinitatis 

Knebel 9.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 10.30 Familiegudstjeneste m. 
Ungdomskoret, Gorm Ridder-Jensen 
n Knebel 14.30 Orgelcafé & koncert: 
J.S. Bach, orglet og livet, del 2 
 
Torsdag 28. oktober  

n Tved Præstegård 13.00  
Fællessang og fællesskab 
 
Torsdag 28. oktober  

Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
n Tved Forsamlingshus 19.30  
Sogneaften, Ole Thomsen 
 
Søndag 31. oktober 

(Allehelgensfejring) 
22. søndag efter trinitatis 
Helgenæs 9.30 Allehelgensgudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Allehelgensgudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 11.00 Allehelgensgudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
 

   SEPTEMBER

   OKTOBER

   NOVEMBER

GUDSTJENESTE R & A R R A N G E M E N T E R

6Fo
to

: S
ør

en
 K

irk
em

an
n

        n  Arrangementer 



 
 
 
 

98

I sorgen kender vi kærligheden,  
onsdag 17. november

Ragnarok i ord og toner, onsdag 13. oktober

 
 
 

Onsdag 13. oktober kl. 19.30  
i Vistoft Kirke 

Ragnarok i ord og toner  
v. skuespiller Vigga Bro og  
musiker Ida Bach Jensen

 

 
Ragnarok er en grum og morsom 
fortælling om Gudernes sidste dage 
og de begivenheder, der førte til 
verdens ende. Gamle guder er så 
menneskelige, at de næsten er 
mere menneskelige end menne-
skene selv. De er forfængelige, im-
pulsive, fordomsfulde, kærligheds-
fulde og komiske. Guder, man kan 
fortælle historier med. Historier, 
som kan gøre os klogere på os selv. 

Fri entré.              ❚ 
  
 

Torsdag 28. oktober kl. 19.30  
i Tved Forsamlingshus  

To par klare øjne 
v. Ole Thomsen, Risskov 
De klare øjne tilhørte gårdejer 
Mette Olsen (1889-1972) og provst 
Jens Mathias Eriksen (1889-1964), 
to store personligheder, humorister 
af Guds nåde og venner gennem 
årtier. Om de to og deres liv i Tved 
har Ole Thomsen her i efteråret 
2021 udgivet bogen "To par klare 
øjnex. Mette Olsen og Provsten i 
Tved" (med forord af Bertel Haar-

der). Bogen bygger i høj grad på tre 
store brevsamlinger, som ikke var 
tilgængelige for Ole Thomsen, da 
han skrev “Det lune land. Om liv 
på Mols” (2011). Men bogen bygger 
også på Ole Thomsens egne ople-
velser med de to, især med Mette 
Olsen. Hun var hans mentor gen-
nem tyve år, og han betragter hen-
des oldgamle stue som sit første og 
bedste universitet. Der er lagt op til 
en spændende aften med en af vo-
res store lokale fortællere.  

Fri entré.              ❚ 
 

Onsdag 17. november kl. 19.30  
i Vrinners Beboerhus  

I sorgen kender vi  
kærligheden  
v. Elsa Holmer, Odder 

Ingen kommer gennem livet uden 
at møde sorgen. Sorgen over at 
miste et menneske, man elsker, 
rammer hårdt. Vi møder sorgen på 
hver vores måde – og vi kommer 
igennem sorgen med hver vores 
metode. Vi sørger, fordi vi elsker og 
har elsket. Der findes ikke sorg 
uden kærlighed. Kan kærligheden 
også hjælpe os til at komme ovenpå 
igen? Kan mødet med sorgen gøre 
os til bedre medmennesker? 

Det var Elsa Holmers mands alt 
for tidlige død som 51-årig, der fik 
hende til at skrive bogen ”Farvel til 
min elskede”, som netop handler 

om, hvordan sorgen rammer og om 
det alment menneskelige, som sorgen 
også er et udtryk for. Elsas budskab er, 
at netop den kærlighed, som er bag-
grund for vores sorg, skal vi bære med 
os resten af livet.  

Fri entré.                    ❚ 
 
  
Pilgrimsvandringer 
  
 

Fredag 1. oktober kl. 9.00 fra Agri Kirke  

Morgenandagt og  
pilgrimsvandring  
med Anne Hanson  

Vi mødes i Agri Kirke til en lille andagt, 
hvorefter vi vandrer ud i Mols Bjerge 
(maks. 6 km). Temaet er: Høst.              ❚ 
 

Fredag 5. november kl. 9.00  
fra Knebel Kirke

  

Morgenandagt og  
pilgrimsvandring  
med Anne Hanson  

Vi mødes i Knebel Kirke til en lille an-
dagt, hvorefter vi vandrer op gennem 
Mols Bjerge til Porskær Stenhus 
(maks. 6 km). Temaet er: Lyset i mør-
ket. Alle er velkomne.  

Tilmelding til begge vandringer kan 
ske (men er ikke nødvendig) til sogne-
præst Anne Hanson på e-mail: 
alh@km.dk eller mobil 20 14 50 23.❚

PILGRIMSVANDRINGER

Orgelcafé & koncert, søndag 24. oktober og 
søndag 21. november

Lydvandring med Lise Dres, fredag 19. november  Fællessang og fællesskab, hver torsdag

Fredag 19. november kl. 17.00, 20.00 
og 23.00 ved Rolsø Kapel og kirkegård 

Lydvandring med Lise Dres 
 

Denne mørke novemberaften kan 
man opleve sangerinde, komponist 
og digter Lise Dres’ smukke og po-
etiske sange fremført i fuldmånens 
skær på Rolsø Kirkegård og inde i 
det lille stemningsfulde kapel.  

Der vil være tre lydvandringer 
fordelt over aftenen, kl. 17.00,  
kl. 20.00 og kl. 23.00 (varighed 40 
min pr. gang). Derved har man 
som publikum mulighed for at 
vælge, hvor sent man ”tør” træde 
ud i mørket. Den første lydvan-
dring kl. 17 er særlig tiltænkt børn, 
da solen går ned, og månen står op 
ca. kl. 17, så der vil stadig være lidt 
lys på himlen. Dog er børn vel-
komne til alle lydvandringer. 

Arrangementet er GRATIS, men 
kræver tilmelding. Maks. 15 gæster 
pr. lydvanding, da der er begrænset 
plads i kapellet. Varmt tøj anbefa-
les. Medbring evt. også en sidde-
hynde/et tæppe. 

Tilmelding på: lisedres@hot-
mail.com, 

Lise Dres er sanger, komponist 
og digter og er bosat på Mols. Hun 
er uddannet sanger fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og har udgi-
vet tre album, en digtsamling og en 
poetisk lydrejse.              ❚ 

 

Hver torsdag kl.13.00-14.30  
i Tved Præstegård, Konfirmandstuen 

Fællessang og fællesskab 
 

Alle torsdage i Tved Præstegård 
13.00-14.30 

Hver torsdag har du nu mulig-
hed for at mødes med andre og 
hygge dig i Tved Præstegård. Vi 
drikker kaffe, spiser kage, synger 
sammen og fortæller historier fra 
vores liv. Det eneste, du skal gøre, 
er at møde op og drikke kaffe.  
Resten sørger vi for. Så tag din 
nabo eller gamle ven med. Alle er 
velkomne. Det er hyggeligt! 

Hvis du ikke selv kan klare 
transporten, kan du blive kørt af 
kirkebilen. Ring til Kalø Taxa på  
tlf. 86 37 14 10.  

Fællessang og fællesskab er arran-
geret af Kafé Kolind og menigheds-
rådet, og støttet af Trygfonden, Fol-
ketinget og Syddjurs Kommune.   ❚    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndag 24. oktober kl. 14.30  
i Knebel Kirke 

Orgelcafé & koncert  
– J.S. Bach – Orglet og livet, del 2  
Denne eftermiddag handler om 
Bachs tid i Weimar: Produktive år 
på vej til mesterskabet. 

Igen vil der være introduktion 
og lydprøver omkring orglet. Efter 
en kop kaffe med en ”passende” 
bid kage spiller Judith Völker da-
gens koncertprogram i fuld 
længde. Der er gratis adgang.        ❚ 

 

Søndag 21. november kl. 14.30  
i Tved Kirke 

Orgelcafé & koncert  
– J.S. Bach – Orglet og livet, del 3  
Orgelcyklussen rundes af med 
komponistens store mesterværker 
fra hans tid som Thomaskantor i 
Leipzig. Også denne eftermiddag 
vil der være introduktion og lyd- 
eksempler omkring orglet, kaffe og 
kage efter originale opskrifter fra 
Sachsen, og – sidst, men ikke 
mindst – spiller Judith Völker da-
gens værker i fuld længde. Der er 
gratis adgang.              ❚ 

 
 
 
 
 
 
 

MUSIK PÅ MOLS & HELGENÆS SOGNEAFTENER

To par klare øjne, torsdag 28. oktober



OverskriftOverskrift Nyt fra korene · Nyt fra 
Onsdag 29. september kl. 19.30  
i Tved Præstegårds Konfirmandstue 

Nyt sangprojekt i kirkerne 
på Mols og Helgenæs 

Efter halvandet år næsten uden 
sang er det på tide at komme i gang 
igen! Judith Völker – kirkernes or-
ganist og korleder – vil derfor starte 
et nyt projekt! 

Kan du godt lide at synge sam-
men med andre? Kan du tænke dig 
at prøve noget nyt? Så kom til Tved 
Præstegård.  

På programmet står en masse 
gode vejrtræknings- og stemme-
øvelser og en stribe smukke, nyere 
salmer og sange i enstemmige og 
lette flerstemmige satser. Der vil 
være en forfriskning undervejs! 

 
Ring eller sms til Judith, hvis du vil 
være med – tlf. 52 50 19 52.  
Vi ses! 
 

Mols-Helgenæs Spire- og Juniorkor  
er startet igen – efter en alt for lang 
tvangspause! Alle børn fra 1.-4. 
klasse er inviteret til at være med! 
Vi synger hver onsdag kl. 14.30 i Mols-
skolens Festsal. Vil du høre mere? 
Ring eller sms til korleder Judith 
Völker, tlf. 52 50 19 52. 

 

Mols-Helgenæs Ungdomskor 
består for tiden af 12 seje piger  
(6.-8. klasse), som øver hver torsdag 
kl. 14.30 i Knebel Kirke. Vil du være 
med? Ring eller sms til korleder  
Judith Völker, tlf. 52 50 19 52. 

 

Mols-Helgenæs Kantori  
– kirkernes klassiske voksenkor – 
forbereder et spændende projekt til 
efteråret. Årets komponist 2021, 
den verdensberømte franskmand 
Camille Saint-Saëns har skrevet det 
smukkeste Juleoratorium, som ko-
ret vil opføre 3. søndag i advent i 

Tved Kirke. Er du korsanger? Frister 
det dig? Så ring eller sms til korleder 
Judith Völker, tlf. 52 50 19 52.  

 
Sidst, men ikke mindst  
– babysalmesang 
Der er også mulighed for at komme 
til Babysalmesang! Nye hold kan starte 

til enhver tid. Dag og tid bestemmer 
deltagerne! Læs mere på vores hjem-
meside under BØRN OG UNGE/De 
helt små. Frister det dig? Så ring eller 
sms til korleder Judith Völker,  
tlf. 52 50 19 52.    ❚  

Nyt fra sognene · Nyt fr
 
Tved-Helgenæs-Vistoft:  
 

 
Vistoft Kirke har fået en fin 
ny alterdug   
Så er den nye alterdug monteret i  
Vistoft Kirke med en beskyttende 
glasplade øverst. 

Baggrunden for den smukke alter-
dug er en arv fra Inger Marie Lund, 
som afgik ved døden i januar 2019. I 
sit testamente var der afsat et beløb 
til anskaffelse af en alterdug til 
minde om afdødes forældre, Hans og 
Paula Buch, som ligger begravet på 
Vistoft Kirkegård. 

Hans Buch var fra 1928 til 1967 
tilknyttet skolevæsenet på Mols. Han 
var lærer på skolen i Strands, og da 
den blev nedlagt i 1966, flyttede han 
med til Molsskolen i Knebel, men 
blev dog boende i Strands. Han sad 
samtidig i Vistoft Sogneråd. 

Paula Buch døde i 1964, og Hans 
Buch i 1980. Nu har en af deres tre 
døtre sat et minde om dem med en 
alterdug til Vistoft Kirke.                   ❚ 

 
 

 

 
 
Farvel til vores kirkesanger i 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens 

 
 

Kirkesanger Kirsten Østergaard  
Johansen, der har været en markant 
stemme i kirkerne i Agri, Egens, 
Knebel, Vrinners har efter tre år valgt 
at fratræde sin stilling. Såvel præst 
som kolleger, menighedsråd og ikke 
mindst menighederne har kunnet 
nyde Kirstens professionelle stemme 
og altid velforberedte fremførelse af 
sange og salmer fra et bredt reper-
toire. Helt speciel har opgaven været 
i forbindelse med gudstjenesterne i 
coronaens tegn. Her har Kirstens  
soliststemme virkelig vist sit værd! 
Alle siger vi en stor tak til Kirsten for 
den tid, hun har været hos os. Samti-
dig ønsker vi hende medgang i sine 
fremtidige engagementer. 

Foreløbig vil kirkesangen blive  
varetaget på vikarbasis. Nina O’Farrel 
har sagt ja til at understøtte og berige 
vores kirkelige handlinger i de næste 
tre måneder, hvor menighedsrådet 
får slået stillingen op. Vi glæder os til 
at høre Ninas stemme ”lyse” op i den 
vintermørke tid, der venter.               ❚                

 

Nyt lys på kirkegården ved Knebel Kirke. Vi har 
fået sat fem elegante lysstandere op på stien 
langs kirken.

Indenfor i kirken i Knebel har bænkene fået en til-
trængt opfriskning med nye, flot matchende hynder.

Kapellet på Rolsø Kirkegård har endelig fået ny 
dør og en gedigen ”trædesten”, der byder mere 
stilfuldt velkommen. 

TVED-HELGENÆS-VISTOFT KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS

... og babysalmesang
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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, Egens, Knebel  

og Vrinners Kirker: 

Christine Hvidkjær  

Kerstin Kaysen  

Jannie Esmann Mikkelsen 

Kirketjener (Knebel og Vrinners)  

Lone Askholm  

Kirkesanger Vakant 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Aage 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. 
 

 

 

 

 

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


