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Har du en time om ugen eller en 
time om måneden eller måske en 
time fire gange om året til at være 
frivillig? Uanset dine styrker, din tid 
eller overskud, har vi brug for din 
hjælp, så vi kan udvikle kirkerne på 
Mols og Helgenæs i fællesskab. 
 
At være frivillig indebærer, at man har 
lyst til give lidt af sig selv og sin tid, og 
der er mange måder at være med på. 
Som frivillig får du også meget igen i 
form af socialt samvær sammen med 
andre. Det giver glæde og ny energi. 

Det er lysten, der driver værket, og 
har man lyst til at prøve, skal man bare 
kaste sig ud i det. Som en af vores fri-
villige, Sonni Rønn Mikkelsen, beskrev 
det, da hun meldte sig som frivillig: 

”Jeg kom tit i kirken og nød godt af 
alle de gode gudstjenester og aktivite-
ter, og så tænkte jeg, at jeg ville give lidt 
tilbage. Da jeg samtidig elsker at bage 
kager, var det den per-
fekte kombination i et 
frivilligt arbejde. Der-
for spurgte jeg præ-
sten, Anne Hanson, 
om hun havde brug for 
én til at bage kager, og 
nu har jeg hjulpet til et 
års tid”. 

Sonni Rønn Mikkel-
sen fremhæver også, at 
hun er glad for den fri-
hed, der ligger i at være 
frivillig, hvor man altid kan sige fra, 
hvis man ikke har tid og selv kan be-
stemme, hvor meget man vil bidrage 
med. Hun fortæller, at hun bager kager 
cirka fire gange om året. Det er vigtigt 

at betone, som også Sonni nævner, at in-
gen er forpligtet mere, end man evner. 

 
Hvad kan du hjælpe med? 
• Fotografere ved arrangementer eller til 

kirkebladet.  
• Bage kager og brød. 
• Stå for kirkekaffe efter gudstjenester. 
• Hjælpe ved spisning efter børneguds-

tjenesterne. 
• Pynte med blomster ved højtiderne. 
• Hjælpe med børne- og ungdomskor.  
• Opsætte og kopiere sangblade. 
• Hjælpe til med at etablere en skov- 

kirkegård. 
• Det kan også være, at du har andre 

gode ideer.  
Har du lyst til at være med i frivillig- 
teamet eller høre nærmere til de enkelte 
opgaver, så skriv eller ring til Mols og 
Helgenæs’ nye kirke- og kulturmedarbej-
der Camilla Hertz. E-mail: cth@kirke-
kultur.dk, tlf. 81 73 03 75. 

Vi vil gerne invitere alle 
nye frivillige til en hyggelig 
aften onsdag 11. januar  
kl. 17.00 i Tved Præstegård 
(konfirmand-stuen) med 
en orientering om det fri-
villige arbejde ved kirkerne 
på Mols og Helgenæs ef-
terfulgt af spisning, lidt 
god underholdning og fæl-
lessang. Tag endelig din 
nabo med. 

Husk, som min gamle 
præst altid sagde: ”Det bedste fællesskab 
er arbejdsfællesskabet.” 

 
 Kirke- og kulturmedarbejder  

Camilla Hertz ❚

Flere af børnene på min drengs 
skole begyndte allerede at lufte  

julesweateren sidst i september, nogle 
havde endda allerede fundet nisse-
huen frem – det er godt at være forbe-
redt! Flere af mine konfirmander be-
gyndte allerede at spille julemusik i 
begyndelsen af oktober, en eller anden 
poppet udgave af “Dejlig er jorden”  
– med bas og på fuld skrue. De glæder 
sig til jul, fortalte de, og det gør jeg 
faktisk også. Vi glæder os til julen, 
med al dens forudsigelighed i traditio-
ner, dufte, smage, farver, lys, gaver og 
pebernødder. Og vi kan sagtens glæde 
os, for julens kernebudskab er jo båret 
af evangeliet – det glædelige budskab. 
 
Julens evige trængsel og alarm 
Men, sagde en af mine konfirmander, 
det er også den tid på året, hvor min 
mor har allermest travlt. Og det 
kunne lige så godt have lydt fra en af 
mine børn! Ikke blot fordi jeg arbejder 
i kirken, hvor vi står på tæer for at 
gøre julens budskab levende og jord-
nært. Men måske det også kunne 
have lydt fra en af jeres børn? Det er 
jo sådan, at glanspapir, småkager, kas-
ser med julepynt, kalendergaver, jule-
gaver, ja selv kalenderlyset skal holdes 
ved lige – og intet af det kommer jo af 
sig selv. Det gør alle de hyggelige jule-
afslutninger til gengæld, og julefro- 
koster, julefester, adventstraditioner 
mv. Jo, det følger med! Det kræver jo 
nærmest et overskud af den anden 
verden at holde hovedet koldt og hjer-
tet varmt i december måned. Så glæ-
der vi os egentlig, når det kommer til 
stykket? 

Det særlige ved julen 
Ja vi gør, selvfølgelig glæder vi os!  
Julen kommer jo igen hvert eneste år 
med dens mange traditioner, uden de 
helt store forandringer. Det eneste, der 
har forandret sig – det er os. Vi ser ju-
len gennem øjne, der er farvet af vores 
egen forandring. På en måde, så står 
julen der som et ufravigeligt spejl, og 
det er det ganske særlige, som julen 
kan. Julens genkendelighed bringer 
minderne op i os. Vi husker tilbage på 
dengang, hvor der næsten altid var 
hvid jul, og juletræet rakte helt op til 
loftet. Vi har alle en erindring om, da 
vi så julelysene blive tændt, hvad enten 
det var på barndomshjemmets juletræ, 
eller på strøget inde i Aarhus eller 
Ebeltoft. Vores minder bliver vakt af 
dufte, smage, stemninger og sange. 

 
Hvor mange gange har vi fx sunget 
med på Disneys Juleklassiker ’Fra alle 
os, til alle jer’, eller vores egen gode 
salme: ’Dejlig er jorden’? Jeg tør vove 
at påstå, at selv om det er de samme 
sange, så vil indholdet med tiden 
sætte et dybere aftryk i os, jo mere vi 
ældes og får indsigt. For julen bringer 
særligt minderne frem om vores nær-
meste. Men der er jo også minderne 
om dem, der svigtede, og dem, som vi 
har svigtet. Og om dem, vi har mistet, 
og måske dem, der har mistet os. Men 
det på trods, så vækker minderne må-
ske alligevel en taknemmelighed i os, 
over alt det, vi er blevet givet, og det, 
som vi er i stand til at give. En tak-
nemmelighed over livet i alle dets af-
skygninger, over juleferie, hygge og et 
glædeligt budskab? 

Julens budskab  
– det er til at glæde sig over 
Er der noget bedre end at tænde lys og 
varme os med gløgg og nybagte klejner? 
Julen er jo varm, lys og hyggelig – på 
trods. På trods af alt det, der ikke går el-
ler gik som forventet. På trods af bri-
stede håb og forventninger, på trods af 
sparetid, stigende forbrugspriser, at vi 
skal spare på lys og varme, på trods af 
travlhed, trængsel og alarm. På trods af 
alt, der er at trodse, så er julen hygge-
lig. Og dens budskab er glædeligt, 
varmt og rart. Budskabet kom på den 
første julenat for mere end to tusinde 
år siden. Her blev det hektiske liv af-
brudt af et sandt mirakel, til lyden af 
budskabet: Fred til mennesker på jor-
den, med Guds velbehag. Den gode Je-
sus var – og er stadig – et lys for 
mange. Et lys midt i mørket – med sine 
gode opbyggende ord om fred, om tro, 
håb og kærlighed. Vi er velsignet med 
denne kærlighed. Den kærlighed, der 
lyste ud af krybben julenat. Det er den 
kærlighed, der gør det lettere at håbe, 
når der er tomme pladser ved vores 
bord, og livet nogle gange ikke er helt i 
orden. Det er den kærlighed, der væk-
ker vores taknemmelighed til live. Det 
er julens glædelige budskab – som vi gi-
ver liv og pakker fint ind i glanspapir, 
julehjerter, pynt, lys, adventskranse, 
småkager, gaver, salmer, nærvær og tra-
ditioner. 

 
Det kan vi glæde os over, for derigen-
nem glæder vi jo hinanden. 

 
Rigtig glædelig jul til os alle, 

Katja Stritzinger, vikarpræst for Gorm ❚
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Glædelig jul – glæder du dig?Vær med i arbejdsfællesskabet  
– er du idefyldt, eller har du flittige hænder? 
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Søndag 18. december (4. søndag i  
advent) kl. 14.00 i Agri Kirke 

Christmas Carols &  
julefortælling 
Vi håber, at tredje gang er lykkens gang, 
efter at vi de to foregående år har måttet 
aflyse pga. covid-19-restriktioner. Mols-
Helgenæs Kantori under ledelse af Ju-
dith Völker inviterer til en stund med 
stemningsfuld julemusik og årstidens 
fortællinger. Glæd dig til en stribe af de 
smukkeste julesange i skønne korsatser 
og til fællessang. Derefter byder vi på 
æblegløgg og julesmåkager i våbenhu-
set. Der er gratis adgang.                      ❚ 

 
Tirsdag 20. december kl. 19.30  
i Helgenæs Kirke  

Julesalmesangsaften 
Det kan ikke blive jul uden, at den 
synges ind på Helgenæs! Derfor skal 
menigheden, sammen med vores nye 
kirkesanger, Hjördis Einarsdóttir, 
synge julesalmer af hjertens lyst.  
Judith Völker akkompagnerer på orgel 
og klaver. Der er gratis adgang.          ❚ 

 

Torsdag 22. december kl. 15.00  
i Lyngparken 

Julegudstjeneste i  
Lyngparken   
Der er julegudstjeneste i Lyngparken 
torsdag 22. december. Vi begynder 
med fælles kaffebord i Centersalen, 
hvorefter vi holder en stemningsfyldt 
julegudstjeneste. Alle er meget vel-
komne – ikke kun dem, der bor i 
Lyngparken. Anne Hanson står for 
den festlige julegudstjeneste.              ❚   
 

Søndag 1. januar: 

Vrinners 14.00 Nytårsgudstjeneste 
med champagne, Anne Hanson  
Vistoft 16.00 Nytårsgudstjeneste med 
champagne, Gorm Ridder-Jensen 

Traditionen tro fejrer vi igen i år 
nytårsaften med en nytårsguds-
tjeneste i Agri Kirke og i Helgenæs 
Kirke. Både i Agri og Helgenæs bliver 
det en festlig optakt med sang, musik 
og champagne. Efter gudstjenesterne 
finder vi et passende sted, hvor vi kan 

ønske hinanden ”godt nytår”. Husk at 
tage et glas med. Vi sørger for bobler 
og kransekage. 

Sidst, men ikke mindst, ønsker vi 
også hinanden godt nytår i Vrinners 
og Vistoft kirker den 1. januar. Husk at 
tage et glas med, så sørger vi for 
champagne og kransekage.

                 
❚
 

Torsdag 5. januar kl. 19.30 i Tved Kirke    

Helligtrekongersaften  
– musikgudstjeneste  

Vi slutter julen med en musikgudstje-
neste i Tved Kirke på helligtrekongers-
aften. Her vil der være solosang med 
kirkesanger Hjördis Einarsdóttir, ak-
kompagneret af organist Gitte Sloth.  ❚

Lørdag 24. december  

Gudstjenester juleaften 
Agri 11.00 Anne Hanson 
Tved 12.00 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 12.30 Anne Hanson 
Helgenæs 13.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 14.00 Anne Hanson 
Vistoft 15.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 15.30 Anne Hanson                 ❚ 
 
Søndag 25. december  

Gudstjenester 1. juledag 
Vistoft 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson                 ❚ 
 
Mandag 26. december  

Gudstjenester 2. juledag 
Egens 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen med 
Mols-Helgenæs Kantori                       ❚ 

 
Nytårsgudstjenester 
Lørdag 31. december:  
Agri 11.00 Nytårsgudstjeneste med 
champagne, Anne Hanson 
Helgenæs 14.00 Nytårsgudstjeneste 
med champagne, Gorm Ridder-Jensen  

Onsdag 7. december kl. 19.30  
i Tved Kirke  

Julekoncert med Molskoret 
Molskoret under ledelse af Gitte 
Sloth synger julen ind med smukke, 
glade og sjove julesange. 

Nye og gamle julesange er på re-
pertoiret – både på dansk og engelsk. 
Nogle af sangene skal publikum også 
synge med på, så alle rigtigt kan 
komme i julestemning. Der er gratis 
adgang.               ❚ 

 

Onsdag 14. december kl. 17.00  
i Vistoft Kirke  

Den hellige nat  
– Julemusical med kirkernes  
Spire-, Junior- og Ungdomskor 

I år er det kirkernes tre børne- og ung-
domskor, der opfører julespillet. Glæd 
dig til ”Den hellige nat” efter Selma 
Lagerlöfs kendte Kristuslegende med 
musik af Michael Slot Pihl. En stor 
fortælling med iørefaldende, rytmiske 
sange i flerstemmige satser. Et must 
for både unge og gamle! Vel mødt! 
Der er gratis adgang.                ❚ 

 

Søndag 18. december kl. 9.30  
fra Agri Kirke  

Andagt og advents- 
vandring (ca. 6 km) 

Efter en lille adventsandagt i det lune 
kirkerum, går vi via Agri Baunehøj ud 
i Mols Bjerge, hvor vi åbner de fire 
”adventslåger”: Hvad går vi på denne 
fjerde søndag i advent i møde?  

Temaet er: Det fjerde adventslys.  ❚ 

Søndag 27. november kl. 13.30  
i Helgenæs Kirke 

Adventsgudstjeneste for 
store og små  
Til denne familiegudstjeneste vil årets 
minikonfirmander opføre et skuespil, 
de har indøvet til lejligheden. Vi skal 
også synge gode salmer og høre om 
adventstiden. Bagefter holder vi jule-
stue i samarbejde med Kulturhuset 
Helgenæs Præstegård. Der er gratis 
adgang.               ❚ 

 

Torsdag 1. december kl. 17.00  
i Knebel Kirke  

De ni læsninger med  
Ungdomskoret og Kvinde-
stemmer fra Mols 
Kom og vær med til en stemningsfyldt 
eftermiddag. Hør de ni bibelske tek-
ster om Jesu komme, som sognepræst 
Anne Hanson og forskellige  
læsere vil læse for os. Lyt til Mols-Hel-
genæs Ungdomskor og Kvindestem-
mer fra Mols under ledelse af  
Judith Völker, og syng selv med på 
nogle af vores smukkeste julesange. 
Der er gratis adgang.               ❚ 

 

Fredag 2. december kl. 9.00  
fra Vrinners Kirke 

Morgensang og kystvan-
dring (ca. 3 km)  
Vi mødes i kirken til sang og reflek-
sion, hvorefter vi går ned til kysten og 
møder det brusende hav.  

Temaet er: Længsel.                ❚ 
 

Det sker i de dage ...



 
 
 
 
 

Jazzgudstjeneste, søndag 12. februar Spaghettigudstjeneste, onsdag 1. februar 
og onsdag 1. marts

Fastelavns- og familiegudstjeneste med 
Spirekoret, søndag 19. februar  

Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns, søndag 29. januar Andagt og askeonsdag,  
onsdag 22. februar

Kyndelmissegudstjeneste, torsdag 2. februar 

vendt til børnefamilierne. Alle er 
selvfølgelig velkomne, men gudstje-
nesternes indhold og form sigter 
mod børn op til ca. fjerde klasse. Vi 
slutter med at spise aftensmad sam-
men.  

Pris for voksne 40 kr. Børn er gratis.  
 

I vinterperioden har vi følgende  
familie- og børnegudstjenester: 

 
Søndag 27. november kl. 13.30  
i Helgenæs Kirke 
Adventsgudstjeneste for  
store og små  
Se under ”Det sker i de dage”. 

 
Onsdag 1. februar kl. 17.00  
i Knebel Kirke 
Spaghettigudstjeneste  
Sognepræst Anne Hanson står for 
gudstjenesten.  

 
Søndag 19. februar kl. 14.00  
i Tved Kirke  
Fastelavns- og familieguds- 
tjeneste med Spirekoret  
Kom og hold familiefest og gudstje-
neste denne fastelavnssøndag. Mols-
Helgenæs Spirekor medvirker, børn 
opfordres til at møde udklædte, og vi 
starter i Tved Kirke kl. 14. Herfra føl-
ges vi til forsamlingshuset i Tved, 
hvor vi slår katten af tønden og spi-
ser fastelavnsboller. 

Deltagelse er gratis, og arrange-
mentet afholdes i samarbejde med 

Tved Forsamlingshus. Sognepræst 
Gorm Ridder-Jensen står for gudstje-
nesten. 

 
Onsdag 1. marts kl. 17.00  
i Tved Kirke 
Spaghettigudstjeneste  
Sognepræst Gorm Ridder Jensen står 
for gudstjenesten.               ❚ 

 
 
 
 
 
 

Den sidste torsdag i hver måned 
(undtaget i december) holdes guds-
tjeneste 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 andre inter-
esserede er velkomne.  

 
Der afholdes følgende gudstjenester: 

Torsdag 24. november kl. 15.00: 
Gorm Ridder-Jensen 
Torsdag 22. december kl. 15.00:  
Anne Hanson 
Torsdag 26. januar kl. 15.00:  
Anne Hanson 
Torsdag 23. februar kl. 15.00:  
Gorm Ridder-Jensen  
Torsdag 30. marts kl. 15.00:  
Gorm Ridder-Jensen               ❚ 
 
 

 
 
 

For koncerter i juletiden  
– se afsnittet ”Det sker i de dage”. 
 

Søndag 29. januar kl. 14.00  
i Tved Kirke 

Dyrenes Karneval af  
Camille Saint-Saëns 

 – en familiekoncert 

I år får dyrene endnu engang lov til 
at holde karneval – forhåbentligt 
upåvirket af covid-19! 

Camille Saint-Saëns er en berømt 
fransk komponist. Han levede fra 
1835-1921. Dyrenes Karneval er et af 
hans mest populære værker. Da styk-
ket blev spillet til koncert, var det 
straks en stor succes!  

Dyrenes Karneval er sat sammen 
af mange små, sjove og spændende 
stykker musik og fortællinger. Hvert 
stykke præsenterer et andet dyr, som 
Gitte Sloth vil fortælle om. Judith 
Völker vil spille musikken på orglet. 

En fornøjelse for både store og 
små! Efter koncerten serveres faste-
lavnsboller og kakao. 

Der er gratis adgang.                     ❚ 
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER 
 

For særlige gudstjenester i juletiden 
– se afsnittet ”Det sker i de dage”. 

 
Søndag 8. januar kl. 19.30  
i Egens Kirke 

Aftensang med Nina 
O’Farrell og Judith Völker 
Denne aften synger Nina, akkompag-
neret af Judith, nogle af vinterens 
smukkeste sange og salmer, både 
solo og til fællessang, mens tekster 
fra helligtrekongersøndagen vil blive 
læst i skæret af de levende lys.           ❚ 
 
 
Torsdag 2. februar kl. 19.30  
i Vistoft Kirke 
Kyndelmissegudstjeneste 
Komponist og lydkunstner Morten 
Riis, bosat i Vistoft, vil til denne sær-
lige kyndelmissegudstjeneste præ-
sentere helt ny musik skrevet 
specielt til orglet i Vistoft Kirke. 

Det lille landsbykirkeorgel rum-
mer en del skrøbeligheder, hvilket gi-
ver orglet nogle helt særlige særhe-
der og skavanker, som i løbet af 
gudstjenesten vil iscenesættes igen-
nem en fortælling omkring både tek-
nologiens, men også menneskets 
skrøbelighed. En iscenesættelse, der 
blandt andet kommer helt tæt på me-
kanikken i orglet, og viser en ofte 
overset skønhed der er gemt i de 

mindste bevægelige detaljer.  
Det er første gang, der skrives mu-

sik specielt til orglet i Vistoft Kirke, 
og første gang, at der præsenteres ny 
eksperimenterende musik i kirken. 
Musikken vil være en integreret del 
af kyndelmissegudstjenesten og vil 
rammesætte budskabet omkring 
overgangen fra mørke til lys. En 
overgang, der finder sin mulighed i 
netop det skrøbelige – i sammen-
bruddet, der varsler et nyt håb.   

Igennem gudstjenesten bliver der 
præsenteret ny musik skabt til det 
orgel, som man kender så godt. 
Dette giver en unik mulighed for at 
forene tradition og fornyelse med 
fordybelse som fælles omdrejnings-
punkt.  

Opføres af organist Judith Völker 
og Morten Riis. 

Arrangementet er støttet af Statens 
Kunstfond og Koda Kultur.               ❚ 

 
 

Søndag 12. februar kl. 19.30  
i Vrinners Kirke 
Jazzgudstjeneste 
Med smukke jazzede klange og 
swingende rytmer spiller trioen Erik 
Møller (bas), Chris Nunan (guitar) og 
Gitte Korsholm Sloth (klaver) til 
denne stemningsfulde aftengudstje-
neste, hvor det musikalske fokus er 
på den mere rytmiske kirkemusik. 

Sognepræst Anne Hanson står for 
gudstjenesten, der denne aften vil stå 

i ”rytmikkens og sanselighedens 
tegn”. Menighedsrådet er efterføl-
gende vært med en lille udskænk-
ning.                  ❚ 

 
 
Onsdag 22. februar kl. 17.00  
i Egens Kirke 

Andagt og askeonsdag 
Askeonsdag, der altid falder første 
onsdag efter fastelavnssøndag, indle-
der kirkeårets fasteperiode. En faste-
periode, der varer helt hen til påske. 
Faste handler dog ikke bare om det 
at give afkald på sukker, alkohol og 
andre gode sager, men om at tage 
imod. Tage imod hvad? Det svar for-
søger vi at nærme os gennem nogle 
af fastetidens salmer og læsninger. 
Vi slutter andagten af med at få teg-
net askekorset i panden eller på hån-
den (det er frivilligt), ligesom vi tra-
ditionen tro lukket altret i. Kvinde-
stemmer fra Mols medvirker under 
ledelse af Judith Völker.                     ❚ 
 

 
 
 
 

Familiegudstjenesterne er for hele 
familien – stor som lille, ung som 
gammel. Alle er velkomne. Vi holder 
familiegudstjenesterne søndag for-
middag i en familievenlig udgave og 
slutter af med kaffe og juice. 

Spaghettigudstjenesterne er hen-

6
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Søndag 29. januar  
Sidste søndag e. helligtrekonger 
Tved 9.30 Anne Hanson 
Agri 11.00 Anne Hanson 
n Tved 14.00 Dyrenes Karneval  
– en familiekoncert, Judith Völker og 
Gitte Sloth 
 
 
 
 
Onsdag 1. februar 
Knebel 17.00 Spaghettigudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
Torsdag 2. februar  
Kyndelmisse  
Vistoft 19.30 Gorm Ridder-Jensen, 
Morten Riis og Judith Völker 
 
Fredag 3. februar 
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson 
 
Søndag 5. februar 
Søndag septuagesima 
Helgenæs 9.30 Anne Hanson 
Vrinners 11.00 Anne Hanson 
 
Søndag 12. februar 
Søndag seksagesima  
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 11.00 Anne Hanson  
Vrinners 19.30 Jazzgudstjeneste,  
Anne Hanson og Gitte Sloth 
 
Søndag 19. februar  
Fastelavnssøndag  
Knebel 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 14.00 Fastelavns- og familieguds-
tjeneste, Gorm Ridder-Jensen,  
Spirekoret 
 
 
 

Onsdag 22. februar 
Askeonsdag  
Egens 17.00 Andagt, Anne Hanson, 
Kvindestemmer fra Mols 
 
Torsdag 23. februar  
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
 
Søndag 26. februar 
1. søndag i fasten 
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
 
 
 
 
Onsdag 1. marts  
Vistoft 17.00 Spaghettigudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen 
 
Fredag 3. marts 
Agri 10.00 Pilgrimsvandring,  
Anne Hanson 
 
Søndag 5. marts 
2. søndag i fasten 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 8. marts 
n Vrinners Beboerhus 19.30  
Sogneaften, Simon Aaen 
 
Søndag 12. marts  
3. søndag i fasten 
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 9.30 Anne Hanson 
Agri 11.00 Anne Hanson 
 

Søndag 19. marts  
Midfaste 
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 9.30 Gudstjeneste med efterføl-
gende pilgrimsvandring, Anne Hanson 
 
Torsdag 30. marts 
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
 

Præsternes ferier og fridage  
Anne Hanson: Fri 10.-11. december, ferie i uge 1 samt 
torsdag-søndag i uge 7. Sognepræst Gorm Ridder- 
Jensen passer embedet, tlf. 23 20 20 37.   

Gorm Ridder-Jensen: Fri 3.-4. december, kursus  
16.-22. januar og fri 4.-5. februar. Anne Hanson passer 
embedet, tlf. 20 14 50 23. 
 
Kirkebil  
Tved-Helgenæs-Vistoft Sogne tilbyder kirkebil. Vil man 
køres til kirke søndag morgen, kan man ringe til Kalø 
Taxa 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 pastorat. Ved øvrige arrangementer  
kan man også blive kørt til nabopastoratet.  
 
Agri-Egens-Knebel-Rolsø Sogne tilbyder ikke længere 
kirkebil. I stedet henviser vi til Flextur-ordningen. Den 
udbydes af Flextrafik under Midttrafik, men køres af lo-
kale taxavognmænd. Flextur er tilbud om transport fra én 
adresse til en anden. Man bestiller selv på tlf. 87 40 83 00 
mellem kl. 8 og 16 alle dage. Prisen er 4 kr./ kørt km. dog 
min. 30 kr. pr. tur (priser oktober 2022).  
     Bemærk, at turen skal bestilles senest 1 time før ønsket 
afhentning. Har man mulighed for det, kan man benytte 
flextrafik-appen. Så skal turen dog bestilles senest 2 timer 
forud. Husk også gerne, at det naturligvis altid er ok at til-
byde eller efterspørge et lift. 
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Torsdag 24. november 
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
Fredag 25. november  
n Agri 10.00 White Friday-vandring, 
Anne Hanson 
n Vrinners 19.30 White Friday 
   
Søndag 27. november 
1. søndag i advent  
Egens 9.30 Anne Hanson 
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 13.30 Familiegudstjeneste, 
Gorm Ridder-Jensen og Anne Hanson 
 
 
 
 
Torsdag 1. december 
n Knebel 17.00 De ni læsninger,  
Anne Hanson, Ungdomskoret og 
Kvindestemmer fra Mols 
 
Fredag 2. december  
n Vrinners 9.00 Morgensang og  
kystvandring, Anne Hanson 
 
Søndag 4. december  
2. søndag i advent 
Vistoft 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 7. december 
n Tved 19.30 Koncert, Molskoret 
 
Søndag 11. december  
3. søndag i advent 
Vrinners 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
Onsdag 14. december  
n Vistoft 17.00 Julemusical,  
alle børne- og ungdomskor 

Søndag 18. december 
4. søndag i advent 
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
n Agri 9.30 Adventsandagt og  
-vandring, Anne Hanson 
n Agri 14.00 Christmas Carols & jule-
fortælling, Mols-Helgenæs Kantori 
 
Tirsdag 20. december  
n Helgenæs 19.30 Julesalmesangsaften 
 
Torsdag 22. december  
Lyngparken 15.00 Julegudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
Lørdag 24. december  
Juleaften 
Agri 11.00 Anne Hanson 
Tved 12.00 Gorm Ridder-Jensen 
Egens 12.30 Anne Hanson 
Helgenæs 13.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 14.00 Anne Hanson 
Vistoft 15.00 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 15.30 Anne Hanson 
 
Søndag 25. december  
1. juledag 
Vistoft 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
 
Mandag 26. december  
2. juledag 
Egens 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen,  
Mols-Helgenæs Kantori 
 
Lørdag 31. december  
Nytårsaften 
Agri 11.00 Nytårsgudstjeneste med 
champagne, Anne Hanson 
Helgenæs 14.00 Nytårsgudstjeneste 
med champagne, Gorm Ridder-Jensen 
 
 

 
Søndag 1. januar 
Nytårsdag 
Vrinners 14.00 Nytårsgudstjeneste 
med champagne, Anne Hanson 
Vistoft 16.00 Nytårsgudstjeneste med 
champagne, Gorm Ridder-Jensen 
 
Torsdag 5. januar 
Helligtrekongersaften 
Tved 19.30 Musikgudstjeneste,  
Gorm Ridder-Jensen 
 
Søndag 8. januar 
1. søndag e. helligtrekonger 
Vrinners 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
n Egens 19.30 Aftensang med Nina 
O’Farrell og Judith Völker  
 
Onsdag 11. januar 
n Tved Præstegård (konfirmandstuen) 
17.00 Frivilligaften  
 
Søndag 15. januar 
2. søndag e. helligtrekonger 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen,  
Mols-Helgenæs Kantori 
Agri 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
 
Søndag 22. januar  
3. søndag e. helligtrekonger 
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 9.30 Anne Hanson  
Egens 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 25. januar  
n Vrinners Beboerhus 19.30  
Sogneaften, Anne Hanson 
 
Torsdag 26. januar  
Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
 

   MARTS

   JANUAR
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Pilgrimsvandringer, fredag 25. november, fredag 2. december, søndag 18. december, fredag 3. februar, fredag 3. marts og søndag 19. marts

 
PILGRIMSVANDRINGER  
 

Sognepræst Anne Hanson 
snører glad vandrestøvlerne, 
selv på de bidende vinterdage

  
 
For der er altid mindst én god grund 
til at gå en tur og mindst én god 
grund til at bevæge sig ud på kendte 
som ukendte veje og stier. Vi går i et 
moderat tempo, men terrænet kan til 
tider være bakket. Husk derfor prak-
tisk fodtøj. For nærmere oplysning 
kan sognepræst Anne Hanson kon-
taktes på tlf. 20 14 50 23 eller 
e-mail anlh@km.dk. 

Du kan deltage i følgende vandringer:  
 

Fredag 25. november kl. 10.00 

White Friday-vandring fra 
Agri Kirke (ca. 6 km) 
Vi indleder White Friday med en pil-
grimsvandring fra Agri Kirke. På tu-
ren vender vi blikket mod naturens 
afstemte farver og øret mod det vidt-
strakte himmelrum. Her midt imel-
lem jord og himmel går vi af sted 
mod nye dybder i vores liv.  

Temaet er: Nye dybder.                ❚ 
 
 
 
 
 
 

Fredag 2. december kl. 9.00  

Morgensang og kyst- 
vandring fra Vrinners Kirke  
(ca. 3 km)  
Se beskrivelse under  
”Det sker i de dage”.                         ❚ 

 
Søndag 18. december kl. 9.30 

Andagt og adventsvandring 
fra Agri Kirke (ca. 6 km) 
Se beskrivelse under  
”Det sker i de dage”.                         ❚ 
 

Fredag 3. februar kl. 10.00 

Pilgrimsvandring fra  
Agri Kirke (8 km) 
Efter en lille intro, bøn og sang van-
drer vi ud til Helligkilderne ved Tre-
høje. Vi vil gå i det bakkede terræn 
med fødderne på jorden og ”hovedet 
i himlen”. Husk praktisk fodtøj, 
varmt tøj og en madpakke.  

Temaet er: Det hellige.               ❚ 

Fredag 3. marts kl. 10.00 
Pilgrimsvandring fra  
Agri Kirke (6 km) 
Efter en lille intro vandrer vi ad Agri 
Baunehøj Stien, hvor den smukke natur 
endnu en gang minder os om, at vi er i 
live, også når det er på trods. Vi reflekte-
rer over vinteren, der er gået, og foråret, 
der går os i møde.  

Temaet er: Den første forårsdag.        ❚ 
 

Søndag 19. marts kl. 9.30  
fra Egens Kirke 

Gudstjeneste og pilgrims- 
vandring: Tro og natur (5 km) 

Denne søndagsvandring indledes med 
gudstjeneste i Egens Kirke. Herefter kø-
rer vi ud til Kalø Vig. Her begynder pil-
grimsvandringen, der tager udgangs-
punkt i den omkringliggende natur. For 
hvorfor påvirker naturen os i den grad, 
som den gør? Og er der en sammen-
hæng mellem tro og natur?  

Det er nogle af de spørgsmål, som vi 
vil bruge vandringen på at reflektere 
over, individuelt som i fællesskab.  

Pilgrimsvandringen kan ses som en 
fortsættelse af vores sogneaften den 8. 
marts, og derfor har billed- og kirke-
kunstner Simon Aaen indvilliget i at 
deltage i vandringen, der i øvrigt ledes 
af sognepræst Anne Hanson. 

Husk praktisk fodtøj og en mad-
pakke, der kan nydes undervejs. 

Temaet er: Tro og natur.    ❚ 

Troen og naturen – naturens skønhed trækker himlen  
ned til os, onsdag 8. marts

White Friday, fredag 25. november 

 
SOGNEEAFTENER: 
 
 

Onsdag 25. januar kl. 19.30  
i Vrinners Beboerhus 

Når straf bliver til omsorg 
Sognepræst Anne Hanson 
Med de erfaringer, som Anne Han-
son fik gennem årene som arrest-
huspræst (2011-2018), vil vi denne 
aften få et indblik i ”livet bag trem-
merne”. Hvad er straf? Hvorfor straf-
fer vi? Og kan straf blive til omsorg? 
Det er nogle af de spørgsmål, som 
Anne vil komme omkring gennem 
aftenens foredrag. Der er rig mulig-
hed for at stille spørgsmål, debattere 
og ellers nyde en aften i hyggeligt 
selskab. Menighedsrådet er vært 
med kaffe/te og brød. Alle er vel-
komne.               ❚ 

 

Onsdag 8. marts kl. 19.30  
i Vrinners Beboerhus  

Troen og naturen  
– naturens skønhed træk-
ker himlen ned til os 
Billed- og kirkekunstner Simon Aaen 
Simon Aaen er billedkunstner og bor 
i Rønde. Denne aften kommer han 
og holder foredrag i Vrinners Be- 
boerhus om noget af det, der særligt 
kommer til udtryk i hans kunst: 
Troen og Naturen.  

Kom og hør om vejen fra inspira-

tion til det færdige værk, om teknik-
ken, processen og arbejdet med de 
store kirkeudsmykninger.  

Simon Aaens værker er solidt gen-
nemarbejdet og udstråler en stor 
indlevelse i naturens stærke udtryk. 
De inviterer beskueren med ind i 
kunstnerens billedunivers, så man 
får lyst til at bruge sin fantasi og for-
dybe sig i værkerne. For her i de reli-
giøse motiver er der altid plads til 
både tro og tvivl, men altid med en 
sikker forankring i den teologiske og 
kunsthistoriske tradition. 

For mere info om Simon Aaens 
kunst: www.simonaaen.com. 

Foredraget suppleres af en pil-
grimsvandring søndag 19. marts.  
Se under ”Pilgrimsvandringer” for 
mere info.               ❚ 

        
 
 
 
 
 
 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER: 
 
 
For særlige arrangementer i juletiden 
– se afsnittet ”Det sker i de dage”. 

 
Fredag 25. november kl. 19.30  
i Vrinners Kirke 

White Friday  
White Friday er tilbage igen i år, dog 
i en lidt anden form end sidste år.  

Trænger du til et åndehul fra Black 
Friday – som traditionen tro indleder 
den store julehandel – så kig forbi til 
”White Friday”, der inviterer til ro og 
fordybelse.  

White Friday åbner kl. 10.00 med 
en pilgrimsvandring på ca. 6 km fra 
Agri Kirke. Om aftenen byder White 
Friday på natkirke i Vrinners Kirke 
med følgende program:  

 
Kl. 19.30 Lysandagt. Konfirmander 

fra Syddjurs Friskole medvirker  
Kl. 20.00 Kaffe og te i våbenhuset  
Kl. 20.30 Meditativt orgelspil ved  

Judith Völker 
Kl. 21.00 Bøn ved Anne Hanson 
Kl. 21.15 Mols-Helgenæs Kantori  

synger sange om bl.a. lys og mørke   
Kl. 21.45 Nadverandagt  
Kl. 22.10 Natkirken rundes af med 

sangen: Må din vej gå dig i møde 
    

Der er kaffe og te på kanden, og du 
kan komme og gå, som du vil. Der er 
også mulighed for at få en snak med 
præsten.               ❚ 
 
 
 

PILGRIMSVANDRINGERSÆRLIGE ARRANGEMENTERSOGNEAFTENER

Når straf bliver til omsorg,  
onsdag 25. januar



 
 
 Nyt fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogne

understøttet menighedens sang og 
prydet særlige gudstjenester med sin 
smukke solosang. Herudover har Nína 
medvirket til bl.a. jazzgudstjeneste og 
koncerter sammen med vores organi-
ster.  

Vi er alle kede af at tage afsked med 
Nína på et tidspunkt, hvor det gik så 
godt. Men vi ønsker Nína held og 
lykke fremover i sit virke som sanger 
og underviser inden for musikkens 
klangfulde verden.  

Bedste hilsner fra Menighedsrådet  

i Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat ❚ 

 

 

 

 
 

Kære menighed på Mols  
og Helgenæs 
Så fik Gorm afholdt sin barsel, og jeg 
er klar til at give stafetten tilbage til 
ham. Det har virkelig været en fornø-

jelse at være vikar-
præst hos jer – 
både i mødet med 
dygtige kollegaer, 
et engageret me-
nighedsråd og me-
nigheden. Jeg for-
sætter mit virke 
som vikarpræst 
beriget med 

smukke sommermåneder i himmelsk 
natur og med nye erfaringer inden for 
samarbejde og den grundlæggende 
glæde, der er at finde i hverdagen i 
Tved-Helgenæs-Vistoft kirker. Så det er 
også en smule vemodigt, om end der 
er meget at glæde sig over fremadret-
tet! Jeg har nemlig fornøjelsen af at 

blive i Syddjurs Provsti, da jeg skal vi-
dere til Mørke Kirke som barselsvikar. 

Farvel og tak – jeg ønsker jer en 
glædelig jul og alt godt fremover! 

Guds velsignelse, 

Katja Stritzinger, præstevikar i Aarhus Stift ❚ 
 
Ny kirkesanger 
Med virkning fra den 1. oktober er 
Hjördis Einarsdóttir ansat som kirke-
sanger ved Tved, Helgenæs og Vistoft 
kirker. Hjördis afløser Cilja Haugland, 
som fratrådte 1. august. 

Hjördis er 50 år gammel og bor 
med sin familie i Ebeltoft. Hjördis er 
født på Island, men har boet i Dan-
mark siden 1998.  

Med flere familiemedlemmer med 
tilknytning til det kirkelige arbejde er 
dette ikke fremmed for Hjördis. Hjör-
dis har sunget i kirkekor i domkirken i 
Reykjavik og har i Danmark også be-
stridt flere opgaver som vikarierende 
kirkesanger og har blandt andet også 
sunget i Collegium Vocale koret. Hjör-
dis er udøvende på klaver og jagthorn. 

I dag har Hjördis selvstændig virk-
somhed inden for coaching og har 
samtidig en bred erhvervserfaring. 

Vi er overbeviste om, at vi får en 
kirkesanger, som med sin smukke 

stemme og imødekommende og ven-
lige fremtræden vil medvirke til at 
gøre de kirkelige handlinger til gode 
oplevelser for kirkegængerne. Vi glæ-
der os til samarbejdet.                ❚ 

 
Nyt menighedsråd i  
Tved-Helgenæs-Vistoft 
I Tved-Helgenæs-Vistoft Sogne er der 
valg til menighedsrådene hvert 2. år, 
mens det i Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
kun er hvert 4. år.  

Den 20. september var der derfor 
opstillingsmøde til menighedsrådet 
for Tved, Helgenæs og Vistoft i 
Strands Forsamlingshus (kaldet valg-
forsamling). På mødet blev udarbejdet 
en opstillingsliste. Det har siden den 
aften været muligt at udarbejde alter-
native kandidatlister, der senest skulle 
indleveres til de valgansvarlige den 18. 
oktober. Ved fristens udløb var der 
ikke kommet andre kandidatlister ind 
end den, der blev udfærdiget på mødet 
i Strands Forsamlingshus. Dermed er 
følgende blevet valgt for 2 år med 
funktionsperiode fra 1. søndag i advent:  

Helgenæs: Palle Vang Nielsen, 
Dorte Schmeltz og Lis Christensen 
Korsbjerg. Suppleant: Jens Jakob Holst. 

Tved: Erik Lykke Sørensen, Lisbeth 
Klinge og Ellen Margrethe Møller 
Trolle. Suppleanter: Grith Mortensen 
og Maria Louise Hamann Ellebæk. 

Vistoft: Marie Eggert Jørgensen, 
Ole Schøler og Rita Geertz. Suppleant: 
Morten Storm Pedersen. 

Tillykke til medlemmerne af det 
nye menighedsråd og tak til alle, der 
var med til at støtte op om menigheds-
rådsvalget.                 ❚ 
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Julehjælp 
Ønsker man at komme i betragtning 
til julehjælp, kan man kontakte  
præsterne, Gorm Ridder-Jensen  
(tlf. 23 20 20 37/e-mail: grj@km.dk) 
og Anne Hanson (tlf. 20 14 50 23/ 
e-mail: anlh@km.dk). Vi forsøger at 
imødekomme så mange som muligt. ❚ 

 
Judith Völker får Kirkernes 
Pris 2022  
Den 15. september fik organist Judith 
Völker Kirkernes Pris 2022 ved det 
festlige Syddjurs Awards-show. Prov-
stiet havde i år valgt at uddele tre pri-
ser – og således fik Judith prisen sam-
men med Helle Sandberg Zederkof, 
organist ved Thorsager, Bregnet og 
Feldballe kirker og Thomas Lennert, 
organist i Hornslet Kirke. De blev alle 
tre hædret for deres indsats med at 

skabe et fantastisk kormiljø ved deres 
kirker.  

I en af indstillingerne af organist 
Judith Völker stod der bl.a.: ”Hun skal 
have prisen for det fantastiske arbejde, 
hun udfører. Det er langt ud over, hvad 
man kan forvente af en ansat organist. 
Judith står for fire kor – og diverse lej-
lighedskor – og er altid klar med et 
fantastisk musikprogram, som helt 
sikkert sprænger rammerne for, hvad 
man kan forvente at se i kirkerne på 
landet – og det hele bliver til virkelig-
hed med et ekstremt lille budget”. Det 
er SÅ fortjent, at Judith fik kirkernes 
pris ved Syddjurs Awards. Et stort til-
lykke med den flotte pris.                ❚ 

 
Tillykke til Gitte Sloth  
Vi er glade for at kunne annoncere, at 
vores dygtige organist gennem de sid-
ste 6 år, Gitte Sloth, som over de for-
løbne år har gennemgået organistud-
dannelsen ved Vestervig Kirkemusik-
skole, i juni 2022 har bestået sin eksa-
men. Vi ønsker hende varmt og hjerte-
ligt tillykke!  

Vi glæder os sammen med Gitte 
over, at hun nu er færdiguddannet or-
ganist, og glæder os til fortsat at nyde 
hendes dejlige orgelspil i vores kirker i 
begge pastorater.               ❚ 

 
Konstituering af  
menighedsrådene  
Nye og fortsættende menighedsråd 
skal hvert år konstituere sig inden 1. 
søndag i advent – dvs. finde ud af, 
hvem der skal være formand, kasserer, 
kontaktperson, mv. Pga. bladets dead-
line kan vi ikke nå at få konstituerings-
resultaterne med, inden bladet skal i 

trykken. Vi henviser derfor til kirker-
nes hjemmeside for den endelige  
sammensætning – og lover også at 
bringe resultatet i næste nummer af 
kirkebladet.                ❚ 
 

 
KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS  
 

 
Transport 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menigheds-
råd har besluttet, at vi ikke længere 
kan tilbyde betalt transport til de kir-
kelige handlinger. Det har ikke været 
en ubetinget let beslutning at afskaffe 
et gode, som nogle havde vænnet sig 
til. I lyset af, at vi har skullet finde væ-
sentlige besparelser i 2023-budgettet, 
og at vi ønsker at benytte vores midler, 
så de kommer flest mulige i menighe-
den til gavn, mener vi dog, at det er en 
beslutning, vi kan stå inde for. Vi hå-
ber, at valget finder forståelse. Vi er 
overbeviste om, at det med de alterna-
tive løsninger som Flextur, samkørsel 
mv. nok skal lykkes fortsat at mødes til 
arrangementer og gudstjenester i vo-
res menighed.                                    ❚ 

 
Afsked med kirkesanger 
Vores gode Nína O’Farrell har valgt at 
stoppe som kirkesanger hos os i Kne-
bel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat.  

Nína trådte til med friskt gåpåmod 
august 2021, da vi pludselig stod og 
manglede en kirkesanger. Siden var vi 
så heldige at få Nína fastansat – des-
værre kun for et år. Nína har det sidste 
års tid været med til at løfte samtlige 
gudstjenester med hendes fine og ind-
følende måde at synge på. Hun har 
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Nyt fra sognene · Nyt fra
To tirsdage i september blev 4. 

klasse på Molsskolen hentet af 
Pastoraternes to præster, vores stud. 
theol.-praktikant og kirke- og kul-
turmedarbejder til en tur rundt til 
alle syv kirker på Mols og Helgenæs. 

Stemningen var begge dage ube-
skrivelig positiv, og der blev fortalt 
mange spændende historier under-
vejs om nogle af de ting, der kende-
tegner kirkerne, som fx kirkeklok-
kerne, våbenhusene, alterpartierne, 
gravkapellet og kalkmalerierne. Der 
blev også lavet en del praktiske ting, 
som da eleverne skulle bygge en 
kirke op foran Egens Kirke, fik en 
tur op i klokketårnet i Helgenæs 
Kirke og blev sendt af sted på stjer-
neløb i og uden for Vistoft Kirke.  

Som en del af kirkerundturen fik 
alle elever en pilgrimsstav, og for 

hver kirke, vi besøgte, fik de et sym-
bol til at sætte på staven (klokker, 
lille mursten i snor, klistermærker, 
guld mv.). På den måde var vi ikke 
bare på bustur, men på pilgrimsfærd.  

Onsdag 5. oktober afsluttede vi 
forløbet med en spaghettigudstjene-
ste for dem, der havde tid og lyst til 
at kigge forbi. Her var temaet selvføl-
gelig også ’kirken’ og det at ’bygge 
kirke’, ikke bare med hænderne, 
men også med hjertet. Fordi kærlig-
heden er kirkens første byggesten.  

Vi er supertaknemmelige for,  
at vi fik lov at være sammen med  
4. klasse på så spændende en pil-
grimsfærd rundt til alle vores 
skønne kirker på Mols og Helgenæs.  
Tak for det. 

 
Sognepræst Anne Hanson  ❚
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4. klasse var med på pilgrimsfærd rundt til de syv kirker  
på Mols og Helgenæs 

Farvel og tak til de afgående 
medlemmer 
Den 20. september blev der valgt nyt 
menighedsråd. Det nye menighedsråd 
tiltræder 1. december, og i den forbin-
delse er der to medlemmer, som stop-
per deres aktive virke som menigheds-
rådsmedlemmer. 

Karl Aage Sørensen  
siger farvel efter 22 år. I 
de sidste 3 år har Karl 
Aage fungeret som for-
mand for det nye fælles 
menighedsråd (sam-
menlagt af tidligere tre 
selvstændige menig-
hedsråd), og før den tid 
var Karl Aage formand 
for Tved Menighedsråd. 

Karl Aage har med sin ordentlige, ro-
lige og venlige tilgang til arbejdet fået 
det nye fælles menighedsråd ført sik-
kert fra land og sikret, at der er en sik-
ker og rolig sejlads i gang. Karl Aage 
afleverer sognene videre i god form 
med flotte og ajourførte bygninger, 
smukke velplejede kirkegårde, en per-
sonalesituation i balance og en god 
økonomi. Der er derfor grund til at 
takke Karl Aage for lang og tro tjene-
ste.  

Ilse Mortensen siger 
farvel efter 11 år i me-
nighedsrådet og 3 år 
som suppleant. I de sid-
ste tre år har Ilse funge-
ret som kontaktperson i 
det nye fælles menig-
hedsråd. Før den tid var 
Ilse medlem af menig-
hedsrådet på Helgenæs. 
Kontaktpersonen er 

den person, som knytter kontakten 
mellem personalet og menighedsrå-
det, og som sørger for at menighedsrå-
det lever op til kravene som arbejdsgi-
ver. Ilse har løst denne krævende op-
gave på fornemste vis og har med sin 
måde at møde personalet og andre på 
sørget for, at der gennem gensidig til-
lid er skabt en professionel og god ar-
bejdsplads. Ilse efterlader en arbejdsgi-
verplatform i god form til sin arvtager. 
Tusind tak for det.                               ❚ 

 
Velkommen til  
”de nye i klassen” 
Vi er glade for at kunne byde velkom-
men til to nye medlemmer af menig-
hedsrådet.  

Lis Christensen Korsbjerg, valgt i 
Helgenæs Sogn. Lis bor i Kongsgårde 
sammen med familien. Hun er til dag-
lig ansat som Senior Learning Mana-
ger hos Danish Crown. Lis glæder sig 
til at være med i menighedsrådet.  
    Ellen Trolle, valgt i Tved Sogn. Ellen 
bor i Dejret, og er 
til daglig ansat som 
Vice President  
Customer Service & 
Mobility hos Norlys. 
Ellen glæder sig 
også til at tage fat 
på arbejdet i Menighedsrådet:  

"Folkekirken er et vigtigt element i 
vores kultur og selvforståelse, som vi 
bør værne om. Ligeledes betyder det 
meget for vores lokalsamfund, at vores 
kirke og kirkegård lever op til vores 
forventninger. Jeg håber at kunne bi-
drage til at sikre balancen mellem den 
gode oplevelse og en veldreven virk-
somhed, som kirken også bør være." 

Tillykke med valget. Redaktionen 
håber, I bliver glade for at være med i 
menighedsrådet.                                 ❚ 

 
Ny flot pjece om Tved Kirke  
Så er Jan Schmidt og Ole Thomsens 
utroligt flotte og informative pjece om 
Tved Kirke udkommet. Glæd dig til at 
blive klogere på kirkens historie, dets 
inventar, og til at læse om præstegår-
den og kirkegården.  

    Pjecen er på 40 sider, og kan købes i 
Tved Kirke og i DagliBrugsen i Tved 
for 25 kr.                                 ❚ 

 
Høstoffer  
I år var der høstgudstjeneste i Tved, 
Helgenæs og Vistoft kirker den 26. 
september.  

Der blev sædvanen tro samlet ind. 
Høstofferet i de tre kirker var: Tved: 
3.795 kr. + 2 euro,  

Vistoft: 350 kr. og endelig Helge-
næs: 585,50 kr. + 7 euro. 

Pengene går til julehjælp i sognet, 
samt til Kirkens Korshærs hjemløse.  ❚ 
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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 Christine Hvidkjær, 

Kerstin Kaysen, Jannie Esmann Mikkelsen 

og Anja Grønnegaard. 

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  

(træffes mandag-fredag kl. 9-15)  

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen 

Gravermedhjælpere Berit Riddermann, 

Ann-Sophie Schmidt Cederwall og 

Johannes Find Loeb.  

Kirkesanger Hjördis Einarsdóttir, 

tlf. 28 87 67 72 

e-mail: hjordis.einarsdottir@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÆLLES FOR ALLE  
KIRKERNE  

 

 

Organist Judith Völker, tlf. 52 50 19 52,  

e-mail: judithvoelker@gmail.com  

Organist Gitte Sloth, tlf. 61 37 17 68,  

e-mail: gitteksloth@gmail.com 

 

 

Præsterne træffes ikke mandag. 
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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. Alterna-
tivt kan man selv kontakte kirkekontoret i 
Ebeltoft, tlf. 86 34 16 74.

Fælles hjemmeside for sognene på  
Mols og Helgenæs:  
www.mols-helgenaes.dk 
 
Facebook:  
Mols-Helgenæs Kirker


