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... og derefter helligtrekonger og
fasten, og vi ender ud – i næste kirkeblad – med påsken.
Det ville også næsten være for
meget at have både jul og påske i
samme blad, når man tænker på
disse to højtiders karakter: Julen er
Gud Faders højtid. Påsken er Gud
Søns højtid, altså Jesu højtid. Og så
kommer Pinsen jo også sidenhen –
højtiden for Gud Helligånd.
Når vi tænker på julen i kirkelig
forstand, er det som regel Jesu fødsel julenat, der er centrum for vores
tanker. Altså Sønnen – ikke Faderen.
Men ret beset er det Gud Fader, der
er subjekt og igangsætter bag julen,
i og med at Gud lader sig inkarnere,
eller slet og ret: føde, som menneske.
Gud Fader, vel at mærke, bliver i
julen menneske i form af mennesket Jesus. Der så ovenikøbet også
er Gud. Og det er så alt sammen
formidlet til mennesket gennem
Helligånden. Forvirret? Tjoh..
Det kristne gudsbegreb er treenigt – det er levende og dynamisk,
ville man sige på moderne dansk.
Det pulserer som ét væsen i en enhed af tre personer. Det står ikke
stille, men lader sig begribe af men-

nesker på ny, dag for dag, og år for år.
Det er altid det samme, og også
altid nyt.
Ligesom den jul, vi nu snart skal
holde: ”Rør blot ikke ved min gamle
jul”, skal vi snart synge. Men om vi
vil det eller ej, så står tingene ikke
stille, heller ikke når vi mest krampagtigt forsøger at holde fast i dem.
Heldigvis. Eller desværre. Det er
vist alt efter temperament.
Men julen kommer altid igen.
Ligesom kirkens øvrige højtider.
År efter år fejrer vi Guds menneskefødsel julenat. Det er på en gang
stangkonservativt og hamrende progressivt: Konservativt, fordi vi er opsatte på at bevare det af det forsvindende, som det er vigtigt og nødvendigt at bevare som fundament
for det kommende. Og det er samtidigt det progressive – at holde fast i
det nødvendige som fundament for
det kommende.
Og det bedste fundament, ja, det
er nu engang den Gud, der lod sig
føde sammen med mennesker for
at leve livet sammen med dem.
Fra nu af og til evig tid.
Gorm Ridder-Jensen, sognepræst i
Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat
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Det sker i
Søndag 28. november kl. 14.00
i Helgenæs Kirke

Adventsgudstjeneste for
store og små
Gudstjenesten i Helgenæs Kirke
1. søndag i advent afholder vi igen i
år som en familiegudstjeneste. Efter
gudstjenesten inviterer Kulturhuset i
Helgenæs Præstegård til julestue i
den gamle præstegård. Der serveres
kaffe, te, kage og sodavand. Anne
Hanson er præst. Der er gratis adgang.
❚
Torsdag 2. december kl. 17.00
i Knebel Kirke

De ni læsninger med
Ungdomskoret
Kom og vær med til en stemningsfyldt eftermiddag. Hør de ni bibelske
tekster om Jesu komme, som sognepræst Anne Hanson og forskellige
læsere vil læse for os. Lyt til MolsHelgenæs Ungdomskor under
ledelse af Judith Völker, og syng selv
med på nogle af vores smukkeste
julesange. Der er gratis adgang.
❚

Onsdag 8. december kl. 19.30
i Vrinners 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 reper-
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toiret – 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.
❚

Søndag 12. december (3. søndag i
advent) kl. 16.00 i Tved Kirke

Julekoncert med Camille
Saint-Saëns’ Juleoratorium
Den franske komponist Saint-Saëns
(1835-1921) er årets jubilar. I hans juleoratorium fortælles julebudskabet
på både inderlig og medrivende vis.
Hør sangsolisterne Camilla Button,
Nina O’Farrell, Joan Ribalta og Andreas Winther, Mols-Helgenæs Kantori under ledelse af Judith Völker og
David Peter Schmidt, orgel, fortolke
dette populære romantiske værk. Der
er gratis adgang.
❚

Onsdag 15. december kl. 17.00
i Vistoft Kirke

Krybbespil med Spirekoret
Traditionen tro opfører Mols-Helgenæs Spirekor under ledelse af Judith
Völker også i år et stort krybbespil.
Årets krybbespil hedder ”I nat bliver
jorden bedre” – et fornøjeligt spil
med rytmisk musik. Børnene optræder til alles glæde i sognenes fantastiske krybbespilskostumer. Et must for
både unge og gamle! Der er gratis adgang.
❚

Søndag 19. december (4. søndag i
advent) kl. 16.00 i Agri Kirke

Christmas Carols &
julefortælling
Efter sidste års Coronapause inviterer
Mols-Helgenæs Kantori under ledelse
af Judith Völker igen i år 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 våbenhuset. Der er gra❚
tis adgang.

med fælles kaffebord i Centersalen,
hvorefter vi holder en stemningsfyldt
julegudstjeneste. Alle er meget velkomne – ikke kun dem, der bor i
Lyngparken.
❚

Fredag 24. december

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

Tirsdag 21. 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 kirkesanger Cilja Haugland,
synge julesalmer af hjertens lyst.
Judith Völker akkompagnerer på orgel og klaver. Der er gratis adgang. ❚

Torsdag 23. december kl. 15.00
i Lyngparken

Julegudstjeneste
i Lyngparken
Der er julegudstjeneste i Lyngparken
torsdag 23. december. Vi begynder

Lørdag 25. december

Gudstjenester 1. juledag
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 11.00 Gorm Ridder-Jensen ❚

Søndag 26. december

Gudstjenester 2. juledag
Egens 9.30 Anne Hanson
Tved 11.00 Anne Hanson med
Mols-Helgenæs Kantori.

❚

Lørdag 1. januar
Egens 14.00 Anne Hanson Nytårsgudstjeneste
Vrinners 15.00 Anne Hanson Nytårsgudstjeneste med champagne
Vistoft 16.00 Gorm Ridder-Jensen
Nytårsgudstjeneste med champagne
Traditionen tro fejrer vi igen i år nytårsaften med en nytårsgudstjeneste 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 champagne og
kransekage.
Sidst, men ikke mindst, ønsker vi
også hinanden godt nytår i Egens,
Vrinners og Vistoft kirker den 1. januar. Husk at tage et glas med. Så
sørger vi for champagne og kransekage i Vrinners og Vistoft.
❚
Onsdag 5. januar kl. 19.30 i Tved Kirke

Nytårsgudstjenester

Helligtrekongersaften
– musikgudstjeneste

Fredag 31. december
Agri 11.00 Anne Hanson Nytårsgudstjeneste med champagne
Helgenæs 14.00 Gorm Ridder-Jensen
Nytårsgudstjeneste med champagne

Vi slutter julen med en musikgudstjeneste i Tved Kirke på helligtrekongersaften. Her vil der være solosang med
kirkesanger Cilja Haugland, akkompagneret af organist Gitte Sloth.
❚
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Kyndelmissegudstjeneste, onsdag 2. februar

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

Andagt og askeonsdag, onsdag 2. marts

Hvad laver de? Er de alle sammen Maria’er og slavekvinder, der alene er midler i en større sag? Nej, kvindebilledet i
biblen er nuanceret og stærkt – der er
masser at hente for os i nutiden.
❚

Onsdag 2. februar kl. 19.30
i Vistoft Kirke

Onsdag 2. marts kl. 17.00 i Egens Kirke

Kyndelmissegudstjeneste

Askeonsdag falder altid første onsdag
efter Fastelavnssøndag og er således
den dag, der indleder fasten. Til
denne andagt vil vi dykke ned i nogle
af fastetidens tekster og salmer og
sammen reflektere over, hvad faste
betyder for os i dag. Vi slutter af med
at lukke alteret i.
❚

Kyndelmisse betyder ”lysmesse”. Her
markeres på én gang, at halvdelen af
vinteren er slut, og at lyset dermed
vender tilbage. Kyndelmisse har også
været en førkristen højtid, og denne
blanding af det kristne og førkristne,
skal vi tale om denne dag.
❚
Torsdag 10. februar kl. 19.30
i Vrinners Kirke

Jazzgudstjeneste
Til denne gudstjeneste har organist
Gitte Sloth samlet en jazztrio med
Erik Møller på bas, Chris Nunan på
guitar og Gitte selv ved flyglet. Den
rytmiske kirkemusik er i fokus med
smukke melodier, spændende harmonier og swingende rytmer. Både i
salmesang og i gudstjenestens øvrige
musikalske led. Sognepræst Anne
Hanson står for aftenens forkyndelse,
der vil bære præg af gudstjenestens
overordnede tema: Mangfoldighed. ❚
Tirsdag 16. februar kl. 19.30
i Vistoft Kirke

Aftengudstjeneste – gud
og alle hendes kvinder
Hvor er kvinderne henne i biblen?

6

Andagt og askeonsdag

Onsdag 16. marts kl. 19.30 i Tved Kirke

Aftengudstjeneste
– digte dur
Kan du lide digte? Har du lyst til at
høre et bud på, hvorfor digte dur? Til
denne gudstjeneste skal vi på opdagelse i samspillet mellem bibelske
tekster og nyere, danske digte.
❚

Lørdag 26. marts kl. 14.00 i Agri Kirke

Afskedsgudstjeneste for
Betty Højgaard med efterfølgende reception
Reserver allerede nu datoen - mere information følger i næste nummer. ❚

Fastelavns- og familiegudstjeneste
med Spirekoret, søndag 27. februar

FAMILIE- OG SPAGHETTIGUDSTJENESTER
I efteråret 2021 satte vi gang i at holde
både familiegudstjenester og spaghettigudstjenester. Det vil vi gerne holde
fast i.
Familiegudstjenesterne er for hele
familien – stor som lille, ung som
gammel. Alle er velkomne. Vi holder
familiegudstjenesterne søndag formiddag i en familievenlig udgave og slutter af med kaffe og juice.
Spaghettigudstjenesterne er henvendt til børnefamilierne. Alle er selvfølgelig velkomne, men gudstjenesternes indhold og form sigter efter børn
op til ca. fjerde klasse. Vi slutter med
at spise aftensmad sammen. I vinterperioden har vi følgende familie- og
børnegudstjenester:

Søndag 28. november kl. 14.00
i Helgenæs Kirke
Adventsgudstjeneste for store og små
Se under ”Det sker i de dage”.
Onsdag 9. februar kl. 17.00
i Vistoft Kirke
Spaghettigudstjeneste
Sognepræst Gorm Ridder-Jensen står
for gudstjenesten.
Søndag 27. februar kl. 14.00
i Tved Kirke
Fastelavns- og familiegudstjeneste
med Spirekoret

Spaghettigudstjenester, onsdag 9. februar
og onsdag 9. marts

Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns, søndag 30. januar

Kom og hold familiefest og gudstjeneste denne fastelavnssøndag. Mols-Helgenæs Spirekor medvirker. Børn opfordres til at møde udklædte, og vi
starter i Tved Kirke kl. 14. Herfra følges vi til forsamlingshuset i Tved, hvor
vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.
Deltagelse er gratis, og arrangementet afholdes i samarbejde med
Tved Forsamlingshus. Sognepræst
Gorm Ridder-Jensen står for gudstjenesten.

Onsdag 9. marts kl. 17.00
i Knebel Kirke
Spaghettigudstjeneste
Sognepræst Anne Hanson står for
gudstjenesten.

Der afholdes følgende gudstjenester:
Torsdag 23. december kl. 15.00:
Gorm Ridder-Jensen
Torsdag 27. januar kl. 15.00:
Anne Hanson
Torsdag 24. februar kl. 15.00:
Gorm Ridder-Jensen
Torsdag 31. marts kl. 15.00:
Anne Hanson
❚

KONCERTER
For koncerter i juletiden – se afsnittet
”Det sker i de dage”.
Søndag 30. januar kl. 14.30 i Tved Kirke

Dyrenes Karneval af
Camille Saint-Saëns
– en familiekoncert

Søndag 20. marts kl. 11.00
i Agri Kirke
Familiegudstjeneste
Sognepræst Anne Hanson står for
gudstjenesten.
❚

GUDSTJENESTER
I LYNGPARKEN
Den sidste torsdag i hver måned
(undtaget i december) 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 andre interesserede er velkomne.

Camille Saint-Saëns er en berømt
fransk komponist. Han levede fra
1835-1921. Dyrenes Karneval er et af
hans mest populære værker. Da stykket blev spillet til koncert, var det
straks en stor succes!
Dyrenes Karneval er sat sammen
af mange små sjove og spændende
stykker musik og fortælling. 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 boller
og kakao. Der er gratis adgang.
❚

Fællessangskoncert med Pilgrimduo,
onsdag 23. marts

Onsdag 23. marts kl. 19.30
i Vrinners Kirke

Fællessangskoncert med
Pilgrimduo
ved Janne Mark
Vi byder denne aften hjertelig velkommen til fællessangskoncert med
den prisbelønnede sanger, komponist, salmedigter og ACT-artist Janne
Mark. Flere kender måske Janne
Mark for nadversalmen, Igen berørt
(fra 100 Salmer), som vi ofte synger
til vores gudstjenester. Denne aften
vil Janne Mark tage os med på en
musikalsk rejse ind i hendes bevægende salmeunivers. Vi synger i fællesskab, men der bliver også plads til
et par solonumre med Janne Mark.
Janne Mark har gennem de seneste
år udgivet de tre album, Agenda
(2009), Pilgrim (2018) og Kontinent
(2020) og er desuden repræsenteret i
den prestigefyldte Danske Højskolesangbog 19. udgave (2020) med ikke
mindre end seks titler.
Fællessangskoncerten sluttes af med
et glas vin og hyggeligt samvær samt
salg af cd/bog. Der er gratis adgang. ❚
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GUDSTJENESTE R & A R R A N G E M E N T E R
NOVEMBER
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

DECEMBER
Torsdag 2. december
n Knebel 17.00 De ni læsninger med
Ungdomskoret
Fredag 3. december
n Vrinners 9.00 Morgenandagt og pilgrimsvandring, Anne Hanson
Søndag 5. december
2. søndag i advent

Vistoft 9.30 Anne Hanson
Agri 11.00 Anne Hanson
Onsdag 8. december
n Vrinners 19.30 Julekoncert med
Molskoret
Søndag 12. december
3. søndag i advent

Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Egens 9.30 Anne Hanson
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 11.00 Anne Hanson
n Tved 16.00 Julekoncert Saint-Saëns
Juleoratorium.
Onsdag 15. december
n Vistoft 17.00 Krybbespil
Søndag 19. december

Tirsdag 21. december
n Helgenæs 19.30 Julesalmesang
Torsdag 23. december
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen
Fredag 24. december
Juleaften

Egens 11.00 Anne Hanson
Helgenæs 12.00 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 12.30 Anne Hanson
Vistoft 13.30 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 14.00 Anne Hanson
Tved 15.00 Gorm Ridder-Jensen
Agri 15.30 Anne Hanson
Lørdag 25. december
1. juledag

Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Søndag 26. december

Foto: Søren Kirkemann
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Fredag 4. februar
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring, Anne
Hanson

Søndag 9. januar

Søndag 6. februar

1. søndag efter helligtrekonger

Sidste søndag efter helligtrekonger

Agri 9.30 Anne Hanson
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 11.00 Anne Hanson
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen

Vistoft 9.30 Anne Hanson
Egens 11.00 Anne Hanson

Søndag 16. januar
2. søndag efter helligtrekonger

Tved 9.30 Anne Hanson
Vrinners 11.00 Anne Hanson
n Egens 19.30 Aftensang og fortælling,
Anne Hanson
Torsdag 20. januar
n Tved 19.30 Sogneaften
(obs afholdes i kirken)

Tirsdag 8. februar
n Tved Præstegård 19.00 Studiekreds,
Gorm Ridder-Jensen
Onsdag 9. februar
Vistoft 17.00 Spaghettigudstjeneste,
Gorm Ridder-Jensen
Torsdag 10. februar
Vrinners 19.30 Jazzgudstjeneste, Anne
Hanson og Gitte Sloth
Søndag 13. februar

Søndag 23. januar

Søndag septuagesima

Egens 9.30 Anne Hanson
Tved 11.00 Anne Hanson, Mols-Helgenæs Kantori

3. søndag efter helligtrekonger

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

Onsdag 26. januar
n Vrinners Beboerhus 19.30 Sogneaften

Knebel 9.30 Anne Hanson
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Agri 11.00 Anne Hanson
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen

2. juledag

JANUAR
Lørdag 1. januar
Egens 14.00 Nytårsgudstjeneste, Anne
Hanson
Vrinners 15.00 Nytårsgudstjeneste med
champagne, Anne Hanson
Vistoft 16.00 Nytårsgudstjeneste med
champagne, Gorm Ridder-Jensen

4. søndag i advent

Knebel 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen
n Agri 16.00 Christmas Carols &
julefortælling

Fredag 7. januar
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring, Anne
Hanson

Onsdag 5. januar
n Tved 19.30 Musikgudstjeneste, Helligtrekongersaften med Cilja Haugland
og Gitte Sloth

Knebel 9.30 Anne Hanson
Helgenæs 11.00 Anne Hanson

Torsdag 27. januar
Lyngparken 15.00 Anne Hanson

Tirsdag 15. februar
Vistoft 19.30 Aftengudstjeneste – gud
og alle hendes kvinder, Gorm RidderJensen

Søndag 30. januar

Søndag 20. februar

4. søndag efter helligtrekonger

Søndag seksagesima

Knebel 9.30 Anne Hanson
Agri 11.00 Anne Hanson
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen
n Tved 14.30 Dyrenes karneval
– en familiekoncert

Vrinners 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen

FEBRUAR
Onsdag 2. februar
Vistoft 19.30 Kyndelmissegudstjeneste,
Gorm Ridder-Jensen

Tirsdag 22. februar
n Tved Præstegård 19.00 Studiekreds,
Gorm Ridder-Jensen
Torsdag 24. februar
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen
n Helgenæs Forsamlingshus 19.30
Sogneaften

Søndag 27. februar

Søndag 20. marts

Fastelavnssøndag

3. søndag i fasten

Agri 9.30 Anne Hanson
Knebel 11.00 Anne Hanson
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Tved 14.00 Fastelavns- og familiegudstjeneste med Spirekoret, Gorm RidderJensen

Vistoft 9.30 Anne Hanson
Agri 11.00 Familie- og konfirmandgudstjeneste, Anne Hanson

MARTS
Tirsdag 1. marts
n Tved Præstegård 19.00 Studiekreds,
Gorm Ridder-Jensen

Onsdag 2. marts
Egens 17.00 Askeonsdagsandagt,
Anne Hanson
Fredag 4. marts
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,
Anne Hanson
Søndag 6. marts
1. søndag i fasten

Vrinners 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen

Onsdag 23. marts
n Vrinners 19.30 Fællessangskoncert
med Pilgrimduo v. Janne Mark

Lørdag 26. marts
Agri 14.00 Afskedsgudstjeneste for
Betty Højgaard med efterfølgende
reception
Søndag 27. marts
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 9.30 Anne Hanson
Egens 11.00 Anne Hanson
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Torsdag 31. marts
Lyngparken 15.00 Anne Hanson
n Arrangementer

Onsdag 9. marts
Knebel 17.00 Spaghettigudstjeneste,
Anne Hanson

Præsternes ferier og fridage
Anne Hanson: Ferie i uge 7. Friweekend: 18.-19. december og 5.-6. marts.
Gorm Ridder-Jensen passer embedet,
tlf. 29 38 35 52.

Torsdag 10. marts
n Strands Forsamlingshus 19.30
Sogneaften

Gorm Ridder-Jensen: Friweekend 4.-5.
december og 4.-6. februar. Anne Hanson passer embedet, tlf. 20 14 50 23.

Søndag 13. marts

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.

2. søndag i fasten

Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 9.30 Anne Hanson
Agri 11.00 Anne Hanson
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Onsdag 16. marts
Tved 19.30 Aftengudstjeneste – digte
dur, Gorm Ridder-Jensen

9

Studiekreds i Tved Præstegård, konfirmandstuen,
tirsdag 8. februar kl. 19.00, tirsdag 22. februar kl. 19.00
og tirsdag 1. marts kl. 19.00

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

Studiekreds i Tved Præstegård, konfirmandstuen
Tirsdag 8. februar kl. 19.00
Tirsdag 22. februar kl. 19.00
Tirsdag 1. marts kl. 19.00
Skal du elske din næste som dig selv
– eller skal du elske din næste, som
du elsker dig selv? Hvad betyder ordene for kristendom og kirke? Hvad
sker der, når man begynder at nyoversætte biblen i et hverdagsnært
2020-sprog? Ændrer det på kirkens
og kristendommens indhold – og ændrer det på teologi og gudstjeneste?
I denne studiekreds vil vi tage udgangspunkt i forholdet mellem den
nye, hverdagsnære oversættelse af
Biblen, Biblen 2020, og Biblen fra
1992, som vi allerede bruger. Med
udblik og indblik i moderne dansk
teologi skal vi se på, om teologien fortyndes eller beriges, og om der er noget at hente for vores gudstjenester.
Tilmelding på e-mail til grj@km.dk
eller sms til tlf. 29 38 35 52.
❚
Søndag 16. januar kl. 19.30
i Egens Kirke

Aftensang og fortælling
Januar bliver ofte set som den måned, hvor vi er mættet af julens og
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Aftensang og fortælling, søndag 16. januar

nytårets mange begivenheder. Alligevel har netop denne tid i kirken fået
det særlige navn: Helligtrekonger.
Men hvad betyder ’helligtrekonger’,
og hvad gør denne tid til noget særligt? Det vil vi gennem fællessang og
fortælling prøve at blive klogere på.
Organist Judith Völker og sognepræst
Anne Hanson står for aftenen, og vi
slutter af med kaffe/te og helligtrekongerkage.
❚

SOGNEAFTENER
Torsdag 20. januar kl. 19.30 i Tved Kirke

Folkemusik og molbohistorier i moderne tilsnit
Hvad er det, den gamle tradition
kan? Og kan den stå for sig selv? Det
gamle folkedyb vækkes på ny denne
aften, hvor der bliver pustet liv i noget så traditionelt som molbohistorier
og folkemusik fra Tved.
Den lokale og anmelderroste forfatter Rasmus Theisen, uddannet fra
Forfatterskolen 2019, skriver på et
korpus af moderne molbofortællinger. Dem skal vi høre noget fra.
Og så skal vi også høre den gamle
spillemandstradition fra Tved, fortolket i en ny ånd. P. Madsen efterlod
sig et nodehæfte med folkemusik,
som nu er kommet i hænderne på en
gruppe nutidige folk, der har deres
udspring fra Mols. Rasmus Theisen,
Asbjørn Elle og Søren Breum bryder

Foredrag og samtalecafé om den grønne
kirke, onsdag 26. januar

konventionerne, så celloen bliver
tung, guitaren jaget vildt, og fløjten
genopdaget – midt i folkemusikkens
gamle sjæl mellem slægterne på
Mols, herregårdene, søerne og de
hemmelighedsfulde campingområder.
❚
Onsdag 26. januar kl. 19.30
i Vrinners Beboerhus

Foredrag og samtalecafé
om den grønne kirke
v. Lilli Gruwier, Vildskab
Velkommen til foredrag og samtalecafé om projektet: ’Grøn Kirke’. Hvordan bliver kirken grønnere, og skal
den blive grønnere? Der er over 280
Grønne Kirker i Danmark, og KnebelRolsø-Agri-Egens kirker er blot nogle
af dem. Men hvordan går vi fra tanke
til handling? Og hvordan gør vi det i
samklang med det kristne værdigrundlag og den nyeste forskning inden for miljø, klima og biodiversitet?
I samarbejde med Lilli Gruwier fra
Vildskab, der arbejder med biodiversitet på bynære arealer, vil Sognepræst
Anne Hanson præsentere projektet
med at gøre kirkerne grønnere, hvorefter de fremmødte inviteres til en
spændende samtale, hvor vi kan finde
inspiration hos hinanden.
Vi gør opmærksom på, at denne
sogneaften bygger bro til kommende
sogneaften i Strands Forsamlingshus
torsdag den 10. marts, hvor Lilli Gruwier vender tilbage med et foredrag
om ”den mangfoldige have”. Man

Foredrag med Poul Marcus om St.St. Blicherr,
torsdag 24. februar

kan dog fint deltage i arrangementerne uafhængigt af hinanden.
❚
Torsdag 24. februar kl. 19.30
i Helgenæs Forsamlingshus

Foredrag med Poul Marcus
om St.St. Blicher
I dette foredrag vi vil følge den unge
Steen, hvis mor var psykisk syg og
ikke kunne passe ham. Vi skal høre
om hans opvækst, hvor han blev
tvunget til at gå med paryk og i fine
klæder hos den adelige familie, som
havde taget ham til sig; om alle hans
mange kærlighedsaffærer, der gjorde
så ondt, men satte ham i stand til at
skrive. Vi følger ham, når han læser,
studerer og er soldaten, der falder i
søvn under Københavns bombardement. Da han er syg, og døden kalder, men med ukuelig livsappetit
overvinder lægernes dødsdom. Han
gifter sig med sin onkels 16-årige
skønne enke og bliver far til 15 børn.
Blicher var altid i pengemangel, og vi
skal løfte sløret for, hvorfor det var sådan. Vi følger kort sagt Blicher gennem livet – og så skal vi synge nogle af
hans mest kendte og elskede sange. ❚
Torsdag 10. marts kl. 19.30 i Strands
Forsamlingshus

Foredrag og temaaften
med Lilli Gruwier:
Den mangfoldige have
Mange vil gerne gøre deres egne haver mere indbydende for det natur-

Foredrag og temaaften med Lilli Gruwier:
Den mangfoldige have, torsdag 10. marts

lige dyre- og planteliv. Men hvordan
gør man? Starter man bare med at
lade græsset gro, og kan man gøre
det på en ”pæn” måde, eller…? Lilli
Gruwier har mange års erfaring med
den vilde og naturvenlige have fra
bl.a. firmaet Vildskab. Kom og hør,
hvordan du kommer fra tanke til
handling hjemme i din egen have. ❚

Pilgrimsvandringer, fredag 3. december, fredag
7. januar, fredag 4. februar og fredag 4. marts

Fredag 3. december kl. 9.00
fra Vrinners Kirke

Morgenandagt og pilgrimsvandring
Vi mødes i Vrinners Kirke til en lille andagt, inden vi går en lille tur ned til
stranden, hvor vi nyder roen og havudsigten. I alt ca. 3-4 km.
Temaet er: Tid til at holde advent? ❚
Fredag 7. januar kl. 10.00 fra Agri Kirke

PILGRIMSVANDRINGER

Pilgrimsvandringer med
Anne Hanson
Pilgrimsvandringer er for dig, der
har lyst til at snøre skoene og komme
ud i naturen. Her handler det ikke
om, hvor hurtigt eller hvor langt man
kan gå, men derimod om at kunne
slappe af og tage imod det, som naturen – livets store katedral – kan vi
give os. Der er mulighed for at gå i
stilhed og fordybelse, ligesom der er
mulighed for samtale og hyggeligt
samvær. Kom, som du er, og gå, som
du er! Men husk praktisk fodtøj til
det kuperede terræn og evt. lidt mad
og drikke.
For nærmere oplysning kan sognepræst Anne Hanson kontaktes på
tlf. 20 14 50 23 eller e-mail
anlh@km.dk.
❚

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge
Vi mødes foran Agri Kirke, hvor dagens
vandring introduceres. Efter en sang og
en lille bøn vandrer vi ud på de kendte
som ukendte stier. I alt ca. 8 km.
Temaet er: Den nye begyndelse.
❚
Fredag 4. februar kl. 10.00 fra Agri Kirke

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge
Vi mødes foran Agri Kirke, hvor dagens
vandring introduceres. Efter en sang og
en lille bøn vandrer vi ud til Helligkilderne og slår et smut forbi Trehøje, inden
vi vender tilbage til Agri. I alt ca. 8 km.
Temaet er: Helligt vand.
❚
Fredag 4. marts kl. 10.00 fra Agri Kirke

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge
Vi mødes foran Agri Kirke, hvor dagens
vandring introduceres. Efter en sang og
en lille bøn vandrer vi ad Agri Baunehøjstien som pilgrimme, der er på vej. Hvor
er du på vej hen? Og kan man være en
pilgrim, når man vandrer i sit nærområde? I alt ca. 6 km.
Temaet er: Pilgrim i det nære.
❚
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KONFIRMATIONER 2022
I uge 37 blev der taget hul på konfirmationsforberedelsen af de konfirmander, der skal konfirmeres i
foråret 2022.
Konfirmanderne fra Molsskolen
møder til konfirmationsforberedelse hver torsdag kl. 8.00-9.30
hos enten sognepræst Gorm Ridder-Jensen eller hos sognepræst
Anne Hanson.
Konfirmander fra Syddjurs Fri-

skole møder til konfirmationsforberedelse hver onsdag kl. 13.00-14.30
hos sognepræst Anne Hanson i
Agri Præstegård.

Konfirmationsdatoer i 2022
Agri lørdag 7. maj kl. 10.00
(Molsskolen)
Knebel lørdag 7. maj kl. 11.30
Tved søndag 8. maj kl. 10.30

Agri Store bededag, fredag 13. maj
kl. 10.30 (Syddjurs Friskole)
Vistoft Store bededag, fredag 13. maj
kl. 10.30
Egens lørdag 14. maj kl. 10.00
Vrinners lørdag 14. maj kl. 11.30
Helgenæs søndag 15. maj kl. 10.30
Konfirmationsdatoer for de efterfølgende år kan ses på kirkernes
hjemmeside.
❚

Nyt fra sognene · Nyt fra
KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS

Graverteamet i
Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Lone Askholm, der ellers var faldet
rigtig godt til i vores graverteam,
måtte desværre stoppe igen pr. 1. november. Selvom vi var kede af at sige
farvel til Lone, som har været en utrolig solid, pligtopfyldende og kærlig
kollega, har vi fra midten af oktober
kunnet glæde os over at byde Anja
Grønnegaard velkommen som vores
nye gravermedhjælper her i KnebelRolsø-Agri-Egens. Vi håber, at Anja
falder godt til. Vi vil i hvert fald gøre
vores for, at hun føler sig velkommen
og godt tilpas hos os.
❚

TVED-HELGENÆS-VISTOFT

Fuglekasser og handymand
m/k eftersøges

”Frikvarter” i konfirmandundervisningen.
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På Tved, Helgenæs og Vistoft kirkegårde har vi et stort ønske om at gøre
noget mere for vores fugle- og dyreliv. Vi mangler derfor friske folk med
hænderne skruet rigtigt på til at
fremstille fuglekasser, pindsvinehuse
osv. Kirkegården stiller de nødvendige materialer til rådighed og sørger
også for, at der er kaffe på kanden til
det arbejdende folk.
Hvis det er noget for dig/jer, at

hjælpe med fremstillingen, eller har
du/I spørgsmål eller gode ideer til
projektet, så kontakt ledende graver
Jane Thomsen, på tlf. 24 26 14 06. ❚

ALLE SOGNENE

Julelegat
Sognepræsten i Knebel-Rolsø-AgriEgens Pastorat bestyrer et mindre legat, der kan uddeles til ”syge, gamle
og børnefamilier”, som er bosiddende i Pastoratet. Ønsker man at
komme i betragtning til julehjælp,
kan man kontakte sognepræst Anne
Hanson senest 12. december. Da ikke
alle sogne råder over selvstændige legater, er alle sogne i Syddjurs Kommune gået sammen om en indsamling til kommunens allerdårligst stillede familier, så de kan hjælpes til at
få en god jul. Hvad der bliver lagt i
kirkernes indsamlingsbøsser i adventstiden, går til dette formål. Ønsker man at komme i betragtning,
rettes henvendelse til en af præsterne.
I Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat
kan der også søges om julehjælp.
Kontakt Gorm Ridder-Jensen.
❚

Nu kommer Knudepunktet
Molsværket endeligt
Den 11. oktober kunne styregruppen
bag Knudepunktet i Knebel endelig
melde ud, at man efter en fornyet

licitation i foråret og en hektisk sommer, hvor der skulle findes yderligere
finansiering, var klar til at stikke spaden i jorden. Og den 5. november
blev spaden så stukket i jorden – eller
rettere spaderne – for mange spader
var i gang samtidig, da børn og
voksne fra Mols og Helgenæs (og lidt
gæster udefra) sammen brød jorden,
og dermed indviede byggepladsen.
Nu er vi i gang, og det nye mødested
forventes klar til indflytningen i første halvdel af 2023.
I forbindelse med første spadestik
skiftede mødestedet navn fra arbejdstitlen Knudepunktet til Molsværket.
Molsværket bliver et levende mødested med børnehus, idrætsfaciliteter,
fælleskøkken, multifunktionelle rum,
kontorpladser, præstekontor, hyggekroge og udearealer, der binder det
hele sammen. Det er også tanken, at
det skal være et sted, hvor vi deler i
stor stil, hvor der er højt til loftet,
hvor der summer af liv, og hvor alle
går ind ad den samme dør og bidrager til fællesskabet.
I Molsværket får kirkerne kontorplads til præsterne lige inden for hovedindgangen, og der bliver adgang
til mødelokaler og faciliteter, der kan
erstatte den funktion, som bl.a. sognehuset i Knebel havde tidligere.
Sogneaftener og andre arrangementer i kirken vil, når byggeriet står færdigt, blive afholdt i forsamlingshuse
(helt som tidligere), konfirmandstuer
og endelig i Molsværket.
Det er mindst tre grunde til at

13

NytOverskrift
fra sognene · Nyt fra sognene · Nyt fra sogn
kirkerne er med i Molsværket – for
det første, skal vi være til stede, hvor
livet leves, og vi er overbeviste om, at
livet kommer til at blive levet i Molsværket. For det andet, så mangler kirkerne et sognehus i Knebel, pga. frasalget af præstegården og sognehuset. Endelig så ønsker vores præster
at være en del af et kollegialt fællesskab, og det er baggrunden for, at vi
har anmodet om kontorfaciliteter til
præsterne i Molsværket, således at de
kan sidde sammen, når der er behov
for og lyst til det.
De frivillige har arbejdet hårdt på
at få økonomien på plads, da vi desværre blev ramt af ekstraordinære
prisstigninger i byggebranchen. På
nuværende tidspunkt mangler 1 mio.
kr., vi som lokalsamfund enten skal
have fundet lokalt, via fondsansøgninger, eller – hvis alt fejler – ved at
der optages et lån.
Ud over selve byggeprocessen, så
skal den kommende tid bruges til at få
organisering og drift endeligt på plads.
Undervejs i byggeprocessen afholdes borgermøder, så hold øje med
lokalaviserne og med molsiudvikling.dk og Mols i Udviklings Facebookside.
Grith Mortensen kan kontaktes,
hvis der er spørgsmål, kommentarer,
eller hvis du har lyst til at bidrage
med penge eller har lyst til at være
aktiv (tlf. 40 96 41 14 eller
post@molsiudvikling.dk).
Heidi Scott Lundby fra Syddjurs
Kommune kan kontaktes, hvis der er
spørgsmål vedr. selve byggeriet
(tlf. 61 20 38 41 eller
hslu@syddjurs.dk).
❚
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VEJVISER

KNEBEL-ROLSØ-AGRIEGENS PASTORAT

TVED-HELGENÆSVISTOFT PASTORAT

FÆLLES FOR ALLE
KIRKERNE

Sognepræst
Anne Louise Lindström Hanson

Sognepræst
Gorm Ridder-Jensen

Organist Judith Völker, tlf. 52 50 19 52,

Agri Præstegård

Tved Præstegård

Organistassistent Gitte Sloth,

Gildespollen 3

Tved Kirkebakke 14

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

8420 Knebel

8420 Knebel

Tlf. 20 14 50 23

Tlf. 29 38 35 52

E-mail: anlh@km.dk

E-mail: grj@km.dk

Præsterne træffes ikke mandag.

Menighedsrådsformand Rikke Borup

Menighedsrådsformand Karl Aage Sørensen,

n

Hansen, tlf. 53 37 53 02,

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

e-mail: rikke@designertorvet.dk

Kirkeværge (Tved) Erik Lykke Sørensen,

Kirkeværge (Agri og Egens)

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

Bent Caspersen, tlf. 24 69 38 31,

Kirkeværge (Helgenæs) Palle Vang Nielsen,

e-mail: skovkvaegmols@hotmail.com

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

Kirkeværge (Knebel, Vrinners og Rolsø)

Kirkeværge (Vistoft) Marie Eggert Jørgensen,

Claus Rasmussen, tlf. 22 89 53 95,

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

e-mail: judithvoelker@gmail.com

n

n

e-mail: nulfor@post.tele.dk
Ledende graver Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06,
Graver Lene Duun Jensen, tlf. 21 63 43 33,

e-mail: thv.kirkegaard@gmail.com

e-mail: graverhuset@knebelkirke.dk

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen

Gravermedhjælpere Christine Hvidkjær,

Gravermedhjælpere Berit Riddermann og

Kerstin Kaysen, Jannie Esmann Mikkelsen

Mette Line Christiansen

og Anja Grønnegaard.

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54,

Kirkesanger Vakant

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com

n

n

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 anmeldelse. Navngivelse uden dåb indtastes digitalt på www.borger.dk.
Henvendelse om dåb og vielse rettes til den
præst, man ønsker skal foretage handlingen.
Ved dødsfald rettes hurtigst muligt henvendelse til en bedemand, der på de pårørendes
vegne fremsender anmodning om begravelse/ligbrænding til sognepræsten. Alternativt 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
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