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Kendt af Gud åbner verden sig
D

INDHOLD

er er højtider som fx fødselsdage, jul
og påske, hvor det er oplagt at gå en
tur på kirkegården, enten for at besøge et
kært familiemedlem, man har mistet, eller for at nyde den ro, som en kirkegård
netop rummer. En tur på kirkegården
fortæller os i øvrigt, at her ligger mennesker, der er både savnede og elskede. Det
vidner især gravstenene om, der ofte er
pyntede med mindeværdige ord og symboler.
Biskop Elof Westergaard fortæller i sin
bog, Memento Vitae (2021), om en særlig
gravsten, hvor man ikke havde været i
stand til at identificere en ung engelsk
soldat, der faldt under Anden Verdenskrig, og derfor havde man måttet nøjes
med den enkle inskription: Kendt af Gud.
Et gravsted kan, som Elof Westergaard
nævner, af flere grunde være præget af
anonymitet, men den, som ligger der, vil
dog altid være kendt. Kendt af Gud. Selv
ateisten, agnostikeren og den, der hele
livet kun søgte sig selv, er kendt af Gud,
for ”menneskeligheden begynder ikke i, at vi
ser på os selv og glemmer Gud. Kendt af
Gud åbner verden sig…” (Westergaard,
2021, 40). Ja, kendt af Gud åbner verden
sig for os på en sådan måde, at vi ser os
selv i lyset af hele skaberværket.
Der er netop meget, der åbner sig i
denne tid. Små forårsløg, der har ligget
gemt hen i den vinterkolde jord, kan nu
endelig folde sig ud som de små farverige forårsblomster, der ikke bare pynter
på påskebordet, men også på tilværelsen.
Nogle af os har til og med set frem til at
gå ud i skoven for at finde de første anemoner, ligesom vi sikkert også glædes
ved at se bøgeskoven springe ud.
Det er godt at mærke, at verden rent
faktisk åbner sig efter en lang vinter, der

endnu en gang har været præget af
COVID-19 og af andre stormfulde begivenheder. Men det er også godt at
mærke, at verden åbner sig, når vi løfter
blikket væk fra os selv og husker på den
Gud, der netop lod sig føde som et menneskebarn. Et menneskebarn, der blev
lagt i verdens krybbe. Et menneskebarn,
der gik ind i vores verden med sit kærlige blik og sine barmhjertige domme.
Et menneskebarn, der viste os, at ingen
skal gå ukendt gennem livet.
Selvom det kan være vemodigt at gå
en tur på kirkegården, fordi vi savner
vores døde, så kan verden også netop
her åbne sig. For de døde er ikke
glemte. De lever videre i hjerterne, i fortællingerne, i aftrykkene, som de satte
på jorden, på gravstenene og så selvfølgelig i Guds store Livsbog. I påsken hører vi derfor også om, hvordan den korsfæstede Jesus rejser sig fra gravens
mørke og går ud i lyset, hvor han går i
forvejen for os – uanset hvor vi så er på
vej hen – for at ingen af os skal gennem
livet og ind i døden uden at være kendt.
Kendt af Gud.
Må denne påske og denne skønne
forårstid derfor også åbne verden for os,
så vi ser den store dybe og lyse sammenhæng, som vi alle er en del af, som
også Grundtvig skriver i salmen, Hil dig
frelser og forsoner:
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
(Fra Den Danske Salmebog nr. 192)

Glædelig påske og forårstid!
Sognepræst Anne Hanson ❚
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Vi vandrer gennem påsken fra kirke til kirke
Palmesøndag 10. april kl. 11.00
i Agri Kirke

Skærtorsdag 14. april

Musikgudstjeneste

Helgenæs Kirke kl. 11.00
Vrinners Kirke kl. 16.00
Tved Kirke kl. 19.30

Nadvergudstjeneste

Vi indleder i år påskeugen med en musikalsk gudstjeneste, hvor Mols-Helgenæs
Kantori under ledelse af Judith Völker opfører Heinrich Schütz’ Johannespassion.
Schütz, som levede fra 1585-1672, er
netop i år en af jubilarerne i den klassiske musikverden. Han regnes som Tysklands største komponist før J.S. Bach.
Kom og lyt til Schütz’ store dramatiske
værk, hvor solotenoren som evangelist
synger bibelhistorien om Jesu lidelse og
død sammen med de andre solister, bl.a.
Jesus og Pilatus, afbrudt af koret, som
med deres sang står for jødernes, krigsknægtenes og folkeskarens delvis ret hidsige råb. Glæd jer til at høre tenoren Joan
Ribalta, som synger evangelistens parti.
Anne Hanson er liturg. Vi afslutter
gudstjenesten med kaffe, te og kage. ❚

Det er ikke kun virusser, der smitter. Det
gør livet også, særligt når vi deler det med
hinanden. Til vores skærtorsdagsgudstjenester vil vi derfor samles om nadveren

Påskedag, søndag 17. april

Påskegudstjenester
Egens Kirke kl. 9.30
Helgenæs Kirke kl. 9.30
Tved Kirke kl. 11.00
Vrinners Kirke kl. 11.00
Ingen langfredag uden påskemorgen!
Lyset har fået fat, og der er opstandelsesfest for fuld udblæsning, når vi fejrer
Jesu opstandelse påskemorgen. Til disse
påskegudstjenester vil vi derfor fejre lyset og livet med gode påskesalmer, prædiken og nadver. Vi slutter med kirkekaffe efter gudstjenesten i Vrinners.
❚

med brød, druer og vin for at fejre fællesskabet med hinanden. Lad os se, om ikke
det smitter på den gode måde ...
Ved gudstjenesten i Vrinners medvirker kirkernes nye Projektkor med stemningsfulde sange, og ved gudstjenesten i
Tved er det så Mols-Helgenæs Kantori,
der beriger os med deres dejlige sang,
når vi byder på forskellige druer på Jesu
regning. Endelig fejrer vi skærtorsdag
med en klassisk gudstjeneste på Helgenæs kl. 11.00.
❚

Palmesøndag 10. april kl. 14.00
i Tved Kirke

Familiegudstjeneste
Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem
på et æsel. Det er på én gang slutningen
og begyndelsen. Vi skal også ride på æsler og se, hvor de bærer os hen. Spirekoret og Ungdomskoret medvirker, og
bagefter maler vi påskeæg og drikker
saft og spiser kiks. Kom og vær med.

Langfredag 15. april

Langfredagsgudstjenester

cottonbro fra Pexels

Knebel Kirke kl. 11.00
Vistoft Kirke kl. 11.00
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Gudstjenesterne vil i al deres enkelhed veksle mellem læsninger, orgelmusik og fællessang.
❚

Langfredag er den dag i påsken, hvor vi
mindes korsfæstelsen af Jesus. Langfredag symboliserer også det grusomme
møde mellem guddommens fylde og
menneskets manglende evne til at gribe
det guddommelige, hvilket giver anledning til eftertænksomhed.

2. påskedag, mandag 18. april
kl. 9.30 fra Agri Kirke

Pilgrimsvandring
Efter en lille pilgrimsandagt i kirken
vandrer vi afsted med fokus på livet, der
gror. Første stop er Tinghulen, hvor vi
fejrer nadver, inden vi går videre til Trehøje for at nyde vores medbragte frokost. Herefter går turen tilbage til Agri
med mulighed for at slutte af med kaffe,
te og kage henne ved ”Is på toppen”.
Medbring madpakke og vand til turen.
I alt ca. 8 km.
❚

2. påskedag, mandag 18. april
kl. 11.00 i Vistoft Kirke

Gudstjeneste
Påskeugen slutter med denne traditionelle gudstjenestefejring 2. påskedag,
hvor vi vil synge de salmeklassikere, vi
ikke har nået at synge ved de foregående
gudstjenester.
❚
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Afskedsgudstjeneste for Betty Højgaard,
lørdag 26. marts

Pinsegudstjeneste, 2. pinsedag, mandag 6. juni - Sankt Hans andagt, torsdag 23. juni (Foto: Christian Hansen)

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
For særlige gudstjenester i påsketiden
– se afsnittet ”Påsken” side 5.

Lørdag 26. marts kl. 14.00
i Agri Kirke

Afskedsgudstjeneste for
Betty Højgaard
I maj 2020 fratrådte Betty Højgaard
sin stilling som præst i Agri Kirke
som følge af sygdom.
Da vi i 2020 blev nødsaget til at aflyse receptionen for Betty på grund
af COVID-19, har menighedsrådet
sammen med familien fastsat en ny
dato, nemlig lørdag 26. marts 2022,
kl. 14-15. Gudstjenesten foregår i Agri
Kirke og udføres af biskop Henrik
Wigh-Poulsen. Der vil efterfølgende
være reception i Ovalen i Fuglsøcentret kl. 15.45-17.30. Vi håber, at vi på
denne måde kan få taget afsked med
Betty, der har haft en stor betydning i
de 38 år, hun har nået at virke, først i
Agri og Egens Sogne, og i de senere
år også i Knebel og Rolsø Sogne.
Alle er meget velkomne.
❚

følgende picnic i det grønne.
Sognepræsterne Gorm Ridder-Jensen og Anne Hanson er liturger og
prædikanter, og der vil være en hær
af glade sangstemmer, da vi i år vil
samle to kor: Molskoret og Joyful
Choir under ledelse af Gitte Sloth.
Medbring en stol og en madkurv. ❚

Torsdag 23. juni kl. 17.00
på Rolsø Kirkegård

Sankthansandagt
Sankthans byder på midsommermagi med lange, lyse nætter, duftende hyld og bål. Men det er ikke
kun midsommer, vi fejrer denne aften, for i kirken mindes vi også særligt én person fra Bibelen – ham, der
bosatte sig i ørkenen og levede af
honning og græshopper ...
Kom og hør mere, når vi endnu en
gang mødes under den åbne himmel
på den øde og fredede smukke kirkegård ved Rolsø Kapel. Tag gerne en stol
eller et tæppe med til at sidde på.
❚

Gudstjenester i Lyngparken
2. pinsedag, mandag 6. juni kl. 10.30
ved Rolsø Kapel

Pinsegudstjeneste
Vi fejrer 2. pinsedag på Rolsøs gamle
kirkegård med gudstjeneste og efter-
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tjeneste. Alle beboere i Lyngparken
og andre interesserede er velkomne.
Der afholdes følgende gudstjenester:
Torsdag 31. marts kl. 15.00:
Anne Hanson
Torsdag 28. april kl. 15.00:
Gorm Ridder-Jensen
Onsdag 25. maj kl. 15.00:
Anne Hanson
Torsdag 30. juni kl. 15.00:
Gorm Ridder-Jensen
❚

Den sidste torsdag i hver måned
(undtaget i december og i år i maj)
holdes gudstjeneste i Centersalen i
Lyngparken. Vi begynder hver gang
kl. 15.00 med fælles kaffebord. Kaffen er gratis! Herefter holder vi guds-

DET ER FOR BØRN ...
MEN OGSÅ FOR VOKSNE
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 afslutter med at spise aftensmad
sammen. I forårsperioden har vi følgende gudstjenester og arrangementer rettet særligt mod børn og familier:

Spaghettigudstjenester, onsdag 11. maj

Forårskoncert med Molskoret, onsdag 4. maj

Søndag 20. marts kl. 11.00
i Agri Kirke

Familiegudstjeneste
Konfirmanderne fra Molsskolen vil
hjælpe til med denne familiegudstjeneste, hvor vi varmer op til foråret. Ungdomskoret medvirker
også, så vi rigtig kan komme i forårsstemning. Sognepræst Anne
Hanson står for gudstjenesten, og vi
slutter af med kaffe, juice og småkager.

Søndag 10. april kl. 14.00
i Tved Kirke

Familiegudstjeneste
Se tekst under ”Påsken” side 5.
Sognepræst Gorm Ridder-Jensen
står for gudstjenesten.

Onsdag 11. maj kl. 17.00
i Vrinners Kirke

Spaghettigudstjeneste

pakke efterfulgt af leg og hyggeligt
samvær.
Alle er velkomne. Sognepræst
Anne Hanson står for vandringen. ❚

KONCERTER

ker, fremført af Ungdomskorets unge
pianister – og ikke mindst et par gode
fællessange. Der er gratis adgang.
❚

Lørdag 21. maj kl. 10.00
i Knebel Kirke

Syng dig glad
Onsdag 4. maj kl. 19.30 i Agri Kirke

Forårskoncert med
Molskoret
Den 4. maj er det 77 år siden, den tyske besættelse af Danmark ophørte.
Det fejrer vi med en berigende forårskoncert med Molskoret under ledelse af Gitte Sloth. Der vil være små
læsninger og refleksioner undervejs
ved sognepræst Anne Hanson.
Menighedsrådet er efterfølgende vært
ved en lille udskænkning i våbenhuset. Der er gratis adgang.
❚

Sognepræst Anne Hanson står for
gudstjenesten.

Søndag 29. maj kl. 10.00
i Knebel Kirke

Onsdag 18. maj kl. 19.30
i Helgenæs Kirke

Familievandring fra kirken
til Daaleren (ca. 2-3 km)

Forårskoncert med
kirkernes Ungdomskor og
Projektkor

Vi mødes foran Knebel Kirke, hvor
vi begynder med en lille fortælling
og sang. Herefter går vi sammen op
til Daaleren og leder efter spor af
noget, der hverken kan gå, løbe,
flyve eller svømme. Vi slutter af
med at spise vores medbragte mad-

Åndeligt fællesskab med meditation, torsdag 7. april

Denne aften midt i maj vil Ungdomskoret sammen med vores nye Projektkor under ledelse af Judith Völker fortrylle publikum med en stribe korsange
om forårsdrømme, liv og kærlighed.
Glæd jer også til smukke klaverstyk-

I år vil Mols-Helgenæs Spirekor under ledelse af Judith Völker igen invitere til en munter stund med et par
af korets største hits, og de vil synge
for, når publikummet skal røre stemmerne. Glæd jer til et hav af gode
sange til både krop og sjæl. Vi byder
på kaffe, juice og rundstykker i våbenhuset. Kom glad! Der er gratis adgang.
❚

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

Hver anden torsdag, første gang
7. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
i Tved Præstegård

Åndeligt fællesskab med
meditation
Stilletimen i kirkerne på Mols starter
nu op igen i et nyt koncept.
Vi mødes hver anden torsdag i konfirmandstuen ved Tved Præstegård.
Vi vil begynde med at udvælge et
emne – med tro som den røde tråd –
og så tale om det ud fra vores
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side 10

GUDSTJENESTE R & A R R A N G E M E N T E R
MARTS
Søndag 20. marts
3. søndag i fasten

Vistoft 9.30 Anne Hanson
Agri 11.00 Familiegudstjeneste,
Anne Hanson, Ungdomskoret
Lørdag 26. marts
Agri 14.00 Afskedsgudstjeneste for
Betty Højgaard med efterfølgende
reception på Fuglsøcentret
Søndag 27. marts

Torsdag 14. april
Skærtorsdag

Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 16.00 Anne Hanson,
Projektkoret
Tved 19.30 Gorm Ridder-Jensen,
Mols-Helgenæs Kantori
Nadver ved alle tre gudstjenester

MAJ
Søndag 1. maj
2. søndag efter påske

Egens 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen

Langfredag

Onsdag 4. maj
n Agri kl. 19.30 Forårskoncert med
Molskoret

Knebel 11.00 Anne Hanson
(uden nadver)
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen
(uden nadver)

Fredag 6. maj
n Vrinners 10.00 Pilgrimsvandring,
Anne Hanson

Fredag 15. april

Midfaste (husk sommertid)

Egens 9.30 Anne Hanson
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 11.00 Anne Hanson
Torsdag 31. marts
Lyngparken 15.00 Anne Hanson

Søndag 17. april
Påskedag

Egens 9.30 Anne Hanson
Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 11.00 Anne Hanson
Mandag 18. april
2. påskedag

APRIL
Fredag 1. april
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,
Anne Hanson
Søndag 3. april
Mariæ bebudelsesdag

Tved 9.30 Anne Hanson
Knebel 11.00 Anne Hanson
Søndag 10. april
Palmesøndag

Foto: Søren Kirkemann

Agri 11.00 Musikgudstjeneste,
Anne Hanson, Mols-Helgenæs Kantori
Tved 14.00 Familiegudstjeneste med
Ungdomskoret og Spirekoret, Gorm
Ridder-Jensen
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n Agri 9.30 Pilgrimsvandring,
Anne Hanson
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen
Søndag 24. april
1. søndag efter påske

Vistoft 9.00 Anne Hanson
Knebel 10.30 Anne Hanson
Torsdag 28. april
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen

Lørdag 7. maj
Agri 10.00 Anne Hanson, konfirmation
Søndag 8. maj

Lørdag 14. maj
Egens 10.00 Anne Hanson,
konfirmation
Vrinners 11.30 Anne Hanson,
konfirmation
Søndag 15. maj
4. søndag e. påske

Egens 9.00 Anne Hanson
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen,
konfirmation
Vrinners 10.30 Anne Hanson
Onsdag 18. maj
n Helgenæs 19.30 Forårskoncert med
Projektkoret og Ungdomskoret
Lørdag 21. maj
n Knebel 10.00 Syng dig glad, Spirekoret

3. søndag efter påske

Søndag 22. maj

Knebel 9.00 Anne Hanson
Agri 10.30 Anne Hanson
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen,
konfirmation

5. søndag efter påske

Onsdag 11. maj
Vrinners 17.00 Anne Hanson,
Spaghettigudstjeneste
Torsdag 12. maj
n Knebel 10.30 Sognetur
(husk tilmeldinig)
Fredag 13. maj

Fredag 3. juni
n Agri 10.00 Pilgrimsvandring,
Anne Hanson
Søndag 5. juni
Pinsedag

Knebel 9.00 Anne Hanson
Tved 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Agri 10.30 Anne Hanson
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen
n Helgenæs 14.00 Grundlovsmøde,
Mols-Helgenæs Kantori
Mandag 6. juni
2. pinsedag

Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Rolsø 10.30 Gorm Ridder-Jensen og
Anne Hanson, Molskoret & Joyful Choir

Torsdag 23. juni
Rolsø 17.00 Anne Hanson,
Sankthansandagt
Lørdag 25. juni
n Helgenæs 9.30 Pilgrimsdag,
Anne Hanson
Søndag 26. juni
2. søndag efter trinitatis

Vrinners 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen
n Egens 19.30, Aftensang, Judith Völker og Nina O’Farrell
Torsdag 30. juni
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder-Jensen
n Arrangementer

Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 10.30 Gorm Ridder-Jensen

Tirsdag 7. juni
n Lyngparken 13.00 Tur ud i det blå
(husk tilmelding)

Præsternes ferier og fridage
Anne Hanson: Friweekend: 30. april-1. maj;

Onsdag 25. maj
Lyngparken 15.00 Anne Hanson

Søndag 12. juni

ferie: 17-22. maj. Gorm Ridder-Jensen passer embedet, tlf. 29 38 35 52.

Torsdag 26. maj

Helgenæs 9.00 Anne Hanson
Vrinners 10.30 Anne Hanson

Gorm Ridder-Jensen: Ferie 1.-8. april; fri-

Egens 9.00 Anne Hanson
Helgenæs 10.30 Gorm Ridder-Jensen
Vrinners 10.30 Anne Hanson,
Joyful Choir
Tved 19.30 Gorm Ridder-Jensen

Torsdag 16. juni
n Knebel 19.00 Pilgrimsvandring,
naturvejleder Mette Refshauge Foged

Kirkebil

Søndag 29. maj

1. søndag efter trinitatis

Kristi himmelfartsdag

Store bededag

Agri 10.30 Anne Hanson, konfirmation
(Syddjurs Friskole)
Vistoft 10.30 Gorm Ridder-Jensen,
konfirmation

JUNI

6. søndag efter påske

Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen
n Knebel 10.00 Familievandring,
Anne Hanson
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen

Trinitatis søndag

Søndag 19. juni
Agri 9.00 Anne Hanson
Vistoft 9.00 Gorm Ridder-Jensen
Knebel 10.30 Anne Hanson
Tved 10.30 Gorm Ridder-Jensen

weekend: 23.-24. april, 11.-12- juni: Anne
Hanson passer embedet, tlf. 20 14 50 23.

De to menighedsråd 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.
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Sognetur til Horsens Statsfængsel, torsdag 12. maj

fra side 7

Grundlovsmøde med borgmester Michael Stegger,
søndag 5. juni (Pressefoto, Syddjurs Kommune)

forskellige holdninger og erfaringer.
Efter ca. 45 min. vil vi meditere eller
sidde i stilhed.
Der vil også være mulighed for guidet meditation for dem, der gerne vil
introduceres til meditation eller til
nye meditationsformer.
Vi slutter med kort at fortælle, hvad
vi hver især har fået ud af mødet og
tager med videre. Vi vælger også
emne til næste mødegang.
Møderne varer 1½ time. Vel mødt.
René Dahlwad Jensen kan kontaktes på tlf. 23 26 62 28, hvis du vil
vide mere.
❚

Torsdag 12. maj kl. 10.30-18.00 fra
parkeringspladsen ved Knebel Kirke

Sognetur til Horsens
Statsfængsel
Kirkerne på Mols og Helgenæs kan
nu igen invitere menigheden på sognetur. I år går turen til Horsens Statsfængsel, hvor der vil være rundvisning på museet – det, der tidligere var
et af Danmarks største fængsler, men
også det sted, hvor der er knyttet et
hav af spændende fortællinger til om
flugt, afsavn og overlevelse i en hverdag, der til tider var både rå og hård.
Efter besøget i FÆNGLSET går turen ud til Fru Møllers Mølleri lidt
uden for Odder, hvor der vil være kaffebord og mulighed for at gå på opdagelse i mølleriet.
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Tilmelding til turen senest søndag
8. maj til menighedsrådsformand
Rikke Borup på tlf. 53 37 53 02.
Pris pr. deltager: 100 kr., der betales kontant i bussen.
❚

Søndag 5. juni kl. 14.00
i Helgenæs Præstegaard

Grundlovsmøde med
borgmester Michael
Stegger
Årets grundlovsmøde afholdes i Helgenæs Præstegård. Årets taler bliver
vores nye borgmester Michael Stegger. Ud over Michaels grundlovstale
vil Mols-Helgenæs Kantori synge dejlige danske sommersange under ledelse af Judith Völker. Medbring
gerne selv en stol at sidde på. Kaffe,
kage og en øl/sodavand kan købes på
dagen. Grundlovsmødet arrangeres i
samarbejde med Borgerforeningen
Mols og Kulturhuset Helgenæs Præstegård.
❚

Tirsdag 7. juni kl. 13.00
fra Lyngparken

På tur ud i det blå
Efter to års pause kan vi nu atter
drage på tur ud i det blå. Denne gang
går turen via Rosenholm og Rosenholmskovene til Mørke Kirke og Byens hus i Mørke, hvor vi besøger

På tur ud i det blå, tirsdag 7. juni

Pilgrimsvandringer, fredag 1. april, mandag 18. april,
fredag 6. maj, søndag 29. maj og fredag 3. juni

sognepræst Sofia Levring Dimitriou. Turen starter kl. 13.00 i Lyngparken og slutter samme sted kl. ca.
17.00. Vi drikker kaffe og spiser
kage undervejs. Vores præster,
Anne og Gorm, er turguider, og
programmet er tilpasset, så alle kan
være med. Deltagelse koster 30 kr.,
og alle efterlønnere og pensionister
i området er meget velkomne. Først
til mølle-tilmelding til Ellen Mortensen på tlf. 86 35 14 48/40 89 14 48
eller e-mail: longmeadows@mail.dk
senest den 28. maj. Turen arrangeres i et samarbejde mellem Lyngparken og kirkerne på Mols og
Helgenæs og er en del af Mols i
Udvikling.
❚

gode samtaler om livets mange
spørgsmål.

PILGRIMSVANDRINGER

Pilgrimsvandringer
med Anne Hanson i Mols
Bjerge
Foråret skyder frem, og vi skal ud
under den åbne himmel, så vi kan
mærke, hvordan det kribler og krabler alle vegne. Hop i et par gode sko
og kom, som du er, og gå, som du
kan. Vi vandrer i et moderat tempo,
så alle kan være med. Der er rig
mulighed for stilhed og refleksion
undervejs, ligesom der vil være
stunder med hyggeligt samvær og

Fredag 1. april kl. 10.00
fra Agri Kirke
Vi mødes foran Agri Kirke, hvor dagens pilgrimsvandring introduceres
med en lille fortælling, bøn og sang,
inden vi vandrer ud i det kuperede
terræn omkring Agri Baunehøj. I alt
5-6 km.
Temaet er: Vi går påsken i møde.
2. påskedag, mandag 18. april kl. 9.30
fra Agri Kirke
Se beskrivelsen under afsnittet
”Påsken” side 5.
Fredag 6. maj kl. 10.00
fra Vrinners Kirke
Vi mødes foran Vrinners Kirke, hvor
dagens pilgrimsvandring introduceres med en lille fortælling, bøn og
sang, inden vi vandrer ud til det fredfyldte sted ved Rolsø Kapel. I alt ca. 7
km.
Temaet er: Fadervor.
Søndag 29. maj kl. 10.00
fra Knebel Kirke
Familievandring
Se beskrivelsen under ”Det er for
børn … men voksne er også velkomne”, side 7
Fredag 3. juni kl. 10.00 fra Agri Kirke
Vi mødes foran Agri Kirke, hvor da-

Ved naturvejleder Mette Refshauge Foged, torsdag 16. juni

gens pilgrimsvandring indledes med
en lille fortælling, bøn og sang, inden
vi vandrer ud i sommerlandskabet
ved Mols Bjerge. I alt ca. 8 km.
Temaet er: Skovbadning.
❚

Torsdag 16. juni kl. 19.00
fra Knebel Kirke

Vandring med naturvejleder
Mette Refshauge Foged
Tiden omkring midsommer har traditionelt været omgærdet af meget
mystik. Naturens kræfter anses som
værende særligt stærke, og der er
masser af sagn og myter, der knytter
sig til midsommer. Vi skal på denne
tur opleve nogle af de steder i Mols
Bjerge, hvor der knytter sig særligt
mange historier til. Vi skal forbi
Tinghulen, til Helligkilden og til Poskær Stenhus. Måske ser vi et glimt
af troldene ved Troldhullet, Kildefruen i Helligkilde eller vætterne ved
Poskær Stenhus. Hyldemor møder vi
helt sikkert på vores vej. Og forhåbentlig ser vi lyset fra lygtefolkets
lygte imellem de mørke træer.
Undervejs samler vi blomster og urter til en midsommerkrans.
Turen er ca. 7 km og går både ad
grusveje og mindre stier.
❚

Pilgrimsdag på Helgenæs, lørdag 25. juni

Lørdag 25. juni kl. 9.30
fra Helgenæs Kirke

Pilgrimsdag på Helgenæs
I år afholder kirkerne på Mols og
Helgenæs i samarbejde med Østjysk
Pilgrimsforening en pilgrimsdag for
alle, der har lyst til vandring, fordybelse og fællesskab i den smukke natur på den sydlige del af Helgenæs.
Vi mødes i Helgenæs Kirke kl. 9.30,
hvor der er andagt ved sognepræst
Anne Hanson. Herefter kører vi til
Esby og stiller vores biler hos vores
lokale værter, Elisabeth og Henrik.
Herfra begynder vi vores pilgrimsvandring på i alt ca. 10 km. Vi spiser
vores medbragte madpakke undervejs, nyder stilheden og ser, om vi
kan finde et sted, hvor vi kan hoppe i
bølgen blå (det er frivilligt). Vi afslutter dagen hos Elisabeth og Henrik,
der byder på kaffe, saft og kage (25 kr.)
samt hyggeligt samvær og sang.
Tilmelding til
pilgrimsdagen inden
19. juni til sognepræst
Anne Hanson,
tlf. 20 14 50 23,
e-mail anlh@km.dk.
Alle er velkomne til
en herlig pilgrimsdag
i Guds store katedral. Husk blot:
Praktisk fodtøj, madpakke og drikke
(og evt. badetøj og 50 kr. til et pilgrimsarmbånd).
❚
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Nyt fra sognene · Nyt fra
Nyt fra musikkens verden
Kristi himmelfart
Kristi himmelfart er Jesus uden grænser
han er lyset over tid og over sted
han er stemmen: I ved godt hvor I skal være
bank på andres dør – og jeg vil banke med!
Nu er kærligheden spredt i hele verden
der er tanket Gud på verdens rå fysik
vi skal hele tiden springe for hinanden
vi kan springe trygt i himlens elastik!
Vi er altid allerede i hans hænder
vi kan aldrig falde væk og falde ud
hver gang vi vil varme andres kolde kinder
kan vi mærke vi har arvet lidt fra Gud
Han vil hjælpe os om dagen og om natten
han vil møde os i sjælens pilgrimssang
han vil hviske stille Big-Bangs allevegne
vores møder siger hele tiden Bang!
Vi skal ud og leve livet i hinanden
der er skaberkraft i luften stadigvæk
hver dag får vi livet pustet ind i kroppen
hver dag vågner vi til Kristi gennemtræk

NYT PROJEKTKOR – NYT PROJEKTKOR – NYT PROJEKTKOR
Sidst i september 2021 inviterede Judith Völker til et
nyt sangprojekt. Det blev til
et fint lille kvindekor, som
har kastet sig over de smukkeste salmer og sange,
nyere danske singer-songwritere som bl.a. Janne
Mark og Jonas Petersen kan
byde på. Nu vil vi gerne dele sangglæden med DIG, der lader sig friste til at
være med i vores skønne nye kor. Skriv eller ring gerne til Judith, tlf. 52 50
19 52. Vi glæder os til at høre fra DIG!
❚

KNEBEL-ROLSØ-AGRI-EGENS

Ny kirkesanger i Knebel-RolsøAgri-Egens pastorat ansat
pr. 1. januar 2022
Så lykkedes det endelig at få ansat en
ny kirkesanger, efter at Kirsten Østergaard stoppede hos os sidste sommer.
Vi vil gerne byde Nina O’Farrell
varmt velkommen hos os. Vi glæder
os over samarbejdet og den smukke

Igennem de seneste 10 år har jeg
arbejdet selvstændigt som sang- og
klaverunderviser, vokalensembleleder
og børnekorsleder. Det vigtigste for
mig som kirkesanger er at bidrage til
den trøst, forløsning eller glæde, som
salmerne kan give os. Der er noget
både skrøbeligt og kraftfuldt ved at
bruge sin stemme, og det kan være
dybt opløftende at mødes i sangen”. ❚

TVED-HELGENÆS-VISTOFT

NYT FRA MOLS-HELGENÆS KANTORI

Kirkekaffe

Også Kantoriet – kirkernes klassiske kor for blandede stemmer – er kommet godt i gang! I skrivende stund forbereder vi blandt andet Heinrich
Schütz’ store Johannespassion. Læs mere derom under ”Påske” her i bladet! Til kristi himmelfart bliver det endnu vildere! Denne dag synger vi i
Tved Kirke kl. 19.30, hvor vi vil opføre en del af påskeantologien ”Du vilde
himmel”. Musik: Jakob Lorenzen, tekst: Iben Krogsdal. Vil DU være med?
Er du sopran, alt eller tenor med lidt korerfaring? Så ring gerne til korleder,
Judith Völker, tlf. 52 50 19 52.
❚

Det er så hyggeligt at stå og sludre
sammen i kirkedøren efter gudstjenesterne. Og det er der mange, der
gør. Derfor synes vi, at vi lige så godt
kan byde på en kop kaffe, nu vi allerede står der og snakker. Fra april vil
der derfor altid være en kop kirkekaffe og en småkage til den sidste
gudstjeneste kl. 10.30/11.00 i Tved,
Helgenæs og Vistoft Kirker.
Har du lyst til at brygge kaffen og
komme med en småkage, så ring til
Gorm Ridder-Jensen på tlf. 29 38 35 52.
Det vil være værdsat!
❚

Tekst: Iben Krogsdal

stemme, som Nina bidrager med ved
gudstjenester og andre kirkelige
handlinger.
Nina skriver om sig selv:
“Jeg er sanger, korleder og musikunderviser og er netop flyttet hjem til
Danmark efter at have boet i Irland i
6 år med min irske mand og vores to
drenge.

En ny liturgi
Fra og med skærtorsdag vil vi lave en
lille smule om på den kendte gudstjenesteform. Vi vil nemlig indføre
de to oldkirkelige elementer Kyrie og
Gloria ved alle højmesser. Derfor vil
der også blive trykt program for

gudstjenesterne, som man kan orientere sig efter.
❚

Valg til menighedsrådene
I Tved-Helgenæs-Vistoft valgte menighedsrådet i 2020, at valg fremadrettet skal holdes hvert 2. år. Det betyder, at der er menighedsvalg i november 2022. Overvej derfor allerede nu,
om du kunne tænke dig at være med
i menighedsrådet som fuldt medlem
eller som suppleant. I det kommende
blad kommer der mere information
om valg og valgdato, men du er velkommen allerede nu til at høre nærmere hos præsten eller menighedsrådsformand Karl Aage Sørensen. ❚

Tak til Mette Line Christiansen
Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd
og medarbejdere vil gerne sige tak til
gravermedhjælper, Mette Line Christiansen, som efter nogle år på vores
kirkegårde har valgt at søge nye udfordringer. Det har været dejligt at
have Mette Line i vores team, og vi
ønsker hende al mulig held og lykke
fremover.
Foruden Mette Lines stilling, har vi
denne vinter søgt efter endnu en medhjælper til kirkegårdene. Dette gør vi,
da vores ledende graver har ønsket at
arbejde færre timer af hensyn til familielivet.
Fra dette forår vil I derfor kunne
møde to nye ansigter på kirkegårdene,
tag godt imod dem og kom endelig
forbi og hils på.
❚
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Konfirmation 2022

Konfirmeres i Vistoft Kirke 13. maj

Konfirmeres i Agri Kirke 7. maj

Konfirmeres i Egens Kirke 14. maj
Konfirmeres i Agri Kirke 13. maj
Konfirmeres i Tved Kirke 8. maj

Lørdag 7. maj kl. 10.00 (Molsskolen) konfirmeres i Agri Kirke

Søndag 8. maj kl. 10.30
konfirmeres i Tved Kirke

Asta Victoria Egeskjold, Rønde
Cilje Cathrine Tinghøj Fauerholm,
Grønfeld
Clara Laursen, Vrinners
Kirstine Rothmeier Pedersen, Grønfeld
Svend Asger Madsen, Agri

Nikoline Bakmann Sørensen, Tved
Marie Melissa Rubin, Thorup
Gry Top Simonsen, Eg

Store bededag, fredag 13. maj
kl. 10.30 (Syddjurs Friskole)
konfirmeres i Agri Kirke
Jakob Kyvsgaard Danielsen, Ebeltoft
Dagmar Agerbo Ishöy Julius, Esby
David Kattrup Knudsen, Egens
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Konfirmeres i Helgenæs Kirke 15. maj

Kasper Christoffersen Larsen, Thorsager
Viola Fogh Mehl, Rønde
Asta Secher-Wiemann, Rønde
Frej Overgaard Sørensen, Ebeltoft
Lars Ulrik Thomsen, Egens
Mia Dalgaard Berg, Risskov
Amelie Philip Balsby Nielsen, Ebeltoft
Siria Maria Hübschmann Martensen,
Mørke
Willum Andreas Hjelm Henriksen,
Ebeltoft
Storm Haagen Dehn Callesen, Knebel

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

Lørdag 14. maj kl. 10.00
konfirmeres i Egens Kirke

Søndag 15. maj kl. 10.30
konfirmeres i Helgenæs Kirke

Alma Rousing Swann Pedersen,
Bogens
Caroline Hvidkjær Nielsen, Vistoft
Gregers Rytter Meldhede, Vistoft
Ingeborg Sønderlund Sloth, Strands
Lasse Schjermer Larsen, Strands
Ida Mathilde Grotkjær Zacho, Knebel

Valdemar Rubin Engel, Bjødstrup

Albert Høgh Dalgård, Esby
Christian Horvath, Kongsgårde
Frederikke Boie, Skellerup
Mikkel Kjær, Stødov
Rebekka Blicher, Ebeltoft

Lørdag 14. maj kl. 11.30
konfirmeres i Vrinners Kirke
Alexandru Ioan Demian, Grønfeld
August Trøjborg Laursen, Vrinners
Ida Villborg Johnsen, Vrinners
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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

Organist Gitte Sloth, tlf. 61 37 17 68,

Gildespollen 3

Tved Kirkebakke 14

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

(træffes mandag-fredag kl. 9-15)

Gravermedhjælpere Christine Hvidkjær,

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen

Kerstin Kaysen, Jannie Esmann Mikkelsen

Gravermedhjælper Berit Riddermann

og Anja Grønnegaard.

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54,

Kirkesanger Nina O’Farrell,

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com

tlf. 31 39 86 08, e-mail: njm@outlook.ie

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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