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med vores vilje, andre gange imod 
vores vilje. 

I år er ingen undtagelse, omend 
det er på en ærgerlig og for mange 
en irriterende baggrund. Som det vil 
fremgå i kirkebladet, kommer  
COVID-19 til at forårsage ændrin-
ger i den måde, kirkerne fejrer julen 
på i år. De vante traditioner har fået 
en tur igennem præsternes fantasi. 
Ikke kun fordi det kunne være sjovt. 
Det er COVID-19 og de hensyn, vi 
må tage, der er anledningen til ju-
lens nye påfund. 

Vel mødt til en juleaften i nye 
klæder, hvor vi fejrer julen sammen 
OG passer godt på hinanden. 

 
Sognepræst Gorm Ridder-Jensen  ❚        
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Teresa af Avila (1515-1582), der 
var en spansk mystiker og for-

fatter under modreformationen, 
skrev gennem sine leveår denne 
bøn, som fint binder julens bud-
skab sammen – som det smukke 
gavebånd, der er bundet om 
gaverne under juletræet: 

Min Gud, jeg behøver ikke 
at klatre op til himlen 
for at tale med dig. 
Jeg behøver heller ikke hæve  
stemmen, for at du skal høre mig. 
Selvom jeg bare 
hvisker ganske tyst 
hører du allerede 
for du er i mig 
jeg bærer dig i mit hjerte. 
Der kan jeg finde dig. 

  
 

Vi lever netop i en tid, hvor alting 
helst skal gå stærkt. Tænder man 
for radioen, må man spidse ører for 
at følge med i nyhedsudsendelsen. 
Kører man ud på vejene, må man 
holde godt fast i rattet. Tager man 

Nu er det inden længe jul, lige-
som det plejer at blive jul. Ju-

len er god, og julen er gammel. 
Men julen har ikke altid været den 
jul, som vi kender i dag. Og dette 
års kirke-jul bliver på ingen måde, 
ligesom den plejer at være. 

Julens udtryk er blevet varieret 
gennem historien. De store mæng-
der af gaver, vi kender i dag, er et 
forholdsvist nyt fænomen. Jule-
træet kom til for godt 200 år siden. 
Og juleaftensgudstjenesten den 24. 
december blev først en officiel 
gudstjenestedag i 1992 i forbin-
delse med en revidering af den 
danske gudstjenesteforordning. 
Traditioner har det altså med at æn-
dre sig og forny sig. Nogle gange 

til byen for at slentre gennem 
byens hyggelige gader, må man 
holde godt fast på hat og briller. 
Arbejder man inden for sundheds-
sektoren, må man snøre skoene 
godt. Beskæftiger man sig med IT, 
afløser det ene system hurtigt det 
andet. Vi befinder os på flere 
måder i en højhastighedskultur, 
hvor alt går stærkt, og hvor vi skal 
løbe hurtigt for at kunne følge med.  

Nu er det så atter JULETID, og 
for mange af os betyder det, at der 
er flere ting, der skal nås. Men når 
vi også at slå os til ro og lade julens 
glæde synke ind?  

Digtet af Teresa af Avila handler 
netop om, at vi ikke behøver løbe 
stærkt eller præstere til det yderste 
for at ”finde Gud”. Det er nemlig 
ikke os, der kommer til Ham, men 
Ham, der kommer til os.  

Derfor hører vi hver eneste jule-
aften i kirken julens glædelige 
budskab om den Gud, der kommer 
til os ved at blive født som det lille 

Jesusbarn i en stald i Betlehem for 
over 2000 år siden. Den nat tænd-
tes der et nyt håb. Et menneskeligt 
håb om, at der er noget, der binder 
os mennesker sammen med Gud. 
At vi netop ikke behøver at klatre op 
til himlen eller hæve stemmen, for 
at blive set og hørt. Han ser og 
hører os. For Han er midt iblandt 
os. Som det smukke gavebånd, der 
binder os sammen med hinanden.  

JULETIDEN er ikke en over- 
springshandling eller endnu en 
ting, der bare skal nås. Den er hjer-
tets begivenhed:    

Hjerte, løft din glædes vinger! 
Over muld 
underfuld 
englesangen klinger; 
hør og mærk de toner søde, 
Himlen lydt 
melder nyt: 
Kristus lod sig føde! 

 
Glædelig Jul! 

Anne Hanson  ❚
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Kirkeaktuelt   J U L E T I D 



Adventsvandring: Vi åbner låger,  
mens vi venter, lørdag 28. november

Luciadag, søndag 13. december Krybbespil med Spirekoret,  
onsdag 16. december  

Christmas Carols & julefortælling, torsdag 17. december  
og lørdag 19. december
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Lørdag 28. november kl. 10.00  
i Mols Bjerge (vi mødes i Agri Kirke)  

Adventsvandring:  
Vi åbner låger, mens vi 
venter  
Vi mødes kl. 10 i Agri Kirke, hvor vi 
begynder med en kort andagt. Her-
efter vandrer vi de 6 km op over 
Agri Baunehøj, ud gennem låger 
og ad de smukke grusstier tilbage 
til kirken. 

Temaet er: Adventstid. Hvad 
venter vi på? Hvorfor åbner vi lå-
ger? Det er sognepræst, Anne Han-
son, der leder vandringen. 

Alle er velkomne, og der er ikke 
tilmelding. Husk blot praktisk fodtøj 
og evt. en madpakke, som vi slutter af 
med at spise sammen, inden vi øn-
sker hinanden en ”god adventstid”.  ❚         

 
 

Søndag 29. 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.  
Vi kan desværre ikke af holde den 
traditionelle julestue sammen med 
Kulturhuset i Helgenæs Præstegård 
i år pga. Covid-19. Vi sørger i stedet 
for en lille julehilsen til alle delta-
gere fra advents gudstjenesten. Det 
er sognepræst Gorm Ridder-Jensen, 
der står for gudstjenesten.              ❚ 

Søndag 13. december kl. 16.00  
i Agri Kirke 

Luciadag 
I år falder luciadag på 3. søndag i 
advent. Dette fejrer vi med en 
stemningsfyldt gudstjeneste i Agri 
Kirke, hvor Mols-Helgenæs Ung-
domskor medvirker med luciaop-
tog og korsang. Vi vil også synge 
nogle af de smukke adventssalmer 
og høre historien om den unge 
pige, Lucia, der i nattens mulm og 
mørke bar lyset ud blandt fattige og 
syge. Velkommen til en stemnings-
fyldt luciagudstjeneste.                 ❚         
 
 
Onsdag 16. december kl. 17.00  
i Vrinners Kirke  

Krybbespil med Spirekoret  
Traditionen tro opfører Mols-Helge-
næs Spirekor under ledelse af Ju-
dith Völker også i år et stort krybbe-
spil. 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! Vel 
mødt! Der er gratis adgang.            ❚         

 
 

Torsdag 17. december kl. 15.00  
i Lyngparken 

Julegudstjeneste i Lyngparken   
Der er julegudstjeneste i Lyngpar-
ken torsdag 17. december. Vi be-

gynder med fælles kaffebord, hvor-
efter vi holder en stemningsfyldt 
julegudstjeneste. Alle er meget vel-
komne – ikke kun dem, der bor i 
Lyngparken. Sognepræst Anne 
Hanson står for gudstjenesten.      ❚ 
         

 Torsdag 17. december kl. 19.30  
i Tved Kirke 
Lørdag 19. december kl. 16.00  
i Agri Kirke 

Christmas Carols &  
julefortælling 
Efter sidste års store succes inviterer 
Mols-Helgenæs Kantori under  
ledelse af Judith Völker igen til en 
stund med stemningsfuld julemu-
sik og årstidens fortællinger. Der vil 
i år være to éns arrangementer, hvor 
kantoriet begge gange optræder i en 
”Corona-rigtig” mindre opstilling. 
Vælg en af de to smukke kirker, Agri 
eller Tved, og lyt til en stribe elskede 
julesange i skønne korsatser. 

Der er gratis adgang.               ❚         
 
 

Søndag 20. december kl. 10.00  
fra Karpenhøj 

Midvintervandring  
i Mols Bjerge 
v. Elisabeth Lidell 

Vi mødes kl. 10 på Karpenhøj  
Naturcenter, Dragsmurvej 12 D, 
8420 Knebel og vandrer ca. 12 km 
over Trehøje og Bogens tilbage langs 
Ebeltoft Vig til udgangspunktet, 

Gudstjenester  
juledagene og  
corona  
 
Julen er fællesskabets 
tid, og en af de absolut 
største fester i kirken.  
I år er det hele lidt an-
derledes, for vi er be-
grænset på antallet af 
deltagere. Vi har af 
samme grund også flyt-
tet nogle af gudstjene-
sterne fra de mindre 
kirker til de større kir-
ker – simpelthen for at 
give så mange som 
muligt mulighed for at 
være med. Desuden 
håber vi, at I vil sprede 
jer godt ud over de 
mange fine aktiviteter i 
julemåneden, og må-
ske erstatte traditio-
nerne omkring juleaf-
ten med en gudstjene-
ste i adventstiden, 1. el-
ler 2. juledag eller med 
de mange andre fælles-
skaber, som vi byder in-
denfor til i løbet af jule-
tiden. Vi glæder os til at 
se jer – og håber, at der 
fysisk er plads til alle.  
 
Bemærk at der kan 
komme ændringer i 
programmet, hvis pan-
demien medfører æn-
dringer i vores mulig-
hed for at mødes. Hold 
derfor godt øje med  
lokalavisen og hjemme-
siden. Husk desuden 
mundbind, god afstand 
og afspritning.    

Det sker i de dage ...
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hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Vi 
vandrer i vintersolhverv og benytter 
anledningen til at samle os om 
evangeliets julebudskab om lyset, 
der skinner i mørket. Vores danske 
ord Jul går tilbage til gammelnor-
disk og germansk Jol og er beslæg-
tet med det keltisk-engelske Yule. 
Jul var betegnelsen på den heden-
ske vintersolhvervsfejring, men blev 
siden festen for Jesu Kristi fødsel. 
Således blev Kristus-messen (en-
gelsk: Christmas) fejret julenat, 
hvor Guds Søn blev menneskenes 
lys i den mørkeste midvinternat. 
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står 
for forkyndelsen, og Andreas Blin-
kenberg finder vej. Medbring mad-
pakke og drikkelse. Alle er vel-
komne, og der er ikke tilmelding.  ❚                                       
 
 
Søndag 20. december kl. 15.30  
ved Molshallen 

Juleløb og -hygge   
Søndag 20. december inviterer 
Mols i Udvikling og IF Mols til ju-
leløb- og hygge ved hallen. Juleløbet 
er for både store og små og starter 
kl. 15.30. Fra klokken 16.30 er der 
risengrød til de (lækker)sultne og 
klokken 17 synger Kirkernes Ung-
domskor og Heartkor for til et par 
af de gode julesange, og korene har 
lovet også at give et solonummer. 
Alle er meget velkomne – også dem 
der ikke løber, men gerne hygger!  ❚ 
                         

Tirsdag 22. 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 24. december  
ved alle kirkerne  
Juleaftensfejring 2020 
På grund af den corona-situation 
landet står i, har kirkernes to præ-
ster forsøgt at tænke ud af boksen 
for bedst muligt at fejre julen. Vi er 
sammen nået frem til, at det ikke 
er forsvarligt at holde de klassiske 
juleaftensgudstjenester i år af sær-
ligt to grunde. For det første vil vi 
ikke risikere, at kirkerne på Mols 
og Helgenæs kan blive nye smitte-
centre. Der kommer mennesker fra 
hele landet for at holde jul i deres 
sommerhuse og hos deres familier, 
og derfor vil der blive samlet en stor 
gruppe mennesker, som potentielt 
vil kunne smitte hinanden og tage 
smitten med hjem til deres lands-
dele. For det andet vil vi være kede 
af at skulle afvise forventningsfulde 
julegæster ved dørene, sådan som 
det vil være tilfældet, når vi ikke kan 
være så mange, som vi plejer. 

Derfor prøver vi noget nyt i år 
for at kunne fejre julen sammen, 
som vi kalder for: Juleaftensvan-
dring. 

Kirkerne på Mols og Helgenæs 
vil således i år invitere til en lille 
juleaftensvandring ved kirkerne, 
der kommer til at forløbe på be-
stemte tidspunkter (se nedenfor). 
På den måde får så mange som 
muligt mulighed for at besøge de-
res kirke juleaften og få et jule-
budskab og et ønske om en glæ-
delig jul med hjem. 

Vandringen begynder ved lå-
gen ind til kirkegården. Her bli-
ver man guidet ad en fastsat rute 
gennem kirkegården og ind i kir-
ken. Undervejs kan man læse  
juleevangeliet, som vil blive sat op 
på ruten. I kirken bliver man 
mødt af præsten, der står klar 
med en julehilsen (og en såkaldt 
”goodiebag”, der indeholder en 
pose med lidt godt, to salmer og 
en hilsen fra præsten). Når man 
har fået den, går man ud igen, 
stadig via den fastsatte rute gen-
nem kirkegården til udgangen. 

Da vi gerne vil se så mange 
som muligt, opfordrer vi til, at 
man ikke bruger for lang tid på 
vandringen. 

På denne måde sikrer vi, at vi 
alle kan fejre julen, ønske hinan-
den glædelig jul og samtidig 
passe på hinanden. 

 

 Man kan vælge mellem følgende  
juleaftensvandringer: 

Egens Kirke  
i tidspunktet 11.00 - 12.00 

Vrinners Kirke  
i tidspunktet 12.15 - 13.15 

Knebel Kirke  
i tidspunktet 13.30 - 14.45  

Agri Kirke  
i tidspunktet 15.00 - 16.00  

Helgenæs Kirke  
i tidspunktet 11.00 - 12.30 

Vistoft Kirke  
i tidspunktet 12.45 - 14.15 

Tved Kirke  
i tidspunktet 14.30 - 16.00

 
Foruden pastoraternes juleaftens-
vandringer laver vi også en fælles 
digital juleaftensgudstjeneste, som 
bliver lagt ud på kirkernes hjemme-
side og Facebook. Dette i håbet om, 
at julens glade budskab endnu en 
gang får lov at sprede sig fra hjem til 
hjem, og fra hjerte til hjerte.  

Fortrøstningsfulde julehilsner fra  
sognepræsterne Gorm Ridder-Jensen og 

Anne Hanson  ❚         
 
 

Lørdag, 2. juledag kl. 11.00  
i Tved Kirke 

Indvielse af ny messehagel  
2. juledag indvier præsten den røde 
messehagel, som Inge-Lise og Flem-
ming Bau har designet og vævet til 
Tved Kirke.  
      Se beskrivelse på side 15.            ❚         

 
Nytårsaftensdag, torsdag 31. december 
kl. 11.00 i Agri Kirke og  
kl. 14.00 i Helgenæs Kirke 

1. nytårsdag, fredag 1. januar  
kl. 16.00 i Vistoft Kirke  

Nytårsgudstjenester  
og champagne

 
 
Traditionen tro fejrer vi igen i år nyt-
årsaften med en nytårsgudstjeneste 
i Agri Kirke og i Helgenæs Kirke. 
Både i Agri og på Helgenæs bliver 
det en festlig optakt med sang, mu-
sik og champagne. Efter gudstjene-
sterne 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 hinanden godt nytår i Vistoft 
kirke den 1. januar.                          ❚         

 
 

Tirsdag 5. januar kl. 19.30  
i Tved Kirke    

Helligtrekongers aften  
Vi slutter julen med en musikguds-
tjeneste i Tved Kirke på helligtre-
kongersaften. Her vil der være solo-
sang med kirkesanger Cilja Haug-
land, akkompagneret af organist 
Gitte K. Sloth.                                  ❚         

Midvintervandring i Mols Bjerge,  
søndag 20. december 

Julesalmesangsaften, tirsdag 22. december Juleaftensfejring 2020, torsdag 24. december  Nytårsgudstjenester og champagne, torsdag 31.  
december og fredag 1. januar  

Helligtrekongers aften, tirsdag 5. januar 
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Konfirmationer 
2021

 
I uge 43 blev der taget hul på konfir-
mationsforberedelsen af de konfir-
mander, der skal konfirmeres i for-
året 2021.  

Konfirmanderne fra Molsskolen 
møder til konfirmationsforberedelse 
hver torsdag kl. 12.30-14.30 hos enten 
sognepræst Gorm Ridder-Jensen i 
Tved Præstegård eller hos sognepræst 
Anne Hanson i Agri Præstegård. 

Konfirmander fra Syddjurs Fri-
skole møder til konfirmationsforbe-
redelse hver tirsdag kl. 12.30-14.30 
hos sognepræst Anne Hanson i Agri  
Præstegård.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmationsdatoer i 2021 
Agri lørdag 24. april kl. 10.30  

 (Molsskolen) 
Vistoft søndag 25. april kl. 10.30 
Agri Store bededag 30. april kl. 10.30 

 (Syddjurs Friskole) 
Helgenæs Store bededag 30. april  

 kl. 10.30 
Vrinners lørdag 1. maj kl. 10.00 
Egens lørdag 1. maj kl. 11.30 
Tved søndag 2. maj kl. 10.30 
Knebel lørdag 8. maj kl. 10.30 
 
Konfirmationsdatoer for de efterføl-
gende år kan ses på kirkernes hjem-
meside. 



Tirsdag 19. januar 

n Vrinners Beboerhus 19.00 Sogneaften 
 
Søndag 24. januar  
Sidste søndag efter helligtrekonger  

Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
Vistoft 11.00 Gorm-Ridder Jensen 
n Knebel 14.30 Orgelcafé & koncert  
 
Onsdag 27. januar  
Agri 17.00 Familiegudstjeneste,  
Spirekor, Anne Hanson 
 
Torsdag 28. januar  
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
 
Søndag 31. januar  
Septuagesima  
Knebel 9.30 Anne Hanson  
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 11.00 Anne Hanson 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
FEBRUAR 
 
Tirsdag 2. februar  
Kyndelmisse  

Vistoft 19.30 Gorm Ridder-Jensen 
 
Søndag 7. februar 
Seksagesima  
Tved 9.30 Anne Hanson 
Vrinners 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 10. februar 
Askeonsdag 
Egens 17.00 Anne Hanson  
 

Søndag 14. februar  
Fastelavn  
Agri 9.30 Anne Hanson 
Knebel 11.00 Anne Hanson 
Tved 14.00 Familiegudstjeneste,  
Spirekor, Gorm Ridder-Jensen 
 
Onsdag 17. februar  

n  Egens 10.00 På vandring i  
fasten, Anne Hanson 
 
Søndag 21. februar  
1. søndag i fasten 

Helgenæs 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
Vrinners 15.00 Musikgudstjeneste, 
Anne Hanson 
 
Torsdag 25. februar 
Lyngparken 15.00 Gorm Ridder- 
Jensen 
 
Søndag 28. februar  
2. søndag i fasten 

Knebel 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
 
MARTS 
 
Onsdag 3. marts 

n Tved Kirke 17.00 Foredrag 
 
Søndag 7. marts 
3. søndag i fasten 

Egens 9.30 Anne Hanson 
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 11.00 Anne Hanson 
 
 
 

Onsdag 10. marts  

n Tved Præstegård 19.30 Samtalesalon 
 
Søndag 14. marts 
4. søndag i fasten 

Helgenæs 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 9.30 Anne Hanson 
Agri 11.00 Anne Hanson 
Vistoft 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
n Tved 14.30 Orgelcafé & koncert  
 
Tirsdag 16. marts 

n Vrinners Beboerhus 19.30 Sogneaften 
 
Onsdag 17. marts 

n Tved Præstegård 19.30 Samtalesalon 
 
Søndag 21. marts 
Maria Bebudelsesdag  

Tved 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 24. marts 
Vrinners 17.00 Familiegudstjeneste, 
Spirekor, Anne Hanson 
 
Torsdag 25. marts  
Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
 
Onsdag 31. marts  

n Tved Præstegård 19.30 Samtalesalon

 
 
Lørdag 28. november 

n Agri 10.00 Adventsvandring i Mols 
Bjerge Anne Hanson  
 
Søndag 29. november  
1. søndag i advent  

Agri 9.30 Anne Hanson  
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen  
Knebel 11.00 Anne Hanson  
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen  
Helgenæs 14.00 Familiegudstjeneste, 
Spirekor og ungdomskor, Gorm  
Ridder-Jensen 
 
 
DECEMBER 
 
Søndag 6. december   
2. søndag i advent 

Vrinners 9.30 Anne Hanson 
Egens 11.00 Anne Hanson 
 
Søndag 13. december   
3. søndag i advent 

Knebel 9.30 Anne Hanson  
Tved 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Helgenæs 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Agri 16.00 Luciaoptog, Ungdomskor, 
Anne Hanson 
 
Onsdag 16. december 

n Vrinners 17.00 Krybbespil, Spirekor 
 
Torsdag 17. december 
Lyngparken 15.00 Anne Hanson 
n Tved 19.30 Christmas Carols 
 
Lørdag 19. december 

n Agri 16.00 Christmas Carols  
    

Søndag 20. december 
4. søndag i advent 

Egens 9.30 Anne Hanson 
Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
n Karpenhøj 10.00 Midvintervandring, 
Elisabeth Lidell 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 11.00 Anne Hanson 
n Molshallen 15.30 Juleløb og -hygge, 
Heartkoret og Ungdomskoret 
 
Tirsdag 22. december  

n Helgenæs 19.30 Julesalmesangsaften 
 
Torsdag 24. december  
Juleaften   

Egens 11.00-12.00 Juleaftensfejring 
Anne Hanson 
Helgenæs 11.00-12.30 Juleaftensfej-
ring Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 12.15-13.15 Juleaftensfejring 
Anne Hanson 
Vistoft 12.45-14.15 Juleaftensfejring 
Gorm Ridder-Jensen 
Knebel 13.30-14.45 Juleaftensfejring 
Anne Hanson 
Tved 14.30-16.00 Juleaftensfejring 
Gorm Ridder-Jensen 
Agri 15.00-16.00 Juleaftensfejring 
Anne Hanson 
Desuden kan du se vores julegudstje-
neste på kirkernes hjemmeside og Fa-
cebookside (se adresser på bagsiden) 
 
Fredag 25. december 
Juledag  

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

Lørdag 26. december  
2. juledag  

Knebel 9.30 Anne Hanson 
Tved 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
Søndag 27. december   
Julesøndag 

Ingen gudstjenester  
 
Torsdag 31. december  
Nytårsaften 
Agri 11.00 Nytårsgudstjeneste og 
champagne, Anne Hanson 
Helgenæs 14.00 Nytårsgudstjeneste 
og champagne, Gorm Ridder-Jensen 
 
 
JANUAR 
 
Fredag 1. januar    
Nytårsdag  
Egens 14.00 Anne Hanson 
Vrinners 15.00 Anne Hanson 
Vistoft 16.00 Nytårsdagsgudstjeneste 
med et lille glas, Gorm Ridder-Jensen  
 
Søndag 3. januar  
Helligtrekonger  
Knebel 9.30 Anne Hanson 
Tved 11.00 Anne Hanson 
 
Tirsdag 5. januar 
Helligtrekongersaften 
Tved 19.30 Musikgudstjeneste 
 
Søndag 10. januar 
1. søndag efter helligtrekonger  

Vistoft 9.30 Gorm Ridder-Jensen 
Vrinners 11.00 Gorm Ridder-Jensen 
 
Søndag 17. januar  
2. søndag efter helligtrekonger  

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

n  Arrangementer  

   DECEMBER
   JANUAR

   FEBRUAR
   MARTS

   NOVEMBER

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

8

Præsternes friweekender og ferier:
 

Anne Hanson: 
8.-10. januar 
22.-28. februar  
Gorm Ridder-Jensen passer embedet,  
tlf. 86 35 21 44.  
 
Gorm Ridder-Jensen: 
4.-6. december 
5.-7. februar 
Anne Hanson passer embedet,  
tlf. 20 14 50 23 
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Onsdag 24. marts kl. 17.00  
i Vrinners Kirke – forhåbentlig med 
fællesspisning bagefter  
 Familiegudstjeneste og 
bamsedåb 
Gudstjenesten vil gennem fortælling, 
sang og leg handle om dåb. Hvordan 
bliver man egentlig døbt? Og kan 
voksne også blive døbt? Tag gerne din 
yndlingsdukke eller bamse med i kir-
ken, så du kan prøve, hvordan det er 
putte vand på en andens pande. Det er 
sognepræst Anne Hanson, der står for 
gudstjenesten. Vi satser på efterføl-
gende fællesspisning i Vrinners Be-
boerhus.               ❚         
 

 
Gudstjenester i Lyngparken  
Den sidste torsdag i hver måned hol-
des gudstjeneste i træningskøkkenet 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.  
Der afholdes følgende gudstjenester: 

Torsdag 17. december kl. 15.00:  
Anne Hanson  

Torsdag 28. januar kl. 15.00:  
Gorm Ridder-Jensen 

Torsdag 25. februar kl. 15.00:  
Gorm Ridder-Jensen 

Torsdag 25. marts kl. 15.00:  
Anne Hanson                                   ❚   

      
 
 

 
 

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

 
Søndag 24. januar kl. 14.30  
i Knebel Kirke 
Orgelcafé & koncert  
J.S. Bach – Orglet og livet, del 2 

Denne eftermiddag handler om Bachs 
tid i Weimar: Produktive år på vej til 
mesterskabet. 

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

 

Søndag 14. marts kl. 14.30  
i Tved Kirke 

Orgelcafé & koncert 
J.S. Bach – Orglet og livet, del 3

 
 
Orgelcyklussen rundes af med kom-
ponistens store mesterværker fra hans 
tid som Thomaskantor i Leipzig. Også 
denne eftermiddag vil der være intro-
duktion og lydeksempler omkring 
orglet, kaffe og kage efter originale op-
skrifter fra Sachsen, og – sidst men 
ikke mindst – spiller Judith Völker da-
gens værker i fuld længde. Der er gra-
tis adgang.               ❚         
 
 

 
 
 
SÆRLIGE ARRANGEMENTER: 
 

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

 
Onsdag 17. februar kl. 10.00  
fra Egens Kirke 
På vandring i fasten 
For en uge siden markerede vi i Egens 
Kirke fastetidens begyndelse med en 
lille gudstjeneste. Inden vi gik hver til 
sit, blev alterets låger lukket i. Dette 
for at markere, at faste handler om at 
kunne afstå noget af det, der så nemt 
kommer til at fylde i hverdagen (som 
fx sukker, kaffe, tv og travlhed). Når 
én dør lukkes i, så åbnes der som be-
kendt en ny dør.  En ”eftertænksom-
hedens dør”. 

Denne vandring tager derfor ud-
gangspunkt i den eftertænksomhed, 
som fasten inviterer til: Hvad sker der 
fx, når man faster? Hvad betyder faste 
for mig? 

Vi mødes i Egens Kirke til en kort 
refleksion, hvorefter vi vandrer i stil-
hed til Vrinners Kirke. Her samles vi 
om kirkens nye alterudsmykning,  
Livets træ, hvor stilheden brydes, lige-
som der er mulighed for at hvile fød-
derne, evt. spise sin madpakke og be-
nytte sig af kirkegårdens toilet. Efter 
en god stund i Vrinners Kirke vandrer 
vi sammen tilbage til Egens Kirke.  
I alt ca. 7 km. Det er sognepræst Anne 
Hanson, der leder vandringen.           ❚         
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For særlige gudstjenester i juletiden 
– se afsnittet ”Det sker i de dage”. 

 
Tirsdag 2. februar kl. 19.30  
i Vistoft Kirke 

Kyndelmissegudstjeneste  
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 før-kristen højtid, og denne 
blanding af det kristne og før-kristne, 
skal vi tale om denne dag.                ❚         
 

 
Onsdag 10. februar kl. 17.00  
i Egens Kirke 

Askeonsdag  
På denne askeonsdag markerer vi  
fastetidens begyndelse med en stilfær-
dig gudstjeneste i Egens Kirke. Vi vil 
lytte til fastetidens tekster og synge 
nogle af tidens salmer samt reflektere 
over, hvad det er, askeonsdag inviterer 
os til.  Vi lukker alteret sammen, in-
den vi går hver til sit.               ❚         

 

Søndag 21. februar kl. 15.00  
i Vrinners Kirke 

Leonard-Cohen gudstjeneste: 
Det uperfekte menneske 

Vi glæder os til at kunne præsentere 
denne Leonard Cohen gudstjeneste, 

hvor Brothers of Mercy spiller adskil-
lige Leonard Cohen-sange i samspil 
med bibeltekster fra Det Gamle og 
Det Nye Testamente. Gudstjenesten 
indeholder også en prædiken. 

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

 
 
 

  Familiegudstjenester  
 
Familiegudstjenesterne er festlige og 
sjove gudstjenester, fælles for hele Mols 
og Helgenæs. En familiegudstjeneste 
er for de store og de små med fortæl-
linger og musik for børn i alle aldre. 
Vores spire- og/eller ungdomskor del-
tager hver gang under ledelse af orga-
nist Judith Völker. Vi plejer at slutte af 
med at spise sammen, men pga. Co-
vid-19 så bliver vinterens familieguds-
tjenester desværre uden spisning. For-
håbentlig kan vi genoptage fællesspis-
ningen til foråret. I vinterperioden har 
vi følgende familiegudstjenester: 
 

Søndag 29. 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 fami -
liegudstjeneste. Vi kan desværre ikke af-
holde den traditionelle julestue sammen 
med Kulturhuset i Helgenæs Præstegård i 
år pga. Covid-19. Vi sørger i stedet for en 
lille julehilsen til alle deltagere fra advents-
gudstjenesten. Det er sognepræst Gorm 
Ridder-Jensen, der står for gudstjenesten. ❚

               
 

Onsdag 27. januar kl. 17.00 i Agri Kirke  

Kyndelmisse for børn 
Til Kyndelmisse er det 40 dage siden, at 
Jesus blev født, og en stjerne lyste klart på 
himlen. Men hvem var Jesus egentlig som 
barn? Det vil vi gennem fortælling og sang 
prøve at finde af. Mols-Helgenæs Spirekor 
medvirker. Det er sognepræst Anne Han-
son, der står for gudstjenesten.                 ❚         
 

 
Søndag 14. februar kl. 14.00 i Tved Kirke    

Fastelavnsgudstjeneste og 
tøndeslagning  
Familiegudstjeneste med efterfølgende 
tøndeslagning ved Tved Forsamlingshus. 
Mols-Helgenæs Spirekor medvirker. Børn 
opfordres til at møde udklædte. Efter tøn-
deslagningen er der kaffe, te, sodavand og 
fastelavnsboller til alle. Deltagelse er gratis. 
Afholdes i samarbejde med Tved Forsam-
lingshus. Det er sognepræst Gorm Ridder-
Jensen, der står for gudstjenesten.             ❚         
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søndag 21. februar

Adventsgudstjeneste for store og små,  
søndag 29. november 

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning,  
søndag 14. februar  
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søndag 14. marts

På vandring i fasten, onsdag 17. februar



 
 
 
 
 

 
 
 
  
Julelegat  

Sognepræsterne i de to pastorater 
har begge et mindre legat, der kan 
uddeles til særligt trængende fami-
lier, syge og enlige. Ønsker man at 
komme i betragtning til julehjælp, 
kan man kontakte Anne Hanson 
eller Gorm Ridder-Jensen 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. Det, der bliver lagt i kir-
kernes indsamlingsbøsser i ad-
ventstiden, går til dette formål.  
Ønsker man at komme i betragt-
ning, rettes henvendelse til en af 
præsterne.                ❚         
 

 
Valgresultater 
Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat 
Den 15. september blev der afholdt 
valgforsamling i Tved Forsamlings-
hus. Her blev følgende medlemmer 
opstillet til det nye menighedsråd, 
der træder til den 1. søndag i advent.  
 Dorte Schmeltz, Helgenæs Sogn  

· Erik Lykke Sørensen, Tved Sogn  
· Ilse Trige Mortensen, Helgenæs 

Sogn  
· Karl Aage Sørensen, Tved Sogn  
· Lisbeth Klinge, Tved Sogn  
· Marie Eggert Jørgensen, Vistoft 

Sogn  

· Ole Schøler, Vistoft Sogn 
· Palle Vang Nielsen, Helgenæs 

Sogn  
· Rita Geertz, Vistoft Sogn 

 
Stedfortrædere:  
· Christian Gøthche 
· Dorte Kruuse 
· Grith Mortensen 
· Morten Nørgaard Storm Pedersen 

 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat 
Den 15. september blev der afholdt 
valgforsamling i Vrinners Beboer-
hus. Her blev følgende medlem-
mer opstillet til det nye menig-
hedsråd, der træder til den 1. søndag 
i advent:  
· Alice Bonde Nissen, Knebel Sogn 
· Bent Caspersen, Agri Sogn 
· Claus Rasmussen, Knebel Sogn 
· Elisabeth Carstensen, Egens Sogn 
· Inge Merete Dalsgaard Johansen, 

Agri Sogn 
· Morten Gregers Hansen, Rolsø 

Sogn 
· Oda Kirstine Skov Andersen, 

Knebel Sogn 
· Rikke Borup Hansen, Rolsø Sogn 
 
Stedfortrædere:  
· Conni Rasmussen 
· John Mahler 
· Niels Christian Wermuth 
· Peter Ruben Larsen 
 
Da der ikke indkom flere kandidat-
lister i de to pastorater, er ovenstå-
ende valgt. 

 
De to menighedsråd er i skrivende 
stund ved at konstituere sig. Vi brin- 

ger konstitueringen og en kort in-
troduktion til de nye medlemmer i 
det næste nummer af kirkebladet.  
Konstitueringen vil fremgå af 
hjemmesiden              ❚                            
 

 
Vil du være frivillig?   
Har du lyst til at give en hånd med 
som frivillig i Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Pastorat eller Tved-Helge-
næs-Vistoft Pastorat, så får du sam-
tidig mulighed for at være med i et 
frugtbart fællesskab omkring kir-
kerne på Mols og Helgenæs. 

Som frivillig kommer du med de 
ressourcer, du har, og det betyder, 
at du selv bestemmer, hvad og hvor 
meget du vil byde ind med. Dette 
kan afstemmes med frivilligkoordi-
natoren (som kan være den lokale 
præst) i pastoratet.  

Opgaverne som frivillig er varie-
rende, men kan fx være at hjælpe 
med at lave kaffe til gudstjenester 
og andre arrangementer, støtte op 
om kirkens børne- og ungearbejde, 
arbejde med i en diakonal gruppe, 
der er ekstra opmærksom på de ud-
satte og ensomme i vores sogne el-
ler måske noget helt fjerde. 

Ønsker du at være frivillig eller 
høre mere om det at være frivillig, 
kan du kontakte:  

Sognepræst Anne Hanson i 
Knebel-Rolsø-Agri-Egens: e-mail: 
anlh@km.dk, tlf. 20 14 50 23 

Sognepræst Gorm Ridder-Jensen 
i Tved-Helgenæs-Vistoft: e-mail: 
grj@km.dk, tlf. 86 35 21 44            ❚         
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Onsdag 3. marts kl. 17.00 i Tved Kirke  

Foredrag med  
Per Schulz Jørgensen 

Dansk socialpsykologis grand old man, 
Per Schulz Jørgensen, vil komme og 
holde foredrag om de begivenheder i 
samfundet, der optager os og præger os 
lige nu, nemlig COVID-19 og klimapro-
blematikken. Hvad gør det ved os som 
mennesker at leve under dette konstante, 
ydre pres, og hvad gør det ved vores børn? 
Og, ikke mindst, – hvordan kommer vi 
videre herfra som hele mennesker? 

Foredraget vil være et selvstændigt 
udgangspunkt for en række efterføl-
gende samtalesaloner, hvor vi mødes 
og taler i grupper om vores oplevelser 
og erfaringer med, hvordan COVID-19 
har påvirket os.                   ❚ 
           
 
Onsdag 10. marts kl. 19.30  
i Konfirmandstuen i Tved Præstegård  

Onsdag 17. marts kl. 19.30  
i Konfirmandstuen i Tved Præstegård  

Onsdag 31. marts kl. 19.30  
i Konfirmandstuen i Tved Præstegård 

    

 
Samtalesaloner om  
COVID-19 
COVID-19 har ved denne tid været over 
os i et år. Vores land lukkede ned, 
grænser blev forseglet, og vi så billeder 
fra Europa med militærkøretøjer fulde 
af døde. Der herskede en fortvivlet og 
panisk stemning i befolkning. Ingen 
vidste hvad, der ville ske. 

Den slags indtryk forsvinder ikke 
af sig selv. Derfor inviterer sognepræst 
Gorm Ridder-Jensen til en række 
samtalesaloner, hvor vi i fællesskab og 
i mindre grupper vil tale om de ople-
velser og erfaringer, vi har gjort os un-
der denne meget specielle periode. 

Hver salon er uafhængig af den  
foregående, ligesom man ikke behø-
ver at have deltaget i foredraget med 
Per Schulz Jørgensen. Der er gratis 
adgang. Man er meget velkommen til 
at deltage alle gange.                           ❚         

 
 
 
 
 

Tirsdag 19. januar kl. 19.00  
i Vrinners Beboerhuset  

Når straf bliver til omsorg  
Hvad er straf, hvorfor straffer vi,  
og gavner straf? 
Det er nogle af de spørgsmål, som 
sognepræst i Knebel-Rolsø-Agri-Egens 
Pastorat, Anne Hanson, vil tage fat på, 
når hun tager tilhørerne med ind i 
fortællingen om, hvordan straf kan 
blive til omsorg, og i øvrigt deler ud af 
sine erfaringer som tidligere arrest-
huspræst. Der er gratis adgang. Der 
vil være kaffe og en bolle undervejs.  ❚         

 
 
 
 
 
 

Tirsdag 16. marts kl. 19.30  
i Vrinners Beboerhus 

”Rabbiens sidste dage”  
– påskefortællingen i et nyt lys 
 
Vi nærmer os påske. Og fortællingen 
om Jesus’ korsfæstelse og de begivenhe-
der, der ledte op til den, kender vi jo. El-
ler gør vi? 

Forfatteren Stig Dalager udgav i 2017 
den anmelderroste ”Rabbiens sidste 
dage”. Sammen med Martin Bigums teg-
ninger rokkede Stig Dalagers tekst ved 
den almindelige kanoniserede fremstil-
ling. Hverken Jesus eller Judas, romerne 
eller jøderne spiller helt deres kendte rol-
ler i historien, der også betoner begreber 
som idealisme, skyld og modstand. 

Denne aften får vi muligheden for at 
drage tilbage i tid og sted til den drama-
tiske uge omkring år 34. Vi kommer helt 
tæt på den spektakulære fortælling, mø-
der den jødiske vandreprædikant Josua 
ben Josef, bedre kendt som Jesus af Na-
zaret, og sætter et af vores historiske 
fikspunkter i nyt lys. 

Når Stig Dalager så ubesværet tillæg-
ger persongalleriet følelser og motiver, 
gør han det ikke ved blot at gribe ned i 
den værktøjskasse, som han normalt 
bruger til at forsyne sine romaner med 
saft og kraft. Der ligger grundige studier 
til grund for denne poetiske og sanselige 
gengivelse af påskefortællingen. Stig  
Dalager fortæller om projektet og pro-
cessen og læser udvalgte passager un-
dervejs. Menighedsrådet byder på kaffe. 
Der er gratis adgang.                              ❚        
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Nyt fra sognene · Nyt fra
ALLE SOGNENE

SOGNEAFTENER

Begivenheder i samfundet der optager os, 
onsdag 3. marts

Når straf bliver til omsorg, tirsdag 19. januar Rabbiens sidste dage, tirsdag 16. marts
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rundvisningen med efterfølgende 
kaffe varede.  

Eftermiddagen blev også beriget 
med musik af Beethoven i Vrinners 
Kirke. Tak til Vilfred for en spæn-
dende rundvisning og også stor tak 
til Judith for de dejlige toner på 
flyglet.              ❚  

 
 
 
 
 
 

Ny rød messehagel i  
Tved Kirke 
2. juledag indvier præsten den røde 
messehagel, som Inge-Lise og 
Flemming Bau har designet og væ-
vet. Den røde messehagel er den 4. 
messehagel som de to har skabt til 
Tved Kirke. Kirken har tidligere via 
en donation fra Niels Viggo Mad-
sens Mindefond fået leveret en 
hvid, en lilla og en grøn messeha-
gel, som i snart mange år har lyst 
op med gudstjenesterne. Den røde 
messehagel fuldender de liturgiske 
farver – hvis man ser bort fra den 
sorte, som bæres langfredag.  

Den røde farve er ildens, blo-
dets, kærlighedens og Helligån-
dens farve og symboliserer des-
uden lidenskab. Messehaglen 
bruges til pinse og 2. juledag. I pin-
sen mindes vi, at Helligånden kom 
over apostlene i form af ildtunger, 
derfor den røde farve. Som blodets 
farve benyttes den også ved kirkens 
eneste martyrdag, Sankt Stefans 
dag, som er 2. juledag. 

Inge-Lise og Flemming Bau be-
skriver selv messehaglen således: 
”Rød hagels ryg viser pinsens ild-
tunger, og hvad ”ilddåben” af discip-
lene i kirkeårets fortælling sætter i 
gang: den lange grønne periode i 
trinitatis med fortællingen om 
troen og menighedernes vækst. På 
haglen fødes nederst den sarte, 
grønne spire, af form som den 

vækst, der ses øverst på den grønne 
messehagels ryg. Frontens motiv er 
den hvide due, symbolet for Hellig-
ånden”.    

Haglen er vævet på silketrend 
med uld.              ❚ 

 
 

Gorm Ridder-Jensen og 
kirken i sommerlandet  
Da Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat 
skulle have ny sognepræst, blev det 
besluttet i Aarhus Stift, at stillingen 
kun svarede til en 75%-stilling. For 
at få to fuldtidspræster til Mols-
Helgenæs finansierer Syddjurs 
Provsti de sidste 25% af stillingen i 
Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat. 
Gorm Ridder-Jensen skal derfor 
bruge en del af sin tid til at under-
støtte og koordinere kirkens funk-
tion i sommerlandet. Det betyder, 
at hans arbejdsbelastning ikke er 
ens hele året, og derfor har Gorm 
fremover én prædikefri søndag om 
måneden fra uge 43 og indtil på-
ske. Disse søndage overtager Anne 
Hanson fra Knebel-Rolsø-Agri-
Egens Pastorat gudstjenesterne, hvil-
ket betyder, at gudstjenestefrekven-
sen i Tved, Helgenæs og Vistoft 
bliver nogenlunde den samme som 
tidligere. Gorm ligger altså ikke på 
den lade side på noget tidspunkt, 
men der er lavet en anden aftale 
om hans job end den, som Jan 
Schmidt havde. Og Anne hjælper 
så fint med at få kabalen til at gå 
op, så vi samlet set får en rigtig fin 
kirkebetjening på Mols og Helge-
næs.               ❚ 
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Ny alterudsmykning i  
Vrinners Kirke 
Søndag den 18. oktober kunne den 
nye alterudsmykning i Vrinners 
Kirke omsider indvies ved en speciel 
gudstjeneste, hvor solosang og ak-
kompagnement på flygel og saxofon 
erstattede fællessangen. Det skete 
for at skaffe plads til lidt flere kirke-
gængere i en tid, hvor vi skal passe 
godt på hinanden ved at holde af-
stand. Gudstjenesten var samtidig 
høstgudstjeneste for Vrinners Sogn. 

Menighedsrådet kunne med 
stolthed præsentere den nye ud-
smykning udført af den unge 
svensk fødte Marie Bancks, som 
bor og arbejder i København. Marie 
har haft livstræet og korset for øje 
og har i alterudsmykningen indar-
bejdet flere kors sammen med de 
mange arme på livstræet. Apsisdø-
ren har fået smukt nyt vindue, 

hvorfra lyset strømmer ind i kir-
ken, dæmpet af et stykke vævet 
stof, der hænger ned fra loftet mel-
lem døren og udsmykningen. Marie 
Bancks var til stede i kirken sam-
men med glaskunstner Martin Birk 
Møller, som har udført såvel det 
smukke vindue som også de 
mange glasbobler, der afslutter de 
tværgående arme i livstræet, og tex-
tilkunstner Lydia Vermaat-Wallin, 
som har vævet det smukke stof. 

Sognepræst Anne Hanson ind-
viede alterudsmykningen bl.a. med 
Maries egne tanker om kunstvær-
ket, der blev godt modtaget af me-
nigheden.  

God kunst sætter tanker og me-
ninger i sving og giver plads til 
mange fortolkninger. Menighedsrå-
det håber på, at kirkegængerne på 
hele Mols vil tage det nye kunst-
værk til sig med samme glæde, 
som menighedsrådet gjorde, da de 
så skitserne første gang. Vrinners 
Kirke mangler nu blot at få installe-
ret ny belysning i koret, før renove-
ringen af kirken er tilendebragt. 

I næste nummer af kirkebladet 
bringes et interview med kunstneren.  

Elsa Holmer  ❚ 

 
 

Rolsø fortæller spændende 
lokalhistorie 
Rolsø Ødekirkegård er en af de ene-
ste af sin slags i Danmark. Grav-
minderne er stærkt koncentreret 
om tiden fra 1850 og til Rolsø Kirke 
blev nedrevet (1908). De mange 
sten, der er sat over gårdmænd på 

egnen og deres familier, udgør et 
vigtigt historisk vidnesbyrd. Til-
knytningen til Rolsøgård er ligele-
des unik, idet langt de fleste af Rol-
søgårds ejere i perioden fra 1816 og 
til i dag ligger begravet her. 

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menig-
hedsråd har sommeren over arbej-
det med en ny registrering af samt-
lige gravminder på kirkegården. 
Den er nu færdig og kan ses på kir-
kernes hjemmeside www.mols-hel-
genaes.dk. Et klik på Rolsø i øverste 
menubjælke på siden leder ind til 
Rolsø Kapel og Kirkegårds historie, 
og her ligger et link til den nye re-
gistrant.  

Registranten er baseret på en 
tidligere registrering fra Østjyl-
lands Museum fra 2001 og de 
mange fotos på www.dk-
gravsten.dk (2008) og indeholder 
ud over museets bemærkninger 
også oplysninger om, hvilke gårde 
de gravlagte har været tilknyttet – 
der hvor det har været muligt at op-
spore dette. Oplysninger om den 
periode, de tidligere ejere har haft 
Rolsøgård, er ligeledes lagt ind i re-
gistranten. 

Afslutningen på arbejdet med 
gravminderne blev fejret med en 
rundvisning på Rolsø Kirkegård 
lørdag den 10. oktober. Tidligere 
borgmester og lokalhistoriker Vil-
fred Friborg Hansen førte de 
mange, der var mødt op, igennem 
den spændende historie og fortalte 
anekdoter om livet omkring Rolsø-
gård. Solen skinnede fra en næsten 
skyfri himmel de ca. 1 ½ time 
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Sognepræst  
Anne Louise Lindström Hanson 

Agri Præstegård 

Gildespollen 3 

8420 Knebel 

Tlf. 20 14 50 23 

E-mail: anlh@km.dk 

 

Menighedsrådsformand Rikke Borup  

Hansen, tlf. 53 37 53 02  

e-mail: rikke@designertorvet.dk  

Kirkeværge (Agri og Egens)  

Bent Caspersen, tlf. 24 69 38 31,  

e-mail: skovkvaegmols@hotmail.com 

Kirkeværge (Knebel, Vrinners og Rolsø) 

Claus Rasmussen, tlf. 22 89 53 95,  

e-mail: nulfor@post.tele.dk 

 

Graver Lene Duun Jensen, tlf. 21 63 43 33  

E-mail: graverhuset@knebelkirke.dk  

Gravermedhjælpere ved alle kirkegårdene 

og kirketjenere ved Agri og Egens Kirker 

Christine Hvidkjær  

Ulla Haubro 

Jannie Esmann Mikkelsen 

Kirketjener (Knebel og Vrinners) 

Søren Erik Dam, tlf. 86 36 55 34,  

e-mail: sed@molsportalen.dk 

Kirkesanger Kirsten Østergaard Johansen, 

tlf. 21 59 53 33 E-mail: koejoh@hotmail.co.uk 
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Sognepræst  
Gorm Ridder-Jensen 

Tved Præstegård 

Tved kirkebakke 14 

8420 Knebel 

Tlf. 86 35 21 44 

E-mail: grj@km.dk 

 

Menighedsrådsformand Karl Åge Sørensen, 

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

Kirkeværge (Tved) Erik Lykke Sørensen, 

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

Kirkeværge (Helgenæs) Palle Vang Nielsen, 

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

Kirkeværge NN  

Se hjemmesiden for konstitueringsresultater 

 

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

e-mail: thv.kirkegaard@gmail.com   

Graver (Tved) René Dahlwad Jensen 

Gravermedhjælpere Berit Riddermann og 

Mette Line Christiansen  

Kirkesanger Cilja Haugland, tlf. 29 39 29 54,  

e-mail: cilja_haugland@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÆLLES FOR ALLE  
KIRKERNE  

 

 

Organist Judith Völker, tlf. 52 50 19 52,  

e-mail: judithvoelker@gmail.com  

Organistassistent Gitte Sloth,  

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

 

 

Præsterne træffes ikke mandag. 
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ER

n Fødsler skal ikke længere anmeldes af  
forældrene til sognepræsten. Dette gøres af 
jordemoderen. 

n Er forældrene ikke gift, skal omsorgs- og  
ansvarserklæring udfyldes digitalt på  
www.borger.dk inden 14 dage efter barnets 
fødsel. 

n Et barn skal navngives, inden det er et halvt 
år gammelt, enten ved dåb eller ved anmel- 
delse. Navngivelse uden dåb indtastes digi-
talt på www.borger.dk. 

n Henvendelse om dåb og vielse rettes til den 
præst, man ønsker, skal foretage handlingen. 

n Ved dødsfald rettes hurtigst muligt henven-
delse til en bedemand, der på de pårørendes 
vegne fremsender anmodning om begra-
velse/ ligbrænding til sognepræsten.

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