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Mørk er november
(Tekst: Piæ Cantiones /
Melodi: Thorkild Bjørnvig, 1959)

Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske og plante et træ:
frugter kan uspået komme.
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt da må vort hjerte selv lyse.

Vejviser

Hvad gør man i tilfælde af…

Sognepræst:
Susan Ballegaard, Bavnevej 46, Tvede 8930 Randers NØ
tlf. 86 44 11 22, e-mail: sba@km.dk

Fødsel?
Hvis forældrene er gift giver sygehuset automatisk kirkekontoret
besked og man modtager en fødselsattest, som bliver erstattet af
en fødsels- og dåbsattest, hvis barnet bliver døbt, eller en fødselsog navneattest hvis barnet bliver navngivet. Er forældrene ikke gift,
skal der laves en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk
senest 14 dage efter fødslen. Herefter overgives sagen til Statsforvaltningen.

Sekretær:
Eva B. Madsen, tlf. 52 16 76 00, e-mail: ebma@km.dk
Træffes mandag-torsdag 9-13
Graverne i Tvede, Linde og Mellerup kirker:
Linda Pedersen, tlf. 60 44 84 85
e-mail: lp75@live.dk
Gravermedhjælper
Karin Boye Jensen, tlf. 23 69 29 19
karinbj1982@gmail.com
Organist:
Theresa Bracher Wolf
Tlf. 86 44 04 16
e-mail: theresa@wolf.dk
Kirkeværge i Tvede:
Jørn Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
e-mail: jornfournais@gmail.com
Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad, tlf. 86 44 19 91
e-mail: bentglad@gmail.com
Kirkeværge i Mellerup:
Hanne Mortensen, tlf. 61 41 51 82
e-mail: hannemortensen10@gmail.com
Kontaktperson personale:
Tove Børresen Petersen, tlf. 86 44 22 09
e-mail: tovebp1@hotmail.com
Menigt medlem:
Hanne B. Kristensen, tlf. 30 54 91 29
e-mail: 1953hbk@gmail.com
Menigt medlem:
Kamilla Casper, tlf. 20 22 80 99
e-mail: kamilla@d-casper.dk
Kasserer:
Carsten Korthauer, tlf. 86 41 24 44
e-mail: CarstenK@gmx.com
Sekretær og næstformand:
Jeppe Egelund Jacobsen, tlf. 86 44 18 52
e-mail: jeppeegelund@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Laila Hjorth Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
Sparrehusvej 5, Tvede, 8930 Randers NØ
e-mail: lailahclausen@hotmail.com
Find os på nettet: www.tvedelindemellerup.dk

Dåb/navngivelse?
Ved dåb henvender man sig til præsten i god tid før den ønskede
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten.
Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst to og højst
fem faddere.
Barnet kan også få navn ved navngivning. Dette gøres via www.
borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet have navn seneste 6 mdr.
efter fødslen.
Vielse/velsignelse?
Dato for vielse/velsignelse aftales med præsten i god tid. Før vielsen får man lavet en prøvelsesattest, på den lokale Borgerservice,
gerne via www.borger.dk. Prøvelsesattesten må højst være 4 mdr.
gammel på vielsesdatoen. Sendes til præstegården eller medbringes til den aftalte samtale med præsten før vielsen. Er man
borgerligt viet og ønsker kirkelig velsignelse, skal man ikke have
prøvelsesattest.
Man skal i god tid ansøge om navneændring på bryllupsdagen på
www.borger.dk. Navneændringen foregår i ens bopælssogn. Navneændring i forbindelse med vielsen er gebyrfrit, hvis man i den
forbindelse opnår navnesammenfald (dvs. får samme mellem- og/
eller efternavn).
Navneændring?
Man kan ansøge om navneændring på www.borger.dk .
Pris kr. 505,- (2020) Eneste undtagelse er navneændring i forbindelse m. bryllup. Yderligere spørgsmål kan rettes til præstesekretær
Eva B. Madsen på tlf. 52 16 76 00.
Dødsfald og begravelse eller bisættelse?
Man henvender sig til en bedemand og til præsten. Graveren kontaktes ligeledes angående gravsted.
Blanketter?
Blanketter til alle ovenstående begivenheder kan findes og printes
fra følgende hjemmeside: www.personregistrering.dk
Ønske om besøg af præsten?
Præsten står til rådighed og tager gerne ud, hvis der er ønske om
et besøg, uanset om det er i hjemmet, på plejehjem eller sygehus.
Aftale kan træffes ved at ringe til sognepræsten.

Præstens side
Så kom oktober...
med dens brændende farver og oplivende vejr…
Septembers himmel var så blå – konfirmanderne bekræftede deres dåb, kirken var i sensommeren igen som et gyngende skib fuld
af livsglade, livsduelige, livstændte mennesker.
Brudepar siger igen JA til hinanden foran Gud og alle deres nærmeste, der ikke længere kun tæller èn hånd. Børn der endnu ikke
har lært at gå, får dåbens gave og når vi tager afsked, er vi igen
mange til at bære den døde det sidste stykke jordiske vej, inden
Guds evighed tager over.
Vi trækker igen vejret frit, måske fordi vi har lært at holde på vores
vejr når livet viser tænder. Alle de gaver vi tog for givet, har vi fået
på ny og begejstringen er stor. Vi ser frem til Alle Helgen hvor vi
håber, at vi er mange om at mindes. Vi glæder os til Adventstiden,
til Jul og til nytår hvor vi igen åbner kirkens døre helt op og lukker
glæden ind, midt i kulden og isen på ruden.
Jul i kirken bliver igen begyndelsen på det liv vi alle er tvunget til
at leve. En fælles og helt personlig begyndelse for os alle sammen.
I vore kirker står Mette Gocht-Jensen og jeg ved roret, når forkyndelsen om begyndelsen for os, skal ramme jer som verdens historiens glædeligste budskab. Et barn blev født, Guds søn og som
altid når et nyt menneske fødes, åbnede livet sig. I skal komme
og høre, mærke og opleve kærligheden blive gentaget endnu en
jul for os. Præcis som kærligheden åbenbares for os hver dag, alle
søndage hvor vi mødes til gudstjeneste og hver gang vi må gå ind
i kirken enten fordi glæden trækker os, eller når sorgen hiver i os.
I kirken vil vi huske, at livet er jokeren i et hvert menneskes liv.
At livet er todelt og at vi altid bevæger os imellem opfattelsen af,
at livet er en gave og at livet er noget vi har fortjent. Vi lever dér
mellem forventning og virkelighed. Medgang og modgang. Tro og
tvivl.

Og som et stort, bøjet i neon, urokkeligt, evigt og uudsletteligt
monument står kirken som symbol på, at det eneste der ikke er
foranderligt i denne verden, er Gud. Han tager os ind i sin nærhed,
slipper os fri i nåde, ser til, ser på, ser os mens vi lever livet. Denne
tro, denne erkendelse er hvad ethvert menneske må vågne i – og
vågne med. Helt bogstaveligt hver morgen, når vi slår vores øjne
op efter endt nattesøvn. Det er den tro vi går med når vi bevæger
os i livet, om end vi er i modvind eller har medvind på vores vej. Og
sidst men ikke mindst er det den kraft der åbner døren til kirken
hver søndag og hver gang mennesket kalder på Gud og han svarer.
Det leder mig hen til en ny overskrift. Familiegudstjenesten Juleaften. Jeg ved at mange er kommet til at elske den gudstjeneste
lige så meget som jeg gør. Den ene gang om året er kirken som et
gyngende skib, båret af højlydt latter, dans og sang. Vi plejer at
være mange. Rigtig mange. Alt for mange. Set i lyset af de sidste
mange måneder med nedlukninger og restriktioner er det ikke forsvarligt at holde så stor en gudstjeneste i så ” lille” en kirke som
Tvede kirke. Vi vil helst ikke afvise nogen på denne traditionsfulde
og vigtige dag i kristendommens fortælling. Derfor har vi, præst
og menighedsråd, besluttet at gudstjenesten juleaften kl. 11.00
bliver en helt almindelig, fantastisk, gudstjeneste. Så, ingen familiegudstjeneste, men selvfølgelig en gudstjeneste for alle familier
og ethvert menneske. Se planen bagerst i bladet.
Susan Ballegaard
Sognepræst

Praktisk info
KFUM Spejderne, Hungstrup Gruppen i Tvede
Ugentlige møder i spejderhuset, Bavnevej 19, Tvede
Bæverne 6-8 år:
Torsdag kl. 17.30-18.30 (60 15 23 43)
Ulveungerne 8-12 år:
Torsdag kl. 18.45-20.15 (86 44 11 43)
Spejdere 12-18 år:
Onsdag kl. 19.00-21.00 (28 74 77 68)
Støvringgård festspil: www.nmt-randers.dk
Mellerup bylaug. Vi henviser til www.mellerupby.dk
Tvede beboerforening. Vi henviser til www.tvedeby.dk
Mejlby: www.mejlbyborger.dk

Menighedsrådsmøder 2021:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for
alle i de tre sogne. Alle møder begynder kl. 19.00
i konfirmandstuen i Tvede

Mødedato 2021 Tirsdag den 23. november
Mødedatoer 2022

Torsdag den 20. januar
Tirsdag den 15. marts
Onsdag den 8. juni

Tirsdag den 16. august
Onsdag den 21. september
Torsdag den 17. november

Kirkebil

For ældre og gangbesværede, som har vanskeligt ved at
komme til gudstjeneste, har Menighedsrådet etableret en ordning med bilkørsel til kirken og hjem igen.
Det er en altid en god ide at medbringe mundbind.
Man ringer til kirkekontoret på tlf. 86 44 11 22
(alternativt 21 27 34 56) tirsdag eller fredag
kl. 10 – 10.30, så finder vi en løsning.

Personalenyt
Vi har ansat minikonfirmandmedhjælper
Gitte Mary Madsen, som bor i Harridslev
sammen med manden Peter. Sammen har de
fire børn og to hunde. Både præsten og Gitte har glæder sig – og
har allerede budt velkommen til årets minikonfirmander, som
er børn fra 3. klasserne på Korshøjskolen og Mellerup Friskole.
Gitte er udlært salgsassistent, har arbejdet som dagplejer, er
uddannet pædagogisk assistent og har i en årrække arbejdet i en
børnehave.
Gitte er også tovholder på junior/minikonfirmanderne i Harridslev, hvor hun siden 2017 har været ansat som kirke- og
kulturmedarbejder. Hun har masser af erfaring og lyst til at være
sammen med både præsten og børnene.
I skrivende stund er minikonfirmanderne kommet godt i gang,
og både Susan og Gitte kan afsløre, at det er søde børn alle
sammen. Der er minikonfirmandundervisning i konfirmandstuen
i Tvede hver torsdag – helt frem til 1. søndag i advent, hvor
børnene vil medvirke ved højmessen kl. 10.30 i Tvede kirke. Så
sæt allerede nu et stort X i kalenderen – tag Bedstemor under
armen og kom til gudstjeneste med slag i, lyder opfordringen fra
præsten Susan og konfirmandmedhjælperen Gitte.

Gudstjeneste på Åbakken
Tirsdag d. 2. november kl. 14.30

holder sognepræst Susan Ballegaard gudstjeneste på
Plejehjemmet Åbakken i Øster Tørslev
Tjenesten varer ca. en halv times tid - herefter drikker vi
kaffe sammen!

Nyt fra formanden

Svangrepræst i Sundhedshuset
Tvede, Linde Og Mellerup Pastorat er det mindste i Randers.
Nordre provsti ser på indbyggertal og folkekirkemedlemmer.
Derfor er jeg af min provst blevet udpeget til at skulle bruge
15% af min normale arbejdstid til at varetage opgaven som
svangre præst. En opgave min kollega sognepræst Therese
Strand Kudajewski opfandt i forbindelse med et Ph.d.projekt, og som også selv har været tilknyttet Randers.
At være præst der hvor folk er – er en udpræget og
gennemgribende tanke hos landets biskopper. Vi skal være
en kirke der tilbyder sig der hvor mennesker er flest. Det
betyder konkret for os herude på landet, at vi skal strække
os ud over vor egne sognegrænser. Hver tirsdag fremover
kan jeg ikke træffes på kirkekontoret, men i stedet have min
daglige gang mellem jordemødre, sundhedsplejersker og
vordende mødre og fædre i Sundhedshuset i Randers. Hvis
du er gravid kan du via din jordemoder booke en samtale
med mig, skulle du have brug for det. Samtalerne kan
strække sig fra alt mellem himmel og jord og jeg er spændt
på at komme rigtig i gang.
Forandring fryder sagde de unge – kommer tid kommer råd
sagde de gamle. Mellem disse to tager jeg fat på opgaven
som svangrepræst.
Susan Ballegaard
Sognepræst

Hvis du med alderen synes, at tiden går hurtigere og hurtigere, er det
ikke så mærkeligt. Din hjernes tidsoplevelse ændrer sig nemlig med
alderen. Lige straks er det 2022 og endnu et år er gået. For mange
vil tiden være fløjet afsted, mens andre har oplevet året som noget
uendelig langstraks. Jeg hører helt klart til de første. Tiden går så
hurtigt.
Jeg læste en lille historie forleden om den gamle skuespiller Poul
Reumert, som overværede en samtale mellem to skuespillere. Den
ene beklagede sig over, at man nu igen kunne skimte julen på afstand.
Reumert blandede sig i samtalen og sagde: ”Unge mand, i min alder er
det juleaften hver 14. dag”.
Så hurtigt gå det dog ikke for mig, men alligevel undrer jeg mig hvert
efterår, hvor blev den sommer dog af. Slut med de dejlige dage med
bare tæer og solskinsvejr.
Efteråret er over os med byger, blæst og koldere vejr. De varme
trøjer og jakker findes frem. Snart er vore dygtige gravere i gang med
grandækningen. Et sikkert tegn på at julen nærmer sig.
Der er også travlhed med oprydning på kirkegårdene, flere af
de gamle sten bliver fjernet. Når et gravsted er nedlagt bliver
gravstedsindehaveren kontaktet, om de ønsker at få stenen udleveret.
Hvis ikke, kan vi vælge at stille den i lapidariet, eller bortskaffe den.
Alle vore lapidarier er fyldt op, så der skal også ske en oprydning der.
En anden, men meget vigtig ting, er gravstensikring; hvis man ikke
allerede har fået sikret sin gravsten, så er det på høje tid for at mindske
risikoen for personbeskadigelse. Gravstedsindehaveren har ansvaret
og pligten til at sikre gravstenen.
En stor glæde er det i den mørke tid, at kunne nyde lyset på kirken
i Tvede, og der arbejdes også på at få lys på kirken i Linde. Vi har de
smukkeste kirker, så det er dejligt at kunne nyde synet også efter
mørkets frembrud.
Da dette er årets sidste kirkeblad, vil jeg benytte lejligheden til at sige
tak for det gamle år.
Glædelig jul og godt nytår.
Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Høstgudstjeneste
Her et uddrag af Prædiken til Høst gudstjeneste i Linde kirke
søndag d. 10. okt. 2021 . Es.4,22-28 Mark.2,1-12
Alt går stærkt igen i tiden her efter corona. Vi har rejst os igen og
forsøger nu at genstarte det liv vi havde. Jeg hører til dem der forsøger
at løbe livet i gang igen. Og det har i den forgangne uge haft fatale
konsekvenser. Derfor var Esajas ord til os i dag, som en våd klud på
en feberramt pande, som en læskende forfriskning til den der endelig
kom i mål efter mange kilometers anstrengelser. ”Jeg udsletter dine
overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til
mig for jeg har løskøbt dig” Ja tak – siger jeg. Ja tak siger vi i dag.
Først fik jeg en fart bøde i mandags. Jeg kørte næsten ikke for hurtigt,
på Hadsundvej, men hurtigt nok til at jeg nåede at se det røde lys
minde mig om, at lyset ikke lader sig fange. Så blev det torsdag og i
lyset af min mandags overtrædelse og fejl, kørte min yngste søn og
jeg tidligt til atletik. Pludselig kørte vi over noget, en sten troede jeg.
Men i bagspejlet kunne jeg se en kat. Den var død. Katten var løbet
direkte ind under mit højre baghjul og nu lå den der. - Hvad skal vi
gøre, spurgte Daniel, kommer du mon i fængsel. Nej, det tror jeg ikke
(kun en lille smule tvivl i stemmen) – Nu ringer vi til Bent, han ved hvad
vi skal gøre. Hvorfor gør han det Mor, spurgte Daniel. Jo svarede jeg,
fordi han er gammel og vis. Du skal sørge for Daniel at kende gamle
mennesker, for de kan hjælpe dig, når du har brug for det. På en måde
er Jesus gammel, for han har adgang til en meget gammel og meget
vis Gud.
Det er derfor vi lytter hver gang Jesus sige noget til os.
I dag hører vi Jesu visdom i ord, første gang der hvor han siger: ”Søn,
dine sønner tilgives dig”. Bare det at han kalder ham søn forstærker
vores oplevelse af den visdom Jesus altid kom med.
Den lamme blev båret af 4 mand. Et voksent menneske der krævede
4 mand til at bære sig. Og Jesus kalder ham søn, selv om alle i huset
kunne regne ud at den lamme umuligt kunne være hans biologiske
søn. De har sikkert været jævnaldrende, men Jesus kalder ham søn
fordi han taler med samme visdom, samme kærlighed og samme
myndighed som den almægtige Gud gør.
Jesus var som en gammel, vis mand der hjalp en hjælpeløs. Som da
en hjælpeløs kørte en kat over og ringede til den ældste hun kendte.
Jesus er den hjælp der altid kommer os til undsætning, når alt håb
synes at være ud, når alt lys syntes at være slukket. Evangeliet til i
dag handler overordnet om Jesus’ myndighed. Om hans berettigelse
som Guds søn. Her har vi egentlig en overskrift. Langsom men sikkert
skrider han til værks. Hele tiden, hvor end han kommer hen, arbejder
han for troen. For at livet skal lykkes for mennesker.
Han dømmer ikke en lam mand ude, men ser den skjulte tro, det
skjulte håb, der kan rede livet hos os. Så på den ene sider lærer vi i
dag noget om Jesus. Vi har lært at se ham i et andet lys. Både mand og
Gud. Han fortjener samme respekt samme som de ældste iblandt os.

Han fortjener vore takkebønner, hvor vi takker ham for livet.
Han fortjener vores tro, for han at sikket og bevidst vist os troens vej,
som er brolagt med tillid og kærlighed og han har sagt, jeg er vejen,
sandheden og livet.
Men vi lærer også noget andet. Vi lærer noget om os selv.
Alle kom vi gående her ind i dag – Alle kommer vi gående herfra.
Vi er en af de 4 mænd der i dag kommer bærende på et menneske fra
vores midte. En der lige så godt kunne have været os, men som ikke er
det. Vi er en af dem der fik ideen til, at fjerne taget fra det sted hvor
Jesus befandt sig, fordi intet må være en forhindring i at møde Gud.
Intet menneskeskabt kan skille os fra Gud. End ikke et tag. End ikke en
mur. Intet menneskeskabt kan holde os fra Gud.
Det må have været nedbrydende for de 4 bærere at komme til stedet
og opdage at de ikke kunne komme frem. Jeg forestiller mig at der har
været frygteligt varmt og at de i forvejen svedte af at skulle bære en
voksen mand hele vejen. Derfor er det så fantastisk at de finder på at
fjerne taget. Og den lamme, sikke en tillid han skulle vise de 4 mænd.
Han kunne jo ikke tage benene på nakken og sige, Det bliver så ikke
mig I skal hejse op, så jeg dingler der i et hul i taget. Han var nødt til at
lade dem gøre det på hans vegne de mente var bedst.
Og hvor var det godt de gjorde det. For det der skete derefter, var nok
til at ingen tog sig af det hul der var blevet lavet i taget. Der er en lille
mellemregning, vi ikke må glemme. For egentlig har vi hørt nok nu….
Og dog: Jesus gør det han altid gør – han helbreder, tilgiver, frelser,
hjælper, redder...
Og selv om det i dag sker lige for øjnene af mange, er der altid mindst
en i skare der ikke tror på ham alligevel. Den allersidste i Jesu liv der
tvivlede på at han var den han var, var Thomas.
Han var den eneste og den sidste der stillede sig op efter opstandelsen
og sagde at han ikke troede på de mange, der havde set Jesus i live
igen. Det er denne sidste tvivler, Thomas vi er på vej hen i mod, hele
kirkeåret gennem. Vi skal igennem så mange der tvivler og finder det
umuligt at tro, får vi til sidst får lov til at stå med Jesu blod på os, efter
han lader os rode i hans døds sår, med Thomas. I dag er der flere der
tvivler – og Jesus ved det straks. De tvivler på hvilken myndighed Jesus
har tænkt sig at helbrede den lamme med.
Ikke så meget om han helbreder – Men mere hvordan, eller ved hvem
han helbreder… Og Jesus gør selvfølgelig det oplagte, helbreder ved
Guds hjælp. For der er slet ikke andre måder at gøre det på –
Mon de fatter det nu. Det gør de, lige indtil næste søndag hvor vi
igen tager kampen op mod tvivlen, og hepper på troen. I faderens og
Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Susan Ballegaard
					
Sognepræst

Konfirmander 2021
Tvede kirke Søndag den 5. september
Linea Løvkvist Buchardt, Andreas Yde Laursen, Cory Bottomley,
Marius Ask Hougaard, Nilas Vittrup Elneff Lauridsen.
Sognepræst Susan Ballegaard

Linde kirke Søndag den 12. september
Noah Normand Lund, Lukas Mathiesen, Julie Bjergager Winkel,
Mikkel Ahlmann Chaisai Jensen, Sarah Müller Vestergaard,
Sebastian Klokker Fink Iversen, Benjamin Thaarsti Pedersen.
Sognepræst Susan Ballegaard

Mellerup kirke
Søndag den 19. september
Karoline Trampedach Schultz, Siw Haugaard Christophersen,
Marcus Madsen Hvidtfeldt Mikkelsen, Wilma Damgaard
Sognepræst Susan Ballegaard

Vi er i gang igen...
Knap havde de gamle konfirmander lige bekræftet deres dåb før
de nye bankede på døren ind til konfirmandstuen.
Onsdag d. 6. oktober kunne jeg hilse på mine nye konfirmander
for første gang. Vi mødes hver onsdag eftermiddag i konfirmandstuen i Tvede. Igen skal jeg forsøge at oprette en relation til unge
mennesker hvor det vi skal være fælles om er troen på Gud den
almægtige og hans enbårne søn Jesus Kristus. Det havde måske
været nemmere om det vi skulle være fælles om var at lave en
Tik Tok video, eller oprette en YouTube- kanal eller æde os trætte
i junk eller bøvse alfabetet eller tale om svigt og angst… Men, det
er ikke det vores relation skal være bundet samme af. Derfor er
det ikke let at have konfirmander – det er altid en svær opgave,
som jeg tager meget seriøs. Også selv om jeg pjatter med dem,
så meget som overhovedet muligt (de ka´ta´det!!) Det vi er fælles
om, er at vi tror. Den præmis skal de lige have kickstartet, men når
de så har fattet det, så letter vi stille og roligt mod en destination af
morskab, venskab, troskab, klogskab og fællesskab.
			

Sognepræst Susan Ballegaard

Det sker, hvor vi bor…
Sæt

i kalenderen

Tirsdag d. 2. november Gudstjeneste på Åbakken kl. 14.30

Søndag d. 6. november holder vi Allehelgens-gudstjenester i Mellerup og i Tvede kirker.

Ved begge gudstjenester medvirker Andreas Færing på cello.
Andreas er lokal, bor i Mellerup og vi glæder os meget til at have
ham med ved disse stemningsfulde gudstjenester.
Kl. 16.00 i Mellerup Kirke vil der være Altergang.
Kl. 19.00 i Tvede kirke vil menigheden som sidste år få mulighed
for at skrive deres egne bønner, som kan blive læst op i gudstjenesten.
-------------------------------------------------------------------------------------Lørdag d. 20. nov. Hungstrup spejderne har julestue ved Spejderhuset i Tvede kl. 14.00 – 16.00
--------------------------------------------------------------------------------------Søndag d. 28. november 1. søndag i advent.
Festlig Højmesse i Tvede kirke kl.
10.30 hvor Juniorkonfirmanderne
medvirker som afslutning på deres
forløb hos Gitte og sognepræst Susan Ballegaard

Julen i vore kirker

Fredag d. 24. december – Juleaften:
Gudstjeneste i Mellerup kirke kl. 11.00
Gudstjeneste i Linde kirke kl. 13.00
Gudstjeneste i Tvede Kirke kl. 14.30

BEMÆRK: Der holdes ikke familiegudstjeneste på samme måde
som før corona. Læs præstens side for uddybende forklaring. I år
begynder vi juleaftens gudstjenester i Mellerup Sognekirke
Lørdag d. 25. dec. 1. juledag højmesse i Linde Kirke kl. 10.30
Søndag d. 26. dec. 2. juledag højmesse i Mellerup kirke kl. 10.30
Fredag d. 31. dec. Nytårsaftensdag
holder sognepræst Susan Ballegaard festlig nytårsgudstjeneste i
Tvede kirke kl. 14.00. Traditionen tro skåler vi med hinanden efter
gudstjenesten i et glas bobler og ønsker hinanden GODT NYTÅR!

Søndag d. 12.december kl. 19.00
De 9 læsninger i Støvring v. sognepræst Mette Marie Gocht-Jensen.
Torsdag d. 16. december synger vi
julen ind ved en storslået korkoncert i Tvede Kirke kl. 19.30. Medvirkende er Randers Teater Kor. Gå
ikke glip af denne enestående mulighed for at høre julens glæde begynde lige her, hvor vi bor. Læs mere
her i bladet på side 9
Fredag d. 17. december
Susan Ballegaard holder hyggelig juleafslutning for skolerne,
Mellerup friskole, Korshøjskolen og Mellerup Skolehjem.

Søndag d. 30. januar Nytårsappel for Hungstrup Spejderne
Kom og vær med til spejdernes nytårsappel ved en gudstjeneste i
Tvede kirke. Efterfølgende er der samvær i spejderhuset på Bavnevej.
Onsdag d. 9. februar. Møde for konfirmander og deres forældre
Sognepræst Susan Ballegaard holder møde for konfirmander og
deres forældre kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Tvede.
Onsdag d. 2. marts. Heldagstur for konfirmanderne
Sognepræst Susan Ballegaard tager konfirmanderne med på en heldagstur. Hvor turen går hen er endnu uvist, men de har fået fri fra
skole, oplyser præsten ...

Musik i kirken
Randers Teater Kor synger i Tvede kirke
Torsdag den 16. dec. kl. 19.30

Der er lagt op til en dejlig julekoncert, når Randers Teaterkor
giver koncert i Tvede Kirke op til jul.
Randers Teater Kor består af 18 sangere, hvoraf vi får fornøjelsen
af 15 af dem. Koret leverer rytmisk kormusik på professionelt
niveau – hver gang, lover de.
De optrådte første gang som Randers Teater Kor i år 2000
under navnet Randers Egnsteater Kor. Siden da har koret
optrådt i teaterforestillinger, i kulturhuse, i kirker, til festivaler, i
sportshaller, på TV og mange andre steder.
Til korets koncerter er repetoiret normalt rock- og popmusik i
egne arrangementer. Men der har været arbejdet med mange
andres materiale.
Det har været sammen med Alberte, Nordjyllands Symfoniorkester, På Slaget 12, Jimmy Jørgensen, Finn Nørbygaard,
Preben Kristensen og mange flere. Mange husker, at koret var
med i multiforestillingen ”Watermusic” som foregik på Randers
Havn og set af ca. 15.000 mennesker.

Sæt allerede nu x i kalenderen!
Koncert med HVALFUGL 1. april i Tvede kirke
et samarbejde med Turbinen Værket i Randers
KOMPOSITIONER AF JEPPE LAVSEN, ANDERS JUEL BOMHOLT,
JONATHAN FJORD BREDHOLT, JEPPE LAVSEN (GUITAR), JONATHAN
FJORD BREDHOLT (PIANO & HARMONIUM), ANDERS JUEL
BOMHOLT (BAS)
”Hvalfugl er noget af det smukkeste der sket for dansk jazz i
mange år. Det bliver bare ved. Nu med tredje album, Øjeblikke
vi husker. Deres velskabte blanding af nordisk jazz og folk er
samme sjældne liga som Kenny Drew og Niels Henning Ørsted
Pedersens Duo eller Bremer/McCoy. Musik der bygger bro mellem
udspringet, det danske, den nordiske tone, klangen, melodien der
er højskolesangbog eller salme, folkemusik og jazzen. ”
Citat: Niels Overgaard, Jazznyt
Læs mere om dette arrangement i næste nummer af Kirkebladet –
eller på Turbinen – Værkets hjemmeside.

Strikkecafé i konfirmandstuen
En aften hver måned holder vi StrikkeCafé i konfirmandstuen.

Næste gang er mandag den 8. november kl. 19.00

Randers Teater Kor har udgivet to CD’er. De er for længst udsolgte,
men man kan downloade dem på www.randersegnsteater.dk
Koret dirigeres af Kari Steen, et samarbejde mellem Randers
Musikskole, AOF Randers samt naturligvis Randers Teater.

Vi hygger os et par timer med strik, hækling og snak – og selvfølgelig
en kop kaffe/te med lidt sødt til.
Strik lige hvad du har lyst til... Der strikkes også dåbsklude. Hvis
man er interesseret i at strikke dåbsklude til vore kirker, leverer
menighedsrådet naturligvis det hvide bomuldsgarn og opskrifterne.

Der er gratis entré i Tvede kirke. Alle er velkomne!

Vi ses! På gensyn!

Kirkelige handlinger

Døbte:
Tvede Kirke:
13. juni: Clara Valgreen Borbjerg Sig
20. juni: Lauge Bent Emdal Hougaard
1. august: Signe Karmark Pedersen
15. august: Artur Max Jager Sørensen
Linde Kirke: 19. juni: Wilfred Winther Magtengaard
19. juni: Kasper Waltersdorph Elsborg
27. juni: Mathilde Margrethe Hoffmann Nikolajsen

Døde, bisatte og begravede:

Viede:
Tvede kirke
13. juni: Maja Valgreen Borbjerg og Thomas Meldgaard Sig
21. august: Christina Kjeldsen og Søren Emil Kjeldsen
4. september: Birgitte Wolff Østergaard og Frank Wolff
Østergaard
Linde Kirke
19. juni: Mai Waltersdorph Elsborg og Frank Elsborg

Konfirmation 2022
Søndag d. 24. april kl. 10.30 i Tvede Kirke
Søndag d. 1. maj i kl. 10.30 Linde Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 10.30 i Mellerup Kirke
Store bededag, fredag 13. maj kl. 10.30 i Tvede Kirke

Linde kirke og sogn:
Erling Falkenberg Christensen døde d. 6. juni og blev
bisat fra Linde Kirke d. 9. juni
Åge Aborg Laursen døde d. 22. juni (i Randers) og blev
bisat fra Linde Kirke d. 1. juli
Yngve Hansen døde d. 6. august og blev begravet på
Linde kirkegård d. 17. august
Bisat af Susan Ballegaard
fra Randers Nordre og Randers Østlige Kapel
Elisabeth Domino døde d. 12. august i Spentrup og blev
bisat fra Randers Nordre Kapel d. 20. august
Eva Rasmussen døde d. 19. august og blev bisat fra
Randers Østre Kapel d. 27. august
Linde Kirke i morgenlys. Foto: Lene Buhl-Christensen

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag 31. okt.
22. s. e. trin. (Sommertid
slutter)

Matt 18, 21-35

9.00
MGJ

Søndag d. 7. nov.
Allehelgensdag

Matt 5, 1-12

19.00

Søndag d. 14. nov.
24. s.e. trin.

Matt 9, 18-26

Søndag d. 21. nov.
Sidste søndag i kirkeåret

Matt 25, 31-46

Søndag d. 28. nov.
1. s. i advent

Luk 4, 16-30

Søndag d. 5. dec.
2. s. i Advent

Matt. 25, 3-13

Søndag d. 12. dec.
3. s. i advent

Luk 1, 67-80

Søndag d. 19. dec.
4. s. i Advent

Joh 3, 25-36

Fredag d. 24. dec.
Juleaften

Luk 2, 1-14/ Matt
1, 18-25

Lørdag d. 25. dec.
1. Juledag

Joh 1, 1-14

Søndag d. 26. dec.
2. juledag

Matt 10, 32-42

Fredag d. 31. dec.
Nytårsaftensdag

Matt 6, 5-13

Søndag d. 2. jan
Helligtrekonger

Joh 2, 1-12

Linde

Mellerup
10.30 BUSK
Harridslev
MGJ
16.00

9.00
MGJ

10.30
Albæk
MGJ
9.00
Harridslev
SB

10.30

16.00 LUCIA
Albæk
MGJ

10.30

10.30

9.00
19.00
Støvring De 9 læsninger MGJ

10.30
MGJ

10.30
Harridslev
SB

9.00
14.30

13.00

11.00

10.30
10.30
Kl. 14.00 i Tvede Kirke
Vi siger tak for det gamle år - og ønsker hinanden et GODT NYTÅR!
9.00

10.30

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 9. jan
1. s. e. h3k

Mark 10, 13-16

10.30

Søndag d. 16. jan.
2. s. e. h3k

Hig 4, 5.26

9.00

Søndag d. 23. jan.
3. s. e. h3k

Luk 17, 5-10

Søndag d. 30. jan.
4. s. e. h3k

Matt 14, 22-23

Søndag d. 6. feb.
Sidste s. e. h3k

Joh 12, 23-33

Søndag d. 13. feb.
Septuagesima

Matt 25, 14-30

Søndag d. 20. feb.
Seksagesima

Mark 4, 26-32

Søndag d. 27. feb.
Fastelavnssøndag

Luk 18, 31-43

Søndag d. 6. marts
1. s. i fasten

Luk 22, 24-32

MGJ: Mette Gocht-Jensen
SB: Susan Ballegaard

Linde

Mellerup
9.00

10.30
10.30
MGJ

14.00
Spejdernes
Nytårsappel

9.00
Harridslev
MGJ
10.30
Albæk
SB

10.30

9.00
9.00
Albæk
SB

10.30

10.30
Harridslev
SB

9.00

14.00
Harridslev
MGJ

10.30
MGJ
9.00
MGJ

10.30
Støvring
MGJ

