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Tvede, Linde og Mellerup sogne

Nr. 1 – 69. årg. 2022 – Marts - april - maj - juni

Forårsnat. Nu sænker
Gud sit ansigt over jorden
Nu sænker Gud sit ansigt over jorden
Det store hjerte banker ganske stille
Og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler
er kølig som en forårsnat i Norden.

Og skærmende han lægger hånden over
den gode jord, han skabte i sin glæde.
Han græder over vågne, kolde sjæle
og kysser dyrene og børn, der sover.
O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
– nu sænker Gud sit ansigt over jorden.

Tove Ditlevsen, 1939

Vejviser

Hvad gør man i tilfælde af…

Sognepræst:
frem til 1. april. Susan Ballegaard, Bavnevej 46, Tvede 8930 Randers
tlf. 86 44 11 22, e-mail: sba@km.dk. Herefter vikar.
Telefon og mail virker også efter 1. april. Kontakt sekretær.

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

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).

Menigt medlem:
Hanne B. Kristensen, tlf. 30 54 91 29
e-mail: 1953hbk@gmail.com

Navneændring?
Man kan ansøge om navneændring på www.borger.dk .
Pris kr. 518,- (2020) Eneste undtagelse er navneændring i forbindelse m. bryllup. Yderligere spørgsmål kan rettes til præstesekretær
Eva B. Madsen på tlf. 52 16 76 00.

Menigt medlem:
Kamilla Casper, tlf. 20 22 80 99
e-mail: kamilla@d-casper.dk

Dødsfald og begravelse eller bisættelse?
Man henvender sig til en bedemand og til præsten. Graveren kontaktes ligeledes angående gravsted.

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

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.

Præsten skriver
Præstens sidste side..
Jeg skriver og sletter… Tænker, at enhver forfatter må have
det sådan her, som jeg har det lige nu, når afslutningen
på den bog man har arbejdet på i flere år skal skrives. Der
kommer sandsynligvis en 2’er, men det ændrer ikke på at
slutningen på den første, ens hjertebarn, er svær. Hvordan
skal man sætte det sidste punktum? Hvem eller hvad skal
man fremhæve? Hvordan rammer man bedst alle, både de
levende og de døde, der har betydet mere end ord kan beskrive?
Jeg ser for mig de rige og berømte, dygtige skuespillere træde frem på den store scene og modtage prisen for at være
den bedste helt eller heltinde, græde og takke i en følelsesladet pladdersymfoni af taknemlighed.
Normalt zapper jeg altid væk, når følelser udstilles og tårer
springer ud over scenekanten, det indrømmer jeg, nok er
sårbarhed det nye sort, men selv jeg kan blive genert på
menneskets vegne, når hjertet får frit løb.
Men, lige nu er det hvad jeg har lyst til – at stille mig på min
prædikestol og takke jer alle, (både fordi I er kommet, det
er jo dejligt når der er folk i kirken), og fordi i har beriget mit
liv siden 2012.
Jeg har lyst til at kalde jer alle ved navn, også jer hvis navn
jeg ikke kan og takke jer for at være menighed i mine kirker.
Da jeg i 2012 læste min forgængers sidste ”præstens side”,
skrev hun at pastoratet trængte til et åndeligt løft, at stedet
var en smule åndsforladt (sådan husker jeg det). Jeg ved
ikke om jeg har været et åndeligt løft, men jeg ved at stedet her aldrig har været åndsforladt. Der er masser af ånd
herude og den strækker sig fra fjorden og helt op til Mejlby.
Jeg vil gerne bruge lidt linje plads på at takke mit menighedsråd. Både det råd jeg har nu og men også til de medlemmer der har været og siden er gået ud af menighedsrådet. Tak fordi I har ladet mig blive og være den præst jeg er
bedst til.

Jeg ved det er et sats, når man vælger en helt nyuddannet
præst, men I satsede på mig og det vil jeg altid være taknemlig for. I har altid været et godt råd. Hvorfor? Jo, fordi I
har givet mig plads og lov til at skabe mig :-) som menneske
og præst. Vi husker nok alle Gong i Kirken. Det var sjovt.
Ikke fordi vi grinede mens vi blev gongede, men fordi det
skabte debat inden for mine rækker, om man i kirken godt
måtte ligge udstrakt iført uldsokker, mens lyden fra buldrende metal ramte os og gav genlyd i vores nervebaner.
Som menighedsråd stod I i samlet flok om mig. Viste mig, at
der er forskel på at være på nakken af præsten og så have
præstens ryg.
Tak for det.
Og Tak for julegudstjenesterne. Tænk at jeg 8 år i træk (de
sidste 2 år blev corona en forhindring) har fået lov til af jer,
at fylde kirken til gøgl og juleshow den 24. december.
Jeg ved godt at det var skræmmende det første år vi oplevede Maria føde Himlens kongesøn. Det var det også for
mig. Fødsler har det jo med at trække ud, men født blev han
og glæden var stor. Siden har hellig tre konger været forbi,
med Uld, Ragelse og en Kæmpehær (Guld, Røgelse og Myrra skær). De unge mødre kom også et år og slog følge med
Maria, mens Josef ledte efter et sted de kunne overnatte
i Betlehem. Omsorgsfulde og forstående var de da Maria
forklarede, at Gud var far til den søn hun ventede, de vidste
nemlig heller ikke, af uransagelige grunde, hvem fædrene
var til deres børn. En dansende stjerne og en helt almindelig hyrde har også gæstet vores julegudstjeneste, aldrig
vil en jul føles som jul uden Tommy Seebach spiller op med
”Hun var en stjerne på et dansegulv”.
Her sender jeg også en tak til kirkens øvrige personale. I har
set lidt af hvert, tænkt jeres ( Det ved jeg) Men i har holdt
ud, holdt fast og holdt ved. – Hvilket har fået mig til at føle
mig som verdens heldigste.
			-fortsættes på næste side...

-fortsat fra side 3
Jeg vil også gerne takke for venskab. Ikke kun for venskab
med mit menighedsråd, men også for det venskab jeg har
fået med jer som måske ikke kom i kirken så meget før, men
mere nu, hvor vi har fået en relation.
Det er det, der med et fint ord kaldes Eksistens teologi. At
vi kommer i kirken fordi vi ved, at det der sker derinde har
noget med mig ( ikke mig mig – men alle mig) at gøre.

Fra 1. april vil min gode kollega Mette Marie Gocht-Jensen
varetage gudstjenester. I det omfang hun skal have fri sættes der vikar ind. Der fremkommer af gudstjenesteplanen
ved betegnelsen: NN (no name). Hvis man har brug for
præst eller hjælp til attester mm. Ringer man blot på det
nummer der hører til kirkekontoret i Tvede og derfra vil
man få en svare der fortæller hvad man så skal. Telefonnummeret er det samme som altid 86441122.

Evangeliet har betydning for alle. Og ved at komme til gudstjeneste oplever jeg, at det er sandt, fordi jeg i bøn, læsning
og prædiken kan genkende mig selv.
Bliv ved med at komme. Få kirken til at gynge, når den ligger
lidt for fast. Der er en grund til at kirkens største rum hedder; skibet. Tag fat med det i har, ro sammen, skub kirken
med ind i jeres fremtid så den kan være lys i mørket.

Sidst, men ikke mindst – TAK for mange gode år, oplevelser
og minder. Alt det bedste til jer.

Nu nærmer jeg mig vel lidt en afslutning. Det sidste punktum. I knap 10 år har jeg været jeres præst. Mine børn har
fået en god og tryg opvækst i præstegården i Tvede, de har
gået i børnehave og skole i Mellerup og til spejder i Tvede.
Nu er de store og klar på at begynde et nyt kapitel sammen
med mig og Morten. Vi har købt et lille hus (helt normal
størrelse) og overtager det 1. april. Det er mange år siden
jeg sidste var ”Herre i eget hus” og det er jeg ærlig talt noget spændt på.
Søndag d. 3. april indsættes jeg som sognepræst I Hornbæk-Tånum-Kousted-Råsted-Borup pastorat og jeg glæder
mig rigtig meget. Jeg glæder mig til nye udfordringer. Jeg
glæder mig til at være ”hende den nye”. Jeg glæder mig til
at lære min nye menighed at kende. Efter 10 år er jeg klar
– selv om det smerter mig at sige farvel så tænker jeg, at
I også er klar til, at tage imod ham eller hende, jeres nye
præst der kan se frem til glæden ved at være sognepræst i
Tvede, Linde og Mellerup.
Søndag d. 27. marts afholder jeg afslutnings gudstjeneste i
Tvede kirke kl. 12.00 – Se nærmere inde i bladet.

Susan Ballegaard
Sognepræst

AFSKEDSGUDSTJENESTE
I TVEDE KIRKE 27. MARTS KL. 12.00

Vi tager afsked med sognepræst
Susan Ballegaard i Tvede kirke med
efterfølgende reception i Linde Forsamlingshus
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Tvede-Linde-Mellerup Menighedsråd

Dåbsbørnene får hjemmestrikket klud
En gave fra kirken til dåbsbarnet. En særlig gave, der har
været i brug under dåbsritualet. Også her i vores pastorat
sidder der strikkeglade damer og strikker dåbsklude med
kristne symboler. Vi udleverer naturligvis både det hvide
bomuldsgarn og opskrift. Hvis du også har lyst til at strikke
dåbsklude så kontakt medlem af menighedsrådet, Hanne
Kristensen, Tvede på tlf. 30549129.

Nyt fra formanden
Farvel til præsten...
Det har været en god tid. Hvis vi lige ser bort fra corona de sidste
par år, har alt været godt. Vi har ingen restriktioner mere - og kunne
se frem til en dejlig sommer og helt frem til efteråret, hvor vi skulle
fejre 10-års jubilæum for vores sognepræst Susan Ballegaard. Sådan
skulle det ikke gå. Susan har valgt at søge et nyt embede og forlader
os 1. april for at blive sognepræst i Hornbæk-Tånum-KoustedRåsted-Borup pastorat.
Det er en trist meddelelse for hele vores pastorat. I menigheds-rådet
er det også med stor beklagelse, at vi må sige farvel. Vi er kede af
at tage afsked med vores præst. Susan er et livsstykke, som på sin
charmerende facon kan sige rigtig mange ting. Og som samtidig
er lyttende og evner at trøste mennesker i sorg. Vi har oplevet en
præst, som er god til at kommunikere - både på tomandshånd og
i store forsamlinger. Vi er rigtig glade for Susan. Hun er en dygtig
præst og hendes værdier har vi har haft brug for herude. Hun har
formået at samle sognet og favne alle fra børn til voksne og ældre.
Så vi er kede af, at hun rejser. Vi kommer virkelig til at savne, ikke
bare Susan, men hele præstefamilien.
Vi er samtidig glade på deres vegne. Alle tre børn i præstefamilien
går i skole og til sport i Randers. Med købet af deres nye hus, fint
placeret i gåafstand til skoler og sport - er de tættere på alting.
Menighedsrådet skal nu igang med processen med at renovere
præstegården og ansætte en ny præst.
Der vil blive mulighed for at sige farvel til præsten over flere
omgange; i Linde er der Højmesse både den 13. og den 20. marts begge søndage kl. 10.30
samt i Mellerup søndag den 20. marts kl. 16.00
Og til afskedsgudstjenesten som finder sted i Tvede kirke søndag
den 27. marts kl. 12.00 - med efterfølgende afskedsreception i Linde
forsamlingshus, hvor alle er velkomne.
De bedste ønsker for Susan og familien om en lys og lykkelig fremtid.
			

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

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

Mødedatoer 2022

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.

Minikonfirmand
i efteråret
Kommende minikonfirmander, elever fra 3. klasse vil
modtage en indbydelse til minikonfirmand-undervisning
i konfirmandstuen i Tvede – som finder sted hver torsdag
eftermiddag. Kom og hør bibelhistorie, spis kage og drik
saftevand sammen med kirke-og kulturmedarbejder Gitte
Mary Madsen fra Harridslev.
Eleverne ankommer med skolebus til Tvede – men, meget
vigtigt, forældrene skal hente børnene i Tvede efter endt
undervisning. Nærmere info på indbydelsen.
-----------------------------------------------------------------------------------RETTELSE
vedr. forsiden sidste nummer af Kirkebladet. Nr. 3. 2021
En opmærksom læser gjorde os opmærksom på, at ”Mørk er
november” er skrevet af Thorkild Bjørmvig i 1959
Melodien er af Piæ Cantiones 1582
Vi havde byttet om på navnene. Det beklager vi!

Gudstjeneste på Åbakken
Gudstjeneste
på Åbakken
Tirsdag d. 8. marts
kl. 14.30
Tirsdag d. 2. november kl. 14.30

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

Konfirmation 2022
Konfirmationer APRIL-MAJ 2022

Tvede Kirke søndag d. 24. april kl. 10.30
Katrine Lindstrøm Krogh
Celia Kjær Axelsen
Linde Kirke søndag d. 1. maj kl. 10.30
Cirkeline Mackenhausen Nielsen
Lauritz Emil Willy Frøsig
Pernille Salling Vestergaard
Karlo Broberg Bang Bylling
Julia Vest Lind
Lasse Thorsen
Mellerup Kirke søndag d. 8. maj kl. 10.30
Pil Hougaard Christophersen
Victoria Tommerup Bielefeldt
Anna Due Levring Danielsen
Diana Jensen
Celina M.B Klausen
Sofie Maria Plith Christiansen
Caroline Axø Valgreen Borbjerg
Tvede kirke fredag d. 13. maj kl. 10.30
Anna Karen Fogsgaard
Hugo Isak Edwards
Isabella Meng Folsø
Julia Szczurek Ballegaard Sørensen

Konfirmander
2022-2023
Efter sommerferien vil alle kommende konfirmander, elever i

7. klasse få udleveret en indskrivnings seddel på skolen (Korshøjskolen)
Den udfyldes og medbringes ved den første gudstjeneste for
konfirmander – Indskrivningsgudstjeneste.
Hvem der kommer til at varetage undervisningen af konfirmanderne, som finder sted hver onsdag i tidsrummet fra
kl. 14.30 – 15.45 i Konfirmandstuen i Tvede, vides i skrevne
stund ikke. Menighedsrådet arbejder på at få ansat ny præst,
men det er en lang proces som kan trække ud. Hvem provsten
sætter ind som vikar følger i det næste blad, men der bliver
undervisning for konfirmander fra vores tre sogne ligesom der
plejer. Konfirmander ankommer til Tvede med skolebussen,
men skal selv komme hjem efter endt undervisning.
Hvis man har spørgsmål til indskrivningsgudstjenesten mm.
bedes man rette henvendelse til sognepræst Mette Marie
Gocht-Jensen i Harridslev på 86441201
eller til præstesekretær Eva B. Madsen 51167600
Konfirmationerne i 2023 ligger fast:
Tvede Kirke 1. søndag efter påske
Linde Kirke 2. søndag efter påske
Mellerup Kirke 3. søndag efter påske.

Det sker, hvor vi bor…
Sæt

i kalenderen

KOM OG OPLEV HVALFUGL I TVEDE KIRKE

Tirsdag d. 8. marts gudstjeneste på Åbakken kl. 14.30
Søndag d. 27. marts kl. 12.00 afholder sognepræst Susan
Ballegaard afskedsgudstjeneste i Tvede Kirke.
Fredag d. 1. april. Koncert i Tvede kirke kl. 19.00
Læs mere her på siden...
Skærtorsdag d. 14. april står sognepræst Mette Marie Gocht
Jensen i spidsen for den traditionelle aften gudstjeneste i
Linde Kirke kl. 19.00
Langfredag d. 15. april afholdes der liturgisk gudstjeneste i
Harridslev Kirke kl. 14.00
Påskedag d. 17. april er der gudstjeneste i Linde kirke kl.
09.00 og højmesse kl. 10.30 på Støvringgård Kloster
2. påskedag d. 18. april er der gudstjeneste kl. 9.00 i Støvring
Kirke og højmesse kl. 10.30 i Mellerup. Disse to tjenester ved
vikar præst – vel mødt.

Koncert med HVALFUGL 1. april i Tvede kirke
et samarbejde med Turbinen Værket i Randers

Konfirmationerne falder de første tre søndage efter påske
inkl. fredag store bededag gudstjenesteplan.

Kompositioner af Jeppe Lavsen (guitar), Anders Juel Bomholt (bas),
Jonathan Fjord Bredholt (piano og harmonium)
”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. ”

2. pinsedag: Mandag d. 6. juni
afholder Sognepræst Mette Marie
Gocht- Jensen pinse friluftegudstjeneste i bakkerne bag Tvede
kirke. Kom og opleve en festlig
fejring af pinsen sammen med
præst, menighed fra alle 6 sogne,
FDF’ere og god musik.
I perioden fra 26. juni til 24. juli
dækkes gudstjenesterne af vikar
præster. Kom og vær med!

Citat: Niels Overgaard, Jazznyt

Fredag den 1. april kl. kl. 19.00
Dørene åbner kl. 18.30

Læs mere om dette arrangement og KØB BILLETTER a’ kr. 75,- på
Turbinen Værkets hjemmeside på www.vaerket.dk

Glimt fra jul og nytår

SANTA LUCIA...

Selvom Coronaen stadig gjorde alting lidt mere besværligt, kunne man igen opleve Lucia-optog i Tvede
kirke. Her ses sognepræst Susan Ballegaard og nogle
af børnene fra Luciaoptoget, som bestod af både piger og drenge... Det så flot ud og det lød rigtig godt!
Foto: LHFC

Vejret viste sig fra sin bedste
side da Hungstrup Gruppen havde
Nytårsappel i Tvede kirke sidste søndag i januar og
efterfølgende spejderløb ved spejderhuset. Det var en,
som sædvanlig oplagt sognepræst Susan Ballegaard der
afholdt gudstjenesten idag og gav selv de mindste bævere
noget at tænke over - ”kan man virkelig leve i mere end
100 år, og var det kun Jesus der kunne gå på vandet eller
havde Peter også de evner?” Efter gudstjenesten blev
spejderne sendt på løb. Dagen sluttede traditionen tro
med kakao og hjemmebagt franskbrød. En dejlig dag i
fantastisk solskinsvejr.
Foto: Susan Ballegaard

Kirkelige handlinger

Døbte:
Linde Kirke:
10. oktober: William Müller Vestergaard
10. oktober: Cirkeline Mackenhausen Nielsen
10. oktober: Caroline Mackenhausen Nielsen
10. oktober: Kristine Mackenhausen Nielsen
6. november: Freja Marie Skovgaard Hoe
5. december: Martinus Lykke Houtved Jensen
5. december: Svend Ole Lausten Bak Andersen
Mellerup Kirke:
24. oktober: Ellen Bach Iversen
3. februar: Frederik Frost Risum

Linde Kirke og sogn:
Anna Karen Torpe døde d. 31. oktober (i Randers) og blev bisat
fra Linde Kirke d. 5. november
Niels Rousing Jørgensen døde d. 10. november og blev bisat
fra Randers Nordre Kapel d. 17. november
Jens Møller Rasmussen døde d. 30. november og blev bisat fra
Randers Nordre Kapel d. 9. december
Erik Thordal Andersen døde d. 29. december og blev bisat fra
Randers Nordre Kapel d. 3. januar
Rettelse fra Kirkebladet nr. 3
Yngve Hansen døde d. 6. august og blev begravet på Randers
Nordre kirkegård d. 17. august
Elisabeth Domino døde d. 12. august i Linde og blev bisat fra
Randers Nordre Kapel d. 20. august
Vi beklager fejlene!

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
St. Bededag, fredag 13. maj kl. 10.30 i Tvede Kirke

Døde, bisatte og begravede
Tvede Kirke og sogn:
Jane Kaptain døde d. 8. december og blev bisat fra Tvede Kirke
d. 16. december
Henning Busk døde d. 12. januar og blev bisat fra Randers
Linde Kirke
Nordre Kapel d. 19. januar

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag 6. marts
1. s. i fasten

Luk 22,24-32

Søndag d.13. marts
2. s. i fasten

Mark 9,14-29

Søndag d. 20. mar.
3. s. i fasten

Johs 8,42-51

Søndag d. 27. marts
Midfastesøndag
(Sommertid begynder)

Johs. 6. 24-35

Søndag d. 3. april
Mariæ bebudelsesdag

Luk. 1, 46-55

Torsdag d.7. april
Påsketime for de små

Matt. 25, 3-13

Søndag d. 10. april
Palmesøndag

Mark. 14, 3-9
Johs. 12,1-16

Torsdag d. 14. april
Skærtorsdag

Johs. 13, 1.15

Fredag d. 15. april
Langfredag

Luk. 23, 26-49

Søndag d. 17. april
Påskedag

Matt. 28, 1-8

Mandag d. 18. april
2. påskedag

Johs. 20, 1-18

Søndag d. 24. april
1. s. e. påske

Johs. 21, 15-19

Søndag d. 1. maj
2. s. e. påske

Johs. 10, 22-30

Linde

Mellerup
9.00
MGJ

9.00
SB

10.30 Støvring
MGJ

10.30
SB
10.30
SB

16.00
SB

12.00
Afskedsgudstjeneste
SB

9.00
Albæk
MGJ
9.00

10.30
Støvringgård
NN

NN

Kl. 10.00 og kl. 11.00 MGJ i Harridslev
9.00
MGJ

10.30
Harridslev MGJ

19.00
MGJ
14.00 Liturgisk
Harridslev
MGJ
10.30
Støvringgård
MGJ

9.00
MGJ
10.30
NN
10.30
Konfirmation
SB

SB: Susan Ballegaard MGJ: Mette Gocht-Jensen

10.30
Konfirmation
SB

9.00
Støvring
NN

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 8. maj
3. s. e. påske

Johs. 14, 1-11

Fredag d.13. maj
Store Bededag

Johs. 20, 1-18

søndag. 15. maj
4. s. e. påske

Johs. 21, 15-19

søndag d. 22. maj
5. s. e. påske

Johs. 10, 22-30

Torsdag d. 26. maj
Kristi Himmelfart

Luk. 24, 46-53

Søndag d. 29. maj
6. s. e. påske

Johs. 14, 1-11

Søndag d. 5. juni
Pinsedag

Matt. 7, 7-14

Mandag d. 6. juni
2. Pinsedag

Johs. 8, 28-36

Søndag d. 12. juni
Trinitatis

Johs. 17, 1-11

Søndag d. 19. juni
1. søndag e. Trinitatis

Luk. 24, 46-53

SB: Susan Ballegaard

MGJ: Mette Gocht-Jensen

Linde

Mellerup
10.30
Konfirmation
SB

10.30
Konfirmation
SB
10.30
Harridslev
NN
10.30
MGJ

9.00
Støvring
MGJ
10.30
Støvringgård
MGJ

10.30
MGJ

9.00
Albæk
MGJ
9.00
MGJ

10.30
Harridslev
MGJ

11.00 Tvede bakker
MGJ
9.00
MGJ
10.30
MGJ

10.30
Harridslev
MGJ
14.00
Midsommer Harridslev
MGJ

