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”I love my life.
I am powerful, I am beautiful,
I am free.
I love my life. 
I am wonderful, I am 
magical, I am me.
I love my life.”

Tether your soul to me 
I will never let go completely. 
One day your hands will be
Strong enough to hold me. 

I might not be there for all your battles,
But you’ll win them eventually. 
I pray that I’m giving you all that matters,
So one day you’ll say to me,

I am not my mistakes,
And God knows, I’ve made a few. 
I started to question the angels,
and the answer they gave was you.

Udvalgte vers fra Robbie Williams hit 2016
Læs Præstens side!

I  love my life
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Hvad gør man i tilfælde af…
Fødsel?
Hvis forældrene er gift giver sygehuset automatisk kirkekon-
toret besked og man modtager en fødselsattest, som  bliver 
erstattet af en fødsels- og dåbsattest, hvis barnet bliver døbt, 
eller en fødsels- og navneattest hvis barnet bliver navngivet. 
Er forældrene ikke gift, skal der laves en omsorgs- og ansvar-
serklæring på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. 
Herefter overgives sagen til Statsforvaltningen.

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 sene-
ste 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 bopæls-
sogn. 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. 510 (pr. 1. jan. 2015)   Eneste undtagelse er navneæn-
dring i forbindelse m. bryllup. Yderligere spørgsmål kan rettes 
til præstesekretær Eva B. Madsen på tlf. 21 27 34 56.

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.



 I tiden hitter Robbie Williams med sangen: ”I Love My life”. 
Det ser ud til at foråret endelig er på vej. ”Præstens side” skal 
være færdig om 55 minutter. Inspireret af Johannes evangeliet 
20,19-31...
”Der er altid noget – hvis ikke der er det ene, så er det det an-
det”, sådan sagde min Mormor altid og det passede dengang og 
det passer den dag i dag.
Der er altid noget, noget på vej, noget vi skal, noget vi ikke skal, 
noget vi bør, noget vi vil og noget vi ikke vil. Valg og muligheder, 
der allerede er før de er truffet eller blevet til noget, udgør 
vores eksistens og vores liv.
Johannes er vores evangelist og han fortæller om Thomas og 
tiden lige efter opstandelsen. Thomas var en af Jesu Disciple, 
han var lige gået glip af det største. For Thomas havde ikke set 
Jesus opstået igen.
Den mulighed var han i første omgang gået glip af, fordi han 
ikke havde været der, da Jesus viste sig for sine disciple. ”Der er 
altid noget, hvis ikke der er det ene så er der det andet” Og for 
Thomas dengang var det altså heller ikke anderledes. Der var 
lige noget, der optog hans opmærksomhed og nu så det ud til at 
muligheden for gensyn med den opstandene var passeret.
Og i stedet for at stå ved, at der var noget andet, der trak i 
Thomas og optog hans opmærksomhed, siger han; at han ikke 
kan tro på noget så stort som at Jesus er død og vagt til live 
igen, med mindre han får det at se med egne øjne. Og her stop-
per vi op et øjeblik.
For med et dømmer Thomas sig selv som en evig tvivler. Men 
han åbner samtidig døren for alle os andre, der også altid lige 
bliver opslugt af det ene eller det andet. Thomas taler med sine 
ord og handlinger til alle os, der også har svært ved at tro på no-
get, vi ikke med egne øjne har set. Det er den selvsamme tvivl, 
som i bund og grund er livets mest alvorlige skyggeside fordi 
den kamuflerer sig som værende ufarlig, når den i virkeligheden 
er fortvivlelse, dengang og nu.
Thomas er fortvivlet. Han er fortvivlet over sine egne valg, 
han valgte at lade sig distrahere. Måske havde han trukket sig 
tilbage for at være alene i sorgens stund, selv om han i virkelig-
heden burde dele sin sorg med de andre, der også havde mistet 
Jesus. Vi bliver nemlig ikke væk når vi dør, men det var der ingen 

til at fortælle Thomas, for han var alene.
Livets mest alvorlige skyggeside er fortvivlelse. Selv børn 
oplever den. En mor fortalte mig, at hendes datter havde spurgt 
hende: ”Hvad sker der når vi dør? ” Moren havde svaret ærligt: 
”Det ved jeg ikke. ” Datteren blev fortvivlet, hun er kun 9 år, og 
spurgte; ”Men hvorfor skal jeg leve, hvis jeg alligevel bare dør? ” 
Moren forsøgte med at sige; ”Det er derfor vi skal have det godt 
mens vi lever, for vi ved jo aldrig… ” Men nu var fortvivlelsen 
allerede i gang med at æde et stort stykke af pigens hjerte.
Jesus hører på forunderlig vis Thomas i sin fortvivlelse og han 
kommer og viser sig for ham. Så Thomas med egne øjne kan se 
ham og med sine hænder rode i de sår Jesus stadig bærer på sin 
krop. Nu tror Thomas!!
Jesus ved godt, at han har reddet Thomas fra akut fortvivlelse, 
men han ved også at Thomas repræsenterer mennesket, som 
det i sin natur vil fortsætte med at være til evig tid. 
Fortvivlende og modløse når det kommer til livets store 
spørgsmål. Derfor siger han: ”Salige er de, som ikke har set og 
dog tror”. Det er ikke moderne at citere Bibelens tekster, når vi 
taler eller opdrager vores børn.
Det er okay at bruge Mormors citater, for der vil altid være 
noget, hvis ikke der er et ene så er der det andet”. Nok har mine 
børn aldrig set hende, men det har jeg. Hun er virkelig for jeg har 
set hende jeg kan huske hende.
Vi kan ikke alle dele dna og Mormor, men vi kan alle dele den 
samme Frelser. Jesus er til for os alle sammen.
Han er ikke mest disciplenes, fordi de var så heldige at se ham 
genopstanden, han inddrager os alle sammen og siger ligefrem 
at vi er de salige – de lykkelige, om vi tror på ham på trods af, 
at vi ikke har set ham. Han ser os i vores fortvivlelse og hans 
plan er, at hjælpe os ud af den fortvivlelse, før den bliver den 
spontane oplevelse vi har af livet.
Sker det, at fortvivlelsen bliver vores spontane oplevelse af 
livet, nedarves den nemlig fra generation til generation, og så 
bliver det svært at svare sin datter og sige: ”Når vi dør kommer 
vi hjem til den Gud vi kalder far og den Jesus vi kalder bror. Her 
bliver vi modtaget i lys og evighed. ”
”Tror du det mor…?” ”…Ja, det tror jeg…!” 

Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens side
I love my life…



Herunder ses årets glade konfirmander fra Tvede, Linde og Mellerup
En stor og højtidelig dag for de unge mennesker og deres familier. 

Årets konfirmander i vore kirker

Tvede kirke – søndag den 23. april  
Kamilla Skøtt Larsen
Daniel Mathiesen
Lena Sødring Nielsen
Johanne Lund Poulsen
Nicoline Nordquist Øxenholt
Zander Nordquist Øxenholdt
Oliver Hjort Møller
Jonas Ironimus Petersen
Sognepræst Susan Ballegaard

Linde kirke – søndag den 30. april  
Cecilie Bak Andersen
Rasmus Sejr Andersen
Cecilie Harbo
Marie Lybech Juncher
Katrine Dyhl Rasmussen
Nichlas Herschsprung Løw Rose
Cecilie Salling Vestergaard
Lucas Braun
Sognepræst Susan Ballegaard

Mellerup kirke – søndag den 7. maj  
Oliver Dahlgaard
Viggo Damgaard
Boas Schuldt Hansen
Rasmus Lejel Hallengreen Larsen
Camilla Lønberg Simonsen
Joe Thinggaard Timmins
Sognepræst Susan Ballegaard

Konfirmation 2017



Nyt fra menighedsrådet      

Nyt fra formandenMenighedsrådsmøder 2017:

Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for 
alle i de tre sogne.
Alle møder  begynder kl. 19.00

Mødedatoer:

 Torsdag d. 17. august 2017 
 Onsdag d. 13. september 2017 
 Tirsdag d. 21. november 2017

Så blev det alligevel sommer. Bedst som vi var at opgive håbet, 
bragede solen igennem fra en skyfri himmel. Og børnene løber 
rundt i kortærmede bluser og med bare ben og leger udendørs 
lege…
Træer og blomster er sprunget ud. På kirkegårdene bliver alt 
grønt – meget hurtigt. Det er heldigt for os, at vi har nogle dygtige 
gravere og gravermedhjælpere, som passer det hele så flot. 
Det er en fornøjelse at komme på vore kirkegårde. Vi har netop 
afholdt vores årlige kirkesyn, hvor menighedsrådet sammen 
med den bygningssagkyndige gennemgår kirkerne, bygninger og 
kirkegårde for fejl og mangler. I år kunne dette ske uden de store 
sværdslag. Dog har vi erfaret, at kirkediget i Linde trænger til at 
blive repareret. Det er diget ned mod graverbygningen som er i en 
sølle forfatning. Det skal der gøres noget ved, så det er med på 
budgettet for 2018.  I konfirmandstuen har vi brug for nye møbler, 
de gamle stole kører på sidste vers, så det er også indregnet i 
budgettet til næste år. 
Alle tre kirker har haft besøg af Arbejdstilsynet, som jo kigger 
indenfor en gang imellem. Denne gang kunne de så konstatere, at 
1. loftdæk i Tvede kirke, ikke er afskærmet nok, så der skal sæt-
tes et rækværk/gelænder op. Da dette var et strakspåbud – har 
vi omgående bestilt en tømrer til at kigge på opgaven. Samtidig 
fik vi at vide, at graveren ikke må køre med traktoren eller gå med 
buskrydderen på den stejleste del af skråningen ned mod Udby-
højvej, så nu leder vi med lys og lygte efter en løsning, så vi stadig 
kan få klippet græsset øverst på skråningen ved diget. 
Sommeren igennem har vi mange opgaver. Der er for nyligt anlagt 
nye urnegravsteder på Linde kirkegård. Samtidig fik vi beskåret 
det gamle asketræ på kirkegården og vi får fældet det gamle 
asketræ ved graverbygningen på Tvede kirkegård. 
I løbet af kort tid, vil man kunne se, at mureren er i fuld gang med 
at kalke Tvede kirke. For nogle år siden blev kirken kalket hvert 
andet år, men sådan fungerer det ikke helt mere, det er dyrt at få 
kirkerne kalket. Nu satser vi på hvert 3. år. I hvert fald ser vi frem 
til en lang sommer med en flot nykalket kirke. Og flot ser det ud – 
når himlen er blå og kirken er hvid. 
Jeg vil ønske alle en dejlig sommer!

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand



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. 

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.

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. 19.00-20.30 (86 44 11 43)
Spejdere 12-18 år: Mandag kl. 19.00-21.00 (86 44 19 37) 

Teaterforeningen i Linde. Vi henviser til www.nmt-randers.dk

Mellerup bylaug. Vi henviser til www.mellerupby.dk

Tvede beboerforening. Vi henviser til www.tvedeby.dk 

Mejlby: www.mejlbyborger.dk

Nørhald Egns-Arkiv, Udbyhøjvej 483, 8930 Randers NØ
Tlf. 86 47 89 30,  Noerhaldegnsarkiv@gmail.com
Har åbent hver torsdag kl. 10.00-17.00 Lukket mellem jul og 
nytår, samt på helligdage. Besøg af skoleklasser og andre 
interesserede arrangeres efter nærmere aftale, ring i god tid! 
Bestyrelsesmedlemmer er tilstede og kan hjælpe tilrette med 
søgninger. www.noerhald.lokalarkiver.dk

Praktisk info: 
Siden sidst:
Fra marts måned og til denne sommerudgave af vores kirkeblad, 
er der masser af dejlige oplevelser i posen, der kan hives frem og 
tænkes tilbage på med glæde.
Da vi fejrede påske sammen i vores 3 kirker oplevede vi igen, hvad der 
sker med os menneske,  når lyset ikke sættes under en skæppe, men 
på bordet hvor det lyser for alle mennesker.
Langfredag den 14. april markerede vi ved en liturgisk gudstjeneste i 
Linde kirke. En lille dreng, fik navnet Johan ved denne tjeneste og selv 
om det var mørket der fyldte vores sind og krop denne dag, var håbet 
om lyset til at tage og føle på.
1. 2. og 3. søndag efter påske afholdt jeg, traditionen tro, konfirma-
tioner i Tvede, Linde og Mellerup kirke. Kirkerne var alle fyldte til 
bristepunktet, og de unge mennesker fik en fantastisk begyndelse på 
deres festdag med deres familie og venner.
Allerede den 27. aug. holder jeg indskrivningsgudstjeneste for de nye 
konfirmander og jeg glæder mig til igen at have konfirmander i mit liv.
I år falder grundlovsdag og 2. pinsedag sammen. Traditionen tro har vi 
i samarbejde med Harridslev – Albæk og Støvring friluftsgudstjene-
ste i bakkerne bag Tvede kirke.
FDF’erne fra Harridslev kommer og serverer pølser, kage mm ved 
denne festlige dag. Så kom endelig og oplev pinsens under sammen 
med os andre.  
Siden sidste kirkeblad har jeg sammen med jer måtte begrave og 
bisætte nogle af vores ældste sognebørn. Det er altid, uden undta-
gelse, vemodigt og trist når vores kære går ud af tiden. Hver og en 
efterlader de sig aftryk og indtryk. Alle var de her, tilstede i det liv der 
var deres og med de mennesker omkring sig der udgjorde essensen af 
det hele.
Sammen har vi også kunne byde velkommen til flere nye medlemmer 
af den danske folkekirke. Mange små og store har fået deres navn og 
er blevet velsignet i en af vore 3 kirker. De er fremtidens tro, håb og 
kærlighed. Jeg takker alle jer der kommer med jeres levende og døde. 
Alle hører de til, alle er de en del af vores historie der rækker bagud, 
strækker sig fremad og udgør vores nu, nu og her.

Sognepræst Susan Ballegaard



GONG i kirken

Lise Pilgaard fra Randers kommer til Tvede kirke med sin Earth 
gong. Det sker mandag den 25. september 2017 – kl. 19.00.
 
Hvad gør denne EARTH gong? Tja, der er mange svar... det hurtige 
svar er nok, at lyden fra gongen omfavner din indvendige sindstil-
stand og måske endda transformerer den i en anden og dejligere 
retning. Dermed forløses stress, angst, PTSD og mange andre 
tilstande i nervesystemet. Det er den hurtigste, mest enkle, og ”bil-
ligste” måde at ændre sindet og psyken på...
Gongen er ikke et nyt fænomen men er tusind år gammel ligesom 
yogaen.... og har altid været kendt for sine healende lyde.
Lise Pilgaards Earth Gong er lyden af Moder Jord. Gaias melodi. 
Derfor ”spiller” cellerne i kroppen så fantastisk sammen med lyden 
af netop denne gong. – 
Og grunden til, at Lise netop ønskede sig netop denne Earth gong 
er ”fordi vi mennesker er jo tit for meget i vores dejlige hoveder og 
glemmer tit at komme ned i kroppen og mærke efter (deraf stress 
i krop). Lyden fra denne gong sender krop og sind i knæ og skaber 
den vildeste grounding og jordforbindelse. Man suges bogstaveligt 
ned i underlaget og mærker tyngde og lethed på samme tid.”
Det er tilladt at tage sin yogamåtte og pude med, hvis man ønsker 
at ligge ned under Workshoppen. Kom i god tid – det begynder kl. 
19.00.

Tilmelding nødvendig til sognepræst Susan Ballegaard 
på tlf. 86 44 11 22 eller på e-mail: sba@km.dk
Entre kr. 30,- incl. forfriskning

  Teaterforestilling om Luther
Harridslev kirke, Torsdag den 28. sept. 2017 – kl. 19.00

Vores nabokirke i Harridslev har fået æren af, at kunne indbyde 
til en teaterforestilling med skuespiller og fortæller Caspar 
Koch.  I anledning af 500 års reformationsjubilæet 1517 – 2017 
vil der landet over tilbydes forskellige arrangementer og events 
til alle kirkegængere og andre interesserede. 
Harridslev kirke slår dørene op for en forrygende torsdag aften 
den 28. september. Menighedsrådet og sognepræst Mette 
Marie Gocht Jensen håber rigtig mange vil møde op. I pausen 
serveres der Luther øl, for øvrigt den samme øl, som man også 
vil kunne nyde i vores eget pastorat til årets høstgudstjene-
ster. Der er gratis entré, oplyser Harridslev – Albæk - Støvring 
menighedsråd.

Lise Pilgaard med sin gong.



PINSE I DET GRØNNE
2. Pinsedag – mandag den 5. juni kl. 11.00
 i det smukke landskab i bakkerne bag Tvede kirke
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste under åben himmel  v. 
sognepræsterne Susan Ballegaard og Mette Marie Gocht-Jensen. 
Det er menighedsrådene i Tvede-Linde-Mellerup og Harridslev- Al-
bæk og Støvring som står for arrangører.  Mathilde Poulsen, som 
p.t. er praktikant hos sognepræst Susan Ballegaard medvirker, 
sammen med kirkesanger Ole Carnø og organist Hanne Lund. 
FDF’erne fra Harridslev griller pølser og alle med MobilePay får det 
nemt. Swing-Banden fra Mellerup spiller op. Efter gudstjenesten 
spilles der fodbold på livet løs og der hygges med madkurvene i det 
skønne sommervejr. Mød op til en herlig dag!

Fredag den 9. juni – TOUR DE TVEDE  
Hungstrup-Gruppen inviterer til det årlige cykelløb igennem Tvede 
– med efterfølgende sommerfest i og ved Spejderhuset, hvor der 
kan købes billig aftensmad. Derefter er der lejrbål med uddeling af 
årsstjerner til spejderne og meget mere hygge. 
Herunder et billede fra sidste år, hvor lille Oliver cyklede 7 km og fik 
en masse smil og beundring… 

Fredag den 9. juni og lørdag den 10. juni
Byfest i Mejlby – på festpladsen begge dage. 

Tirsdag den 13. juni kl. 14.30 - ÅBAKKEN
Gudstjeneste på Plejehjemmet Åbakken i Øster Tørslev. Kaffe og 
kage efter gudstjenesten, som begynder i festsalen.  

Lørdag den 17. juni  - Byfest i Linde,  på festpladsen.

Fredag den 23. juni  - SANKT HANS AFTEN
Tvede:  Tvede Beboerforening afholder Sankt Hans-aften på bål-
pladsen ved Udbyhøjvej fra kl. 18. Der kan købes buffet fra en lokal 
slagter og der er salg af pølser/øl og vand. 

Linde indbyder til Sankt Hans på legepladsen. 
Grillen tændes kl. 17.30 og bålet tændes kl. 19.30

Mejlby: Mejlby Borgerforening indbyder til Sankt Hans aften på 
festpladsen. Fra kl. 18.00 mødes man og griller medbragt mad. 
Bålet tændes kl. 20.00.  

Mellerup: Sankt Hans. Se de lokaler sider!

MIDSOMMERGUDSTJENESTE
Søndag den 25. juni  kl. 10.30
Midsommergudstjeneste i Tvede kirke
Vi fejret midsommeren og byder på kirkekaffe og kage i våbenhuset 
efter gudstjenesten. 

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Søndag den 27. august kl. 19.00
Indskrivningsgudstjeneste for det kommende års konfirmander. 
Det sker i Tvede kirke v. sognepræst Susan Ballegaard. 

SOGNEUDFLUGTEN
Fredag den 8. september. 
Se omtalen på side 9!

HØSTGUDSTJENESTER  
Søndag den 10. september kl. 10.30 Tvede kirke
Søndag den 17. september kl. 10.30 Linde kirke
Søndag den 24. september kl. 10.30 i Mellerup  kirke

Efter gudstjenesterne serveres der, i anledning af reformationen, 
Luther-øl og vand i våbenhuset.
 

”Den der drikker øl, falder hurtigt i søvn;
den, der sover længe, synder ikke;
den, der ikke synder, kommer i Himlen!
Derfor, lad os drikke øl!”

Citat: Martin Luther

Onsdag den 20. september kl. 19.00 
 Foredrag i Korshøjcentret: Fra skoleleder til præst
 Læs mere på side 9

Mandag den 25. september GONG i kirken
Workshop i Tvede kirke kl. 19.00
Læs mere på side 7

Det sker her hvor vi bor!

Sognekalender 



Fredag den 8. September
Program: 

Bussen kører fra 
Mellerup kirke kl. 8.30

Tvede kirke kl. 8.40
Linde kirke kl. 8.50

og fra ”Købmanden” i Mejlby kl. 9.00

Turen går til Herregårdsmuseet Gammel Estrup i Auning, 
som er en af Danmarks bedst bevarede renæssance-
herregårde. Vi byder traditionen tro på en kop morgenkaffe 
undervejs. 
Vi har bestilt en guidet rundvisning på Gammel Estrup slot, 
hvor vi til sidst kommer til slotskirken, hvor vores præst, 
Susan Ballegaard, holder en kort andagt. 
Herefter er det også muligt at besøge Herregårdsmuseet 
og nabomuseet Det grønne Museum og handle i Gammel 
Estrups butik, hvor der findes et stort udvalg af bøger, 
legetøj, porcelæn m.m..
 Forhåbentlig bliver der også lejlighed til at se den smukke 
barokhave og orangerierne. 
Efter nogle hyggelige timer her kører vi videre til Assentoft 
Kro, hvor vi nyder en lækker middag og en dessert. 
(Man betaler selv for sine drikkevarer.)
Vi runder dagen af med eftermiddagskaffe og kage på kroen 
– før turen atter går hjemad. 
Vi forventer at være hjemme senest ved 16-tiden.

Pris pr. person kr. 200,- 

Tilmelding til menighedsrådsformand Laila Hjorth Fournais 
Clausen på tlf. 40 10 58 20 - eller send SMS eller mail til 
lailahclausen@hotmail.com.

HUSK! Først-til-mølle princippet er gældende... der er et 
begrænset antal pladser.

Tvede – Linde- Mellerup menighedsråd inviterer til

Gammel Estrup

SOGNEUDFLUGT 2017

Sognekalender 

 Foredrag: 
 Fra skoleleder til præst
Onsdag den 20. september kl. 19.00 i Korshøjcentret i 
Harridslev.
Sognepræst Kirsten Vase er tidligere skoleleder på 
Kornmod Realskole i Silkeborg og nu sognepræst i 
Svostrup-Voel pastorat. Kirsten Vase læste teologi side-
løbende med arbejdet som skoleleder. Hendes oplæg spæn-
der fra opvæksten i Thy til den nuværende tilværelse som 
sognepræst. Desuden vil der være plads til en snak om, hvad 
det er for værdier, som vi giver videre til kommende genera-
tioner – eller måske glemmer vi at sætte dem i højsædet. 
Arrangører er Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd og 
Harridslev-Albæk-Støvring menighedsråd.

Der er fri entre. Kaffe og kage koster 20 kr.



Døbte:

Linde kirke:
19. februar: Victor Peter Demant Horn
5. marts: Theodor Bjærge Fløystrup Høegh
5. marts: Lucas Marvin Braun
14. april: Johan Hedegaard Quaade

Tvede kirke:
26. marts: Johanne Lund Poulsen
20. maj: Emil Koldborg Ankerstjerne
20. maj: Mikkel Alfred Dam Thomsen

    
Døde:

Linde kirke:
Rasmus Johnsen Sørensen, død d. 17. marts, begravet på 
Linde Kirkegård d. 24. marts.
Else Jakobsen, død d. 15. april, bisat fra Linde Kirke d. 21. 
april.

Tvede kirke:
Anders Johnsen, død d. 12. januar, begravet på Tvede Kirke-
gård d. 21. januar.
Per Ingemann Andersen, død d. 29. januar, bisat fra Tvede 
Kirke d. 3. februar.
Jytte Romby Carlsbæk, død d. 27. marts, begravet på Tvede 
Kirkegård d. 30. marts.

Mellerup kirke:
Peter Christian Olesen Hansen, død d. 20. februar, bisat fra 
Mellerup Kirke d. 28. februar
Torben Hørning Jensen, død d. 3. april, bisat fra Mellerup 
Kirke d. 5. april

Kirkelige handlinger siden sidst

 Kirkefilmen kan stadig købes…
GOD GAVEIDE… hele året. Filmen om vore tre kirker er blevet 
produceret i samarbejde med Randers Filmklub. På samme 
film som Tvede, Linde og Mellerup er også Randers Kloster-
kirke. Formålet med filmen er at  udbrede kendskabet til kir-
kernes historie, de mange kunst- og kulturskatte, som findes i 
kirkerne. Det er stadig muligt at købe eller bestille filmen. Pris 
pr. film kr. 60,-
 
Kontakt præsten eller kirkekontoret. 

 Velkommen til vores nye graverafløser
Vi har ansat Joan Tange, Mellerup, som ny graverafløser ved 
kirkerne. Joan er et kendt ansigt i kirken i forvejen, da hun står 
for alt det praktiske omkring menighedsrådets møder. Hun er 
gift med Johannes Tange, som også er graverafløser. Joan vil 
især kunne træffes på Mellerup kirkegård. Vi bringer her et 
lille billede af Joan, som vi har lånt på facebook.



Gudstjenester
Dato Tvede Linde Mellerup

Søndag d. 11. juni.
Trinitatis

Joh 3, 1,15 10.30 9.00
Albæk

Søndag d. 18. juni
1. s. e. trin.

Luk 16, 19-31 9.00 10.30

Søndag d. 25. juni
2. s. e. trin.

Luk 14, 16-24 Midsommer
10.30

Spejder og Frilufts-
gudstj. i 
Vissinghytten

Søndag d. 2. juli
3. s. e. trin.

Luk 15, 1-10 9.00 10.30
Støvring
MGJ

Søndag d. 9. juli
4. s. e. trin.

Luk 6, 36-42 10.30
MGJ

9.00
Harr.
MGJ

Søndag d. 16. juli
5. s. e. trin.

Luk 5, 1-11 9.00
MGJ

10.30 
St. gård
MGJ

Søndag d. 23. juli
6. s. e. trin.

Matt 5, 50-26 9.00
MGJ

10.30
Harridslev
MGJ

Søndag d. 30. juli
7. s. e. trin.

Matt. 17, 1-9 10.30 9.00
Albæk
SB

Søndag d. 6. aug.
8. s. e. trin.

Matt 7, 15-21 9.00 10.30 
Harridslev
SB

Søndag d. 13. aug.
9. s. e. trin.

Luk 16, 1-9 10.30
Sommergudstjeneste på St. gård Kloster

SB
Søndag d. 20. aug.
10. . e. trin.

Luk 19, 41-48 10.30 9.00

Søndag d. 27. aug.
11. s. e. trin. 

Luk 18, 9-14 19.00
konf. indskrivning

10.30

Søndag d. 3. sept.
12. s. e. trin.

Mark 7, 31-37 10.30
MGJ

19.00
ST. gård
Syng
sammen
MGJ



Gudstjenester
Dato Tvede Linde Mellerup

Søndag d. 10. sept.
13. s. e. trin.

Luk 10, 23-37 HØST
10.30

Søndag d. 17. sept. 
14. s. e. trin.

Luk 17, 11-19 HØST
10.30

Søndag d. 24 sept.
15. s. e. trin.

Matt 6, 24-34 HØST
10.30

Søndag d. 1. okt.
16. s. e. trin.

Luk 7, 11-17 9.00 10.30
Støvring gård
SB

Søndag d. 8. okt. 
17. s. e. trin.

Luk 14, 1-11 10.30
MGJ

9.00
Harridslev
MGJ

Søndag d. 15. okt.
18. s. e. trin.

Matt 22, 34-46 10.30 9.00
Albæk
SB

Søndag d. 22. okt
19. s. e. trin

Mark 2, 1-12 9.00 10.30
Støvring

Søndag d. 29. okt.
20. s. e. trin.

Matt 22, 1-14 9.00 10.30
BUSK
Harridslev
MGJ


