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Et liv kan ikke gemmes
og leves siden hen,
men hvis det dagligt bruges,
så får vi liv igen.

Et brød kan ikke gemmes
og stadig være godt,
men det kan altid deles,
om end det synes småt.

Da Jesus delte brødet,
gav han os den besked:
at dele med hinanden
er livets hem´lighed.

Af Knud Jacobsen

Livets hemmelighed
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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.



Lige meget hvor man kigger hen i de danske kirker, så har re-
formations jubilæet 2017 fyldt en masse. 
Det er 500 år siden, at Martin Luther bankede sine 95 teser 
op på, hvad der dengang fungerede som en opslagstavle, kir-
kedøren ind til Wittenberg Slots kirke. Gad vide hvad Luther 
havde forestillet sig der ville ske, når folk stimlede sammen 
for at læse den lange liste af nyheder, der pludselig hang side 
om side med hvad der nu ellers havde dekoreret døren? 
Nogen gange så kaster vi os ud i noget, fordi vi mærker at 
vores hjerte brænder så stærkt for en sag, at vi bare ikke kan 
holde os i ro eller holde mund. Jeg tror faktisk, at det er så-
dan de fleste curling-forældre tænker om sig selv. Det er jo 
de færreste af os der tænker: Nu vil jeg rydde vejen for sten, 
så mit barn ikke snubler og slår sig, for så er det nemlig helt 
sikkert, at mit barn senere i livet bliver et skvat, der ikke kan 
sige hverken ja eller nej, men blot bliver en lunken masse af 
kød og knogler, der undgår konflikter og forholder sig neu-
tralt til alt. 
Nej, det er jo ikke derfor vi rydder vejen for sten, det er jo 
faktisk lige modsat. Vi ønsker vel blot at fjerne de mest 
gængse misforståelser, så der kan blive plads, tid og rum 
til de vigtige ting.  Vi brænder for vores børn, og vi kæmper 
gerne deres kampe. Ikke for at fjerne viljen til at kæmpe hos 
dem, men fordi de i deres blotte tilstedeværelse minder 
os om, i en kamp-fri zone, at det er vigtigt at have noget at 
kæmpe for. 
Det behøver ikke engang at være de børn vi selv har født, 
vi kæmper for. Det kan sagtens være lærerne der kæmper 
for sine elever, præsten der kæmper for sine konfirmander,  
pædagogen der kæmper for ungerne, plejepersonalet der 
kæmper for de ældre. Vi rydder vejen for sten for dem vi hol-
der af, uden altid at tænke over konsekvenserne.   
Mon Luther tænkte over konsekvenserne af de 95 teser? 
Dem skrev han til folket, der lod sig lede af præsterne. Men 
han skrev dem også til præsterne, der havde så travlt med 
at lede og curle, at de helt overså, at de ledte alle ud på et 
sidespor. 

Mest af alt var de 95 teser et opgør med afladshandlen. 
At du for din synd kunne betale penge, som derved gav dig  
fribillet til himlen. Hvor smart ellers… tænk om et sådant 
guddommeligt dokument havde haft ægte betydning. Tænk 
om vi kunne eje en krystalkugle, som ville vise os alt det  
bedste for vores børn og familie. 
Men der hvor det dengang og nu og altid vil gå galt, er når 
man vil trække det guddommelige – Guds almagt – så langt 
ned på jorden, at det bliver simpel hovedregning. For Guds 
vilje og arealet af hans kærlighed til os, kan aldrig reduce-
res til en simpel handel mellem to parter. Når det kommer til 
stykket er Gud den største curling forælder, vi hans børn kan 
forestille os. Så vi behøver slet ikke den viden fra krystalkug-
len, eller dokumentet der lover os en plads i himlen. Han har 
en gang for alle ryddet vejen for sten – der er ikke en eneste 
sten tilbage på vejen der leder os hen i hans favn. Der er ikke 
det skridt på vejen vi skal tage, som han ikke allerede har ta-
get, eller er villig til at tage med os. Der er ikke den synd, selv 
om det er synd for os at vi mener, det er nødvendigt at synde 
mod hinanden, - som han ikke kender.
Så jeg tænker her midt i oktober, hvor jeg kan se frem til  
adventstiden hvor vi får det hele forfra, at vi bare skal curle 
alt det bedste vi har lært og vide, at vi ikke er alene om at 
gøre det. Tak til Luther 1483 – 1546 fordi han viste os, at det 
betaler sig at kæmpe og rydde vejen for sten for os andre. 

”Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder, da er 
livet ej så svært døden ikke heller”

Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens side



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: Onsdag kl. 19.00-21.00 (28 74 77 68) 

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: 
Reformationsjubilæet 2017

Udstilling af døre på
Kulturhuset i Randers
Først i oktober kunne man opleve en spændende og kreativ udstilling 
på Kulturhuset i Randers.
Gamle døre var blevet udsmykket af konfirmander og skoleelever. 
Kloge ord/teser/påstande blev skrevet på små sedler og klæbet på 
døren. Næsten som Luther gjorde det i Wittenberg.
Vores konfirmander havde også malet en ”tesedør”… Herunder kan 
man se, hvordan den tog sig ud.
Døren står lige nu i konfirmandstuen – men det er planen, at den skal 
udstilles i kirkerne. 



Nyt fra menighedsrådet      

Nyt fra formandenMenighedsrådsmøder 2018:

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

Nu hvor skoven står i lysende smukke efterårsfarver, kan vi kigge  
tilbage på en sommer, som ikke helt kunne leve op til vores forventnin-
ger. Til gengæld har der været utrolig mange smukke efterårsdage,  
hvilket nok har lokket mange i haverne, for at få klaret det sidste  
inden Kong Vinter kommer. 
Sommervejret var dog så godt, at vi kunne få kalket kirken i Tvede, så 
den står nu flot og hvid. Samtidig fik vi malet skodderne og døren og 
vinduet i våbenhuset. Vinduer og døre i graverbygningen blev også 
malet, så alt ser fint ud. 
Værre står det til med skråningen ud mod Udbyhøjvej. Vi har endnu 
ikke fundet en brugbar løsning. Efter Arbejdstilsynets strakspåbud, 
har vi ledt med lys og lygte – men ingen maskiner kan, eller må, nå 
helt op til diget. Vi er kede af, at det ikke ser så fint ud, som vi kunne 
ønske os, men vi arbejder stadig på at finde en løsning. Men uanset 
hvad der kommer af forslag til beplantning, skal der jo luges og ren-
ses mellem planterne. Arbejdstilsynet har stillet betingelserne. 

I Mellerup er der nu kommet lys på Kirkestien, som lyser venligt på 
fodgængerne som går mellem Amtsvejen og Fjordhøj. I alt  7 smukke  
lamper med LED-pærer, der er styret af et ur og tænder når det  
bliver mørkt. Projektet med lamperne er realiseret via sponsorer og 
en stor portion frivillig arbejdskraft af nogle af byens ildsjæle. 
Og smukt ser det ud, når lygterne tændes…

Der er nok at gøre både i kirkerne og på kirkegårdene. Heldigvis har 
vi dygtige ansatte.
Arbejdet i et menighedsråd er ikke kun administrative opgaver, der 
skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal 
udover de ledelsesmæssige opgaver også skabe gode vilkår for 
evangeliets forkyndelse. Derudover er det menighedsrådet, som 
skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form 
af bygninger og inventar. Et spændende og meningsfyldt arbejde. 

Nu ser vi frem til en hyggelig tid, hvor vi kan glæde os til julen. Da 
næste nummer af KIRKEBLADET først udkommer i februar – vil jeg 
benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.!

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Mødedatoer:

Tirsdag d. 16. januar 
Onsdag d. 14. marts 
Onsdag d. 23. maj

Torsdag d. 16. august
Torsdag d. 4 oktober
Onsdag d. 21. november

Man kan lige se en enkelt af de 7 lamper. 
Her med Mellerup kirke i baggrunden.
Foto: LHFC



GONG

Jeg læste for nogen tid siden i Kristelig Dagblad en artikel om 
nærsyn, storsyn og tilsyn. Kort fortalt var indholdet af artiklen, 
at der altid, ude i periferien af folkekirken, har været en vis 
plads til det fremmede, skæve og teologiske ukurante isprængt 
nogle folkereligiøse fragmenter. Spørgsmålet gik så på, hvor-
dan vi forholder os til det kristne evangeliske Lutherske tros 
grundlag, samtidig med at vi møder en hestesko ved vielser, 
pilgrimsvandringer og lysglober for nu at nævne nogle af de 
elementer der har slået sig ned i kirken.
Jeg kom til at tænke på denne artikel, som da jeg læste den ikke 
gjorde det store indtryk, fordi vi her i Tvede, Linde og Mellerup 
jo altid gør som vi plejer og det har nu engang altid virket. Men 
sidst i september havde vi så fornøjelsen af, at have Lise Pil-
gaard på besøg i Tvede med hendes GONG. Den ligner vel mest 
af alt en stor blank flad tønde, der er hængt op mellem to sorte 
jernstænger. Til den hører der så to trommestikker foret med 
uld. Når de rammer GONG’en, gonger den. 
Onomatopoietikon, som betyder lydord, kommer endelig til sin 
ret. Så hvad er en gong? - Det er altså metal der gonger, når man 
slår på det (!) 
Der kom rigtig mange til denne, lad os kalde den: GONG-op-
levelse. Rundt i kirken lå vi på liggeunderlag, med et tæppe og 
en pude. Der var levende lys over det hele og kirken har aldrig, 
efter min mening, taget sig smukkere ud. Nogle havde lukkede 
øjne, andre sad på deres faste kirkebænk og nød at rummet nu 
summede af lyd og følelser.   
Når vi holder gudstjeneste om søndagen stiler vi efter, at vi alle 
deler en fælles oplevelse. Det er min, altså præstens, opgave at 
inkludere menigheden så godt jeg kan, så alle føler sig hørt, set 
og forstået. Det lykkes ikke hver gang, men det er altså hvad der 
stræbes efter, når vi åbner døren til kirken. Højmesseordningen 
er derfor ens i alle landets kirker, kirkegængere skal kunne fær-
des frit i de danske kirker og vide hvad de går ind til, når det 
søndag er kirketid i Danmark. Hvad er det så der sker, når noget 
andet ”sniger” sig ind (?) Når vi mødes under det samme tag som 
har dannet ramme for gudstjenesten i generationer før os, og 
pludselig oplever noget andet?
Hvis I spørger mig, så sker der ikke det fjerneste! Vi er stadig i 
Kirken, i Guds Hus. Og hans ånd er altid allestedsnærværende. 
Vi kan godt tage noget udefra med ind i kirken, men vi kan ikke 
tage Gud ud af kirken. Så set i lyset af de sidste par ugers re-
fleksion over vores Gong-oplevelse i Tvede kirke, kan jeg sige 
at Folkekirkens problem aldrig må være, at der kommer folk til 

den. Hvis Kirken vender ryggen til verden og det der sker ude i 
den, så vender folket ryggen til kirken. Og menigheden, dem der 
kommer om søndagen og dem der kommer når deres nysgerrig-
hed bliver pirret, er de levende sten kirken lever og ånder for. 
Kirken er til for jer. – Troen er til for jer. Det er ikke omvendt! 
Jeg kender ikke et eneste menneske der ikke higer efter ro og 
fordybelse. Alle stresser vi rundt i et liv, hvor vi dømmer os selv 
ude, langt før livet rent faktisk er forbi. Aldrig har jeg mødt et 
menneske sige, ”I kirken bliver jeg stresset på ny, der bliver jeg 
dunket i hovedet, dømt ude og trampet i stykker”. Selv dem der 
kom til GONG, mærkede det: Kirken er den enorme skude af et 
skib, der står fast gennem bølger og uvejr. Kirken drukner ikke, 
der hvor vi andre går under. Kirken kan ikke udfordres af gong, 
lysglober eller hestesko, for den er større end det alt sammen. 
Den er båret af den almægtiges evige ånd – og den bær os.
Tak til alle de besøgende der kom til GONG. Tak til alle jer der 
kommer søndag efter søndag.  

Sognepræst Susan Ballegaard

Foto: Lise Pilgaard



Trods store mørke skyer og silende regn lykkedes det ikke 
for vejrguderne at ødelægge den gode stemning i bussen på 
vej til årets sogneudflugt. Bussen samlede fra morgenstun-
den forventningsfulde gæster op i Mellerup, Tvede, Linde og 
Mejlby – og satte kursen mod Gl. Estrup, hvor vi havde bestilt 
rundvisninger med guider og også fået lov at låne kirken til 
en kort andagt. Udover en masse hyggesnak nåede vi da også 
lige at synge et par efterårssange fra Højskolesangbogen. 

Vel ankommet til Gl. Estrup – fik vi madkurvene fragtet over i 
vognparken, hvorfra vi kunne se på regnen igennem de store 
ruder, som vendte ud mod æblehaven. Her fik vi vores mor-
genkaffe og Toves lækre hjemmelavede boller blev nydt og 
rost! En times tid senere trippede vi alle gennem regnen over 
til Gl. Estrup Slot, hvor guiderne ventede på os. Vi blev vist 
rundt i slottet, og fik hele historien med. De dygtige guider 
kunne deres stof.  Efter rundvisningen holdt vores sogne-
præst Susan Ballegaard en kort andagt i den lille, men smukke 
 slotskirke. At der kom og gik folk igennem under det meste 
af andagten, ødelagde nu ikke fornøjelsen. Susan holdt tun-
gen lige i munden – og velsignede os alle i hvert et hjørne af 
kirken, som er delt af nogle meget upraktiske store søjler. 
Der blev også tid til et kig i butikken og nogle købte lidt med 
hjem.
Så kørte bussen igen og snakken gik lystigt på den korte tur 
til Assentoft Kro, hvor middagen ventede. Allerede i indgan-
gen kunne vi dufte den lækre mad. Der blev virkelig kræset 
for os på kroen, og vi sluttede af med kaffe og kringle – inden 
bussen igen vendte næsen hjemad. 
Der havde været plads til flere på årets sognetur, men det 
blev en virkelig hyggelig dag. Tak til alle, som var med på tu-
ren. Det var en fornøjelse. 

Laila Hjorth Fournais Clausen

Gammel Estrup

SOGNEUDFLUGTEN

 Årets grandækning - ny metode 
Allerede nu er graverne påbegyndt grandækningen på vore 
tre kirkegårde i Tvede, Linde og Mellerup. Der er i år sket en 
ændring i arbejdsmetoden, en ændring som også kommer til 
gælde for mange andre kirker i hele landet…
 
I foråret havde vi besøg af Arbejdstilsynet, som gav et 
strakspåbud, lydende på en ændring af den metode, vi nor-
malt grandækker på. Der skal findes en anden måde end at 
kravle rundt på gravene flere timer dagligt. Dette påbud er 
naturligvis for at skåne graverens knæ og ryg. Vi har nogle 
kreative gravere, som har været på et nyt nyt grandæk-
ningskursus, hvor de har fået ny inspiration og set, hvilke 
muligheder der er – for stadig at lave noget smukt, men på 
en lidt anden måde. 
Derfor har vi indkøbt borde så graverne kan lave en stor del 
af dekorationen stående. Vi er helt sikre på, at det bliver 
rigtig flot – og glæder os til at se de smukt pyntede grave.



Søndag den 5. november 
Allehelgensaften-gudstjeneste i Linde kirke. Kl. 19.00

Onsdag den 8. november
Gudstjeneste for alle, men især for konfirmanderne fra 
Mellerup Skolehjem.
Det sker i Mellerup kirke kl. 11

Onsdag den 22. november
Sognepræsterne Mette Gocht-Jensen og Susan Ballegaard 
tager de kommende konfirmander med til Aarhus, hvor de bl.a.
skal til en gudstjeneste i Aarhus Domkirke.

VI SYNGER JULEN IND
Onsdag den 22. november 
”Vi synger julen ind” i Linde kirke. Aften andagt hvor musikalske 
elever fra Mellerup Efterskole
medvirker. Kor og blæseinstrumenter. Det sker kl. 19.00

JULEAFSLUTNINGER FOR BØRNENE
Fredag den 1. december
Juleafslutning for Børnehaven og Vuggestuen i Harridslev. Det sker i 
Harridslev kirke kl. 9 og kl. 11
Ved sognepræsterne Mette Gocht-Jensen og Susan Ballegaard.

Ligeledes fredag den 1. december 
 - er der juleafslutning for Mellerup Naturbørnehave.
Det sker i Mellerup kirke kl. 12.15

JULEGUDSTJENESTER
Søndag den 10. december
Minikonfirmandafslutning ved festlig gudstjeneste 
i Tvede kirke kl. 13.00

Torsdag dem 12. december
Julegudstjeneste på Åbakken kl. 14.30.

Søndag den 17. december
afholder sognepræst Susan Ballegaard traditionen tro ”De ni læs-
ninger” i Støvring kirke. Præsten håber at mange fra sognet vil følge 
med til den smukke Støvring kirke denne aften. Kl. 19.00

JULEAFSLUTNING
Onsdag den 20. december
Juleafslutning for Friskolen i Mellerup samt Korshøjskolen i 
Valgmenighedskirken kl. 8.30.

JULEAFTEN OG JULEDAGENE…
Søndag den 24. december
afholdes gudstjeneste i alle vore 3 kirker. Se gudsjenesteplan for 
tidspunkter!

Mandag 1. juledag
Gudstjeneste kl. 10.30, højmesse på Støvringgård Kloster ved sog-
nepræst Mette Gocht-Jensen

Tirsdag 2. juledag
Gudstjeneste kl. 10.30, højmesse i Linde kirke ved Susan Ballegaard.

Søndag den 31. december 
Traditionen tro afholder vi nytårsaftensgudstjeneste. Det sker i 
Mellerup kirke kl. 14.00. Vi byder på et glas champagne og kranse-
kage – og ønsker hinanden et GODT NYTÅR!

Det sker her hvor vi bor!

Sognekalender 



Vokalgruppen Soulmates
giver koncert i Tvede kirke
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen 
tirsdag den 27. februar 2018 og glæd jer til en 
oplevelse udover det sædvanlige. Det er Tvede-
Linde-Mellerup menighedsråd og Harridslev-
Albæk-Støvring menighedsråd som arrangerer 
koncerten.

Soulmates er en vokalgruppe fra Aarhus, som synger rytmisk 
vokalmusik. De eneste instrumenter de bruger,er deres stem-
mer og hvad der ellers kan fremhæve rytme eller stemning 
som f.eks. klap, knips eller et rasleæg.
Deres repertoire spænder vidt inden for rytmiske genrer som 
soul, jazz, pop og rock, og de er lige begejstrede for klassikere 
som mindre kendte eller helt nye numre.
Soul Mates giver nærværende og intense koncerter og nyder 
at inddrage og underholde sit publikum. Gruppen består af 17 
engagerede sangere fordelt på stemmerne bas, tenor, alt og 
sopran samt beatbox.

Musikalsk ledelse
Soul Mates ledes af Aase Collin, som også skriver de fleste af 
gruppens arrangementer. I Aarhus har Collin bl.a. ledet korene 
Walk Right In, Rechoirment, Vocal Stuff, Hot Hits og har siden 

2004 stået i spidsen for Soul 
Mates. Collin har desuden 
selv sunget i vokalgruppen 
Foreign Affair. Glæd jer til 
en musikalsk aften i kirken. 
Menighedsrådene oplyser at 
alle er velkomne. Kom i god 
tid, der bliver rift om plad-
serne.  

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.
Entré kr. 30,-.

Vi synger julen ind…
Onsdag den 22. november kl. 19 i Linde kirke. 
Som noget ganske nyt vil vi i år forsøge at starte en tradition. 
Og ja, det midt i en tid, hvor traditionerne i forvejen dingler 
over hovederne på os. Mistelten og pakkekalender, æbleskiver 
og drillenisser. Men det er også en tid, hvor der er plads til, at vi 
åbner op og prøver noget nyt. 
Mange kirker inde i byen gør det allerede, for de ved, at der 
kommer mennesker når klokkerne ringer og døren til kirken 
slås op. Og da det ikke er anderledes herude hos os, kan vi nu 
gøre det samme. Vi lader klokkerne ringe og slår døren op, og 
ilende ind kommer så alle jer, der vil være med til at synge julen 
ind i Linde kirke. 
Og vi få hjælp. Dygtige og talentfulde elever fra Mellerup Ef-
terskole deltager ved denne aftengudstjeneste med kor og 
blæseinstrumenter. Så glædeligt gensyn, store og små, unge 
og gamle, til en smuk og musikalsk oplevelse, hvor alle de 
kendte sange og salmer vil lyde. 

Juletræ i Den Gamle By i Aarhus
Foto: LHFC

Musik i kirken



Døbte:

Linde kirke:
8. oktober: Ella Resom Wiede

Tvede kirke:
25. juni: Anton Søndergaard Fris
10. september: Vigga Kirstine Konge

Mellerup kirke:
18. juni: Arthur Emil Roed Eberstein Just
9. juli: Oliver Thorup Juel

    
Viede:

Mellerup kirke:
19. august: 
Nathalia Strømberg Jensen og Dennis Plith Domino
9. september: Sara Jensen og Brian Meldgaard Olsen

Døde:

Linde kirke:
Bjarne Rejnholdt Hansen, 10. juni, 
bisat fra Randers Nordre kapel d. 17. juni
Irma Sørensen, død d. 23. august, 
bisat fra Linde Kirke d. 1. september

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. 

Tvede kirke:
Signe Minna Jensen, død d. 12. september, 
bisat fra Tvede Kirke d. 16. september

Mellerup kirke:
Jørgen Møller, død d. 2. juni, 
begravet på Støvring Kirkegård d. 9. juni
Henrik Mikkelsen, død d. 11. juni, 
begravet på Mellerup Kirkegård d. 15. juni 

 Ny i menighedsrådet
Carsten Korthauer, Mellerup, indtræder i menighedsrådet i 
stedet for Rebecca Munk Jepsen, Mellerup, som af personlige 
årsager har anmodet om udtrædelse.   
Vi byder Carsten Korthauer velkommen!



Gudstjenester

Susan Ballegaard Tvede Linde Mellerup

Søndag d. 29. okt.
20. s. e. trin.
(sommertid slutter)

Matt 22, 1-14 9.00 10.30
BUSK
Harr.
MGJ

Søndag d. 5. nov.
Allehelgensdag

Matt 5, 1-12 19.00 10.30

Søndag d. 12. nov.
22. s. e. trin.

Matt 18, 21-35 9.00
MGJ

10.30
Albæk

MGJ
Søndag d. 19. nov.
23. s. e. trin.

Luk 4, 16-30 9.00
MGJ

10.30 
Harridslev

MGJ
Søndag d. 26. nov.
Sidste søndag i 
kirkeåret

Matt 25, 1-13 10.30 9.00
Støvring

SB
Søndag d. 3. dec. 
1. s. i advent

Luk 1,67-80 9.00
MGJ

10.30
St. gård

MGJ
Søndag d. 10. dec. 
2. s. i Advent

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

13.00
Minikonfirmand-

afslutning
Søndag d. 17. dec.
3. s. i Advent

Joh 1,1-14 De 9 læsninger ved sognepræst Susan Ballegaard
19.00

i Støvring kirke
Søndag d. 24. dec.
Juleaften

Matt 10.32-42 13.00 11.00 15.00

Mandag d. 25. dec.
Juledag

Matt 2,13-23 10.30
St. kloster

MGJ
Tirsdag d. 26. dec.
2. juledag

Mark 10,13-16 10.30

Søndag d. 31. dec.
Nytårsaften

Joh 4,5-26 14.00



Gudstjenester

Dato Tvede Linde Mellerup

Søndag d. 7. jan.
1. s. e. h3k

Luk 10, 23-37 10.30 9.00

Søndag d. 14. jan.
2. s. e. h3k

Luk 17, 11-19 9.00 10.30

Søndag d. 21. jan.
Sidste s. e. h3k

Matt 6, 24-34 10.30 9.00

Søndag d. 28. jan.
Septuagesima

Luk 7, 11-17 Spejdernes
nytårsappel

14.00
Søndag d. 4. feb.
Seksagesima

Luk 14, 1-11 10.30 9.00
Harridslev

SB
Søndag d. 11. feb.
Fastelavnssøndag

Matt 22, 34-46 10.30 14.00
Harridslev

MGJ
Søndag d. 18. feb.
1. s. i fasten

Mark 2, 1-12 9.00 10.30
Albæk

MGJ
Søndag d. 25. feb.
2. s. i fasten

Matt 22, 1-14 10.30 9.00

Søndag d. 4. mar.
3. s. i fasten

Joh 8,42-51 9.00 10.30

MGJ: Mette Gotch Jensen
SB: Susan Ballegaard


