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Som forårssolen morgenrød
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
N.F.S. Grundtvig 1846.

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 fødsels- og 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. 21 27 34 56, e-mail: ebma@km.dk
Træffes bedst tirsdag og fredag formiddag
Graverne i Tvede, Linde og Mellerup kirker:
Linda Pedersen, tlf. 60 44 84 85
e-mail: lp75@live.dk
Maja Vindberg Lund (Barsel)
Vikar for gravermedhjælper
Conny Boye Jensen, tlf. 21 71 63 76 e-mail: c.boye@live.dk
Organist:
Theresa Bracher Wolf
Tlf. 86 44 04 16
e-mail: theresa@wolf.dk
Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad, tlf. 86 44 19 91
e-mail: bentglad@gmail.com
Kirkeværge i Tvede:
Jørn Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
e-mail: jornfournais@gmail.com
Kirkeværge i Mellerup:
Lene Thrue, tlf. 41 86 39 35
e-mail: lenethrue@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).

Medlemmer:
Kaj Børresen Pedersen, tlf. 40 35 44 38
e-mail: Kajborresen@gmail.com
Niels-Ivar Blichfeldt Jørgensen, tlf. 86 44 13 14
e-mail: mmts@dlgmail.dk
Kasserer:
Carsten Korthauer, tlf. 86 41 24 44
e-mail: CarstenK@gmx.com

Navneændring?
Man kan ansøge om navneændring på www.borger.dk .
Pris kr. 510 (pr. 1. jan. 2015) Eneste undtagelse er navneændring i forbindelse m. bryllup. Yderligere spørgsmål kan rettes
til præstesekretær Eva B. Madsen på tlf. 21 27 34 56.

Sekretær og næstformand:
Jeppe Egelund Jacobsen, tlf. 86 44 18 52
e-mail: jeppe@springholdet.dk

Blanketter?
Blanketter til alle ovenstående begivenheder kan findes og
printes fra følgende hjemmeside: www.personregistrering.dk

Menighedsrådsformand:
Laila Hjorth Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
Sparrehusvej 5, Tvede, 8930 Randers NØ
e-mail: lailahclausen@hotmail.com

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.

Find os på nettet: www.tvedelindemellerup.dk

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

Præstens side
Isen og sneen

har endelig sluppet sit tag og
naturen begynder søvnigt at vågne.
Selvom det måske ikke helt føles sådan, så er en forlængelse af dagen begyndt at sætte sine spor. Solen deler
gavmildt ud af sit lys og sin varme.
Efter lang tid, for nogle for lang tid, er kulden stille og roligt
trængt tilbage. Varmen er ved at finde sit fodfæste. Det er
begyndt at blive forår.
Skulle vi ikke have opdaget det, så har fuglene. De kan ikke
lade være med at synge. De bobler af fryd og en glæde der
må ud. Ud at forkynde liv og lys og varme.
Jo det er forår med alt hvad det indebærer af liv og lyst, håb
og fremtid.
Som fuglene søger sammen for at skabe nyt liv, sætter Gud
jorden stævne for at skabe nyt liv til os og for os.
Efter en lang mørk vinter ja så er det jo med glæde og
taknemmelighed, at vi tager imod forårets solskinsdage. Vi
fyldes atter med håb over naturens under.
Med foråret kommer også fejring af Påsken. Her lyder påskebudskabets levende ord, der fører os tilbage til begyndelsen, hvor Gud fortrængte tomheden med sit lys.
Jesu opstandelse fører os tilbage til begyndelsen.
Til en forårsmorgen, så skøn som den første på jorden.
Jesus giver ved sin opstandelse tilværelsen en ny dimension, en helt ny fylde.

Johannes Møllehave skriver således om livets fylde:
”Dit liv er ikke færdigt, før du har fyldt det,
og hver dag har en mening du ikke forstår.
Hvad din dag betyder, ser du aldrig klart på forhånd.
Du taber ikke dine år i en bundløs brønd.
Du bærer dem i dig – og der modnes de.”
Hver gang vi mennesker får lov til at mærke forårets bløde
solstråler og livet boble i kroppen, ja så mærker vi også
livets fylde.
Ligegyldigt hvilken alder vi end har, så har hver dag en
mening, vi ikke forstår, og vi har den opgave at fylde livet ud,
med alt det der hører livet til.
Med ønsket om et dejligt forår
				Mette Gocht Jensen
				Sognepræst

Nyt til strikkeglade

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. 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

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.

Vil du strikke dåbsklude
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd har besluttet, at vi i
lighed med mange andre kirker landet over – gerne vil give
hvert dåbsbarn en dåbsklud med hjem til minde om dagen,
samt en påmindelse om dåben og dens betydning. Idéen er, at
vi selv skal strikke dem, så der kan ligge en klar på døbefonten
til hvert barn. Når barnet er blevet døbt, bliver det tørret med
dåbskluden, og efter gudstjenesten får dåbsbarnet kluden
med hjem.
Kludene strikkes med merceriseret bomuldsgarn på pind
nummer tre – kirken sørger selvfølgelig for strikkeopskrift og
garn. Der er mange forskellige mønstre, og eneste forudsætning er at kunne strikke ret og vrang.
Vi har brug for nogle få strikkeglade. Hvis du brænder for
opgaven, så kontakt Laila Hjorth Fournais Clausen på
lailahclausen@hotmail.com eller på mobil 40 10 58 20.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsmøder 2018:

Nyt fra formanden

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

Det er forår lige om lidt! Selvom vi i de mørkeste stunder har tænkt;
det bliver nok ALDRIG forår, så er vi nu ved at erkende, at det er en
realitet; for foråret er her! Lige om lidt! Vi kan mærke det i luften, – vi
kan se det i haverne, hvor små spirer skyder frem og vi kan mærke
det indeni. Vi bliver mange grader gladere og mere tilfredse med livet, når foråret og sommeren nærmer sig. Sådan har jeg det i hvert
fald. Man får lyst til at gå i haven og rode i jorden. Vi har stadig en
pose med løg; påskeliljer, tulipaner og andre smukke forårsbebudere, som skulle have været i jorden i efteråret, den finder vi frem igen.
Kan vi nå det endnu? Det betyder SÅ meget for os, at alting spirer og
gror, nå det bliver forår. Og vores stolthed, når de knaldrøde tulipaner står strunk på række – er jo ubeskrivelig. Men også alt det, som
bare kommer af sig selv, er velkommen. Små skovmærker, ramsløg
og alt det andet, der bare kommer af sig selv år efter år er velkommen. Tænk også på de smukke mælkebøttemarker og ikke mindst
valmuemarkerne.

Mødedatoer:
Onsdag d. 14. marts

Torsdag d. 16. august

Onsdag d. 23. maj

Torsdag d. 4 oktober
Onsdag d. 21. november

På nye pladser i menighedsrådet
Hvert år, før vi går ind i det nye kirkeår, er der valg til samtlige poster i menighedsrådet. I år har det givet følgende ændringer: NielsIvar Blichfeldt Jørgensen har igen overtagetposten som kirkeværge
i Mellerup fra Lene Thrue, som beholder sin plads i aktivitetsudvalget. Øvrige poster/pladser er uændrede.

Smukke og farverige tulipaner på rad og række…
Foto: LHFC

På kirkegårdene er det også begyndt at spire og gro, og det er snart
tid til at fjerne den smukke grandækning for at gøre plads til forårsblomsterne. Vore dygtige gravere og gravermedhjælpere går en
travl tid i møde.
Det er også her i foråret, at vi har planlagt det årlige kirkesyn, hvor
hele menighedsrådet sammen med den bygningssagkyndige gennemgår bygninger ude og inde. Det gør vi for at opdage fejl og mangler, så eventuelle skader kan blive udbedret inden de måske bliver
for alvorlige. Og de lidt større opgaver skal med i næste års budget.
I år skal kirkerne i Mellerup og Linde kalkes. Tvede kirke blev kalket
sidste sommer.
Vi har fået installeret små varmeelementer ved orglerne i Linde og
Tvede, for at afhjælpe varmekulde-problemet, som orglerne ikke
har det så godt med. Vi håber, denne lille installation kan afhjælpe
problemet.
Vi har i løbet af 2017 haft forskellige arrangementer i kirkerne, bl.a.
”Cohen i kirken” i en fyldt Tvede kirke. På tirsdag den 27. februar slår
vi igen dørene op for en musikalsk oplevelse. Vokalgruppen Soul Mates giver koncert. Igen forventer vi en fyldt kirke. (Læs mere andet
sted i bladet).
Jeg vil ønske alle et godt og spirende forår!
Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Skriv til præsten
Da jeg tilbage i 2012 fik min første rundvisning i Tvede Kirke,
som enhver ny medarbejder vises rundt på sin nye arbejdsplads, var det første jeg faldt for i kirken, skriftestolen, der stå
nede i tårnet.
Sådan en havde jeg aldrig set før, i de kirker jeg kendte, så
fascinationen var stor. Da jeg trådte ind i skriftestolen falmede
noget af begejstringen dog en smule, for den bruges i dag ikke
til noget særligt. Det tætteste vi kommer på dens funktion er
vel, at den tjener som kosteskab.

En skriftestol i vores reformerte danske kirke er dog alligevel
værd at studse over. For den er jo et levn fra dengang, hvor vi
i Danmark var katolikker og så gammel så inventaret i kirken
dog ikke ud til at være. Et klogt medlem af menigheden gjorde
mig opmærksom på, at skriftestolen aldrig havde været i brug,
men at man i 1700 tallet havde placeret den i kirken for at
vække til fromhed og lydighed hos menigheden.
Skriftestolen i Tvede kirke kan altså sammenlignes med et
reklameskilt, der opfordrer til fromhed og en tagen afstand til
verdens materialistiske glans og tomhed. På den måde tjener
skriftestolen/kosteskabet stadig til dens formål.
Skriftestol eller kosteskab, jeg er nu glad for at den står der.
Den er inspirerende om man er flittig kirkegænger eller ej. At
vi har et sted vi kan komme og bekende vore synder, sænke
vore skuldre og lade en anden bære byrderne sammen med os.
Skriftestolen har inspireret mig til at prøve noget nyt og det
vil I fremover kunne læse om i vores kirkeblad. Hermed er
”SPØRG PRÆSTEN – brevkassen” født.
Pointen er, at I - menigheden, de levende sten kirken er bygget
på, kommer i tale.

___________________

Skriv til præsten

Skriv til mig på sba@km.dk om alt mellem himmel og jord, alt
mellem tro og tvivl. Skriv BREVKASSE, og dit fulde navn og
adresse. Alle vil få svar og udvalgte vil blive trykt i kirkebladet,
hvor man selvfølgelig er anonym.
Glæder mig til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Sognepræsten
Susan Ballegaard

Kirken i billeder
GLIMT FRA JULEN . .
Luciaoptog, juleafslutningen på årets minikonfirmander og
juleaften.
Søndag den 10. december kunne man i Tvede kirke opleve en
stemningsfuld afslutning for minikonfirmanderne. Drengene
opførte et skuespil om Jesu fødsel og pigerne sang sig igennem kirken på smukkeste vis i et Lucia-optog til stor glæde
for kirkegængerne.

Hele flokken af minikonfirmander foran alteret og præsten.

Det kræver koncentration at gå med ægte stearinlys. De yndige
piger gav os alle en fin oplevelse.
Foto: LHFC
Juleaften i Linde Kirke. Familiegudstjenesten var igen et stort
tilløbsstykke. Her ses præsten Susan Ballegaard med nogle af de
dygtige skuespillere.

Sognekalender
Det sker her hvor vi bor!
Torsdag den 15. marts

Påsketime for de små

Det sker i Harridslev kirke kl. 10.00 og kl. 11.00 med
sognepræsterne Susan Ballegaard og Mette Gocht-Jensen. Der
fortælles bibelhistorie og der synges salmer og børnesange.
Skærtorsdag den 29. marts

Aftengudstjeneste

i Linde kirke kl. 19.00 v. sognepræst Susan Ballegaard

Langfredag den 30. marts

Liturgisk gudstjeneste

i Harridslev kirke kl. 14.00 v. sognepræst Mette Gocht-Jensen

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, mandag den 21. maj kl. 11.00
Traditionen tro er der friluftsgudsteneste i bakkerne bag Tvede
kirke. Igen i år er det et samarbejde mellem Tvede-Linde-Mellerup
menighedsråd og Harridslev-Albæk-Støvring menighedsråd
samt sognepræsterne Susan Ballegaard og Mette Gocht-Jensen.
FDF’erne fra Harridslev griller pølser og alle med MobilePay får det
nemt. spiseligt. Man er naturligvis også velkommen til at medbringe
madkurv.
Swingbanden fra Mellerup spiller op og der bliver lejlighed til at
spille fodbold efter gudstjenesten, mens andre vælger at sidde og
hygge. Det gode vejr er bestilt. Alle er velkomne! Mød op til en herlig
dag!

Søndag den 1. juli kl. 14.00
Midsommergudstjeneste i Tvede kirke
Læs mere i næste udgave af kirkebladet!

KONFIRMATION 2018
Tvede Kirke
Søndag d. 8. april 2018 kl. 10.00
Sally Andersen
Linde Kirke
Søndag d. 15. april 2018 kl. 10.00
Johan Normand Lund
Cecilie Skjødt Nielsen
Laura Grønbech Nielsen
Milo Marius Kjærsgaard Foged
Clara Skrabak
Lykke Ulka Strunge
Jakob Justenborg Jørgensen
Oliver Hviid Jørgensen
Mellerup kirke
Lørdag d. 21. april kl. 11.00
Konfirmation af konfirmander fra Mellerup Skolehjem
Mellerup Kirke
Søndag d. 22. april kl. 9.00
Fabian Sigurd Arndtzen
Mads Juel Jensen
Jacob Kjær
Luca Lund Sørensen
Silje Glans
Jonas Eriksen
Louise Skjerning Johansen
Mellerup Kirke
Søndag d. 22. april kl. 11.00
Caroline Mathilde Andersen
Cornelia Adler Bonde
Tobias Jens Plith Christiansen
Emma Høj Larsen
Jacob Lejel Hallengreen Larsen
Caroline Mathilde Hammer Nielsen
Mikkel Stræde Thomasen
Sognepræst Susan Ballegaard

Præstens tanker...
Mod til at træde ud…
Følgende artikel er blevet til efter at jeg havde gudstjeneste i
Harridslev kirke seksagesima-søndag d. 4. feb. 2018.
Epistelteksten som apostlen Paulus har skrevet læses op i
formessen, intet nyt i det, men så skete der under oplæsningen det der vel bedst beskrives som en fejl, en menneskelig
fejl af de helt banale, ubetydelig fodfejl men som alligevel fik
store konsekvenser for den lyttende menighed. Paulus skriver:
”Du har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab,
i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem jeg kom ud for i Antiokia,…”
Og hér opstod fejlen. Der var intet skjulested, ingen busk jeg
kunne dukke mig under, ingen skygge jeg kunne gemme mig
bag, da jeg i stedet for Antiokia læste Antibiotika.
Ikke engang halvvejs i epistelteksten måtte jeg stoppe op,
se ud på min menighed for blot at gå i stå, da jeg for mit indre begyndte på en længere dialog om, tænk om man kunne
få antibiotika til sjælen. Tænk om man kunne få medicin, eller
vitamin rettet direkte til sjælen, så alle selvskabte plager ikke
længere griber så hårdt fast i os. (?) Der blev fniset lidt nede
bag i kirken over mit ordkløveri, men det stoppede ikke mine
tanker i at vandre, væk fra den gudstjeneste jeg var i gang med
og ned i kirkerummet til den menighed der sad og ventede på
at fejlen ville rette sig selv.
Der er et kæmpe potentiale i kirken, rummet har i sig et kæmpe potentiale. Os der kommer der tit, præster, sanger og organister er måske blevet immune over for det potentiale kirkerummet har, men menigheden ved det. Dem der kommer igen
og igen fordi det der sker i kirken ikke ligner noget af det der
sker ude i hverdagen. Der er en hel anden energi inde i kirken,
end noget andet sted ude i verden. Det højtidelige kirkerum giver nemlig plads til sjælen. Og sjælen er ikke noget vi vægter
at give plads i det daglige liv. Men i kirken får sjælen plads. I
kirken kan vi tale frit – Mere frit end frit hentyder til.
Selvfølgelig peger teksterne i kirken, som lektie, epistel og
evangelium frem mod sjælen, så vi kan færdes frit i det liv der
er vores, men rummet er også medvirkende og det på så særlig
en måde at selve rammerne kan virke som antibiotika der ud-

sletter alle selvskabte plager. For rummet løfter sjælen.
Sjælen bliver lettere i kirken.
Det er det der sker helt fysisk, sjælen bliver lettere, det bliver
lettere at være menneske i kirken. Letheden eksisterer i selve
kirkens rammer. Så når vi ikke kan tage teksterne helt bogstaveligt, løfter kirkerummet sjælen bogstaveligt talt højere op.
Kirken er ikke det sted der skal kalde på regler og lovoverholdelse. Det er ikke i kirken vi skal vækkes som frelste og
fromme, det er ikke det kirken kalder på. Den kalder på sjælen,
Kirkens rum kalder til samling af alt det der eksisterer i os som
sjæl.
Hvorfor mon mennesker stadig i dag, efter en reformation, et
moderne gennembrud, to verdenskrige, en kold krig, en ligestillingskamp, en curling kultur, en verden i brand stadig mener, at det der sker i kirken ikke har rod i virkeligheden?
At tro ikke er noget der taler til fornuft, men er for fintfølende,
fromme og regelryttende mennesker? Jeg forstår det ikke.
Men Antibiotika til sjælen, fik mig til at tænke. Og det at tænker er jo i sig selv et udtryk for, at sjælen ikke får meget plads.
Cogito ergo sum (jeg tænker derfor er jeg), betyder at identiteten sidder i pandelappen og med evnen til at tænke glemmer
vi fuldstændigt, at vores krop hele tiden tænker og taler til os.
Vores ryg og lænd taler til os og beder os om temposkift, når
vores tilværelse bliver for stressfyldt. Vores ben taler til os og
værker, når vi trænger til hvile og lethed. Vores mave taler til
os, når vi oplever uret og gir os kvalme af det.
Hele vores krop taler til os, tænker for os, ikke kun vores hjerne. Sjælen virker med lethed i hele vores legeme og vi skal lære
at lytte bedre efter. Og hvilket bedre sted at lære sin krop at
lytte med lethed, end i kirken hvor der er taget højde for at
sjælen behøver plads til at udvikle sig. I kirken tales der til vores hjerter, frit, mere frit end noget andet sted i vores verden.
Så hvad lærte jeg af min fodfejl i Harridslev Kirke? Jeg lærte,
at jeg ønsker at leve mit liv fuldt ud hele tiden. At hvis… – eller
rettere når jeg laver fejl, at jeg må have mod til at bremse op
og lytte efter, hvad min krop fortæller mig i det øjeblik og dér
finde mod til at træde ud…
Sognepræst
Susan Ballegaard

Kirkelige handlinger
Kirkefilmen kan stadig købes…

Døbte:
Tvede:
15. oktober: Asbjørn Frøkjær Bach
12. november: Frida Vitting Hougaard
7. januar: Ella Kjems Drægert
7. januar: Maya Kjems Drægert
Mellerup:
3. februar: Freja Anna Strømberg Domino
3. februar: Isabella Melia Jensen Veirum

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 Klosterkirke. Formålet med filmen er at udbrede kendskabet til kirkernes historie, de mange kunst- og kulturskatte, som findes i
kirkerne. Det er stadig muligt at købe eller bestille filmen. Pris
pr. film kr. 50,Kontakt præsten eller kirkekontoret.

Vokalgruppen Soulmates
giver koncert i Tvede kirke
HUSK! Det er nu på tirsdag den 27. februar kl.. 19

Døde:
Tvede:
Poul Borum Petersen, død d. 14. oktober i Randers, bisat
fra Tvede Kirke d. 19. oktober
Mellerup:
Tinne M. Jensen, død d. 28. december i Harridslev, bisat fra
Mellerup Kirke d. 5. januar

Der er mulighed for en oplevelse udover det sædvanlige.
Det er Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd og HarridslevAlbæk-Støvring menighedsråd der arrangerer koncert med
Soulmates, en vokalgruppe fra Aarhus, som synger rytmisk
vokalmusik.
Kom i god tid,
der bliver rift om
pladserne.
Alle er velkomne!
Entré kr. 30,-

Gudstjenester
Susan Ballegaard

Tvede

Søndag d. 4. mar.
3. s. i fasten

Joh 8,42-51

Søndag d. 11. marts
Midfastesøndag

Johs. 6. 24-35

Linde

Mellerup
9.00

10.30

10.30

Torsdag d. 15. marts
Påsketime for de små

St.gård
9.00
SB
Harridslev kirke
kl. 10.00 og 11.00
SB og MGJ

Søndag d. 18. marts
Mariæ bebudelsesdag

Luk. 1, 46-55

Søndag d. 25. marts
Palmesøndag
(Sommertid begynder)

Mark. 14, 3-9

Torsdag d. 29. marts
Skærtorsdag

Johs. 13, 1.15

Fredag d. 30. marts
Langfredag

Luk. 23, 26-49

Søndag d. 1. april
Påskedag

Matt. 28, 1-8

Mandag d. 2. april
2. påskedag

Johs. 20, 1-18

Søndag d. 8. april
1. s. e. påske

Johs. 21, 15-19

Søndag d. 15 april
2.s. e. påske

Johs. 10, 22-30

9.00

Harridslev
10.30
SB
9.00
MGJ

Harridslev
10.30

19.00
14.00
Liturgisk. gudstj.
Harridslev
MGJ
9.00
MGJ

St.gård
10.30
MGJ
10.30

Albæk
9.00
SB

Konfirmation
Kl. 10.00
Konfirmation
Kl. 10.00

Lørdag d. 21. april

Konfirmation
Kl. 10.00

Søndag d. 22. april
3. s. e. påske

Johs. 14, 1-11

Fredag d. 27. april
Store Bededag

Matt. 7, 7-14

Konfirmation
Kl. 9.00 og kl. 11.00
9.00

Harridslev
10.30
SB

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 29. april
4. s. e. påske

Johs. 8, 28-36

Søndag d. 6. maj
5. s. e. påske

Johs. 17, 1-11

Torsdag d. 10. maj
Kristi Himmelfartsdag

Luk. 24, 46-53

Søndag d. 13. maj
6. s. e. påske

Johs. 17, 20-26

Søndag d. 20. maj
Pinsedag

Johs. 14, 15-21

Mandag d. 21. maj
2. pinsedag

Johs. 6, 44-51

Søndag d. 27. maj
Trinitatis

Matt. 28, 16-20

Søndag d. 3. juni
1. s. e. trinitatis

Luk. 12, 13-21

Søndag d. 10. juni
2. s. e. trinitatis

Luk. 14, 25-35

Søndag d. 17. juni
3. s. e. trin.

Luk. 15, 11-32

Søndag d. 24. juni
4. s. e. trin.

Matt. 5, 43–48

Søndag d. 1. juli
5. s. e. trin.

Matt. 16, 13-26

MGJ: Mette Gotch Jensen
SB: Susan Ballegaard

Linde

Mellerup

10.30

Albæk
9.00
SB
9.00

St.gård
10.30
SB
10.30
MGJ

Albæk
9.00

9.00
MGJ

Harridslev
10.30
10.30

Støvring
9.00
SB

11.00
Fællesgudstjeneste i bakkerne bag Tvede Kirke
MGJ og SB
10.30

9.00
9.00
MGJ

9.00

St.gård
10.30
10.30
10.30 Børne gudstjeneste Albæk
SB + MGJ

10.30
MGJ

14.00
Midsommer

14.00
Midsommer i
Harridslev
MGJ
St.gård
10.30 SB

