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Om at leve i nuet - Livsfilosofisk gruk
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går så’gu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.
Af Piet Hein

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
Vikar for gravermedhjælper
Karin Boye Jensen, karinbj1982@gmail.com
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:
Niels-Ivar Blichfeldt Jørgensen, tlf. 86 44 13 14
e-mail: mmts@dlgmail.dk
Kontaktperson personale:
Tove Børresen Petersen, tlf. 86 44 22 09
e-mail: tovebp1@hotmail.com
Medlem:
Kaj Børresen Pedersen, tlf. 40 35 44 38
e-mail: Kajborresen@gmail.com
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: jeppe@springholdet.dk
Menighedsrådsformand:
Laila Hjorth Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
Sparrehusvej 5, Tvede, 8930 Randers NØ
e-mail: lailahclausen@hotmail.com
Find os på nettet: www.tvedelindemellerup.dk

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

Præstens side
Hele maj måned har det gode sommervejr fyldt os med
D-vitamin til krop og sind. Den varmeste maj måned i 100 år
siger nogen. Sommeren er over os, det er sikkert og sikkert
er det også, at sommerens kirkeblad skal have en ”Præstens
Side”. Og der er jo altid nok at skrive om, for der er jo altid
nok at tage fat på. Sådan er det for os alle sammen, lige
meget hvor vi befinder os i vores liv, er der altid noget at
tage fat på. Noget at gøre noget ved, noget at tage tilløb til
og noget at trække sig fra… Og derfor må temaet i denne
udgave af Præstens Side være: Livstilløb og nødvendigt
tilbagetog.
Livstilløb… – Hver eneste dag vågner vi op til det berømte
hamsterhjul, af gøremål og pligter der med deres indhold
beskriver os som mennesker i en kultur, hvor vi er et og
forskellige med hinanden. Livets hamsterhjul giver os den
nødvendige tryghed til at tro på, at livet varer evigt, at
dagene bliver ved med at komme.
Når det sker, at der sættes en kæp i hjulet, tvinges vi til at
stoppe op for at tage det fornødne tilløb til, at få hjulet i
gang igen. ”Hamsterhjul” er betegnelse for alle de dage vi
med skyklapper på, kommer til at tage livet for givet. Det
er hver gang vi står over for et andet menneske og gør os til
smagsdommer, belønner eller straffer med ord. Vi spejler os
i hinandens hamsterhjul og søger med lys og lygte efter, at
få øje på os selv – og når det ikke sker, så sætter vi ind med
alle midler for at lave dette menneske om, så det passer til
vores billede af os selv.
”Gud skabte mennesket i Sit billede. I Guds billede skabte
han det” (1. Mosebog 1,27) men nej nej, dette teologiske
guldkorn, alt hvad vi mennesker har brug for at vide, i en
sætning det skabelsesteologiske springende punkt for, at
forstå sin næste som ikke bare lige, men ligeværdig, er bare
ikke godt nok.
Vi vil have mere – mere af os selv. Så når vi ser på hinanden
leder vi efter fejl. Bevis på at den anden ikke er perfekt. Og
når det går op for os er det som Jul i juli. Det bobler indeni
og da kan man ikke vare sin mund, og smagsdommeren væl-

ter op i en. HA! Opdagede jeg lige en fejl hos dig.
Og i den andens uperfekthed får man øje på sig selv som
perfekt, helt uanfægtet af, at man slet ikke kan måle sig
med den fejl man har opdaget. Fx: Tag den (u)kloge kunstkender, der betragter en andens ”kunstværk” og hvisker for
sig selv: ”Det der, kunne jeg da have gjort bedre!”. Jamen så
kom da i gang – for når du hvisker usandheder til dig selv,
forvirrer du din kerne.
Det er ikke godt for noget menneske, at gøre sig klogere
end andre, det isolerer og distraherer hjertet i at folde sig
ud. Kæppen i hjulet er derfor altafgørende og den må vi ikke
brænde eller trampe i stykker. Når vi pludselig bremser i
vores hjul, tvinges vi til at tilløb til en ny retning. En retning,
hvor vi lægger det gamle menneskes dårlige vaner fra os.
En retning hvor vi ikke søger at få øje på os selv, men ser
den anden tydeligt. Og lige her på dette sted, hvor vi igen
tager tilløb, da sker det, at verden for en stund stopper sin
evige rotation om sig selv, da mærker vi at hele universitet
er medskabende til, at vi kan være de mennesker vi er. Og
lige her på det sted, hvor et nødvendigt tilbagetog fra vores
eget ego, med kæppen godt placeret i hamsterhjulets akse,
der hvor airbags og sikkerhedshjelm ikke virker, ser vi den
anden! Her åbner døren sig og ind vælter kærligheden så
smagsdommeren må fordufte. Her står vi Gudskabte, i kærlighed med blikket rettet mod den anden. Og nu er det ikke
længere hamsterhjulet der giver os den nødvendige tryghed
til at tro at livet vare evigt – Nu er det den anden, det lover
os at dele livet med os i medgang og modgang, der gør livet
evigt. Nu er det kærligheden til næsten, der får os til at
fortsætte med at tage livstilløb. Nu er det i kraft af den
anden, at vi ser dagene og ønsker at de forevigt må blive ved
med at komme.
Rigtig glædelig sommer.
Susan Ballegaard
Sognepræst

Praktisk info:
KFUM Spejderne, Hungstrup Gruppen i Tvede
Ugentlige møder i spejderhuset, Bavnevej 19, Tvede:
Bæverne 6-8 år: Torsdag kl. 17.30-18.30 (60 15 23 43)
Ulveungerne 8-12 år: Torsdag kl. 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

Sogneudflugten 2018

Mellerup bylaug. Vi henviser til www.mellerupby.dk

Allerede nu skal vi til at tænke på sogneturen, som i år finder sted

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.

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER

Program:
Bussen kører fra
Mellerup kirke kl. 8.30
Tvede v. præstegården kl. 8.35 og Tvede kirke 8.40
Linde kirke kl. 8.50
Mejlby, busstoppestedet ved børnehaven kl. 9.00

Vi starter stille ud og finder et sted, hvor vi kan få vores kaffe og
morgenbrød. Herefter går turen til det tidligere nonnekloster Sostrup
Slot, som ligger i Gjerrild sogn i Norddjurs kommune. Slottet er bygget
af en kvinde, Sophie Bille i 1599. Sostrup er en vandborg bygget på
en menneskeskabt ø af kampesten og hundredevis af egetræspælse.
Det har været hjem for adelige, for flytninge, for kostskoleelever og
cisterciensernonner. Vi får også lejlighed til at se kirken, Maria Hjerte
Kirke. Vi har bestilt en rundvisning og hører om slottets spændende
historie.
Efter besøget på slottet kører vi videre for at spise en lækker middag,
et hyggeligt sted. (Man betaler selv for sine drikkevarer)
Vi runder dagen af med eftermiddagskaffe – før turen atter går
hjemad. Vi forventer at være hjemme ved 16-17-tiden.
Pris pr. person kr. 200,Tilmelding hurtigst muligt til menighedsrådsformand
Laila Hjorth Fournais Clausen eller sognepræst Susan Ballegaard.
Se telefonnummer og mailadresse forrest i bladet.
HUSK! Først-til-mølle princippet er gældende, der er et
begrænset antal pladser.

Nyt fra menighedsrådet
Udtræder af menighedsrådet
Menighedsrådet i Tvede – Linde og Mellerup må, indtil der
er valg næste gang, forsætte deres opgaver med nedsat
arbejdsstyrke. Dette skyldes, at Lene Thrue af private
årsager har været nødt til at anmode om at udtræde af
menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder 2018:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for
alle i de tre sogne.
Alle møder begynder kl. 19.00
Mødedatoer:
Torsdag d. 16. august 2018
Torsdag d. 13. oktober 2018
Onsdag d. 21. november 2018

Nyt fra formanden
Sommeren kom pludseligt og helt uventet, men desto større
var begejstringen og nydelsen. Alle de skønne dage i solskinsvejr og alle de aftener hvor vi har kunnet spise udendørs, og
nyde at maden kom fra grillen.
Skulle der, mod forventning ikke dukke mere sommer op – så
har vi vel allerede grund til at være tilfredse. Vi havde også
fornøjelsen af det gode vejr til friluftsgudstjenesten i bakkerne bag Tvede kirke. Det blev en helt speciel oplevelse – en
ganske særlig dag. Det var første gang vi havde udendørs dåb,
og så ovenikøbet dobbeltdåb. Lille Viggo Theodor og storesøster Phelia Blomsterhjerte blev døbt. Gæsterne og resten af
menigheden sad på tæpper på plænen – og efter gudstjenesten kunne man stille sulten hos FDF’erne fra Harridslev. Der
var både pølser og kage. Det var virkelig en god dag.
Vi havde kirkesyn i foråret og kunne konstatere, at vore kirker
er i god stand. Selvfølgelig er der altid nogle ting, der skal
repareres eller holdes øje med. Sådan er det jo med gamle
huse – og sådan er det også med kirker. Som jeg skrev i sidste
nummer af Kirkebladet: Mellerup kirke og Linde kirke skal
kalkes i år. Sidste sommer blev Tvede kirke kalket, så i år er
det Mellerup og Linde kirke der står for tur. Stendiget ved
Linde kirke trænger til en lidt større omgang, det skal vi gerne
have lavet her i sommer. Vore kirker og kirkegårde er pæne og
velholdte, takket være vore dygtige gravere.
Jeg vil ønske alle en god, varm og solskinsrig sommer.
Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Brevkasse spørsmål
Så er det blevet tid til historiens første
brevkasse spørgsmål og svar. Først vil
jeg gerne takke alle jer der har skrevet
til mig.
Mange gode spørgsmål, der har medvirket til teologisk refleksion og tankevirksomhed. Ren Win Win!
Det spørgsmål jeg har valgt at trykke til
dette kirkeblad lyder således:
Kære Susan, jeg skriver til dig fordi
jeg ikke kan forstå Helligåndens rolle.
Jeg vidste det der med treenigheden, men har aldrig rigtig
kunnet forstå hvad Helligåndens bidrag ligesom er. Hvad ville
der mangle hvis Helligånden ikke var der? Er det noget Gud og
hans dreng ikke kunne klare?
Jeg svarede følgende:
Kære….
I det gamle Testamente er ånden Guds ånd, altså Gud selv…
så skaber han det hele inkl. mennesket (1.Mosebog) og ”Gud
Far-tiden” er opstået”. Så kommer Jesus – undfanget ved Guds
ånd, der nu kaldes Helligånden. Med Jesus er ”Gud Søn-tiden”
opstået. Han dør en tragisk død på korset, for vores skyld, en
død som vi tror på er en død til mere, en vej, en dør åbnet fra
livet til efterlivet. Derudover lover Jesus os at selvom at han

ikke længere er i blandt os, så er han altid iblandt os!! Derved
er ”Gud Helligånd-tiden” opstået. Helt konkret er det den tid
vi lever i nu. Helligåndens tid. Gud far har skabt, Det Gamle
testamente. Guds søn har levet og frelst, Det nye testamente.
Guds søn døde og genopstod, Det er tiden nu. Helligåndens
tid er nu. Helligånden gør det muligt for os i dag 2018 at vi
stadig kan bekende os til en som i kød sidst var på jorden for
over 2000 år siden. Helligåndens tid er den tid, det øjeblik hvor
vi mærker og tror der er en mening med det liv vi hver især
er tvunget til at leve. Nogen kalder Helligånden kærlighed,
og som kraft der virker i os tænker jeg, at det passer meget
udmærket.
Sådan lød mit svar – derudover kan man sige at Helligånden er
det 3. Gud far og Gud søn mødes omkring. Det 3. der bandt og
stadig binder os sammen og som er tilstede hver gang vi møder
hinanden. Niels Grønkjær sagde (taget ud af en sammenhæng)
ved det sidste konvent hvor han kom og talte til alle præster i
Søndre og Nordre provsti om sin nye bog ”Det nye menneske”,
at Helligånden er det 3. Gud og Gud søn mødes omkring – Helligånden er det 3. der altid er brug for, for vi møder aldrig bare
hinanden, vi mødes altid om noget. Som bordet er det tredje vi
mødes omkring og nyder en god middag. Helligånden er det 3.
der forener os – Fantastisk, synes jeg!
Vi tror på èn Gud med tre ansigter.

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

Den sidste nadver – efter inspiration af Da Vinci. Mange af årets konfirmander sammen med sognepræst Susan Ballegaard.

Over hundrede mennesker var mødt op til årets friluftsgudstjeneste. Nogle valgte at rykke ind i skyggen.

Foto: LHFC

Første gang dåb i det fri, ovenikøbet dobbeltdåb. Familien Mosbæk Asmussen fik
døbt to af deres børn: Viggo Theodor Mosbæk Asmussen og Phelia Blomsterhjerte.
Det var en fantastisk dag. FDP’erne fra Harridslev holdt fanen, på trods af varmen.
Fotos: LHFC

Friluftsgudstjeneste

Dåbsbarnet Phelia Blomsterhjerte får sit fine navn.
Sognepræst Susan Ballegaard.

en flot solskinsdag i bakkerne bag kirken….
Igen i år var vejrguderne med os, da vi traditionen tro fejrede 2. pinsedag
ved vores årlige friluftsgudstjeneste, ovenikøbet med dobbelt barnedåb, i bakkerne bag Tvede kirke. Igen i år var det et samarbejde mellem
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd og Harridslev-Albæk-Støvring
menighedsråd samt sognepræsterne Susan Ballegaard og Mette GochtJensen. FDF’erne fra Harridslev grillede pølser og der kunne købes kage.
Swingbanden spillede lystigt og der blev hygget og leget…

Sognekalender
Det sker her hvor vi bor!

Søndag den 1. juli kl. 14.00

Midsommergudstjeneste i Tvede kirke

med efterfølgende kaffe og kage i præstegårdens haven

Konfirmandindskrivning 2018

for alle kommende konfirmander i vore sogne
i Tvede kirke søndag d. 26. august kl. 19.00
Efterfølgende forældremøde med konfirmander i konfirmandstuen i Tvede. Indskrivningssedler udleveres på skolen
og medbringes d. 26/8.

Minikonfirmandgudstjeneste
30. september kl. 10.30

Minikonfirmandgudstjeneste alle de kommende minikonfirmander indbydes til indskrivningsgudstjeneste i Tvede kirke
30. sept. Kl. 10.30.
Indbydelsen kommer med posten til alle børn i 3. klasse i
vores sogne.
Igen i år tilbyder vi muligheden for at gå til minikonfirmand i
Tvede. Det er frivilligt og tilbuddet vil strække sig over udvalgte tirsdage og søndage i perioden oktober - december.

Konfirmationer 2019:
Tvede Kirke søndag d. 28. april
Linde Kirke søndag d. 5. maj
Mellerup kirke søndag d. 12. maj
Ekstra konfirmation i Tvede St. Bededag fredag d. 17. maj

Høstgudstjeneste i alle tre kirker
2. september i Tvede
9. september i Linde
16. september i Mellerup
- se gudstjenesteplanen

Sogneturen – 5. september
Læs mere andet sted i bladet…

Foredrag 21. november kl. 19

Foredrag med Jesper Grønkjær – læs mere i næste nummer
af Kirkebladet

Søndag 25. november kl. 19

– er der SPIL DANSK i Harridslev Kirke
Sebastian kendt fra ”Danmark har Talent” kommer og synger
denne aften. Arrangementet er gratis og er et samarbejde
mellem Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd og Harridslev,
Albæk og Støvring menighedsråd.

Danefæ fra Linde kirke
overdraget til Nationalmuseet
Den 800 år gamle kirke i Linde blev restaureret i 1955. Mange
gymnasieelever hjalp til med udgravningen og Randers Museum
havde også sendt folk til Linde, i det tilfælde, at der skulle dukke
spændende ting op under udgravningen. Under gulvet blev der
fundet en lerpotte fyldt med gamle mønter fra forskellige perioder,
den ældste fra 1202.
På det tidspunkt i 1955 – var Knud Baagø sognepræst i Tvede, Linde
og Mellerup og boede i præstegården i Tvede. Pastor Baagø havde
et ønske om at udstille mønterne i Linde kirke, hvilket Nationalmuseet accepterede, bortset fra tre mønter, som de beholdt i
København. De sendte de øvrige mønter tilbage til Randers Museum
med henblik på udstillingen. Herefter hersker der tvivl om, hvad der
skete med mønterne. På Nationalmuseet har man noteret: ”Oplyst
i 1979, at de befinder sig hos sognepræst Greibe i Tvede”. Denne
blyantstilføjelse har man sandsynligvis opdaget ved et tilfælde for
et par år siden – og mønterne blev efterlyst. Ingen vidste tilsyneladende hvor de var?
En teori er, at pastor Baagø var nervøs for at mønterne skulle
forsvinde, så han har formentlig låst dem inde det indmurede sikkerhedsskab – gemt bag nogle gamle kirkebøger.
Først da Nationalmuseet i 2016 efterlyste mønterne, begyndte
menighedsrådet at undre sig over, hvor de var. Under et besøg i
præstegården omtaler kirkeværge Bent Jensen Glad mønterne.
Sognepræst Susan Ballegaard mener at have set en kasse bag de
gamle kirkebøger. Og det viser sig ganske rigtigt at være den kasse,
som Nationalmuseet har efterlyst. Nemlig de gamle mønter som
stammer fra forskellige perioder helt tilbage fra 1202 og frem til
1842.
Bent Jensen Glad kontakter Nationalmuseet, og det bliver aftalt at
to af deres medarbejde henter kassen. Det skete onsdag dne 2. maj,
hvor Rikke Ruhe og Bettina Kassebeer, som udtrykte glæde over at
få mønterne med hjem til museet.
Mønterne er relativt almindelige på tværs af Danmark, og jeg tror,
at samlingen repræsenterer de fundt, der er gjort ved de danske
kirker, oplyser Rikke Ruhe.
For lokalområdet er fundet enestående, for det kan give et fingerpeg om for eksempel handelsruter, også fordi mønterne både er
danske og udenlandske.
Mønterne er statens ejendom og fundet har karakter af danefæ.
Mønterne er nu i de bedste hænder og indgår i Nationalmuseets
samling, hvor der i forvejen er omkring en million mønter.

Kirkeværge Bent Jensen Glad overdrager den fine trækasse med mønterne til Nationalmuseets udsendte, Bettine Kassebeer (i midten) og Rikke Ruhe. Overdragelsen finder sted i
Foto: LHFC
Linde kirke.

De mange mønter stammer fra perioden 1202 til 1842

Foto: LHFC

Kirkelige handlinger siden sidst
Persondataloven
På grund af den nye persondatalov, må vi ikke længere
uden tilladelse fra hver enkelt bringe navne på konfirmander, døbte, viede og døde.
Det vil sige, at nogle navne mangler af dette nummer af
KIRKEBLADET. Fremover vil præsten altid spørge hver
enkelt om tilladelse til at trykke navnet. Hvis du eller en
af dine pårørende skulle have været nævnt i dette blad, så
ring til præsten – så skriver vi gerne navnet i næste kirkeblad, som udkommer til november.

Lørdag d. 2. juni kunne Claus og Inger Vestergaard fejre
deres sølvbryllup.
Festen begyndte med velsignelse i Linde kirke

Døbte:
Tvede kirke:
Ved friluftsgudstjenesten 2. pinsedag:
Viggo Theodor Mosbæk Asmussen
Phelia Blomsterhjerte Mosbæk Asmussen
Sølvbrudeparret Inger og Claus Vestergaard sammen med deres tre børn.

Døde:
Linde kirke:
Bodil Mørk bisat lørdag d. 16. juni 2018
Mellerup kirke:
Bodil Therkildsen bisat fredag d. 22. juni 2018
Igen i år åbner vi dørene for forelskede brudepar i vores
tre kirker. Deres navne offentliggøres i det kommende
kirkeblad, såfremt de giver tilladelse til det.

SÆT x I KALENDEREN!
Lillejuleaftensdag Tvede kirke kl. 10.30

Ja, vi er i god tid. Men sæt kryds i kalenderen. Julen begynder allerede lillejuleaftensdag i kirken i år. Det skal fejres, derfor slår vi
dørene op for en oplevelse som er et samarbejde mellem TvedeLinde-Mellerup menighedsråd og Harridslev, Albæk og Støvring.
menighedsråd. Kom og mærk, hvad kirken kan gøre for sjælen
når vi indbyder alle til gudstjeneste med musikalsk overraskelse
i Tvede kirke. Så selvom det traditionelt er den store rejsedag, så
vent med at smide pakkerne i bilen og kører sydpå, til I har været
forbi kirken søndag d. 23. december.
Læs mere i næste nummer af KIRKEBLADET!

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 24. juni
4. s. e. trin.

Matt. 5, 43–48

Søndag d. 1. juli
5. s. e. trin.

Matt. 16, 13-26

Søndag d. 8. juli
6. s. e. trin.

Matt. 19, 16–26

Søndag d. 15. juli
7. s. e. trin.

Matt. 10, 24-31

Søndag d. 22. juli
8. s. e. trin.

Matt. 7, 22-29

Søndag d. 29. juli
9. s. e. trin.

Luk. 12, 3248/Luk 18, 1-8

Søndag d. 5. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 16-24

Søndag d. 12. august
11. s. e. trin.

Luk. 7, 36-50

Søndag d. 19. august
12. s. e. trin.

Matt. 12, 31-42

9.00

Søndag d. 26. august
13. s. e. trin.

Matt. 20, 20-28

Søndag d. 2. sept.
14. d. e. trin.

Johs. 5, 1-15

19.00
Konf.
Indskrivningsgudstj.
HØST
10.30

Søndag d. 9. sept.
15. s. e. trin.

Luk. 10, 38-42

Søndag d. 16. sept.
16. s. e. trin.

Johs. 11, 19-45

Søndag d. 23. sept.
17. s. e. trin.

Mark 2, 14-22

Søndag d. 30. sept.

Johs. 15, 1-11

Linde

Mellerup

10.30
MGJ
14.00
Midsommer
gudstjeneste
10.30

9.00

10.30

9.00
MGJ
9.00
MGJ
10.30
MGJ

14.00 Midsommer
gudstjeneste
MGJ
10.30
St.gård
SB
9.00
Støvring
SB
10.30
Harridslev
SB
9.00
Albæk
SB
10.30
Harridslev
MGJ
10.30
St.gård
MGJ
9.00
Albæk
MGJ

10.30

10.30

HØST
10.30
HØST
10.30
9.00
MGJ
10.30

9.00

10.30 Støvring
MGJ

15. s. e. trin.

10.30

Søndag d. 16. sept.
16. s. e. trin.

Johs. 11, 19-45

HØST
10.30

Søndag d. 23. sept.
Dato
17.
s. e. trin.

Mark 2, 14-22

24. sept.
juni
Søndag d. 30.
4.
18.s.s.e.e.trin.
trin.

Matt. 15,
5, 43–48
Johs.
1-11

1. okt.
juli
Søndag d. 7.
5. s.s.e.e.trin.
19.
trin.

Matt.
16, 13-26
Joh
1,35-51

8. juli
Søndag d. 14.
okt.
6. s.s.e.e.trin.
20.
trin.

Matt.21,28-44
19, 16–26
Matt

15. okt.
juli
Søndag d. 21.
7. s.s.e.e.trin.
21.
trin.

Matt.13,1-9
10, 24-31
Luk

Søndag d. 22.
28. juli
okt.
8. s.s.e.e.trin.
22.
trin.

Matt.18,1-14
7, 22-29
Matt
(sommertid
slutter)

Søndag d. 29. juli
9. s. e. trin.

Luk. 12, 3248/Luk 18, 1-8

Søndag d. 5. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 16-24

Søndag d. 12. august
11. s. e. trin.

Luk. 7, 36-50

Søndag d. 19. august
12. s. e. trin.

Matt. 12, 31-42

9.00

Søndag d. 26. august
13. s. e. trin.

Matt. 20, 20-28

Søndag d. 2. sept.
14. d. e. trin.

Johs. 5, 1-15

19.00
Konf.
Indskrivningsgudstj.
HØST
10.30

Søndag d. 9. sept.
15. s. e. trin.

Luk. 10, 38-42

Søndag d. 16. sept.
16. s. e. trin.

Johs. 11, 19-45

Søndag d. 23. sept.
17. s. e. trin.

Mark 2, 14-22

Søndag d. 30. sept.
18. s. e. trin.

Johs. 15, 1-11

Gudstjenester

Tvede

Linde

10.30
Mini.
konf.gudstj.
14.00
Midsommer
gudstjeneste

10.30
9.00
MGJ
10.30

9.00
Mellerup
MGJ

9.00

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30

9.00
MGJ
9.00
MGJ
10.30
MGJ

10.30 Støvring
MGJ
14.00 Midsommer
gudstjeneste
MGJ
10.30
St.gård
SB
9.00
10.30
Støvring
Harridslev
SB
10.30
9.00
Harridslev
Albæk
SB
9.00
10.30
Albæk
BUSK
SB
Harridslev
10.30
SB
Harridslev
MGJ
10.30
St.gård
MGJ
9.00
Albæk
MGJ

10.30

10.30

HØST
10.30
HØST
10.30
9.00
MGJ
10.30
Mini.

9.00

10.30 Støvring
MGJ

