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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
blir aldrig i livet presente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

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

   Piet Hein 
   GRUK
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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. 490,- (2018)   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.



Tilbage i november 2018,  var jeg blandt 18 andre udvalgte præ-
ster fra hele verden, elev i Lutherstat Wittenberg hvor vi i 14 
dage skulle studere spiritualitet ifølge Martin Luther.
Jeg tog toget fra Randers banegård, Første skift Fredericia, 
så til Hamburg med skift til Berlin, hvilket viste sig at være en 
kæmpe omvej, men det hedder jo heller ikke ” ud og se med DSB” 
for ingenting. Fra Berlin gik turen til Wittenberg hvor professor 
Joachim Von Zinkler hentede mig. Næst efter Joachim, var den 
første elev jeg mødte Paula fra Brasilien. Herefter tog det fart 
og jeg mødte de andre præster.
En fra Danmark (mig), en fra Tyskland to fra Indien, tre fra USA, 
en fra Mexico, Paula fra Brasilien, en fra Nicaragua, en fra Mada-
gaskar, en fra Malaysia, en fra Myanmar, to fra Sydafrika og en 
fra Swaziland, en fra Ungarn og en fra Tjekkiet.

Selvfølgelig var indholdet af undervisningen, som professor 
Sarah Hinckly Wilson fra USA og Professor Johan Dieter fra 
Salzburg stod for, ekstremt inspirerende og vigtigt, men dét der 
gjorde det største indtryk var mødet med alle disse lutherske 
reformerte præster fra hele verden.
Alle havde vi det tilfælles, at vores kirker bærer på en tung arv, 
som Martin Luther i sine produktive år i Wittenberg tilbage i 
middelalderen (Luther: 1483-1546) stod for. Men derudover var 
og er vi meget forskellige.
Alle har de noget at kæmpe for. Menneskerettigheder, retten 
til frihed, retten til at eje sit eget hus, retten til ordination som 
kvinde, til at forvalte sakramenterne i kirken, retten til ligeløn 
mellem mænd og kvinder i præstegerningen.
Jeg kunne ikke undgå at føle mig en lille smule forkælet og me-
get privilegeret. Jeg er præst i en kirke, hvor folk gerne betaler 
for medlemskab, også selv om de ikke bruger kirken.
Jeg får lige så meget anerkendelse og respekt for mit arbejde, 
som jeg tror mine mandlige kolleger gør.

Jeg får løn for mit arbejde, så jeg kan forsørge mine børn, uden at 
jeg behøver have et fuldtidsjob ved siden af min præstegerning. 
Jeg er præst i et land, hvor de store ord kan få frit løb, uden at jeg 
behøver frygte for regeringens indgriben. Jeg er præst i et land, 
hvor jeg som menneske kan tage alt det for givet, som andre må 
kæmpe for. Friheden og retten til det liv, jeg er skænket i nåde 
af Gud.
Martin Luther vidste, at med den åndelige dimension, med troen 
på Kristus som Guds eneste Søn, blev livet automatisk større.
Der er meget at hente i et godt tros- og åndsliv. Og hver dag 
brugte Luther timer på at hente hjælp og svar fra Gud ved at 
bede. ” At bede er at bede om hjælp”.
Jeg opdagede i Wittenberg, at jeg faktisk godt kunne blive bedre 
til at bede. Selvfølgelig kan jeg mit Fadervor. Og i mange hense-
ender er det også den eneste bøn der er nødvendig at bede. Men 
det kan ske, at det gavner at være mere konkret i sin bøn. Og 
her må jeg erkende at jeg bestemt ikke er ”fri bøns ekspert” som 
mange af mine kolleger fra hele verden.
Jeg må bare øve mig… 
Altså folde mine hænder lukke øjnene, eller sænke hovedet 
og så lede medbedende ind i en inderlig konkret takkebøn. Og 
det er der jo ikke noget at sige til, at jeg også skal øve mig på…       
For hvor skulle jeg have lært det. Hjemme på mit kontor, i mit 
studerekammer, som Luther ville kalde nutidens kirkekontor? 
Det ville jo virke helt malplaceret i mit travle liv, hvor jeg tjek-
ker mails, skriver artikler til kirkebladet, vælger salmer og laver 
navneændringer.  
Vi siger at Gud er med os, i livet, både i medgang og i modgang. 
Det siger jeg til alle der kommer i kirken til Gudstjeneste, det 
siger jeg til mine konfirmander. Men hvordan erfarer vi det helt 
konkret? – For alle dage, betyder jo også alle de dage hvor vi 
ikke erfarer ham, at der er han der også. Og her kan den frie bøn 
være en vej ind til troen. Så måske det bliver mit forårs-forsæt-
projekt. At bede om hjælp med mine egne frie ord. At lukke Hel-
ligånden ind som en levende inspiration i mit travle almindelige 
jordiske menneskeliv. Det skader jo ikke at have ambitioner… 
Og hvilken bedre måde at gå foråret i møde, med minderne fra 
2 fantastiske lærerige uger i Wittenberg, i selskab med de dyg-
tigste undervisere og de bedste præster og med et håb om at få 
mere ånd i 2019 end i 2018. I hører fra mig…

Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens side



KFUM Spejderne, Hungstrup Gruppen i Tvede
Ugentlige møder i spejderhuset, Bavnevej 19, Tvede:

Bæverne 6-8 år: Torsdag kl. 17.30-18.30 (60 15 23 43)
Ulveungerne 8-12 år: Torsdag kl. 18.45-20.15 (86 44 11 43)
Spejdere 12-18 år: Onsdag kl. 19.00-21.00 (28 74 77 68) 

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

Praktisk info: Russisk folkemusik i kirken
Hvor var det smukt.
Torsdag aften den 7. februar var jeg sammen med ca. 50 andre per-
soner til koncert med Balalajka, i Tvede kirke.
Koncerten var arrangeret af vore to lokale menighedsråd Har-
ridslev – Albæk – Støvring og Linde -Mellerup -Tvede, som led i en 
række af fællesarrangementer.
Nu kan man spørge sig selv om Russisk folkemusik overhovedet 
hører hjemme i vore kirker, og til det er der kun at sige, Ja, det gør 
det da. Hvis der er noget der kan forene folk på tværs af tro, race 
og hudfarve er det jo netop musikken, og denne aften understreg-
ede det til fulde. 
Jesper Lund Jacobsen og Bjarke Houmann, to virtuoser ud i den 
akustiske musik, gav alle tilhørerne en fantastisk musikalsk oplev-
else som blev yderligere forstærket af kirkerummets akustik. Da 
de så samtidig havde været så venlige at medbringe yderligere to 
gæster, fra deres store ensemble, fik vi også musik for 3 balalaj-
kaer og sangerinde.
Den russiske folkemusik, for balalajkaer, fortolker på smukkeste 
vis den russiske vemodighed og sjæl med den, på en gang lang-
somme rytme for så at slå over i en hektisk rytme. Når man sidder 
der og lader musikken gribe dig, føler man sig på en gang hensat til 
de enorme stepper i det russiske rige og får samtidig en glæde og 
fornemmelse af at være omgivet af kærlighed til sine omgivelser 
og dem man har sagt farvel til; en slags åndelig Yoga.
Tilsætter man så balalajka musikken en vokal stemme, fra en kvin-
delig sopran som synger på russisk, så går det hele op i en højere 
enhed.
Man forstår ikke et ord af hvad der bliver sunget, men det er heller 
ikke nødvendigt, man oplever simpelthen bare hvad sangen hand-
ler om, og det går rent ind.
Hvor var det smukt, og hvor var det dejligt at så mange mennesker 
fra vore landsbyer havde lyst til at være sammen om noget smukt, 
og få en fælles oplevelse.
Det sammenhold kunne vi godt ønske var mere fremherskende, til 
fælles bedste.
Hvis i får chancen for at opleve dem et eller andet sted, så skal i 
ikke snyde jer selv for denne musikalske nydelse.

    Bent Glad
    Kirkeværge i Linde



Foråret nærmer sig. Selvom vi stadig kan risikere at få snevejr, er 
der ikke noget i sol og måne, som tyder på, at vi skal have gang i 
sneskovlen. Vi er endelig kommet igennem den mørke, men dog 
hyggelige vinter – og dagene er blevet længere og lysere. I ha-
verne kan vi se erantis, krokus og vintergækker massevis af små 
spirer pibler frem – og snart kan vi glæde os over både påskeliljer 
og tulipaner. Det er en dejlig tid – men også en travl tid på vore 
kirkegårde, hvor vore dygtige gravere netop har været i gang med 
nedskæring af buske i præstegårdshaven, og snart skal der plan-
tes forårsblomster på gravstederne på vore smukke kirkegårde. 
Vi har brugt vinteren til at få ryddet ud og ryddet op i konfirmand-
stuen. Vi har købt nye stole, - flotte nye stole, med god sidde-
komfort.  De gamle træstole knækkede i ryggen og det var ikke 
betryggende at sidde på dem. Vi har fået lagt nye bordplader på 
de gamle stel, vi går også ind for genbrug, hvilket også har gjort 
processen meget billigere. Vi har også investeret i akustik-dæm-

pende billeder, da over tyve børn i et lokale med højt til loftet – 
kan give et ret højt støjniveau, og præsten skal jo gerne kunne 
høre, hvad hun selv tænker. Vi har valgt tre billeder; et verdens-
kort, som kan bruges i undervisningen, et stort billede af en smuk 
skovlysning og dette billede, som kan ses her på siden. Når KIR-
KEBLADET er i trykken, er tæppemontøren i fuld gang. Vi får lagt 
praktiske tæppefliser på gulvet, som også virker lyddæmpende. 
Det er blevet SÅ flot. 
Kirkerne i Mellerup og Linde skal kalkes i år og forberedelserne til 
dette er i fuld gang… 
Vi har også takket ja til provstiet til at få rådgivning fra Folkekir-
kens Arbejdsmiljø Rådgivning, som vil gennemgå vore kirkegårde, 
for at registrere de såkaldte risiko-sten. Sten, der er i risiko for 
at vælte og skade enten gravere eller besøgende. Det sker på 
baggrund af en opfordring fra daværende kirkeminister Bertel 
Haarder (V) samt landets menighedsråd efter en dødelig ulykke 
i sommeren 2016.
De enkelte kirkegårde får viden og indsigt i at sikre de gravsten/
monumenter, der kan udgøre en sikkerheds- og sundhedsmæssig 
risiko.
Igen i foråret har vi kirkesyn, hvor vi sammen med den bygnings-
kyndige gennemgår alle bygninger og kirkegårde, og finder ud af, 
hvor meget der skal afsættes på budget 2020 til reparationer og 
tiltrængte fornyelser. Vi ser frem til et travlt og godt forår – og en 
skøn lang sommer.
Næste nummer af KIRKEBLADET udkommer inden sommerfe-
rien…
Glædeligt forår!

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Et af de nye billeder i konfirmandstuen, 
som ovenikøbet er støjdæmpende…

Nyt fra formanden



Årets konfirmander
Tvede kirke søndag den 28. april
Peder Mikael Tsymbal Hedegaard Hansen
Micki Ørholst

Linde kirke søndag den 5. maj 
Frederikke Marie K. Thomsen
Jasmin B. Mulvad
Nicoline Schnoor Sørensen
Niels Kristoffer Salling Vestergaard
Benjamin Bjergager Winkel

Mellerup kirke søndag den 5. maj 
Emma Thorup Mikkelsen
Johanne Theilgaard Knudsen
Inunnguaq Jørgen Lund
Hannah Thinggaard Timmins
Amanda Karoline Nielsen
Oliver Bjerggaard Fammé
Magnus Plith Bisgaard Pedersen
Marcus Højbjerg Nygaard
Jonathan Søvsø Thomsen

Tvede kirke, St. Bededag den 17. maj 
Lotte Marcussen Pasgaard
Mathilde Varberg Therkelsen
Carla Margrethe Roed Eberstein Just
Kristine Hoberg Mikkelsen
Magnus Ballegaard
Magnus Kiwi Kærgaard Nielsen
Magnus Møller Riber
Marie Hoe Andersen
Caroline Rosa Troldahl Hartvig
Mette Thormann Carlsbæk
Oliver Madsen Nicolajsen

Tvede kirke, søndag den 16. juni 
Clara Marie Abildgaard Clausen

I dag skal du løfte dit hoved mod himlen
og rejse dig op
tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet
med sind og med krop.

Luft kældre og kroge, det dybe, det gemte
alt det, du kun ved
og frit vil du finde, og godt skal de hente
fra lyset herned.

Guds rige har smeltet og væltet hver grænse
vor frygt stiller op
al fromhedens hyklen, alt dødt vil han rense
ja, brænde det op.

Og nætternes smerte og morgenens glæde
i dag og i går
vil blive den skønneste lovsang til livet
som livet formår. 

Af Jens Rosendal
Fra  ”12 danske salmer” 1986



 Prøv at høre, der er helt stille… ”Er du ked af det?”, spurgte jeg 
min søn, da han sad helt stille inde på sit værelse. Computeren 
var slukket og telefonen lå lige så fint på hylden uden at den var 
i brug. ”Nej, jeg sidder bare og tænker”, svarede han stille. Som 
en typisk bekymret mor spurgte jeg igen, ”Er du nu helt sikker på, 
du ikke er ked af det?”. Så var det, at han svarede meget rigtigt,” 
Altså mor, man tænker faktisk bedst, når der er helt stille!” 

Det er jo helt rigtigt, som min søn sagde, at når stilheden en gang 
imellem kommer, så får man mulighed for virkelig at tænke over 
de store eller små ting, som fylder i tilværelsen. Nutidens liv er 
så fuldt af larm, at stilhed er blevet en luksusvare. 

En kollega udtalte engang således i Kristeligt Dagblad: ”Stilhed 
er helt klart blevet en mangelvare i det moderne samfund. Det 
er svært at prioritere at være stille, for vi synes, det er at lave 
ingenting. Men det handler om at finde ind i den guddommelige 
stilhed, hvor Gud er hovedpersonen, og hvor det ikke handler 
om vores egne forventninger til os selv. Folk hungrer efter at 
overgive sig til stilheden og til Gud.”

Jo lyden af ingenting er i høj kurs. Vi ser glædeligt programmer 
som ”Bonderøven” eller madlavningsprogrammer som ”Det søde 
liv”, hvor det er tid og ro, som er hovedingredienserne i retterne. 
Vi ønsker så inderligt, at kunne finde ro og overskud midt i en 
hektisk hverdag. Ja selv de moderne trend-forskere udtaler, at 
stilhed vil være en af de mest prestigefulde værdier i de kom-
mende år. Vi søger det, vi ikke har, og ro og stilhed er blevet en 
luksusvare. 
Dog kan stilheden også være svær at acceptere. Stilheden kan 
skræmme os. Men er det stilhedens skyld? Er det ikke, fordi vi 
ikke ved, hvad vi skal bruge den til? Stilheden kan være frugtbar. 

At du kan lære noget af stilheden, som ikke kan siges med ord, 
ikke skrives i bøger eller læres gennem nok så mange samtaler. 
Selvfølgelig kan selve stilheden ikke lære dig det. 

Men det, som du bruger stilheden til, kan!

I stilhed overgives 
livets virkelige gaver 
i stilhed for det meste 
venskab og kærlighed 
fødsel og død
glæde og smerte 
et frosset løv og solens første stråler 
og tavsheden sammen 
et ukendt dyb af forståelse. 

  Af: Margot Bickel
 ”Plücke den Tag” 

Som min søn klart udtalte: ”Jeg sidder bare og tænker”, så enkelt 
kan roen og stilheden være der, man skal bare huske at gribe 
den. 

Stilhed...



Søndag d. 24. marts
Kl. 9.00 - Gudstjeneste i Tvede kirke med altergang
Kl. 10.30 - Gudstjeneste i Støvringgaard, 
 begge tjenester v. Susan Ballegaard

Søndag den 31. marts kl. 9.00
Gudstjeneste i Harridslev kirke m. altergang 
v. Susan Ballegaard

Skærtorsdag 18. april kl. 19.00
Traditionen tro er der aftengudstjeneste i Linde kirke

Langfredag den 19. april kl. 14.00 
Liturgisk gudstjeneste i Harridslev kirke
v. Mette Gocht-Jensen

KONFIRMATIONER

Søndag d. 28. april kl. 10
Konfirmation i Tvede kirke  

Søndag d. 5. maj kl. 10
Konfirmation i Linde Kirke  

Søndag d. 12. april kl. 10
Konfirmation i Mellerup Kirke  

St. Bededag fredag d. 17. maj kl. 10
konfirmation i Tvede Kirke  

Søndag d. 16. juni kl. 10.30
Konfirmation i Tvede Kirke. Alm. gudstjeneste.

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Tvede. 

Traditionen tro er der igen i år fælles friluftsgudstje-
neste i bakkerne bag Tvede kirke. 
Medbring selv stole eller tæpper! Man kan selv med-
bringe madkurven eller man kan købe mad og drikke 
hos FDF-spejderne fra Harridslev, som kommer og er 
med til at gøre dagen festlig.
Swingbanden sørger som sædvanlig for musikken. 
Børnene og de voksne morer sig med at spille fodbold-
kamp i de skønne omgivelser bag kirken.
Alle er velkomne! På gensyn i det grønne!
Menighedsrådene i Harridslev-Albæk-Støvring, 
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd og sogne-
præsterne Mette Gocht-Jensen og Susan Ballegaard

Det sker her hvor vi bor!

Sognekalender



Søndag d. 23. juni kl. 14.00
MIDSOMMERGUDSTJENESTE
MED HYGGE OG LILLE MARKED
Sognepræst Susan Ballegaard inviterer sammen med 
menighedsrådet til midsommergudstjeneste i Tvede 
kirke. Efter gudstjenesten går vi i præstegårdshaven 
og ønsker hinanden glædelig sommer. Alle der har lyst 
til at medbringe hjemmelavede ting så som husflid, 
kunst, håndarbejde, eventuelt syltetøj eller andet er 
velkomne til at medbringe det. Vi laver konfirmand-
stuen om til en lille markedsplads, hvor man kan 
sælge og købe af hinanden.
Alle er velkomne !
For mere info ring til sognepræsten på 86 44 11 22.

Som vi alle ved, redder hjertestartere ikke liv af sig 
selv, hjertestartere redder først liv, når de bruges.
Derfor tilbydes et kursus i brugen af hjertestarteren.

Et kursus, som også er sponseret af de sponsorer som 
sørgede for, at vi fik en hjertestarter. De mange navne 
kan læses på skiltet ved siden af hjertestarteren.

TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.00
i konfirmandstuen i Tvede

Dette kursus introducerer dig i at anvende en hjerte-
starter korrekt og effektivt. 
Kurset indeholder betjening af hjertestarter og alar-
mering.  Du modtager ikke et bevis, men du vil trygt 
kunne betjene en hjertestarter. Kurset varer halvan-
den times tid. 

Der er plads til max. 50 deltagere. 
Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne!

HJERTESTARTERKURSUS 
I KONFIRMANDSTUEN



Døbte:

Tvede kirke:
24. november 2018: Sofie Karmark Pedersen
23. december 2018: Emilia Galashchuk
06. januar 2019: Lukas Storgaard

Viede:

Mellerup
1.december 2018:
Katrina Iben Agnoletti Østergaard og 
Søren Agnoletti Andersen

Velsignede:
Tvede Kirke:
24.november 2018:
Katharina Karmark Pedersen og Rico Karmark Pedersen

Bisatte og begravede:

Peter Germansen Christensen, død d. 13. december 2018, 
bisat fra Linde Kirke d. 19. december 2018

Kirkelige handlinger siden sidst

Ny kirkeværge i Mellerup
På kirkeårets sidste menighedsrådsmøde i Tvede-Linde-
Mellerup blev Carsten Korthauer valgt som kirkeværge i 
Mellerup kirke og er samtidig også kasserer i menighedsrådet.

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.

Menighedsrådsmøder 2019:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for 
alle i de tre sogne. Alle møder  begynder kl. 19.00

Mødedatoer:
Onsdag d. 20. marts  
Onsdag d. 12. juni
Torsdag d. 22. august  

Onsdag d. 25. september    
Tirsdag d. 19. november



Gudstjenester

Dato Tvede Linde Mellerup 
Søndag d. 3. marts 
Fastelavnssøndag 

Matt. 3, 13-
17 10.30 14.00 

Harr. SB 
Søndag d. 10. marts 
1. s. i fasten Matt 4, 1-11 

9.00 
MGJ 

10.30 
Støvr. MGJ 

Søndag d. 17. marts 
2. s. i fasten

Matt 15, 21-
28 10.30 9.00 

Søndag d. 24. marts 
3. s. i fasten

Luk 11, 14-
28 

9.00 
altergang 

10.30 
St. gård SB 

Søndag d. 31. marts 
Midfastesøndag 
(sommertid beg.) 

Joh 6, 1-15 10.30 
9.00 
Har. 

altergang SB 
Søndag d. 7. april 
Mariæ bebudelsesdag 

Luk 1, 26-
38 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Søndag d. 14. april 
Palmesøndag Matt 21, 1-9 

9.00 
MGJ 

10.30 
St. gård MGJ 

Torsdag d. 18. april 
Skærtorsdag 

Matt 26,17-
30 19.00 

Fredag d. 19. april 
Langfredag 

Matt 27, 31-
56/ 
Mark 15, 20-
39 

14.00 
Liturgisk 
Harr. MGJ 

Søndag d. 21. april 
Påskedag 

Mark 16, 1-
8 9.00 

10.30 
Harr. 

Kor SB 
Mandag d. 22. april 
2. påskedag

Luk 24, 13-
35 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 28. april 
1. s. e. påske

Joh 20, 19-
31 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 5. maj 
2.s. e. påske

Joh 10, 11-
16 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 12. maj 
3. s. e. påske

Joh 16, 16-
22 

10.00  
Konfirmation 

Fredag d. 17. maj 
Store Bededag Matt 3, 1-10 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 19. maj 
4. s. e. påske Joh 16, 5-15 

9.00 Harr. 
10.30 St. 

gård 
SB 

Søndag d. 26. maj 
5. s. e. påske

Joh 16, 23b-
28 9.00 10.30 

Torsdag d. 30. maj 
Kristi Himmelfartsdag 

Mark 16, 14-
20 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 2. juni 
6. s. e. påske

Joh 15, 26-
27/ 
Joh 16, 1-4 

9.00 
MGJ 

10.30 
Harr. MGJ 

Søndag d. 9. juni 
Pinsedag 

Joh 14, 22-
31 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Mandag d. 10. juni 
2. pinsedag Joh 3, 16-21 

11.00 
Fælles friluftsgudstjeneste i Tvede bakker 

Søndag d. 16. juni 
Trinitatis søndag Joh 3, 1-15 

10.30 9.00 

Søndag d. 23. juni 
1. s. e. trin.

Luk 16, 19-
31 

14.00 
Midsommer 

Søndag d. 30. juni 
2. s. e. trin.

Luk 14, 16-
24 

14.00 
Harr. 

Midsommer 

Søndag d. 7. juli 
3. s. e. trin.

Luk 15, 1-
10 9.00 

10.30 
Albæk 
MGJ 



Gudstjenester

MGJ: Mette Gocht-Jensen     SB: Susan Ballegaard

Dato Tvede Linde Mellerup 
Søndag d. 3. marts 
Fastelavnssøndag 

Matt. 3, 13-
17 10.30 14.00 

Harr. SB 
Søndag d. 10. marts 
1. s. i fasten Matt 4, 1-11 

9.00 
MGJ 

10.30 
Støvr. MGJ 

Søndag d. 17. marts 
2. s. i fasten

Matt 15, 21-
28 10.30 9.00 

Søndag d. 24. marts 
3. s. i fasten

Luk 11, 14-
28 

9.00 
altergang 

10.30 
St. gård SB 

Søndag d. 31. marts 
Midfastesøndag 
(sommertid beg.) 

Joh 6, 1-15 10.30 
9.00 
Har. 

altergang SB 
Søndag d. 7. april 
Mariæ bebudelsesdag 

Luk 1, 26-
38 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Søndag d. 14. april 
Palmesøndag Matt 21, 1-9 

9.00 
MGJ 

10.30 
St. gård MGJ 

Torsdag d. 18. april 
Skærtorsdag 

Matt 26,17-
30 19.00 

Fredag d. 19. april 
Langfredag 

Matt 27, 31-
56/ 
Mark 15, 20-
39 

14.00 
Liturgisk 
Harr. MGJ 

Søndag d. 21. april 
Påskedag 

Mark 16, 1-
8 9.00 

10.30 
Harr. 

Kor SB 
Mandag d. 22. april 
2. påskedag

Luk 24, 13-
35 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 28. april 
1. s. e. påske

Joh 20, 19-
31 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 5. maj 
2.s. e. påske

Joh 10, 11-
16 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 12. maj 
3. s. e. påske

Joh 16, 16-
22 

10.00  
Konfirmation 

Fredag d. 17. maj 
Store Bededag Matt 3, 1-10 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 19. maj 
4. s. e. påske Joh 16, 5-15 

9.00 Harr. 
10.30 St. 

gård 
SB 

Søndag d. 26. maj 
5. s. e. påske

Joh 16, 23b-
28 9.00 10.30 

Torsdag d. 30. maj 
Kristi Himmelfartsdag 

Mark 16, 14-
20 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 2. juni 
6. s. e. påske

Joh 15, 26-
27/ 
Joh 16, 1-4 

9.00 
MGJ 

10.30 
Harr. MGJ 

Søndag d. 9. juni 
Pinsedag 

Joh 14, 22-
31 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Mandag d. 10. juni 
2. pinsedag Joh 3, 16-21 

11.00 
Fælles friluftsgudstjeneste i Tvede bakker 

Søndag d. 16. juni 
Trinitatis søndag Joh 3, 1-15 

10.30 9.00 

Søndag d. 23. juni 
1. s. e. trin.

Luk 16, 19-
31 

14.00 
Midsommer 

Søndag d. 30. juni 
2. s. e. trin.

Luk 14, 16-
24 

14.00 
Harr. 

Midsommer 

Søndag d. 7. juli 
3. s. e. trin.

Luk 15, 1-
10 9.00 

10.30 
Albæk 
MGJ 

Dato Tvede Linde Mellerup 
Søndag d. 3. marts 
Fastelavnssøndag 

Matt. 3, 13-
17 10.30 14.00 

Harr. SB 
Søndag d. 10. marts 
1. s. i fasten Matt 4, 1-11 

9.00 
MGJ 

10.30 
Støvr. MGJ 

Søndag d. 17. marts 
2. s. i fasten

Matt 15, 21-
28 10.30 9.00 

Søndag d. 24. marts 
3. s. i fasten

Luk 11, 14-
28 

9.00 
altergang 

10.30 
St. gård SB 

Søndag d. 31. marts 
Midfastesøndag 
(sommertid beg.) 

Joh 6, 1-15 10.30 
9.00 
Har. 

altergang SB 
Søndag d. 7. april 
Mariæ bebudelsesdag 

Luk 1, 26-
38 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Søndag d. 14. april 
Palmesøndag Matt 21, 1-9 

9.00 
MGJ 

10.30 
St. gård MGJ 

Torsdag d. 18. april 
Skærtorsdag 

Matt 26,17-
30 19.00 

Fredag d. 19. april 
Langfredag 

Matt 27, 31-
56/ 
Mark 15, 20-
39 

14.00 
Liturgisk 
Harr. MGJ 

Søndag d. 21. april 
Påskedag 

Mark 16, 1-
8 9.00 

10.30 
Harr. 

Kor SB 
Mandag d. 22. april 
2. påskedag

Luk 24, 13-
35 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 28. april 
1. s. e. påske

Joh 20, 19-
31 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 5. maj 
2.s. e. påske

Joh 10, 11-
16 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 12. maj 
3. s. e. påske

Joh 16, 16-
22 

10.00  
Konfirmation 

Fredag d. 17. maj 
Store Bededag Matt 3, 1-10 

10.00 
Konfirmation 

Søndag d. 19. maj 
4. s. e. påske Joh 16, 5-15 

9.00 Harr. 
10.30 St. 

gård 
SB 

Søndag d. 26. maj 
5. s. e. påske

Joh 16, 23b-
28 9.00 10.30 

Torsdag d. 30. maj 
Kristi Himmelfartsdag 

Mark 16, 14-
20 

10.30 
MGJ 

9.00 
Støvring MGJ 

Søndag d. 2. juni 
6. s. e. påske

Joh 15, 26-
27/ 
Joh 16, 1-4 

9.00 
MGJ 

10.30 
Harr. MGJ 

Søndag d. 9. juni 
Pinsedag 

Joh 14, 22-
31 

9.00 
MGJ 

10.30 
Albæk MGJ 

Mandag d. 10. juni 
2. pinsedag Joh 3, 16-21 

11.00 
Fælles friluftsgudstjeneste i Tvede bakker 

Søndag d. 16. juni 
Trinitatis søndag Joh 3, 1-15 

10.30 9.00 

Søndag d. 23. juni 
1. s. e. trin.

Luk 16, 19-
31 

14.00 
Midsommer 

Søndag d. 30. juni 
2. s. e. trin.

Luk 14, 16-
24 

14.00 
Harr. 

Midsommer 

Søndag d. 7. juli 
3. s. e. trin.

Luk 15, 1-
10 9.00 

10.30 
Albæk 
MGJ 


