
ORDLYD - Alle sjæle . . . 
Når bladene de falder og svæver langsomt ned 
Når dystre tanker myldrer frem og truer vores fred 
Når mørket kommer snigende og stjæler dagens lys 
Og skyggerne de rækker ud og spreder stille gys. 
Allehelgen - Alle Sjæle - Alle tænder Lys 

Så mindes vi de døde, dem som vi savner her 
De sjæle som vi sendte hjem, så de ku’ hvile der 
Vi fejrer og vi mindes dem, der måtte ta’ afsted 
Det liv vi havde sammen her, de minder vi tog med. 
Allehelgen - Alle Sjæle - Alle tænder Lys 

Lad barnet le af Døden, så bliver alt så lyst 
Den latter kalder glæden frem, herinde i mit bryst 
Vi tænder lys i mørket her, og sender kærlighed 
Til Døden og de døde der, i vores evighed. 
Allehelgen - Alle Sjæle - Alle tænder Lys

Tekst: Karina Hjorth Andersen

Melodi og tekst kan høres på YouTube: ORDLYD – Alle sjæle.
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Vejviser
Sognepræst:
Susan Ballegaard, Bavnevej 46, Tvede 8930 Randers NØ
tlf. 86 44 11 22, e-mail: sba@km.dk
Sekretær:
Eva B. Madsen, tlf.  52 16 76 00, e-mail: ebma@km.dk 
Træffes mandag-torsdag 9-13
Graverne i Tvede, Linde og Mellerup kirker:
Linda Pedersen, tlf. 60 44 84 85
e-mail: lp75@live.dk

Gravermedhjælper 
Karin Boye Jensen, tlf. 23 69 29 19
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:
Carsten Korthauer, tlf. 86 41 24 44
e-mail: CarstenK@gmx.com
Kontaktperson personale:
Tove Børresen Petersen, tlf. 86 44 22 09
e-mail: tovebp1@hotmail.com
Medlem:
Elimar Larsen, tlf. 40 91 35 31
e-mail: elimar2@mail.dk

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: jeppeegelund@gmail.com
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 

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.



Sangeren Leonard Cohens ”Anthem” fra 1992 gjorde straks 
indtryk på mig da jeg hørte pladen første gang: 
 
”There is a crack in everything. That’s how the light gets in” 
 (Der er en sprække i alting. Det er sådan, lyset kommer ind.) 
 
Ordene gjorde indtryk på mig fordi, de forsikrer om, at der er 
intet som blot er mørke.  
Der er jo ikke noget der er helt sort. For der er en sprække i al 
ting, hvor lyset kommer ind.  
 
Vor tid er så optaget af, at alt skal være perfekt og et stort 
behov for kontrol – fordi man tror, man helt kan undgå at lave 
fejl. 
 
Vi kæmper en daglig kamp både på arbejde eller som forældre 
eller som ægtefæller for at være perfekte og uden fejl. Når vi 
poster noget på Facebook eller Instagram, ja - så er det jo lutter 
idyl.  
 
” Se min perfekte have med smukke roser og en lille hyggekrog, 
hvor der står et køligt glas rosé, og i øvrigt har mine børn da lige 
fået 12 til eksamen” 
 
Det er ikke her jeg lufter, at jeg lige har haft et skænderi med 
manden og at jeg er blevet slået ud over regningen på en rodbe-
handling. 
Nej, for vi vil ikke høre om det uperfekte liv eller det uperfekte 
menneske. 
 
Den måde at leve på levner ikke plads til sprækker, hvor lyset 
kan komme ind, og det er et af det moderne samfunds mest 
markante problemstilling efter min mening.  
Vi giver ikke plads til eftertænksomheden og refleksionen. 
Vi har i stedet en tendens til at lukke os mod det ukendte og 
uvisse og alt det, der kan udvide vores syn på verden.” 

 
Der er ingen af os som er perfekte. Der er intet liv som kun er 
et billede på Instagram. Heldigvis er livet meget større, meget 
mere rodet og fantastisk. Meget mere fyldt med sprækker, hvor 
lyset trænger igennem og giver nye muligheder for fællesskab 
og samvær. 
 
Lyset er det som altid samler os. Hvad enten det er lyset fra 
min elskedes ansigt eller solens aftenstråler. 
Lyset er det vi higer efter og værdsætter utroligt højt. Lyset 
er det, der altid finder vej, uanset hvor mørkt vi synes der kan 
være. 
Gud sagde: ”Der skal være lys” – og lyset er de skabende kræf-
ter som skabte verden og os. 

Mette Gocht- Jensen
Sognepræst

Præstens side

Der er en sprække i alting
Det er sådan, lyset kommer ind



Praktisk info

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

Mødedatoer:
Torsdag d. 22. august  
Onsdag d. 25. september    
Tirsdag d. 19. november
 

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. 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
Hungstrup-spejdernes  
store årlige julestue
 
Traditionen tro afholder Hungstrup-spejderne igen i år 
julestue i spejderhuset i Tvede. Det sker 

lørdag den 23. november fra kl. 14 til 16.
Igen i år vil der være tombola med flotte gevinster, fiske-
dam og andre spændende ting. 
Det kan også lade sig gøre at få stillet sulten, spejderne 
sælger æbleskiver, gløgg og sodavand. 
Hvis man medbringer tomme flasker eller mælkekartoner, 
kan man få sine ligeledes medbragte æbler presset til den 
dejligste saft.
Der er altid den hyggeligste stemning til spejdernes jule-
stue. På gårds-
pladsen kan man 
finde og købe 
årets juletræ, der 
er både store og 
små træer.



Nyt fra formanden

Igen i år kan vi se tilbage på en skøn og dejlig sommer, travl ja, - men 
også med tid til gode stunder sammen med familien og vennerne. 
Der har været mere arbejde på kirkegårdene i sommer, i forhold til 
sidste års tørke, alting gror jo bedre, når der kommer sol og vand i 
de rette mængder. 

Graverne har også travlt nu. I skrivende stund er der fuld gang i gran-
dækningen på gravene på alle tre kirkegårde. Det hele skal jo gerne 
være klar til vi skriver den 1. december. Allerede nu kan man besøge 
kirkegården og se de smukke grandækninger, som vores kreative 
personale på kirkegården er i gang med. 

Menighedsrådet har også været travlt beskæftiget. Vi har fået på-
lagt nye opgaver, denne gang er det af sikkerhedsmæssige årsager, 
hvor vi skal sørge for at alle gravsten bliver sikret. Vi har været på 
kirkegårdsvandring på kirkegårdene – hvor vi har noteret de sten i 
lapidariet, som skal fjernes fra kirkegården. 

Læs mere om sikring af gravsten her på siden…

Når vi går ind i december måned tager vi samtidig fat på det nye 
kirkeår. Og når vi skriver 2020 er det året, hvor der skal være me-
nighedsrådsvalg. Der afholdes et orienteringsmøde den 2. tirsdag i 
maj, hvilket vil sige tirsdag den 12. maj. Der afholdes valgforsamling 
tirsdag den 15. september, og et eventuelt afstemningsvalg afhol-
des tirsdag den 17. november. Det var hele tre datoer, men det skal 
vi nok fortælle meget mere om i det nye år. 

Da næste nummer af KIRKEBLADET udkommer til marts – vil jeg 
benytte lejligheden til at ønske alle et dejligt efterår, en rigtig glæ-
delig jul og et godt, lykkebringende nytår.

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Sikring af gravsten
For to år siden døde en lille dreng, da han blev klemt 
under en gravsten, der væltede ned over ham på Vestre 
Kirkegård i København. Denne sørgelige hændelse 
har medført at der efterfølgende er blevet kigget på 
gravsten i det ganske land. 
Derfor er det nu besluttet, at gravsten skal sikres. 
Hvis en gravsten er vurderet usikker, så er man som 
efterkommer forpligtet til at få den sikret, og udbedre 
forhold, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og det 
er samtidig også gravstedsindehaveren, som hæfter for 
udgifterne hertil. 
Menighedsrådet og graver er naturligvis behjælpelige. 
Man kan vælge, om man selv vil sikre stenen – eller 
betale for det tilbud, som menighedsrådet har hentet 
ind fra et eksternt firma.
Inden for rimelig kort tid, vil der dumpe breve ind til de 
gravstedsindehavere, som skal sikre deres gravsten. 
Samtidig vil mange gravsten blive fjernet fra 
kirkegårdens lapidarium. 
Nogle af stenene er bevaringsværdige og bliver på 
kirkegården, men så er det kirkens opgave at sikre disse 
sten, på lige fod med de øvrige gravsten på kirkegården.

Når fredningstiden på et gravsted udløber, kontakter 
vi gravstedsindehaveren for at meddele, at stenen må 
hentes. I mange tilfælde er stenene ikke hentet og står 
nu i lapidariet.  Man kan sige, at det nu er sidste frist, 
hvis man ønsker at få gravstenen udleveret. 

Kontakt graveren eller menighedsrådet.



Restaurering af kirkeskibet i Tvede
Det gamle kirkeskib Tvede Kirke, trængte meget til at blive 
gjort rent og få rettet op på skader i riggen. ’Tovværket’ er 
med tiden blevet meget mørt. Det krævede en nænsom ind-
sats med pensel og støvsuger, og de bristede snore skulle 

splejses. Så vidt muligt blev den originale snor bevaret og 
kun erstattet med nyt, hvor det var helt nødvendigt. De 
dygtige eksperter fra Museum Østjylland stod for arbejdet, 
- og kirkeskibet hænger nu igen fint på sin plads under loftet 
i Tvede kirke. 

Vi inviterer til strikkecafé den første onsdag hver måned. 
Næste gang er 

Onsdag den 6. november kl. 19.00-21.00
Vi mødes i konfirmandstuen i Tvede. 
Der er sørget for kage til kaffen!

De bedste hilsner og på gensyn
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

På billederne ses Museum Østjyllands eksperter i dyb koncentration. 
Foto: Museum Østjylland

Strikkecafé i konfirmandstuen



 Fra præstens prædiken…

17. søndag efter trinitatis. 
Jeg havde engang en kæreste der var sød til at begynde med,
men efter ca. 6 måneder viste det sig at han var lidt af en
”fuser”.
Da vi gjorde det forbi, var jeg selvfølgelig ulykkelig en
tid, sådan som forskrifterne lyder når man tror man mister
kærligheden. 
Hvis i har været levende længe nok til, at opleve stor
kærlighed og at miste den, er jeg sikker på at I ved hvad jeg
taler om.
Eller hvis i har været i verden længe nok, til bevidst at tage
glæden fra et andet menneske, ja, så ved I også, hvad jeg
mener.
At lukke andre ind i sit liv er ensbetydende med, at man løber
en stor risiko.
Altid når vi står overfor andre står vi med noget af det
menneske i vores hånd.
Dette ansvar, at vi altid har magt over hinanden forpligter.
Hvis relationen er god, hvis alle er med på at bruge og ikke
misbruge den magt vi har over hinanden, udvikler der sig
hurtigt venskaber.
Omvendt hvis man giver noget af sig selv, for at opleve, at
den eller dem, man giver det til ikke værdsætter det eller er
bedøvende ligeglade, jokker på det, så går der noget meget
vigtigt tabt.
Det tabte er tilliden. Og uden tillid overlever ingen relation.
Om det er mellem forældre og deres børn, kærester eller
ægtefæller imellem.
Præst og konfirmander.
Hvis ikke der er tillid, er der ikke noget.
Hvad fortæller Jesus os om tillid?
Der er to lignelser i dagens evangelium.
Den første er en øjebliksberetning om en dag i Jesu liv hvor
han tilfældigvis, måske, var endt i et hus sammen med en
masse af kirkens mænd.
Han vil vide om han kan have tillid til, at når de siger at de
er mænd af troen, at de så også er det i kald og stand. 
Kan man have tillid til et menneske der siger ” jeg er et godt

menneske” om sig selv, men når alt kommer til alt, så kan det
selv samme menneske finde på at vende sin næste ryggen
hvis det er Sabbat, som er jødernes hellige dag... Og lige som
vi ikke må arbejde på en søndag, måtte de heller ikke arbejde
på sabatten.
Ingen af de mænd Jesus var sammen med ville svare ham.

Gud vil aldrig fordømme den kærlige intention, lige meget
hvor skæv handlingen så er.
Og en kærlig intention på sabbatten kan aldrig være mod
Guds lovbud om, at holde fri den ene dag om ugen.
Vi er altid mennesker først, og vi er derfor altid forpligtet på
vores medmenneske.
2. lignelse prøver han med et billede, simpelthen fordi han
lagde mærke til hvordan der blev kæmpet om de øverste
pladser ved bordet.

Der er ingen skam i at kende sin plads.
Tværtimod!
Sæt dig bare bagerst, lyt mere end du taler
Lyt til dem der var her før dig.
Dem der kan fortælle dig, at det aldrig er en god ide at
gå tilbage til en fuser, dem der ved at kærligheden ikke
forsvinder, når vi tror vi har mistet den.
Kend din plads!
Og rejs dig med glæde, når Vor Herre og Frelser hver dag
kommer og tager dig i hånden og siger – her, lige ved siden af
mig, skal du være fra evighed til evighed.

Susan Ballegaard
Sognepræst



Søndag d. 3. november 
Allehelgensgudstjeneste
kl. 10.30 i Mellerup kirke
kl. 19.00 i Tvede kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard i Mellerup kirke. 
Traditionen tro vil vi tænde lys og læse navnene op på 
dem vi har sagt farvel til i det forgangne år – i begge 
kirker. 

1. søndag i advent
Søndag den 1. december kl. 10.30
i Tvede kirke er der afslutningsgudstjeneste for årets 
minikonfirmander.   Sognepræst Susan Ballegård sty-
rer festlighederne, som finder sted i Tvede kirke. 

2. søndag i advent
Søndag den 8. december kl. 16.00
Luciaoptog i Albæk kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard

3. søndag i advent
Søndag den 15. december kl. 19.00
De ni læsninger i Støvring kirke
ved sognepræst Mette Gocht- Jensen

4. søndag i advent, 22. december
kl. 9.00 Gudstjeneste i Tvede kirke
kl. 10.30 Gudstjeneste i Harridslev kirke

4. søndag i advent, 22. december
kl. 14.30 Gudstjeneste på plejehjemmet
Åbakken i Øster Tørslev
Tjenesten varer ca. en halv times tid – 
herefter drikker vi kaffe sammen.

alle tjenester ved sognepræst Susan Ballegaard.

Juleaftensdag
tirsdag den 24. december
gudstjeneste i alle vore tre kirker:
kl. 11.00 Familiegudstjeneste i Tvede kirke
kl. 13.00 Julegudstjeneste i Mellerup kirke
kl. 14.30 Juleaftensgudstjeneste i Linde kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard

1. juledag, onsdag den 25. december
kl. 10.30 1. juledagsgudstjeneste i Linde kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard

2. juledag, torsdag den 26. december
kl. 10.30 2. juledagsgudstjeneste i Mellerup kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard

Julesøndag den 29. december
kl. 10.30 gudstjeneste i Albæk kirke
ved sognepræst Mette Gocht-Jensen

Nytårsaften, tirsdag den 31. december
kl. 14.00 Nytårsaftensgudstjeneste i Tvede kirke 
ved sognepræst Susan Ballegaard. Traditionen tro 
får vi et glas bobler og ønsker hinanden et 
GODT NYTÅR!

Søndag den 2. februar i Tvede kirke
kl. 14.00 Spejdernes nytårsappel i Tvede kirke
ved sognepræst Susan Ballegaard og Hungstrup 
Spejderne.

Det sker her hvor vi bor!

Sognekalender



Turbinen på tur – et koncept der har ramt os lige i hjertet 
og vores sogne med den glædelige nyhed, at mere musik 
kommer i vores retning. En tirsdag i oktober fik præsten 
besøg af Michael Gonzalez og Sophie Dürrfeld, henholdsvis 
musikansvarlig og ansvarlig for udvikling/drift på Turbinen 
som hører under Værket i Randers. De kom med ønsket om 
at lave et samarbejde med os, med håbet om, at når musik 
rykker ud i kirkerne der hvor folk bor, så er der flere der får 
lov til at opleve den. Glæd jer på forhånd og sæt allerede nu 
X i kalenderen fredag den 6. marts, hvor vi har koncert med 
Ana Silvera i Tvede Kirke.

Turbinen på Tur til Tvede kirke

Tvede kirke kommer til at danne rammen om nogle musikalske arrangementer
 i samarbejde med Turbinen

I sidste nummer af Kirkebladet omtalte vi men-
neskeløbet i Tvede. 
Ny dato er lørdag den 22. august 2020 

En lille flok aktive Tvede-borgere var i fuld gang med plan-
lægningen af løbet, da det lige så stille voksede – og blev 
et større projekt, end man lige havde forestillet sig. Derfor 
var der brug for mere tid og alle var enige om, at der mest 
fornuftige ville være at rykke løbet frem til næste år. Helt 
præcis er det lørdag den 22. august. Vi hører meget mere 
om det inden da. 

Menneskeløbet, hvor der skal løbes for liv i landsbyerne. Et 
løb  hvor alle kan være med, og hvor det handler om at være 
sammen, ikke at løbe hurtigt. Man kan altså gå, hånd i hånd, 
hinke eller sidde i kørestol. Det vigtigste er at man deltager, 
hygger sig og er med til at sætte fokus på det fantastiske 
ved et landsbyliv. Løbets start og slut er kirken, for det 
giver ikke mening at starte andre steder end kirken, i livet 
som løb. Sæt X i kalenderen så denne begivenhed ikke går 
din næse forbi…

Menneskeløbet 
– løb for liv i landsbyerne

Sæt x i kalenderen! 
Gospel i Harridslev kirke,
onsdag den 4. marts 2020
Growing Gospel v. Lene Johnsen

Ana Silvera

Sæt kryds i kalenderen X



Døbte:

Tvede Kirke: 
15. september: Thorbjørn Bjernemose Dyrvig 
15. september: Troels Bjernemose Dyrvig 

Velsignede: 

Tvede Kirke: 
7. september: Ditte Silke Veirum Jensen og Allan Jensen

Bisatte og begravede:

Linde Kirke: 
Richard Kristoffer Vestergaard døde d. 23. juli og blev 
begravet på Linde Kirkegård d. 27. juli 

Mellerup Kirke: 
Kai Aage Rosenkilde Bendixen døde d. 2. august og blev 
bisat fra Dronningborg Kirke d. 10. august (af Susan Ballegaard) 

Karin Marie Madsen døde d. 5. august og blev bisat fra 
Randers Nordre kapel d. 14. august (af Susan Ballegaard) 

Ole Mortensen døde d. 2. september og blev bisat fra 
Mellerup Kirke d. 6. september

Kirkelige handlinger siden sidst

Som noget nyt i år havde jeg søndag d. 27. oktober fornø-
jelsen af at se næsten alle mine minikonfirmander til BUSK 
gudstjeneste i Linde Kirke.

BUSK står for Børn – Unge – Sogn – Kirke. Det er en 
gudstjeneste, hvor der bliver leget med formen og hvor 
salmerne måske er anderledes end de plejer at være til en 
højmesse.  
Efterfølgende blev der hygget i  konfirmandstuen, hvor 
Menighedsrådet bød på pitabrød. Et par hyggelige timer, 
hvor over 30 mennesker, minikonfirmander og nogle af 
deres voksne var mødt op. 

Jeg håber meget, at det bliver en tilbagevendende begiven-
hed, at vi også i vore kirker fremover vægter at fejre BUSK 
gudstjeneste sammen.

Sognepræst Susan Ballegaard

Foto: Mads Munk Jepsen

En festlig BUSK dag



Gudstjenester

Dato Tvede Linde Mellerup 

Søndag d. 3. nov. 
Allehelgensdag Matt 5, 1-12 

19.00 10.30 

Søndag d. 10. nov. 
21. s. e. trin. Joh 4,46-53 

10.30 9.00 

Søndag d. 17. nov. 
22. s. e. trin.

Matt 18, 21-
35 

9.00 10.30 
Støvring 

MGJ 
Søndag d. 24. nov. 
Sidste søndag i 
kirkeåret 

Matt 25, 31-
46 

16.00 10.30 
St.gård 

SB 

Søndag d. 1. dec. 
1. s. i advent Luk 4, 16-30 

10.30 
Mini.afslutning 

Søndag d. 8. dec. 
2. s. i Advent Matt 25, 1-13 10.30 

16.00 Lucia 
Albæk 
      SB 

Søndag d. 15. dec. 
3. s. i Advent Luk 1,67-80 10.30 

19.00 
Støvring 

De 9 læsninger 
MGJ 

Søndag d. 22. dec. 
4. s. i Advent Joh 3,25-36 9.00 

10.30 
Harridslev 

SB 
Tirsdag d. 24. dec. 
Juleaften 

Luk 2,1-14/ 
Matt 1,18-25 11.00 14.30 13.00 

Onsdag d. 25. dec. 
Juledag Joh 1,1-14 10.30 

Torsdag d. 26. dec. 
2. juledag Matt 10.32-42 10.30 

Søndag d. 29. dec. 
Julesøndag Matt 2,13-23 

10.30 
Albæk 
MGJ 

Tirsdag d. 31. dec. 
Nytårsaften Matt 6,5-13 14.00 

Søndag d. 5. jan 
Helligtrekonger Matt 2,1-12 10.30 9.00 

Søndag d. 12. jan. 
1. s. e. h3k Mark 10,13-16 10.30 9.00 

Søndag d. 19. jan. 
2. s. e. h3k Joh 4,5-26 

9.00 
MGJ 

Søndag d. 26. jan. 
3. s. e. h3k Luk 17,5-10 9.00 10.30 

søndag d. 2. feb. 
sidste s. e. h3k joh 12, 23-33 

14.00 
Spejdernes 
nytårsappel 

MGJ: Mette Gocht Jensen 
SB: Susan Ballegaard
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