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Lyset
Svært med trøstende ord,
når du lever med smerten.
Men du ta´r fejl, når du tror,
du skal flygte fra verden.
 
Du er det lys som blev tændt,
du skal varme og lyse.
Slukkes det lys som blev tændt,
er der fler´der må fryse.

Tro at livet fornyes,
uden tro går det næppe.
Ingen bør sætte sit lys
under mismodets skæppe.
 
Du er det lys der blev bragt,
trods de tungeste dage.
Husk hvad der engang blev sagt,
sæt dit lys i en stage!

Vantro er mismodets gys,
pas på vægen og luen.
Og lad det skinne dit lys,
for dem alle i stuen.

                     Johannes Møllehave



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. 505,- (2020)   Eneste undtagelse er navneændring 
i forbindelse m. bryllup. Yderligere spørgsmål kan rettes til 
præstesekretær Eva B. Madsen på tlf. 52 16 76 00.

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.



”Kunsten at tilgive”
Jeg blev opfordret, af et af mine yndlingsmennesker, til at skrive 
denne artikel med overskriften ” Kunsten at tilgive”. Bare selve 
overskriften fortæller os, at vi har med noget at gøre, der er ret 
svært. 
En kunst! Noget der skal tilegnes, eller i hvert til fald noget man 
skal øve sig i. Alt der er smukt, alt der på en eller anden måde er 
opbyggeligt, alt der får os til at vokse som mennesker er svært 
og kan vel betragtes som kunst. Kunsten at leve. Kunsten at el-
ske. Kunsten at tro. 

Og så altså dagens overskrift: Kunsten at tilgive. Dem, der ikke 
synes at det er svært at tilgive, har efter min mening aldrig tilgi-
vet et andet menneske. Det er nok noget af det sværeste for os 
mennesker, at skulle tilgive et andet menneskes overtrædelser 
mod os. Vi er nemlig sådan udstyret, at vi higer efter retfærdig-
hed. Der er en lille smule ” tand for tand – øje for øje” tilbage i vo-
res celler fra dengang vi var vikinger, dengang vi skolede vores 
børn i de 10 bud og det gamle testamente. Dette ikke sagt for 
at nedbryde den illusion, at vi som kristne har et stort tilgivende 
hjerte siddende i brystet, for det har vi. 
Det har alle mennesker med et hjerte. Her gemmer muligheden 
sig for at lære at tilgive. At tilgive er hjertets kunst. Der findes 
forbrydelser så store, at vi synes de er helt umulige at tilgive. Je-
sus tilgav dem der tog hans liv og os der så på det - ude af stand 
til at forhindre det. På en måde tilgav han vel egentlig også Gud, 
fordi han vidste, at han til syvende og sidst er den eneste der kan 
bære alt det, vi ønsker at give tilbage. For det er en bevægelse, 
at tilgive. Den der har forbrudt sig i mod os, får det tilbage som 
er gjort eller sagt. Der skal nemlig to (eller flere) til at mestre til-
givelsens kunst. Og det er her, at den svære kunst bliver synlig. 
Når jeg skal tilgive et andet menneske, skal det menneske jeg til-
giver være klar over, at han eller hun her får noget, han eller hun 
ikke har krav på. Vi kan ikke regne med at blive tilgivet, vi bliver 
nødt til at forstå, at det er en usigelig stor gave at blive tilgivet. 
Ellers virker tilgivelsen ikke. 
Hver gang vi har noget med et andet menneske at gøre, og det 
siger sig selv, at det er fra ca. 06.30 morgen – 23.00 aften ugens 
7 dage, plus/minus weekender og ferier, så har vi noget af det 

menneske i vores hånd. Vi har hele tiden magt over hinanden, om  
det er familien, foreninger og sportsklubber, på job, i koloniha-
veforeninger, til folkedans eller fællesskaber på Facebook, og 
denne magt kan så nemt misbruges. Vi kommer til at forbryde 
os mod hinanden, nedbryde hinanden i ord og handlinger, så der 
hele tiden er brug for tilgivelse. Og skal vi tilgive det samme 
menneske, de samme mennesker, hver dag for det samme, så 
mister tilgivelsen sin kraft. Det værste der kan ske her er, at vi 
bilder os selv ind at vi nok ikke kan finde ud af at tilgive. Det er 
en fejl. Det barn der bliver mobbet dagligt, får af vide at han skal 
vende den anden kind til og tilgive. Stille og roligt vokser uret-
færdigheden inden i ham, og ”tand for tand” stemmen overdøver 
hans sind. Hende, der dagligt bliver pillet ned på job, forsøger 
at være et godt menneske og vende den anden kind til. Til sidst 
må hun sygemeldes med stress og ”øje for øje” stemmen runger 
i hendes hjerte. 

Vi har altid magt over hinanden, og vi kommer altid til at misbru-
ge den magt, fra tid til anden. Heldigvis sidder der et bankende, 
tilgivende hjerte i os alle sammen, der bare venter på at blive 
brugt. Kunsten er, at vi skal lære vores børn (og voksne) at det 
er en gave at blive tilgivet. Vi skal øve os i at forstå, at vi aldrig 
kan gøre krav på tilgivelsen, den kan ikke kræves - den skal gives 
frivilligt. 
Helt på samme måde med Nåden. Den gav Jesus os alle frivilligt, 
han åbnede en dør ind til gudsriget, gav os del i det evige liv og 
tilgav os en gang for alle. Kunsten er, at vi skal leve vores liv, som 
gjorde vi os fortjent til nåden hver dag, vel vidende at vi allerede 
har fået den. Hver gang vi går til alters sammen, knæler ned og 
deler Jesu legeme og blod, minder han os om på ny, at han har 
tilgivet alle vore synder. (sidder du og tænker, ”jeg er da ikke en 
synder” Så læs overstående en gang til!) 
Vi kan ikke kræve tilgivelse. Så kunsten er at forstå, at vi alle er 
tilgivet på forhånd - ikke af hinanden, men af Gud selv.

Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens side



Praktisk info

Lokal fotograf
Lene Buhl-Christensen, Tvede, elsker at 
fotografere og tager rigtig mange billeder. 
Lene har været så venlig at levere en stak 
billeder, som vi må bruge her i bladet. Lene er 
en dygtig fotograf og fremover kan vi nyde 
synet af nogle af hendes pletskud her. Lene 
holder særlig meget af fjorden og nedenstå-
ende foto er et af de billeder, vi har fået lov 
at bruge…

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

Mødedatoer:
Onsdag  den 18. marts
Tirsdag  den 12. maj
Torsdag den 27. august
Tirsdag den 22. september
Torsdag den 12. 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

Motiv fra Randers Fjord. Foto: Lene Buhl-Christensen



Foråret nærmer sig med hastige skridt. 
Allerede nu spirer og gror det i haven. Normalt kan man ifølge ha-
vekalenderen begynde at arbejde lidt i haven i marts – og i april 
skal man forvente at slå græs første gang. Men vejret (og klima-
et) opfører sig ikke altid, som man kan forvente. 
Alting springer tidligere ud i år. Så man kan sige, at sæsonen for 
sommeren og den gode gro-tid forlænges, det er vi kun glade for, 
men man kan så også forvente en længere periode, hvor der skal 
gøres en indsats,  både i vore egne haver og på kirkegården. 
Vore dygtige gravere har altid travlt, der er nok at gøre. Endnu er 
gravstederne på vore tre kirkegårde fint pyntet med gran, men 
der går jo ikke lang tid før granpynten igen skal fjernes og der skal 
plantes forårsblomster…
Vi har desværre her i vinter været udsat for indbrud både i Linde 
og Tvede. Begge steder er tyveknægtene gået efter værktøj. 
Heldigvis er vore maskiner godt sikrede, så det gør det svært at 

komme til at stjæle dem. Nogle er naglet fast i gulvet og tyvene 
må give op. Desværre for os - koster det hver gang nogle ødelagte 
døre, hvilket jo efterfølgende kræver besøg af både tømrer og 
maler. Og da vi har en meget høj selvrisiko i kirkerne, ender det 
næsten altid med, at vi selv skal betale. Det dræner jo vores pen-
gekasse, - og vi ville jo så meget hellere bruge pengene på noget, 
som vi alle kan have glæde af. Et af vore store ønsker er lys på 
kirkerne. Vi har allerede en aftale med elektrikeren, som har lovet 
at komme forbi med en lampe eller to, så vi kan teste, hvordan det 
vil tage sig ud på vore kirker og vi kan undersøge, om det er en 
mulighed rent økonomisk.
Hvert forår har vi kirkesyn, menighedsrådets medlemmer gen-
nemgår kirkens bygninger sammen med en bygningskyndig og 
graverne. Der skal foretages syn over kirkerne, kirkegårdene og 
præstegården og kirkens øvrige bygninger. 
I år er der provstesyn., det sker hvert fjerde år, hvilket betyder - at 
provsten indkalder og deltager i synet sammen med en arkitekt, 
den bygningskyndige og naturligvis menighedsrådet og graveren. 
 
Til sidst vil jeg lige minde om, at der I år er der valg til menigheds-
rådet, så det er en god idé at sætte et par krydser i kalenderen. 
Over hele landet er der informationsmøde tirsdag den 12. maj og 
resten af året skal folkekirkemedlemmer orienteres om valget. 
Selve valgforsamlingen finder først sted tirsdag den 15. septem-
ber, hvor der er valg til menighedsrådet. Følg også med på face-
book og vores hjemmeside.

Jeg ønsker alle et spirende forår! 

GODT NYTÅR!

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Det spirer og gror i min have…
Foto: Laila Hjorth Fournais Clausen

Nyt fra formanden



Årets konfirmander
Tvede Kirke søndag d. 19. april kl. 10.00:
Arthur Emil Roed Eberstein Just
Markus Tang Andreasen
Lasse Eriksen

Linde Kirke søndag d. 26. April kl. 10.00:
Lucas Hviid Jørgensen
Anders Dyhl Rasmussen
Thea Hørup Sørensen
Tobias Hærup Lund
Anton Hauge Boe Munk
Nicolai Skjødt Nielsen

Mellerup Kirke søndag d. 3. maj kl. 10.00
Sebastian Just Bak Petersen
Liv Lund Sørensen
Gustav Adler Bonde
Nanna Agerholm Vahl
Jacob Plith Bisgaard Pedersen
Tobias Lindstrøm Krog
Andrea Meng Folsø
Kasper Riisager Madsen

Om at leve i nuet

At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælge det næste.
 
Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går sågu
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.

Piet Hein



Tvede kirke kommer til at danne rammen om nogle musikalske ar-
rangementer i samarbejde med Turbinen.

Oplev Bjarke Falgrens virtuose violin i smukt samspil med 
den engelske sanger og sangskriver Ana Silvera i omgivel-
ser, der komplimenterer klang og lyd ganske særligt. Turbi-
nen på Tour præsenterer - Ana Silvera & Bjarke Falgren i en 
unik kirkekoncert i Tvede kirke
Den smukke kirke på bakketoppen i Tvede danner kulisse 
og unik akustisk ramme om en ganske særlig duo-koncert 
med den engelske singer/songwriter Ana Silvera og den 
prisvindende danske violinist Bjarke Falgren. I 2017 star-
tede samarbejdet omkring en performance til Copenhagen 
Jazz Festival, og her fandt de ud af, at Ana Silveras smukke 
og funklende bluegrass-sange og Bjarke Falgrens virtuose 
videreførelse af traditionel folkemusik klæder hinanden 
umanerligt godt. Og et kirkerum klæder de to endnu mere 
og giver dybde og krop til skønsang og strengeinstrumen-
ter. Vi tør godt love, at det bliver en unik oplevelse.

Billetpris kr. 50,-
BILLETTER KØBES PÅ 
turbinen.dk

TURBINEN PÅ TOUR
Ana Silvera & Bjarke Falgren

Fredag 6. marts 2020 i Tvede kirke
Klokken 19.00 - 20.30

Tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00
Vi mødes i konfirmandstuen i Tvede. Der er sørget
for kage til kaffen! Alle er velkomne – og 
tag bare naboen og veninden med !

Følg med på facebook hvornår vi strikker 
næste gang. Vi forsøger at aftale en aften 
om måneden i den mørke tid…

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

Strikkecafé i konfirmandstuen

Det sker .....



Onsdag den 4. marts kl. 19.00
Gospel i Harridslev kirke.
Sognepræsterne Susan Ballegaard og Mette Marie Gocht-
Jensen afholder sammen med deres  menighedsråd en gospel-
koncert med Lene Johnsen i Spidsen for Growing Gospel kor. 
Oplevelsen er gratis. Begrænset antal pladser. 

Fredag den 6. marts kl. 19.00
Koncert i Tvede kirke med sangerinde Ana Silvera og musiker 
Bjarke Falgren.   (Læs mere andet sted i Kirkebladet)

Torsdag 2. april
Påsketime for børnehaven i Harridslev kirke kl. 10.00 og 
påsketime for børnehaven i Mellerup kirke kl. 11.00 

Skærtorsdag den 9. april kl. 18.30
Aftengudstjeneste i Linde kirke
Som noget nyt kommer Mikael Børresen skærtorsdag og spil-
ler klarinet ved vores aftengudstjeneste. Da gudstjenesten 
ud over de traditionelle salmer og læsninger kommer til at 
bære præg af smuk musik, mødes vi allerede kl. 18.30. Sæt x 
i kalenderen og kom og oplev en smuk fejring af den helligste 
tid i kirkens kalender.
 
Mikael Børresen er uddannet på Det kgl. danske Musik-
konservatorium i København, hvorfra han havde debutkoncert 
fra solistklassen. Dansk statsstipendiat i Wien. Ansat som 1. 
soloklarinettist i orkestre i Danmark, Østrig, Sverige og Tysk-
land. Finalist i den internationale klarinetkonkurrence „Viotti“ 
i Vercelli, Italien. Koncerter som solist i Europa.  
Produktioner for radio- og fjernsynstationer i ind- og udland. 
Indspillet en række grammofonplader og CD’er. Komponeret 
talrige kirkemusikalske værker.
Mikael Børresen spiller sammen med vores egen organist 
Theresa Bracher Wolf. Denne gudstjeneste vil blive helt sær-
lig og både sognepræst Susan Ballegaard og menighedsrådet 
håber rigtig mange vil lægge vejen forbi Linde kirke denne 
dag. 

Langfredag den 10. april kl. 14.00 
Liturgisk gudstjeneste i Harridslev Kirke ved 
Mette Marie Gocht-Jensen

Søndag den 12. april
Gudstjeneste i Linde Kirke kl.  9.00 i Linde Kirke 
og kl. 10.30 Mellerup Kirke 

Mandag 2. påskedag den 13. april
Gudstjeneste i Tvede kirke kl. 10.30 ved Mette Gocht-Jensen 

Sognekalender

Mikael Børresen



2. pinsedag, mandag 1. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

Igen i år indbyder sognepræsterne Susan Ballegaard og 
Mette Gocht-Jensen,  sammen med deres menighedsråd 
til friluftsgudstjeneste mandag 2.pinsedag i bakkerne bag 
Tvede kirke. 
Traditionen tro underholder Swingbanden og FDF-spejderne 
fra Harridslev åbner deres bod med mad og drikke, så ingen 
behøver at gå sultne derfra. Man er naturligvis også velkom-
men til at medbringe sin egen madkurv – og det er en god idé 
at huske stole og tæpper. Børnene kan more sig med at spille 
fodbold i det smukke område bag kirken. Det gode vejr er 
bestilt! Alle er velkomne! På gensyn i det grønne..

Menighedsrådene i Tvede-Linde-Mellerup og Harridslev-
Albæk-Støvring og sognepræsterne Susan Ballegaard og 
Mette Gocht-Jensen 

Søndag den 5. juli
Midsommergudstjeneste

Kl. 14.00 i Tvede kirke
Efter gudstjenesten kl. 14.00 i Tvede kirke går vi sammen ned 
i min have, Bavnevej 46, og nyder et glas koldt sommervin 
og et stykke sødt. Alle er velkommen of som altid bliver det 
hyggeligt. 

De bedste hilsner og på gensyn
Susan Ballegaard

 
Menneskeløbet  
Mon ikke krydset allerede er sat – Ellers er det nu det skal 
sættes. Menneskeløbet finder sted i Tvede, startskuddet 
lyder kl. 11.00 og det bliver sjovt. Helt præcis er det lørdag 
den 22. august. Læs mere i næste kirkeblad.  
 

Børnegudstjeneste 
Søndag d. 23. august holder Mette Gocht-Jensen og Susan 
Ballegaard igen børnegudstjeneste ved spejder hytten i 
Albæk. Mere om det i næste kirkeblad. 

Sæt x i kalenderen! 



Døbte:

Tvede kirke:
10. november 2019: Kalle Ramsing Trads

Linde kirke:
13. oktober: Malte Andreassen 
27. oktober 2019: Emma Mannerup Laursen 
2. november 2019: Ida Kristine Skovgaard Hoe 
2. november 2019: Emil Kent Rasmussen 
10. november 2019: Zara Marie Kondrup Piilgaard 

Bisatte og begravede:

Tvede sogn: 
Preben Pedersen døde d. 26. november 2019 og blev bisat 
fra Tvede kirke d. 3. december 2019 

Mellerup sogn/Mellerup Kirke: 
Kirsten Simonsen døde d. 28. november 2019 
(i Sct. Mortens sogn) og blev bisat fra 
Mellerup Kirke d. 12. december 

Franz Wolf døde d. 30. oktober 2019 og blev bisat fra 
Kristensamfundet d. 5. november 2019 

Kirkelige handlinger siden sidst

Glimt fra julen

Igen i år fejrede vi højtiden med fuldt hus i alle tre kirker ved gudstje-
nesterne i Tvede, Linde og Mellerup. Her et glimt fra familiejuleguds-
tjenesten juleaftensdag i Tvede kirke. Det blev en fantastisk oplevelse 
for både store og små… 



Gudstjenester
 

Dato  Tvede Linde Mellerup  

Søndag d. 5. jan. 
Helligtrekongers 

søndag 
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 

   

Søndag d. 9. feb. 
Septuagesima Matt 25,14-30   10.30   

Søndag d. 16. feb. 
Seksagesima Mark 4,26-32  9.00  

10.30 
St. gård 

SB 

Søndag d. 23. feb. 
Fastelavnssøndag Luk 18,31-43 

10.30 
MGJ   

14.00 
Harr. 
MGJ 

Søndag d. 1. marts 
1. s. i fasten Luk 22,24-32   9.00   

Søndag d. 8. marts 
2. s. i fasten Mark 9,14-29  10.30  

9.00 
Harr. 
SB 

Søndag d. 15. mar. 
3. s. i fasten Joh 8,42-51 9.00  10.30  

Søndag d. 22. marts 
Midfastesøndag 

Johs. 6. 24-35  9.00 
MGJ  

10.30 
Harr. 
MGJ 

Søndag d. 29. marts 
Mariæ bebudelsesdag 

(Sommertid 
begynder) 

Luk. 1, 46-55 9.00 
MGJ   

10.30 
Støvring 

MGJ 

Torsdag d. 2. april 
Påsketime for de små  

Harridslev kl. 10.00 og Mellerup kl. 11.00 
 

Søndag d. 5. april 
Palmesøndag 

Mark. 14, 3-9/ 
Johs 12,1-16 9.00   

10.30 
St. gård 

SB 
Torsdag d. 9. april 

Skærtorsdag 
Johs. 13, 1.15  19.00 

   

Fredag d. 10. april 
Langfredag Luk. 23, 26-49    

14.00 
Liturgisk 

MGJ 
Søndag d. 12. april 

Påskedag Matt. 28, 1-8  9.00 10.30  

Mandag d. 13. april 
2. påskedag Johs. 20, 1-18 

10.30 
MGJ   

9.00 
Støvring 

MGJ 
Søndag d. 19. april 

1. s. e. påske 
Johs. 21, 15-

19 
Konfirmation 

10.00    

Søndag d. 26 april 
2.s. e. påske 

Johs. 10, 22-
30  Konfirmation 

10.00   
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Gudstjenester

MGJ: Mette Gocht-Jensen     SB: Susan Ballegaard
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Lørdag d. 2. maj  Konfirmation Harridslev Kirke kl. 10.00 

Søndag d. 3. maj 
3. s. e. påske Johs. 14, 1-11   Konfirmation 

10.00  

fredag. 8. maj 
Store Bededag Matt. 7, 7-14 10.30    

søndag. 10. maj 
4. s. e. påske Johs. 8, 28-36  9.00 

SB  
10.30 
Harr 
SB 

søndag d. 17. maj 
5. s. e. påske Johs. 17, 1-11 9.00  10.30  

Torsdag d. 21. maj 
Kristi Himmelfart 

 
Luk. 24, 46-53    

10.30 
Albæk 
MGJ 

Søndag d. 24. maj 
6. s. e. påske 

Johs. 17, 20-
26   9.00 

MGJ 

10.30 
Harr 
MGJ 

Søndag d. 31. maj 
Pinsedag 

Johs. 14, 15-
21  10.30 

  
9.00 

Støvring 
SB 

Mandag d. 1. juni 
2. pinsedag Johs. 6, 44-51 Fælles friluftsgudstjeneste i Tvede bakker kl. 11.00 

MGJ: Mette Gocht-Jensen 
SB: Susan Ballegaard 

 


