KIRKE
BLADET
Tvede, Linde og Mellerup sogne

Nr. 2 – 67. årg. 2020 – JUNI – JULI – AUGUST - SEPTEMBER

Bøn
Livet ville føles lyst som på en solskinsdag;
selv på mørke dage ville du mærke morgenlyset.
Så kunne du stole på, at der var håb for dig,
se dig trygt omkring og lægge dig til ro;
Jobs Bog, kapitel 11, vers 17-18

COVID-19
har ændret vores liv. Også dette kirkeblad
er lidt anderledes end sædvanligt.
Anderledes på den måde, at man her
kan læse påskens prædikener, som vores
sognepræst Susan Ballegaard ikke havde
mulighed for at give os i kirken.
Læs på siderne 4 og 5 – og læs også
Præstens side...
Vi ses i kirken!

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. 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

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. 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.

Præstens side
Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal begynde
Bare det, at jeg nu i dette øjeblik (torsdag d. 14. maj kl. 11.31 på
mit kontor) skal skrive præstens side er jo en indikation af at vi
er på vej tilbage til ”normalen”. For første gang - i hvad der føles som uendelige tider, skal jeg forholde mig til en opgave som
ligner sig selv. Præstens side… Præsten, det er mig og jeg skal
skrive en side til jer i vores kirkeblad ligesom jeg plejer.
Det første jeg vil skrive om er; hvor meget jeg har savnet, at
gøre ting som jeg plejer. Jeg har savnet at være præst for jer.
Hvis man ikke har nogen at være præst for, så er man jo intet
andet end et kristent menneske der går rundt derhjemme og
forholder sig til vejret og det stigende antal af nullermænd, der
kryber frem allevegne. Uden nogen at være præst for, har jeg
måtte erkende, at jeg lige så godt kunne være indehaver af eget
firma, hvis hovedopgave var at sidde på et kontor og vente på
at gå konkurs. Det er en bibelsk klagesang pakket ind i moderne
toner, men ikke desto mindre har det været min virkelighed de
sidste to måneder. Uden kirken som platform for det budskab
jeg er kaldet til at forkynde, har mine dage virket tomme.
Det er jo ikke fordi - jeg ikke har haft noget at se til. Jeg har bare,
som alle andre, måtte undvære noget at se på. Jer! Jeg har savnet jer. Savnet at vide, at muligheden for visit er tilstede. Jeg har
endda savnet mine konfirmander, det tror jeg aldrig er sket før,
at jeg sådan ligefrem i maj savner de unge mennesker. Jeg savner min talje, mere end nogen sinde før. Og jeg savner hverdagen.
Som nu kære venner ser ud til at være inde for rækkevidde.
Vi er der ikke helt endnu, men der er lys for ude. Torsdag d. 21.
maj Kristi Himmelfarts dag åbner landets kirker op igen. Jeg tror
ikke vi får det store drop-in herude ved os, men der er noget
trygt i at vide, at vi snart må slå dørene op. Også noget poetisk.
For de døre der ikke kan låses. har været lukket for første gang
i verdens historien i en lang periode. Og det bliver på alle måder
stort. når de igen lukkes op. Kirken har altid, siden tidlig middelalder, været den instans, der på trods af pest, krig og andre samfunds truende virus-lignende tilstande, ikke har været bange for
at stå fast. Kirken har altid turde vove pelsen og være der hvor

de mest udsatte af dens folk befandt sig. Men 2020 skulle vises
sig at blive et historisk år på mange måder. År 2020 var det år
hvor kirken sank i knæ. Som en bedende Jesus i Gethsemane
have aftenen før langfredag har kirken ligget i dvale og ventet
på, at faren skulle drive over. Sammen med os har kirken holdt
vejret i håb om at igen kunne trække det frit.
Det kan vi snart. Trække vejret frit. Selv Djurs Sommerland åbner. Glæden er stor. Min kære menighed, både jer der kommer i
kirken og jer der lever jeres åndelige liv via Facebook.
Vi ses snart igen og jeg glæder mig.
Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens påskeprædikener
Skærtorsdag og Corona
Først var der vild panik, Jeg ringede til 1Mette og hører mig selv
sige: ”Har du hørt det, påsken er aflyst, hvad gør vi?” Mette svarede; ” ’Det kan jeg godt sige dig, han kommer til at opstå, på den
ene eller den anden måde kommer han til at opstå, vi kan ikke
bare springe den del over”
Kender I det med, at der er noget trygt i at dele noget utrygt med
et andet menneske. Når man er to eller flere om at dele noget
tungt, føles det pludselig ikke så tyngende mere.
Han kommer til at opstå, uanset om verden er ramt af en pandemi, eller ej. Sådan sagde Mette og sådan blev det.
Men vi kan ikke komme uden om, at vi kommer til at savne kirken
i den fortælling der er en del af menneskets historie. Den gode
fortælling er bare ikke det samme uden det hårde cover der rammer det hele ind for os.
Kirken er den platform hvorfra vores livsfortælling tager sin
begyndelse, folder sig ud og også der hvor vores livsfortælling
afsluttes.
Men i år skal fortællingen fortælles indefra og ud.
Vi skal selv, hver for sig, huske på de begivenheder i Jesu liv, der
begynder med indtoget i Jerusalem palmesøndag, som får altafgørende konsekvenser for det liv vi lever i dag.
I skrivende stund onsdag d. 8. april med en påske der venter lige
om hjørnet, dog under et forsamlingsforbuds-åg, mærker jeg
mere end nogensinde før det behov, jeg forestiller mig drev Jesus til at samle sine disciple omkring sig.
Måltidsfællesskabet, den hellige sidste nadver, som så mange
gange før har været omdrejningspunkt for vores gudstjenester.
Fællesskabet der bedst kendes omkring et veldækket bord er
skærtorsdags-billedet.
Konfirmanderne er blevet opfordret til at kigge dybt i det tomme bæger for at erfare, at uden kærlighed ser de kun dem selv.
Et forvrænget spejlbillede ses den lille skål, fejl og utilfredshed
dukker op, men så kommer den røde farve til syne og skygger for
os selv, så vi kan rette blikket op.
Syndere og pensionister er utallige gange gået til alters for at
kunne knæle ned blandt medmennesker og lige dér føle som en
del af ét større.

”Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var,
og som er, og som kommer.” Sådan bliver der kaldt på os, søndag
efter søndag: ” Velsignet være han som kommer i Herrens navn”
Og vi rejser os automatisk fra kirkebænken, den ene fod foran
den anden, vi mødes der hvor vores hænder griber ud efter støtte, knæfaldet, det eneste sted i vores liv hvor intet andet giver
mening knæler vi ned i ærefrygt for den kærlighed, som driver
os til at leve det liv der er vores.
Her er vi samlet omkring det bord Herren dækkede skærtorsdag. Her holder vi mund og lytter til den puls der får alle hjerter
til at banke i takt. Vi skal ikke noget, vi er kun noget i kraft af den
evige puls der får sit liv i os, når vinens sødme ramme vores fysiske indre og bliver til det blod der flød fra skaberen selv.
Aldrig mere vil vi tage måltidsfællesskabet for givet. Fra om
med i morgen skærtorsdag d. 9. april 2020 er den eneste besættelsesmagt tilstede kærlighedens magt.
Angst skal ikke besætte os. Frygt skal ikke besætte os.
For selv om vi ikke i år skal opleve det, ved vi har han dækker
bord til os.
Vi ved at han har behov for at samle os og gøre sig selv til et med
os. Vi ved, at han ved at vi tror på ham og det lys, den sandhed
han kom til verden med.
Vi glemmer det ikke, vi husker i afsavnets navn. Vi ved at livet
ikke tager hensyn til døden, vi ved at livet ikke bukker under for
døden, vi ved at påsken er begyndelsen på den fortælling om den
frelse der lader os leve evigt i den almægtige Guds hænder.
Så uden mere jammer herfra og med løftet om, at I kan glæde jer
med et utal af online gudstjenester, Live præster på Face Book
og et enkelt billede af en påskelilje på instagram. Guds fred til
jer.
Vi ses igen – Glædelig skærtorsdag i morgen.
Susan Ballegaard
Sognepræst
Mette Marie Gocht-Jensen, Sognepræst, et menneske der gør
en forskel og verdens bedste kollega.
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Præstens prædiken påskedag
Glædelig opstandelse
Evangelierne til påskedag og anden påskedag er nogle af de
smukkeste i Det Nye Testamente overhovedet. Med eventyrlige
og magiske kræfter kalder ordene på os og efterlader os med en
tro så stor, at vi her henter benzin nok til et helt liv.
At tro på opstandelsen er bekendelse.
Det er et aktivt valg, man som moderne menneske indleder sig
på og når først valget er truffet, bliver troen den evige drivkraft,
der skubber én frem i livet.
At tro på opstandelsen af Jesus Kristus er ikke noget nemt tilløb til livet. Det er krævende i hjerte og krævende i forstand, at
indlede sig på den frelse som opstandelsen er et udtryk for. Det
er et evigt løfte om at ville se kærligt på sig selv og sine medmennesker.
Det er umuligt at modbevise opstandelsen, men det kan virke
nemt at forkaste den. Vende ryggen til troen. For vi bliver ramt
af angst og kulde. Vi bliver så nemt bange. Vi oplever frygt og
modgang og gang på gang falder vi over den sten der trykker på
troen. Vi mister troen, når vi opgiver håbet. Vi mister håbet, når
vi opgiver troen på at Kristus døde for vores skyld. For at tro på
opstandelsen må man først tro på, at man er den værd. At vi er
værd at frelse, at vi er værd at redde. For at tro på opstandelsen, må man først turde tro på, at det er vedkommende for lige
præcis den man er. At det batter noget, at man er sig selv. At det
betyder noget at man er – eller har været – i verden.
Opstandelsen er Guds kærlighedserklæring til os og hvis vi har
ørene stoppede til, kan vi ikke høre, at han elsker os. Hvis ikke vi
ser kærligt på os selv, kan det være svært at få øje på en kærlig
Gud. Hvis ikke vi vender et kærligt blik mod vores medmenneske, kan det være svært at forestille sig en Gud der gør.
Evangeliet til 2. påske dag Joh. 20,1-18 er afbilledet på Altertavlen i Harridslev kirke. Det er der hvor Jesus kommer ud af graven og finder Maria Magdalene grædende. Først ved hun ikke,
at det er Jesus der taler til hende. ”Kvinde, hvorfor græder du”
spørger han og hun forklarer, at hun ikke kan finde Jesus. Nogen
må have fjernet hans lig i løbet af natten.
Maria bliver ved med at græde og beder inderligt om at få Jesus
tilbage. Det er først, da ham hun taler med siger hendes navn –
Maria – at hun tør se op og ud af hendes sorg. Maria genkendte
ikke hans stemme, da han kaldte hende kvinde, men da hendes
navn lød fra hans mund huskede hun, mærkede hun, genkendte

hun. Hun vender sig hurtigt om og udbryder Rabbuni – Det betyder mester.
Nu skulle man tro at de to faldt hinanden om halsen og at Jesus
gav Maria den trøst i kraft af et kram som hun havde brug for.
Men i stedet udbryder han: ”Sammen, men hver for sig” !!
(frit fortolket efter Mette F.)
Først fryser hun en smule, som Lot’s kone, der vender sig om og
ser tilbage på det ødelæggende liv Herren ville rede hende fra,
da Sodoma og Gomorra brændte op. Men der går ikke mange
sekunder så tør hun op igen, for Jesus taler til hende og kalder
hende tilbage til det øjeblik hvor alt faldt på plads. ” Hold mig
ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen”.
Måske har Maria stået med armene strakt helt ud for at gribe fat
om den hvide skjorte han bar. Måske var der i mellem dem, den
der usynlige elektricitet i luften, som når en man har savnet endelig er tilbage og tanken om at gribe fat og aldrig slippe fylder
hele ens krop. Måske ved Jesus, at hvis han først lukker hende
ind, lukker han igen alle ind og så kan han ikke stige op til faderen
som det er meningen at han skal.
Opstod han for at leve sit jordiske liv forfra, hvad ville der da ske
med den frelse han betalte så dyrt for. Nej Jesus, ved at det gør
ondt at give slip, men han ved også at det skal være vores grundvilkår fremadrettet. Og at vi kun kan slippe, hvis vi tror på hans
løfte om, at han griber os når vi gør det. Maria rører ham ikke og
derved viser Jesus hende en vej ud af kirkegården, tilbage ud i livet. Han tager hende ikke med, men han drager selv afsted for at
stå på den anden side og vente med frelse når Maria’ egen tid er.
Opstandelse er en vej der peger ud mod livet – det er en vej tilbage til livet efter at have mistet det dyrebareste man har. Opstandelse er bekendelse på den levende og opretholdende Gud.
Opstandelse er tro på, at vi efter dette liv kan forsætte vores
evige liv i Guds hånd. – At vi ikke bliver væk når vi dør, men at vi
vender tilbage til den Fader hvorfra vi alle er kommet.
Opstandelse er sætningen: Jeg er vejen, Sandheden og Livet.
Opstandelse er Ord som: tro, håb og Kærlighed. Opstandelse er
tro på frelse. Opstandelse er bekendelse.
Herren er opstanden – Glædelig påske.
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. 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

Menighedsrådsmøder 2020:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for
alle i de tre sogne. Alle møder begynder kl. 19.00

Mødedatoer:
Tirsdag den 9. juni
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.

Strikkecafé i konfirmandstuen
Vi starter op i strikkecafeen igen til efteråret.
Læs i næste kirkeblad hvornår vi mødes i
konfirmandstuen!
Vi glæder os til de mørke vinteraftener
med strikketøj og snak…
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

Nyt fra formanden
Foråret blev overhovedet ikke som vi havde forventet eller ønsket os. Vejrguderne var heldigvis med os det meste af tiden, men
den skrækkelige COVID-19 virus overtog på det nærmeste vores
frihed. Alt blev lukket ned og alt blev forandret.
Vi kunne ikke være sammen med vores børn eller børnebørn – eller den øvrige familie, naboerne og gode venner. Vi holdt os hjemme og den gæstfrihed der normalt er i vores hjem var pludselig
ikke-eksisterende. Vi ville gerne se gæster, men kun udendørs og
med god afstand og håndsprit i nærheden.
Mere end to måneder gik der med en hel masse aflysninger, da
landet lukkede ned. Det gik naturligvis også ud over kirkerne.
Mange bryllupper og barnedåb blev aflyst og også andre større
arrangementer i kirken. Men nu må vi heldigvis igen holde gudstjenester. Dog med visse sikkerhedsregler. Vi har indkøbt håndsprit,

placeret på smukke standere lavet til formålet. Vi råder til passende afstand, så det er sikkert at gå i kirke.
I skrivende stund er der et provstesyn på trapperne. Menighedsrådet har ansvaret for det daglige tilsyn og det årlige kirkesyn.
Hvert fjerde år er der provstesyn. Her deltager provsten, arkitekten, menighedsrådets bygningssagkyndige og formand, næstformand og graver og andre medlemmer af menighedsrådet gennemgår vore tre kirker, kirkegårde, præstegården og vore øvrige
bygninger – og finder ud af, hvor meget der skal afsættes på budget 2021 - til forudsete reparationer og tiltrængte fornyelser.
Igen vil jeg lige minde om menighedsrådsvalget til efteråret. I
vore sogne er der informationsmøde tirsdag den 18. august kl.
19.00 i konfirmandstuen i Tvede. Her vil folkekirkemedlemmer
blive orienteret om valget. Selve valgforsamlingen finder sted
tirsdag den 15. september, hvor der er valg til menighedsrådet.
Følg med på facebook og på vores hjemmeside.
Lige nu vil jeg glæde mig over at vi igen kan mødes i kirken. Sammen - men hver for sig! Og på det private plan vil jeg glæde mig til,
at jeg igen må få knus af børn og børnebørn.
Jeg ønsker alle en fantastisk sommer!
Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Vi glæder os til en blomstrende sommer…
Foto: Laila Hjorth Fournais Clausen

Sognekalender
Kære kommende konfirmand 2021
Efter sommerferien begynder du ikke bare i 7. klasse, du tager også fat på et år med forberedelse og dannelse. Og kage!
For du har muligheden for at gå til konfirmandforberedelse
hos mig i Tvede hver onsdag fra kl. 14.30 – 15.45.
Efter sommerferien deler jeg indskrivningssedler ud på
Mellerup Friskole og Korshøjskolen som du, hvis du bor i mit
pastorat; Tvede, Linde og Mellerup udfylder og medbringer til
indskrivningsgudstjenesten, der i år finder sted i Tvede kirke
søndag d. 27. september kl. 10.30.
Konfirmander der går på andre skoler, men som bor i Tvede,
Linde, Mejlby eller Mellerup og som ønsker at blive konfirmeret i eget pastorat møder op til indskrivningsgudstjeneste og
udfylder en seddel efter tjenesten.
I Tvede kirke skal du opleve din første højmesse som kommende konfirmand og efterfølgende holder jeg i kirken et
kort forældremøde, hvor vi sådan rigtigt får hilst på hinanden. Gælder også jeres forældre, dem skal i medbringe!
Den første undervisningsgang finder sted onsdag d. 7. oktober i konfirmandstuen Bavnevej 46 i Tvede. Konfirmander
der skal fra Korshøjskolen tager skolebussen, som gør et kort
stop i Mellerup hvor friskolens konfirmander står på. I er med
på den almindelige rute, så tidspunktet for ankomst i Tvede
kan variere lidt.
Vi afslutter undervisningen senest kl. 15.45 hvor I så selv
skal sørge for at komme hjem.
Jeg glæder mig meget til at møde jer og jeres familier. Vel
mødt og på gensyn d. 27. sept. kl. 10.30.
Skriv endelig til mig på sba@km.dk eller ring 86441122 hvis
I har spørgsmål.
Med venlig hilsen og på gensyn!
Sognepræst Susan Ballegaard

Det sker

Sæt x i kalenderen!
Tirsdag den 18. august er der valgorienteringsmøde i
Konfirmandstuen i Tvede hvor alle folkekirkemedlemmer
kan blive orienteret om det kommende menighedsrådsvalg. Selve valgforsamlingen finder først sted tirsdag den
15. september, hvor der er valg til menighedsrådet. Følg
også med på facebook og vores hjemmeside.
Søndag d. 23. august kl. 10.30 i Albæk
holder sognepræst Susan Ballegaard børnegudstjeneste
sammen med sognepræst Mette Gocht-Jensen.
Søndag d. 23. august kl. 16.00 i Linde kirke
holder Susan Ballegaard en andagt/kort gudstjeneste.
Søndag d. 30. august kl.14.00
inviteres der til høstgudstjeneste for hele pastoratet.
Det sker i Tvede kirke, hvor vore dygtige gravere helt
sikkert vil pynte kirken smukt. Præsten og menighedsrådet håber at se mange kendte ansigter.

KONFIRMATION i vore tre kirker:
Søndag den 6. september i Tvede kirke kl. 10.30
Søndag den 13. september i Linde kirke kl. 10.30
Søndag den 20. september i Mellerup kirke kl. 10.30
Tirsdag den 15. september
valgforsamling, menighedsrådsvalget 2020
Søndag d. 27. september kl. 10.30
holder sognepræst Susan Ballegaard indskrivningsgudstjeneste for de nye konfirmander. Tjenesten finder sted i
Tvede Kirke ved en almindelig højmesse kl. 10.30.
Alle er velkommen.

Årets konfirmander 2020
Tvede Kirke søndag d. 6. september kl. 10.30:
Arthur Emil Roed Eberstein Just
Markus Tang Andreasen
Lasse Eriksen
Linde Kirke søndag d. 13. september kl. 10.30:
Lucas Hviid Jørgensen
Anders Dyhl Rasmussen
Thea Hørup Sørensen
Tobias Hærup Lund
Anton Hauge Boe Munk
Nicolai Skjødt Nielsen
Mellerup Kirke søndag d. 20. septemberkl. 10.30
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

Årets konfirmander 2020

p.g.a. COVID-19 blev forårets konfirmationer aflyst.
Vi bringer her igen navnene på de unge mennesker
og oplyser de nye datoer for konfirmationen og I får
her et par ord med fra vores præst, Susan Ballegaard:
Noget af det første jeg måtte udsætte var mine
konfirmationer i vores tre kirker. En stor tak skal lyde
til forældre og konfirmander fordi I tog udsættelsen
så pænt og med ophøjet ro, som i gjorde. Jeg glæder
mig til september som bliver en hel anderledes travl
måned i år.
Søndag d. 30. august holder jeg høst gudstjeneste i
Tvede kirke kl. 14.00. Her er I alle inviteret.
Onsdag d. 2. september kl. 14.45-15.30 holder jeg
generalprøve i Tvede kirke for alle mine konfirmander.
I skal ankomme og hentes igen ved kirken. Skriv eller
ring endelig med spørgsmål: 86441122 – sba@km.dk
Bemærk at tidspunktet for alle konfirmationerne er
kl. 10.30 ( Se evt. gudstjensteplanen)
Sognepræst Susan Ballegaard

Kirkelige handlinger siden sidst
Det skete så ikke…
Døbte:
Linde kirke:
26. januar: Madox Valdemar Axelsen
26. januar: Malthe Würtz Larsen
Mellerup kirke:
26. december: Kevin Wriedt-Eriksen
19. januar: Lukas Walter Wendelbo Høy
9. februar: Andrea Lønstrup

Vi havde så mange planer, men som så mange andre, der
gerne vil gøre et væsen af sig, har vi også i folkekirken
måttet slå bremsen i og holde vejret mens Corona har
hærget verden.

Mandag den 4. maj Danmarks befrielse 1945
ville vi markere sammen med resten af landet ved en andagt
i Tvede kirke. Heller ikke denne særlige dag fik sin plads i
kirken, men vil altid have plads i vore hjerter.

Pinsegudstjenesten i Bakkerne

Viede:
Linde kirke:
4. april 2020: Dinah Lisius Martinussen og Jonas Lisius
Martinussen

Bisatte og begravede:
Tvede sogn:
Karen Bodil Kristensen døde d. 23. februar og blev bisat fra
Randers Nordre Kapel d. 29. februar
Linde sogn:
Jette Elisabeth Jensen døde d. 23. januar og blev bisat fra
Randers Nordre Kapel d. 30. januar
Anders Peter Pedersen døde d. 29. februar og blev bisat
fra Randers Nordre Kapel d. 6. marts
Mellerup sogn/Mellerup Kirke:
Eva Bisgaard Christensen døde d. 15. februar og blev bisat
fra Mellerup Kirke d. 21. februar

måtte i år rykke ind i kirken. Næste år håber vi at vi er klar
igen, så vi i fællesskab med Harridslev, Albæk og Støvring igen
kan holde gudstjeneste i det fri i bakkerne bag Tvede kirke
I sidste nummer af KIRKEBLADET bad vi jer sætte kryds ved
5. juli, hvor der skulle have været Midsommergudstjeneste.
Den har ligeledes fået et andet udtryk. I stedet holdes der to
gudstjenester: Se gudstjenesteplan.
Menneskeløbet, som var planlagt til august, er nu for andet år
i træk aflyst og præsten og øvrige kræfter bag tror desværre
ikke, at det genopstår. Men der lå gode lokale og nationale
kræfter bag, så vi er sikre på, at noget andet godt vil ske i
fremtiden.
Forsommeren bød heller ikke på konfirmationer, men heldigvis
vil det vise sig, at september også er en fremragende måned
til at bekræfte sin dåb og præsten glæder sig til at se konfirmanderne igen når vi på den anden side af sommerferien.

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 7. juni
Trinitatis

Matt. 28, 1620

Søndag d. 14. juni
1. s. e. trinitatis

Luk. 12, 13-21

10.30

Søndag d. 21. juni
2. s. e. trinitatis

Luk. 14, 25-35

9.00

Søndag d. 28. juni
3. s. e. trin.

Luk. 15, 11-32

Søndag d. 5. juli
4. s. e. trin.

Matt. 5, 43–48

Søndag d. 12. juli
5. s. e. trin.

Matt. 16, 1326

Søndag d. 19. juli
6. s. e. trin.

Matt. 19, 16–
26

Søndag d. 26. juli
7. s. e. trin.

Matt. 10, 2431

Søndag d. 2. august
8. s. e. trin.

Matt. 7, 22-29

Søndag d. 9. august
9. s. e. trin.

Luk 18, 1-8

Søndag d. 16. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 1624

Søndag d. 23. august
11. s. e. trin.

Søndag d. 30. august

Mellerup

9.00

10.30
9.00

10.30
10.30

9.00
9.00
10.30
9.00
10.30
MGJ
9.00
MGJ
10.30
MGJ

Luk. 7, 36-50

Matt. 12, 31-

Linde

14.00
Høstgudstjeneste

16.00
Andagt med
læsning og
sang

9.00
Harridslv
SB
10.30
Harridslev
SB
10.30
St.gård
SB
9.00
Støvring
SB
10.30
Harridslev
MGJ
9.00
Albæk
MGJ
10.30
Støvring
MGJ
9.00
Harridslev
MGJ
Børnegudstj
fælles i
Albæk.
10.30

Søndag d. 9. august
9. s. e. trin.

Luk 18, 1-8

Søndag d. 16. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 1624

9.00
MGJ
10.30
MGJ

Gudstjenester
Søndag d. 23. august
11. s. e. trin.

Luk. 7, 36-50

Søndag d. 7. juni
Trinitatis
Søndag d. 30. august
Søndag
juni
12. s.d.
e.14.
trin.
1. s. e. trinitatis

Matt. 28, 1620
Matt. 12, 3142 13-21
Luk. 12,

14.00
Høstgudstjeneste
for
hele
10.30
pastoratet

Luk. 14, 25-35
Matt. 20, 2028

9.00
10.30
konfirmation

Dato

Søndag d. 21. juni
2. s. e. trinitatis
Søndag d. 6. sept.
13. s. e. trin.
Søndag d. 28. juni
3. s.d.
e.13.
trin.
Søndag
sept.
14. d. e. trin.

Tvede

Luk. 15, 11-32
Johs. 5, 1-15

16.00
Andagt med
læsning og
Linde
sang

Mellerup

9.00

10.30
9.00

10.30
10.30
konfirmation

Søndagd.d.20.
5. sept.
juli
Søndag
4. s.
15.
s. e.
e. trin.
trin.

Matt.10,
5, 43–48
Luk.
38-42

9.00

Søndag d. 12. juli
Søndag d. 27. sept.
5. s.
16.
s. e.
e. trin.
trin.

Matt. 16, 13Johs. 11, 1926
45

Søndag d. 19. juli
6. s. e.
Søndag
d. trin.
4. okt.
17. s. e. trin.

Matt. 19, 16–
26
Mark 2, 14-22

10.30
Højmesse og
Indskrivnings
gudstjeneste

Søndag d. 26. juli

Matt. 10, 2431

9.00
9.00

10.30
9.00
9.00

Luk 18, 1-8

Søndag d. 16. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 1624

Søndag d. 23. august
11. s. e. trin.

Søndag d. 30. august
12. s. e. trin.

10.30
MGJ

Matt. 7, 22-29

Søndag d. 9. august
9. s. e. trin.

9.00
MGJ
10.30
MGJ

Luk. 7, 36-50

Matt. 12, 3142

10.30
10.30
konfirmation

MGJ: Mette
Groht-Jensen
7. s. e.
trin.
SB:MGJ:
Susan
Ballegaard
Mette Gocht- Jensen
SB:
Susan
Søndag
d. Ballegaard
2. august
8. s. e. trin.

14.00
Høstgudstjeneste
for hele

10.30
Støvring
MGJ
9.00
Harridslev
MGJ
Børnegudstj
fælles i
Albæk.
10.30

16.00
Andagt med
læsning og
sang

9.00
Harridslv
SB
10.30
Harridslev
SB
10.30
St.gård
SB
9.00
10.30
Støvring
St.gård
SB
SB
10.30

Harridslev
MGJ
9.00
Albæk
MGJ
10.30
Støvring
MGJ
9.00
Harridslev
MGJ
Børnegudstj
fælles i
Albæk.
10.30

