
Bøn COVID-19
Giv mod og visdom til både 
nationale og lokale myndigheder, 
i deres udførelse af retningslinjer og tiltag, 
som er sat i kraft for alles sundhed og sikkerhed 
og for at øge indsatsen for at stoppe spredningen
 af en virus der påvirker alle mennesker.
Hør vor bøn!

har ændret vores liv. Regeringen og myndighederne har 
som led i indsatsen mod spredning af Covid-19 taget 
en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af 
sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem menne-
sker og øge effekten af social afstand. I kirkerne følger 
vi naturligvis også disse mange regler. Vi passer på 
hinden – på afstand.  Sammen og hver for sig. 

Vi ses i kirken!

KIRKE
BLADET
Tvede, Linde og Mellerup sogne 
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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. 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.



Når man kommer ud i forskellige kirker og hører om deres aktivi-
teter, så er det ofte at vi hører ordene: Vi plejer at…

Der er noget trygt og dejligt over at kunne sige, at vi plejer at 
gøre sådan til de ting vi holder meget af at gøre.

Vi plejer at holde BUSK gudstjeneste med mange børn og efter-
følgende spisning. Vi plejer at holde LUCIA gudstjeneste med 
fyldte kirker. Vi plejer at sidde så tæt juleaften i kirken, at man 
hver gang er fuldstændig lykkelig over det fællesskab.
Vi plejer at drille kirken med, at der ikke kommer ret mange 
mennesker, men alligevel altid at være sikker på at der findes en 
plads når vi kommer. For kirken er jo heldigvis kæmpe stor.
Desværre må vi alle erkende, at det vi plejer at gøre er blevet 
udskiftet med en ny sætning nemlig, at vi må tænke ud af boksen 
og tænke nyt.
Vi skal holde afstand, og dette betyder begrænset antal til guds-
tjenesterne. Der er pludselig først til mølle-princip og ændringer 
i den kendte måde at holde gudstjeneste på. Måske kan vi synge 
fællessalmer eller måske er vi for mange, og må nyde kirkesange-
rens sang i stedet. Der er så mange nye ændringer, at vi synes det 
kan være svært at følge med i reglerne.
Øv Øv Øv.. det er jo ikke nu, synes vi, at tiden er til afstand, og så 
alligevel ved vi det jo godt. Det er det jo, for på den måde passer 
vi på hinanden.
Derfor har vi også i kirkerne tænkt nyt og ud af boksen.
Vi laver da bare ”vi synger julen ind” d. 24. december kl. 10 uden-
for med sang musik på kirkens område.
Så kunne vi sammen med Brugsen bagefter få en kop varm kaffe 
på p-pladsen og julegodter til børnene. 
Så kunne vi ønske hinanden glædelig jul alligevel og synge og høre 
juleevangeliet.
Jo selvom alt ting er blevet alt andet end vi plejer, så betyder det 
jo ikke, at vi ikke få noget nyt og meget værdifuldt ud af det.
Kirken har altid været en del af det omkringliggende lokal om-
råde med alt hvad det indebære af glæder og sorger.
Det bliver den ved med. Så nu siger vi:
”Vi plejer at tænke nyt, for sådan kan vi passe på hinanden og 
holde fast i fællesskabet.”

Med ønsket om et dejligt efterår.
Mette Gocht- Jensen

Sognepræst

Bedre kan det ikke siges – 
Så jeg tilføjer blot lidt.  
Fordi vi ikke kan gøre som vi plejer, betyder det jo ikke at vi ikke 
kan gøre noget og jul det skal vi holde. Også i Kirken. I år kom-
mer jeg dog ikke til at holde familie gudstjeneste i Tvede kirke kl. 
11.00.
Familie gudstjenesten har siden 2012 vist sig at være lidt af et 
tilløbsstykke, unge og gamle, børn og folk fra nær og fjern plejer 
at tage turen forbi kirken og få juleevangeliet læst, set og danset 
ind.

I år gør vi noget andet.
Derfor holder jeg sammen med Mette en gudstjeneste a la’ ”Vi 
synger julen ind” i Harridslev. (Læs mere i sognekalenderen)
Vi håber og ber’ allerede nu om, at vi ikke får meget nedbør lige 
denne juleaftensdag for vi har tænkt os, at opholde os udenfor. 
Udenfor kan vi nemlig holde afstand og synge julens smukke 
salmer uden at risikerer, at vi står for tæt. Søren Habekost fra 
Brugsen i Harridslev har planer om at holde åben til kl. 14.00 
alligevel og vil derfor gerne sponsorere en kop kaffe til alle frem-
mødte og lidt julegodter til børnene. På trods af corona-afstand 
stimler folk sammen i en fællesånd. Tak til Søren fordi han altid 
har JA-hatten på.

Tak på forhånd til alle jer der lægger jeres vej forbi kirken når 
vi holder anderledes gudstjenester i det efterår vi går i møde. 
Jeg glæder mig, sammen med Mette til at tage imod jer, om i så 
kommer for at fejre gudstjeneste, for at få jeres børn døbt, unge 
mennesker indskrevet til konfirmation, viet og velsignet eller når 
I kommer for at tage afsked med jeres kære. 

Har man spørgsmål er man altid velkommen til at skrive til mig 
på: sba@km.dk eller ringe på 86441122

Susan Ballegaard
Sognepræst

Vi plejer at …
Præstens side



Praktisk info

Menighedsrådsmøder 2020 / 2021:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for 
alle i de tre sogne. Alle møder  begynder kl. 19.00

Mødedatoer 2020
Torsdag den 12. november

Mødedatoer 2021
Torsdag den 21. januar
Onsdag den 17. marts
Tirsdag den 8. juni

Torsdag den 19. august
Tirsdag den 21. september
Tirsdag den 16. 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. 
Det er en god ide at medbringe mundbind.

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
 

Lørdag den 21. november fra kl. 14 til 16.
Der vil være æbleskiver, gløgg, sodavand og kaffe i huset. 
I laden vil der være tombola  med mange flotte gevinster. 
Der er fiskedam og andre spændende ting. 

SALG AF JULETRÆER, GRAN OG JULENEG. 

Tag din nabo, bedste-
mor og søster under 
armen og kom og nyd 
et par hyggelige timer 
i Spejderhuset, lyder 
det fra Hungstrup 
Gruppen.

Gudstjenester på Åbakken
Tirsdag d. 9. febuar kl. 14.30

Tirsdag d. 4. maj kl. 14.30

er der gudstjeneste på Plejehjemmet Åbakken i 
Øster Tørslev. Tjenesten varer ca. en halv times 

tid, herefter drikker vi kaffe sammen.



Nyt fra formanden

Da jeg først på sommeren skrev i det seneste kirkeblad, troede jeg 
fuldt og fast på, at COVID-19 var taget et andet sted hen eller helt 
forsvundet sammen med sommeren. Det skete jo desværre ikke. Hel-
digvis bød sommeren på mange dejlige solskinsdage, men gode ople-
velser er jo bedre, når man har nogen at dele dem med. 

Vi samles ikke så mange, vi takker nej til mange festligheder og vi 
tænker os om, hver gang vi går udenfor en dør. Det er besværligt, men 
strengt nødvendigt. Værst er det naturligvis for mennesker som bor 
helt alene. Jeg tror og håber, at vi i denne tid er blevet bedre til at hu-
ske på hinanden med et opkald eller en lille hilsen. Vi kunne selvfølgelig 
godt bruge nogle flere knus! Måske skal vi bare vænne os til, at det er 
sådan det er. 

I kirkerne har der også været mange forandringer. - og der er blevet 
målt og målt igen, for at vi ikke bliver for mange i kirken. Vi må være 
flere, hvis vi ikke synger. Problemet er, at de fleste synes at kirke og 
sang hænger sammen. Det har været noget af et puslespil – især for 
vores dygtige præst, som sammen med personalet har ført os fint 
igennem både dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Vi pas-
ser på os selv og hinanden, der er håndsprit på de smukke standere, vi 
tænker os om og holder afstand, så det er sikkert at gå i kirke. 

Vi har i år haft provstesyn, det har vi hvert fjerde år. Her deltager prov-
sten, arkitekten, menighedsrådets bygningssagkyndige, formand, 
næstformand, graver og de fleste medlemmer af menighedsrådet. 
Vi fik ros både for kirkernes tilstand og for de veltrimmede kirke-
gårde, hvilket jo udelukkende skyldes vores kompetente gravere. På 
budget 2021 er der afsat penge til både forudsete og uforudsete re-
parationer og tiltrængte fornyelser. Vi har netop bestilt et besøg af 
kirkegårdskonsulenten, vi skal have fundet pladser til efterspurgte 
urnegravsteder, plade i plæne, i Tvede og Linde. Samtidig skal der kig-
ges på hækkene i Mellerup, som desværre er ramt af sygdom. Her skal 
vi i gang med en udskiftning. Det er et større projekt, som helst skal 
gribes rigtigt an. Derfor har vi har valgt at spørge en ekspert.

Jeg vil ønske alle et hyggeligt efterår og selvom det er meget tidligt: 
Glædelig jul og godt nytår! 

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Valgresultatet fra  
Tvede-Linde-Mellerup  
menighedsråd

Efter en veloverstået valgforsamling tirsdag  aften
den 15. september, kan vi hermed offentliggøre valg-
resultatet. Følgende personer er valgt ind i Tvede-
Linde-Mellerup menighedsråd: 
 
Jørn Fournais Clausen, Tvede  
Laila Hjorth Fournais Clausen, Tvede 
Hanne Kristensen, Tvede 
Bent Jensen Glad, Linde 
Tove Børresen Petersen, Mejlby 
Jeppe Egelund Jacobsen, Mejlby 
Carsten Korthauer, Mellerup 
Hanne Mortensen, Mellerup 
Kamilla Casper, Mellerup 
 
Stedfortrædere er:  
Marie Louise Røntved Tranberg, Tvede 
Erik Poulsen, Tvede 
Hanne N. Hoe, Linde 
Torben Casper, Mellerup 
 
Udover de folkevalgte personer er sognepræst Susan 
Ballegaard medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode og 
tiltræder, når kirkeåret begynder 1. søndag i advent.  
Valgforsamlingen fandt sted i konfirmandstuen i 
Tvede. 
Denne liste er valgt, hvis der ikke inden den 13. 
oktober indgives andre kandidatlister 
jf. Kirkeministeriet cirkulære. Menighedsrådet består 
af ni medlemmer, tre fra hver sogn/kirke.



Årets konfirmander 2020

Stort tillykke
til årets konfirmander

Tvede kirke søndag den 6. september
Arthur Emil Roed Eberstein Just, Markus Tang Andreasen. 
Lasse Eriksen og sognepræst Susan Ballegaard

Linde kirke søndag den 13. september
Lucas Hviid Jørgensen, Anders Dyhl Rasmussen, Thea Hørup 
Sørensen, Tobias Hærup Lund, Anton Hauge Boe Munk, 
Nicolai Skjødt Nielsen og sognepræst Susan Ballegaard

Mellerup kirke søndag den 20. september 
Liv Lund Sørensen, Gustav Adler Bonde, Nanna Agerholm 
Vahl, Jacob Plith Bisgaard Pedersen, Tobian Lindstrøm Krog
Andrea Meng Folsø, Kasper Riisager Madsen og sogne-
præst Susan Ballegaard



Konfirmand 2021

Kommende konfirmand 2021

Her efter sommerferien er du ikke bare begyndt 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.

Indskrivningsgudstjenesten 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. 21. 
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!

Susan Ballegaard
Sognepræst



Igen i år holdes der Allehelgen-gudstjeneste. Også 
denne gudstjeneste vil grundet forsamlingsforbud og 
corona se lidt anderledes ud.

Søndag d. 1. november 
Allehelgensgudstjeneste
Kl. 10.30 er der gudstjeneste i Tvede kirke, 
hvor navnene på dem vi har mistet i 2020 vil blive læst 
op. Præsten håber meget, at der kan synges til denne 
gudstjeneste, men det afhænger af, hvor mange der 
møder op.

Kl. 14.00 er der gudstjeneste i Linde kirke, efterfulgt 
at en mindevandring på kirkegården. Tanker er, at vi 
udenfor bedre kan holde afstand, eller sagt med andre 
ord; stå helt tæt med vores allernærmeste familie og 
mindes vore kære. Også her vil navnene blive læst op og 
der tændes lys. Husk varmt tøj og varmt hjerte. Begge 
tjenester ved sognepræst Susan Ballegaard.

1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 10.30
Vores egen lille udgave af ”Vi synger julen ind” vil finde 
sted til denne gudstjeneste. Stemningsfulde toner fra 
orglet og julesalmer vil fylde kirkerummet, lover sogne-
præst Susan Ballegard.

Juleaften
torsdag den 24. december
en juleoplevelse for hele familien
Kl. 10.00. Vi mødes foran Harridslev kirke. De to 
sognepræster fra Tvede-Linde-Mellerup og Har-
ridslev-Albæk-Støvring, Susan Ballegaard og Mette 
Marie Gocht-Jensen inviterer til ”Vi synger julen ind i 
fællesskab”-gudstjeneste.
Her foran kirken vil man kunne høre juleevangeliet og 
synge julens salmer. Der vil være overraskelser til store 
og små. Brugsuddeler Søren Habekost fra Brugsen i 
Harridslev er sponsor for en kop kaffe til de voksne og 
julegodter til børnene. Begge præster glæder sig meget 
til dette arrangement, og glædes over samarbejdet, når 
alt skal tænkes nyt af hensyn til coronaen. 
aard

Juleaften
torsdag den 24. december i de tre kirker:
kl. 11.30 og kl. 12.30 Julegudstjeneste i Mellerup kirke
kl. 14.00 Julegudstjeneste i Tvede kirke
kl. 15.00  Julegudstjeneste i Linde kirke

Se de øvrige af julens tjenester i gudstjenesteplanen 
sidst i bladet.

Sæt  i kalenderen

Sognekalender



Nytårsaften
torsdag den 31. december

Kl.14.00 i Tvede kirke. Nytårsaftensgudstjeneste ved 
sognepræst Susan Ballegaard. Traditionen tro får vi et 
glas bobler og ønsker hinanden et GODT NYTÅR!

Søndag den 31. januar i Tvede kirke
kl. 14.00 Spejdernes nytårsappel i Tvede
kirke ved sognepræst Susan Ballegaard og 
Hungstrup Spejderne.

Strikkecafe i konfirmandstuen

Vi starter strikkecafeen op igen. Vi glæder os til de 
mørke vinteraftener med strikketøj og snak. Naturligvis 
med afstand, som coronaen kræver. 

Man må også gerne hækle eller brodere. Vi har et par 
timer sammen – og skiftes til at medbringe en kage til 
kaffen. Det plejer at være rigtig hyggeligt…

Vi mødes første onsdag hver måned kl. 19-21

Datoerne er som følger:
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 4. november  
Onsdag den 2. december
Onsdag den 6. januar
Onsdag den 3. februar

Sæt  i kalenderen

Sognekalender



Døbte:
Tvede Kirke: 
14. juni: Nora Skoubo Skifter 
22. august: Majse Marie Haugbjerg

Linde Kirke: 
2. august: August Krogh Møller

Bisatte og begravede:

Linde Sogn: 
Poul Stadsgaard Langballe døde d. 24. marts 
     og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 28. marts 
Sabina Birkmose Christensen døde d. 8. juli 
    og blev bisat fra Linde kirke d. 16. juli 
Jens Christian Marinus Svanholm døde d. 23. juli 
    og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 29. juli

Mellerup Kirke: 
Verner Mouritsen døde d. 7. juni 
    og blev bisat fra Mellerup Kirke d. 12. juni 
Halvor Jespersen Amstrup døde d. 23. juli 
    og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 31. juli 
Niels Aage Kristensen døde d. 24. juli 
    og blev begravet på Mellerup Kirkegård d. 1. august 
Rigmor Kathrine Pedersen døde d. 14. juli 
    og blev bisat fra Kristrup Kirke d. 23. juli 
Jensenius Schmidt døde d. 27. august 
    og blev bisat fra Mellerup Kirke d. 4. september

Kirkelige handlinger siden sidst

Bøn af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker,
som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
 
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær,
virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.
 
Amen

En bøn i virussens tid

Viede: 
Tvede Kirke: 
14. august: Lena Rabjerg og Kasper Rabjerg 
22. august: Christina Marie Haugbjerg og Mads Emil Haugbjerg 
5. september: Jane Vadtrup Bager og Jesper Raun Bager



Gudstjenester

Dato  Tvede Linde Mellerup  

Søndag d. 4. okt. 
17. s. e. trin. Mark 2, 14-22   9.00 

10.30 
St.gård 

SB 

Søndag d. 11. okt. 
18. s. e. trin. Johs. 15, 1-11 10.30   

9.00 
Albæk 

SB 

Søndag d. 18. okt. 
19. s. e. trin. Johs. 1, 35-51  9.00 

  
10.30 

Harridslev 
MGJ 

Søndag d. 25. okt. 
20. s. e. trin. 

Matt. 21, 28-44   9.00 
10.30 
Albæk 
MGJ 

Søndag d. 1. nov. 
Allehelgensdag Matt. 5, 1-12 10.30 14.00   

Søndag d. 8. nov. 
22. s. e. trin. Matt. 18, 1-14  9.00 10.30  

Søndag d. 15. nov. 
23. s. e. trin. Mark. 12, 38-44 9.00   

10.30 
Harridslev 

MGJ 
Søndag d. 22. nov. 

sidste søndag i 
kirkeåret 

Matt. 11, 25-30  10.30  
9.00 

Støvring 
SB 

Søndag d.29. nov. 
1. s. i advent Matt. 21, 1-9 10.30   

9.00 
Harridslev 

SB 

Søndag d. 6. dec. 
2. s. i advent. Luk. 21, 25-36   10.30 

16.00 
Albæk 
MGJ 

Søndag d.13. dec. 
3. s. i advent Matt. 11, 2-10  10.30  

14.00 
De 9 læsninger 

Støvring 
MGJ 

Søndag d. 20. dec. 
4. s. advent Johs. 1, 19-28 9.00   

      10.30 
   Harridslev 
       SB 
 

Torsdag d. 24. dec. 
Juleaften 

Luk. 2,1-14 / 
Matt. 1, 18-25 14.00 15.00 

11.30 
 

12.30 

 

Fredag d. 25. dec. 
Juledag Luk. 2, 1-14   10.30  

Lørdag d. 26.dec. 
2. juledag Matt. 23, 34-39  10.30 

SB   

Søndag d. 27. dec. 
Julesøndag Luk. 2, 25-40    

10.30 
Harridslev 

MGJ 
torsdag d. 31. dec 

nytårsdag Luk. 2, 21 14.00   
 

Søndag d. 3. jan. 
Helligtrekongers 

søndag 
Matt. 2,1 -12  10.30 9.00 

 

Søndag d. 10. jan. 
1. s. e. h3k 

Mark 10, 13-16 
9.00  10.30 

 

Søndag d. 17. jan. 
2. s. e. h3k 

Joh 2, 1-11 
10.30 9.00  

 



Søndag d. 24. jan 
Sidste s. e. h3k 

Matt 17, 1-9 
  10.30 9.00  

Søndag d. 31. jan. 
Septuagesima 

Matt 20, 1-16 Spejdernes 
nytårsappel 
  14.00 

  
 

Søndag d. 7. feb. 
Seksagesima 

Mark 4, 1-20 
  9.00 10.30 

 

MGJ: Mette Gocht- Jensen 
SB: Susan Ballegaard 

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 
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