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Du kom med alt det…
”At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli’r
og hvad end hele verden si’r
Så har den vore hjerter”
”Du kom med alt det, der var dig”
af Jens Rosendahl, 1981

COVID-19
er stadig i vores liv. Indtil videre varer det indtil 28. 
februar 2021. 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 mennesker og 
øge effekten af social afstand. I kirkerne betyder det, at 
vi ikke må være ret mange. Vi passer på hinanden – på 
afstand. Sammen og hver for sig. 



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 Tvede:
Jørn Fournais Clausen, tlf. 86 43 53 08
e-mail: jornfournais@gmail.com
Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad, tlf. 86 44 19 91
e-mail: bentglad@gmail.com
Kirkeværge i Mellerup:
Hanne Mortensen, tlf. 86 41 24 44
e-mail: hannemortensen10@gmail.com
Kontaktperson personale:
Tove Børresen Petersen, tlf. 86 44 22 09
e-mail: tovebp1@hotmail.com
Menigt medlem:
Hanne B. Kristensen, tlf. 30 54 91 29
e-mail: 1953hbk@gmail.com
Menigt medlem:
Kamilla Casper, tlf. 20 22 80 99
e-mail: kamilla@d-casper.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.



Lukke i eller lukke op?
Vandene er delt… Skal kirkerne insistere på, at være åbne i et 
lukket samfund?

Dette spørgsmål, denne dialog, der ofte på de sociale medier 
mere fremstår som en heftig diskussion, hvor to parter synes at 
ville overbevise den anden om, hvad der gavner og tjener bedst, i 
en tid hvor kun de ældste og mest udsatte af os, har livserfaring 
nok til egentlig at udtale sig på alles vegne, er blevet hverdags 
kost. En diskussion der handler om kirken ”i Corona”.

Ingen af os har stået med begge ben plantet i en tid, hvor en glo-
bal pandemi truer med, at tage hverdagen, weekenden, helligda-
gene, traditionerne fra os, før. Alligevel synes de fleste af os, at 
have en klar holdning til, hvordan den situation skal takles.

Læner vi os op af sundhedsmyndighedernes og regeringens an-
befalinger, og det gør vi, så giver de os akut lyst til, at låse vo-
res dør, hoppe under dynen, eller i bunden af flasken og gå i hi 
til faren er drevet over. Det gælder også os der arbejder i og for 
kirken. Vi bliver som alle andre ramt af samme bekymring, hvor-
dan kan det være at vi skal være åbne, når alle andre skal være 
lukkede.

Til trøst, siger vor åndeligere ledere, kirken er lyset i en mørk tid.

Til besvær, siger nogen præster der oplever at vi udsættes for 
hate, at vi som et udvalgt folk har flere privilegier end det men-
neske der kæmper for, at hans eller hendes egen virksomhed kan 
overleve.

Til opmuntring, siger de præster der er tæt med deres menig-
hed, de præster der ved på forhånd hvem der kommer og hvem 
der ikke kommer.

Til grin, siger det menneske der ikke benytter sig af kirken og 
ikke ser den som andet end et tilbud blandt mange.

Vandene er delt. Og med rette. Det verdslige og det åndelige 

sværd kolliderer. Det er længe siden det sidst er sket, men nu 
høres stålets slag overalt i Danmark.

Kære menighed i Tvede, Linde – Mejlby og Mellerup, som præst 
er jeg kaldet til at tjene. Jeg har svoret at jeg vil forkynde evan-
geliet sandt og purt. Jeg er et led i en kæde så lang, en kvist på 
træet med de mange grene, blot en del af kirkens legeme.

Alene udgør jeg ikke forskel, men samme med den helhed jeg be-
kender mig til, har jeg fået en livsopgave der, som saksen define-
rer frisøren, elever der definerer læren, patienten der definerer 
lægen, definerer mig. Alene kan jeg ikke lukke den kirke, hvorfra 
jeg har lovet at budskabet skal lyde. Jeg er ikke kirken, jeg er en 
stemme i kirken. Det er ikke min kirke, det er vores. Det er derfra 
vores tro får sprog, det er der vi går hen når livet takler os bagfra 
eller omslutter os forfra. Jeg er ikke bekymret for kirken. Jeg er 
bekymret for os alle i den.

Kirken skal udvikle sig med dens menneske, i den tid hvor i den er 
kirke. Og det kan den. Vi skal lade døren stå på klem, så den der 
savner lyset kan ane det i sprækken. Vi kan ikke være bekendt at 
åbne mere op, som en tyvstart, end resten af samfundet.

Kirken er hjertet, samfundet er pulsen. To sider af samme sag. Vi 
skal ikke kollidere, vi skal smelte sammen og overkomme denne 
pandemi i fællesskab. Det bør ikke være den enkelte præst og 
menighedsråd der skal tage stilling til hvordan sammensmelt-
ningen mellem samfund og kirke bedst finder sted. Her må og 
skal vores øverste valgte ledere træde i karakter. Minister og 
biskopper må finde takten, pulsen af det hjerte vi alle banker for. 
Et Danmark hvor vi kan færdes frit, bundet i kærlighed til Gud 
og vor næste.

Susan Ballegaard
Sognepræst

Præstens side



Praktisk info

Glimt fra julen… 

Michael Grava og familien på Udbyhøjvej 491C bød alle 
indenfor til Tvede Julehus hele december måned.

Rigtig mange var forbi for at betragte de mange julelys, nisser 
og julemænd, der var både inde til stor glæde i den mørke tid..

Menighedsrådsmøder 2021:

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

Mødedatoer:
Onsdag den 17. marts
Tirsdag den 8. juni
Torsdag den 19. august
Tirsdag den 21. september
Tirsdag den 16. november

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

Tvede Julehus Foto: Susan Ballegaard

Gudstjenester på Åbakken
Tirsdag d. 4. maj kl. 14.30

(med mindre restriktionerne siger noget andet) 
er der gudstjeneste på Plejehjemmet Åbakken i 
Øster Tørslev. Tjenesten varer ca. en halv times 

tid, herefter drikker vi kaffe sammen.

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.



Nyt fra formanden

Heldigvis kan vi nu snart se en ende på den lange vinter og glæde os 
over, at det lige nu pibler frem med erantis og vintergækker i vore ha-
ver. 
Det kribler i fingrene for at komme til at rode lidt i jorden, de løg jeg 
ikke nåede at få ned i efteråret, de kommer ned, så snart jorden er klar 
og solens stråler får mere magt. 

Jeg håber, at alle er kommet godt igennem både julen og den første 
måned her i 2021.
På grund af Covid-19, forsamlingsforbuddet og andre restriktioner 
blev det den mest anderledes jul, man kan forestille sig. I julen lukkede 
kirkens døre helt, alt var bare helt anderledes. Det er nu snart 1 år si-
den vi blev ramt af denne Coronavirus. Vi har ikke vænnet os til denne 
situation, det gør vi måske aldrig. Men man må også sige, at kreativite-
ten har blomstret i denne periode. Når man nu ikke kunne komme ind i 
Mellerup kirke, som normalt er åben kirke og præsten ikke kunne kom-
me ind i børnehaverne, - så fik præsten en god idé. Der skulle bygges 
en krybbe ved kirken – med Josef og Maria, Jesusbarnet, de vise mænd 
og alle de dyr, der hører til. Dygtig frivillig arbejdskraft blev tilkaldt.  
Læs mere om det projekt andet sted her i bladet. 
Vores menighedsrådsmøder er pt. aflyst, hvilket er lidt svært. Det er 
ikke nemt at være nyvalgt i menighedsrådet, og så slet ikke kunne mø-
des med de øvrige medlemmer. Myndighederne har forlænget de nu-
værende Corona-restriktioner frem til den 28. februar 2021. Forårets 
konfirmationer er flyttet til efteråret. Hele Danmark kæmper en fæl-
les kamp for at holde Corona-situationen mest mulig under kontrol.

Af de gode oplevelser må jeg nævne fællessangen med Philip Faber 
på TV. En kæmpe succes. Vi har måske også ringet lidt mere til fami-
lien for at holde humøret oppe hos hinanden. Livsglæden er heldigvis i 
behold de allerfleste steder. Mange forældre har arbejdet hjemmefra 
– og børnene har haft hjemmeskole. Jeg er fuld af beundring over de 
børn og deres voksne. Jeg har selv børnebørn og har set, hvor flot de 
klarer det, det kræver meget selvdisciplin at sidde helt alene og kon-
centrere sig om at følge med på en skærm. 

Lærerne har også gjort et fantastisk job med hele vejen igennem at 
finde på nyt og fastholde og motivere eleverne. 
Også i kirkerne er der tænkt kreativt, men forsamlingsforbuddet er jo 
stadig gældende og det giver nogle udfordringer. 
Nu glæder vi os til  foråret. 

 Vi må fortsat passe godt på os selv og hinanden. 

Godt nytår! 

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Tvede-Linde-Mellerup  
menighedsråd 
konstitueret

Efter en veloverstået konstituering torsdag den 12. 
november 2020 kan vi hermed offentliggøre resultatet: 
Formand 
Laila Hjorth Fournais Clausen
Næstformand, sekretær
Jeppe Egelund Jakobsen
Kirkeværge i Tvede
Jørn Fournais Clausen
Kirkeværge i Linde
Bent Jensen Glad
Kirkeværge i Mellerup
Hanne Krogh Mortensen
Kasserer
Carsten Korthauer
Kontaktperson
Tove Børresen Petersen
Menigt medlem
Kamilla Degn Casper
Menigt medlem
Hanne Borgstrøm Kristensen

Medlem af valgbestyrelsen 
Laila Hjorth Fournais Clausen og Jeppe Egelund Jakobsen
Formand for valgbestyrelsen Jørn Fournais Clausen
 
Vi nævner lige stedfortræderne igen:
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 består af 
ni medlemmer, tre fra hver sogn/kirke.



Julekrybbe ved Mellerup kirke
Vi sad, alle præsterne fra Randers Nordre provsti, på konvent 
midt november sidste år. Dejligt at sidde, på trods af afstand, 
rundt om et langt bord med alle kollegaerne.

Det var en realitet at alle de juleafslutninger vi normalt er vært 
ved, for vuggestuer, børnehaver og skoler grundet Corona måtte 
aflyses. Og så er gode råd jo dyre. Hvad skal vi som kirke så 
tilbyde for, at få julens glade budskab bredt ud.

Inde i Dronningborg kirke lavede de særligt julepynt, og pyntede 
med engle og små krybber og nisser i alle vinduer. Så kunne 
børn og voksne fra børnehaver og skoler gå en tur rundt om 
sognegården og se en juleudstilling og på den måde komme lidt 
i stemning.

I Kristrup kirke byggede de en stor julekrybbe, den har i måske 
set og læst om i Randers Amtsavis. I Sct. Andreas kirke har de i 
mange år haft en julekrybbe og den havde de selvfølgelig også 
oppe i år.
 
Og så er vi fremme ved vores egen lille julekrybbe. Jeg håber at 
mange af jer har været forbi Mellerup Kirke i december og hilst 
på familien Krist og alle staldens dyr. 

Fordi børnehaven, ikke kunne komme i kirken som de plejer, tog 
jeg på besøg oppe i børnehaven. Og lige midt i garderoben, med 
flyverdragter og vanter på, klar til at begynde dagen ude i det fri, 
fortalte jeg børnene historien om verdens

 sejeste mor, der ikke lod sig slå ud af at hun måtte føde i en stald. 
Om Jesus der var den sødeste lille baby, der fik stjerne til at vise 
vej, hyrder til at komme på besøg midt om natten og vise mænd 
til at smide alt hvad de havde i hænderne for at se vidunderet.

Friskolen og skolehjemmet kunne jo heller ikke komme i kirken 
inden de gik på juleferie, også de fik julekrybben som mulighed. 
Noget konkret at se på når nu alle ordene i kirken udeblev. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mit byggeudvalg: 
Ole Carnø (Muskler og håndværker) Jørn Fournais Clausen 
(forplejningsekspert) Bent Glad (leveringsdygtig i paller og altid 
godt humør) Carsten Korthauer (altid på pletten og kom med 
proviant) Laila Hjorth Fournais Clausen og Hanne Mortensen 
(begge begejstrede tilskuere der fik byggeholdet til at arbejde 
hurtigere) TAK – I er uundværlige hver og én.

Jeg glæder mig til at krybben skal op igen til december – og til at 
byde små og store ind i krybbe og kirke når julens glade budskab 
igen skal forkyndes.

Sognepræst Susan Ballegaard



Strikkecafe i konfirmandstuen 
udsat på ubestemt tid…

På grund af forsamlingsforbuddet ser vi os nødsaget til 
helt at aflyse vores strikkecafé i konfirmandstuen – vi 
håber dog at kunne starte op igen til efteråret. Så snart 
situationen ændres, vil vi melde nye datoer ud.
Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

På grund af Corona, er det ikke muligt p.t. 
at planlægge arrangementer hverken i eller 
udenfor kirken. 

Vi håber, at vi i næste udgave af KIRKEBLADET, igen får 
mulighed for at præsentere og invitere til forskellige 
oplevelser i og udenfor kirken. 

KONFIRMATIONER 2021

Tvede kirke 
Søndag den 5. september kl. 10.30

Tvede kirke
Lørdag den 11. september kl. 10.30

Linde kirke
Søndag den 12. september kl. 10.30

Mellerup kirke
Søndag den 19. september kl. 10.30

Sæt  i kalenderen

Sognekalender



Dette hellige evangelium skriver 
evangelisten Lukas

Det skete i de dage…

– I disse tider får jeg lyst til at sige det en ekstra gang: 
Det skete faktisk! 

Men tryk på håbet og troen der ligger gemt i den 
sætning. Noget uforklarligt. Noget stort. Noget vi ikke 
havde regnet med, eller ture håbe på, skete faktisk i de 
dage. Og igen i år, i vores dage, i vores tid, i vores nu kan 
vi hive lige præcis det frem, at det skete – Jesus blev 
født, Gud og menneske. Det aldrig før sete, skete og 
blev set i de dage, da Maria fødte sin førstefødte søn, 
da Hyrderne forlod marken og deres arbejde og fulgte 
stjernen. Der var han. Med et var han lige dér i blandt os 
alle sammen, som et mirakel – som en supernova midt 
i mørket,

Midt i al mørke, ikke kun ”fravær af lys-mørke”, også 
pandemi-mørke, længsel og savn-mørke, alt det vi kan 
føle og opleve af mørke der fortætter sig om os, det 
brød han. DET VAR ET MIRAKEL. Det kan være svært at 
tro på, fordi miraklet gemmer sig i en kendt scene. En 
fødsel. Børn var blevet født før ham, måske endda også 
uden under åbenhimmel – Og siden, efter ham, er der 
født børn, også under åbenhimmel 

– En bekendt jeg har, fødte sin 3. datter på græsplænen 
foran Dronningborg kirke, Men ikke desto mindre fødte 
Maria et mirakel den nat for mange år siden. Det skete. 
Hvis vi ser tilbage på 2020 – er der forskellige veje vi 
kan gå. For hver enkelt af os gælder det, at livet har vist 
sig – Nogle af os har mistet stort, andre har oplevet, 
at livet har ført dem videre, måske endda ud i stor 
kærlighed. Livet har vist sig forskelligt for hver af os, 

men julens budskab er, at vi alle 
er samlet under samme stjerne. 
At livet har vist sig forskelligt for hver enkelte af os er 
en kendsgerning. Sådan er det altid med livet. Men vi har 
fælles pejlemærker, fælles steder hvor vi kan lægge til 
land og markerer tiden, som vi kender den. Jul er et af de 
pejlemærker. Jul er et fælles sted at lægge til og se på det 
samme. Lige præcis den del af livet er stadig den samme – 
Julens budskab om Barnet i krybben er det der samler os. 
Selv om de fleste af os mærker, at det der samler os er, at 
vi alle er under samme stramninger. Men Der gemmer sig 
et glædeligt budskab, i budskabet om afstand. Buskabet 
om Jesu komme til verden trumfer altid alt andet. 

En ny fælles juleånd breder sig – Ikke Kun som et krav 
om, at vi vil ha det vi plejer, men som en insisteren på, at 
kærligheden skal fødes i aften og være tilstede i vor liv 
og stuer. I tidens afstand mærker vi mere end nogen sinde 
før hvor meget vi savner, at vi må røre  ved hinanden. 
Dette er en insisteren – Som jeg tror på. Tror du nogen 
sinde, Susan, At vi kommer tilbage til hvor vi bare uden, at 
tænke på smittefare, gir hånd og krammer hinanden. JA, 
det tror jeg! Det er min tro, at kærligheden vil insistere sig 
vej tilbage. Fraværet har affødt en længsel og en glæde. 
Vi vil kramme igen og vi vil glæde os til det – Alle de 
arme omkring os vi har savnet, vil vende tilbage og hvert 
fysisk tryk på vores krop vil afføde en anderkendelse der 
kommer indefra, så vores værd vokser og kærligheden til 
selve livet får nyt udtryk.

”Hvad du ønsker skal du få”. Det er sådan en dejlig sætning 
– Der overhovedet lang fra altid er sand. Så skal vi ikke i år 
vove, nu hvor alt nu er som det er, at vende det på hovedet 
og sige: Alt hvad du ønsker skal du ikke få. For mange år 
siden ønskede jeg mig til jul, mere end noget andet, et 
kassettebånd med sangene fra ”The julekalender”. Det 
er noget jeg siden har haft tid til at undre mig over…. 

Prædiken til juleaften 
d. 24. dec. 2020



Men hver gang december overtager mit liv, ser jeg The 
Julekalender, som trofast fan, og må bare indrømme, at 
jeg er til gulvbas, støvledans og den store kasse med 
julepynt. Nu var det sådan at jeg havde en lillebror – et år 
yngre end mig – Ja, jeg har ham da stadig, men dengang 
var det ene år, den store forskel, han var ikke helt så 
klog som mig, jeg var jo den ældste. Det er ligesom 
om det ene år har udlignet sig selv på det sidste. Men 
som den ældste, og klogeste var det med, at vente på 
julegaver ikke min stærke side. Så jeg forslog Dennis, 
som han hedder, at vi skulle fortælle hinanden hvad vi 
gav hinanden i julegave. Og han bekræftede da også, 
at jeg ville få mit ønske opfyldt. Advent-tiden gik og 
forventningen voksede. Juleaften kom…

Og fuldstændig paf blev jeg den juleaften i 1991, da 
min pakke, efter at jeg havde hevet og slidt i papir og 
bånd, åbenbarede noget ganske andet: En æske med en 
fuldstændig ligegyldig rød lommekniv. Jeg havde været 
så sikker i min forventning. Så sikker på, at jeg skulle 
tilbringe aften i min mormor og morfars stue med at 
danse støvledans. Så lærte man det. At forventninger 
ikke altid, ja faktisk som regel ikke indfries på den 
måde man havde regnet med. At til forventningen hører 
også et element af kontroltab, fordi det forventede kan 
være ukontrollerbart og vise sig i en anden skikkelse 
end netop forventet.

Jeg tror godt julen kan handler lidt om det. Om kontrol 
tab. Om forventninger der ikke realiseres på den 
forventede måde. Vi kan have så mange forventninger 
til os selv, af livet, af dem rundt om os. Vores arbejde, 
vores uddannelse, naboer og venner. Måske blev ikke 
alt som forventet i 2020. I år kunne overskriften på 
julen godt være: kontroltab. 

MEN Julen handler ikke kun om det - om kontroltab 
– Julen handler om, at selv om det er sådan, altså at 

alting ikke blev som forventet og at en del også er ret 
besværlig for ikke at sige decideret umuligt – er der 
stadig håb. For håbet lever ikke af, hvad vi kan, realistisk 
set selv vil og kan og skal, og hvad vi forventer af livet, 
os selv og hinanden. Håbet består, selv om vi fejler og 
falder i og i sidste ende falder om. Det er godt nyt til 
alle bekymrede, ulykkelige, glade, desillusionerede eller 
sårede mennesker! 

 Ved Vor Herre Jesu Kristi Fødsel gives vi håbet om ikke at 
alt, hvad vi regner med, vil ske. Nogen gange er livet ikke 
en støvledans på roser, men at vi kan leve med det, som 
faktisk sker og er og bliver. At vi kan vove at leve dagen 
af Guds hånd, at det bliver interessant om lommekniven 
vil vise sig, som et skabende redskab, – kassettebåndet 
havde alligevel en begrænset levetid, kniven er kommet 
for at blive og i dag skærer vi et stykke af julens kage, 
fyldt med håb, glæde og tro på trods. Gå med fred og 
lys ud i mørket, ind i natten der ender med livets største 
mirakel – Noget vi ikke havde forventet skete – Det skete! 

Amen

Susan Ballegaard
sognepræst

Prædiken til juleaften 
d. 24. dec. 2020



Døbte:
Tvede Kirke: 
19. september: Tjalfe Gleichmann Sledz

Linde Kirke: 
27. september: Mathilde Bøttger Christoffersen 

Bisatte og begravede:

Tvede Sogn: 
Karlo Jensen døde d. 16. september (i Langå) 
     og blev bisat fra Tvede Kirke d. 25. september
Thorkild Maarup Rasmussen døde d. 19. oktober
     og blev bisat fra Tvede Kirke d. 27. oktober

Linde Sogn: 
Kim Andersen døde d. 12. september 
     og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 17. september

Mellerup Kirke: 
Børge Lykkegaard Jensen døde d. 19. september (i Randers) 
    og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 25. september
Jimmy Ragner Lund døde d. 23. september
    og blev bisat fra Mellerup Kirke d. 2. oktober
Else Margrethe Vissing Jensen døde d. 1. oktober 
    og blev bisat fra Randers Nordre Kapel d. 9. oktober
Jens Kristian Jepsen døde d. 25. december (i Harridslev)
    og blev bisat fra Mellerup Kirke d. 29. december

Kirkelige handlinger siden sidst

Vejledning til Gudstjenesteplanen

Viede: 
Tvede Kirke: 
31. december: Anja Ankersen Benzon 
og Kristian Ankersen Benzon

Kære menighed, skulle det gælde at vi i foråret også bliver 
pålagt at holde andagter og ikke de almindelige højmesser er 
det tjenesterne kl. 10.30 i skal stile efter.

Kl. 9.00 gudstjenesten aflyses, i det omfang at samfundet 
stadig er lukket ned efter 1. marts og i foråret.

Når min kollega Mette og jeg skal afløse i hinandens kirker 
gælder det at kl. 9.00 tjenesten bliver til 9.30 i det ene 
pastorat og kl. 10.30 andagt fastholdes i det andet pastorat.

Vi håber at alt snart er tilbage ved det velkendte så, at vi hver 
søndag kan mødes til gudstjeneste kl. 9.00 og kl. 10.30

Jeg vil benytte mig af facebook, byernes sider til at lægge 
informationer ud i henhold til aflysninger, flytninger af 
gudstjenester og kirkelige tiltag. Jeg ved godt ikke alle er på 
FB, derfor beder jeg jer om at informere hinanden, eller ring/
skriv til mig hvis I har spørgsmål.

Igen i år måtte forårets konfirmationer udsættes. Som sidste 
år holder jeg konfirmation i september. Se de nye datoer i 
sognekalenderen på side 7.

Susan Ballegaard
sognepræst



Dato Tvede Linde Mellerup
Søndag d. 3. jan.
Helligtrekongers 

søndag
Matt 2, 1-12 10.30

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

Søndag d. 17. jan.
2. s. e. h3k Joh 2, 1-11 10.30

Søndag d. 24. jan
Sidste s. e. h3k Matt 17, 1-9 10.30

Søndag d. 31. jan.
Septuagesima Matt 20, 1-16 10.30

Andagt

Søndag d. 7. feb.
Seksagesima Mark 4, 1-20 10.30

Andagt

Søndag d. 14. feb.
Fastelavnssøndag Matt. 3, 13-17

10.30
MGJ

Andagt

9.30
Harridslev

MGJ
Andag

Søndag d. 21. feb.
1. s. i fasten Matt 4, 1-11

9.30
MGJ

Andagt

10.30 
St.gård

MGJ

Søndag d. 28. feb.
2. s. i fasten Matt 15, 21-28 10.30

Andagt

9.30
Albæk

SB
Andagt

Søndag d. 7. marts
3. s. i fasten Luk 11, 14-28 9.00

10.30
Harridslev

SB
Søndag d. 14. marts

Midfastesøndag Joh 6, 1-15 10.30 9.00

Søndag d. 21. marts
Mariæ bebudelsesdag Luk 1, 26-38 9.00 10.30

Søndag d. 28. marts
Palmesøndag Matt 21, 1-9 9.00

10.30
Albæk
 MGJ

Torsdag d. 1. april
Skærtorsdag Matt 26,17-30 19.00

SB

Fredag d. 2. april
Langfredag Mark 15, 20-39

14.00
Harridslev

MGJ

Gudstjenester



Dato Tvede Linde Mellerup
Søndag d. 4. april

Påskedag Mark 16, 1-8 10.30

Mandag d. 5. april
2. påskedag Luk 24, 13-35 10.30

9.00
Støvring

SB
Søndag d. 11. april

1. s. e. påske Joh 20, 19-31 10.30

Søndag d.18. april
2.s. e. påske Joh 10, 11-16 10.30

Søndag d. 25. april
3. s. e. påske Joh 16, 16-22 10.30

Fredag d. 30. april
Store Bededag Matt 3, 1-10 10.30

9.00
Albæk

SB

Søndag d. 2. maj
4. s. e. påske Joh 16, 5-15 9.00

10.30
Harridslev

SB
Søndag d. 9. maj

5. s. e. påske
Joh 16, 23b-28 9.00 10.30

Torsdag d. 13. maj
Kristi Himmelfartsdag Mark 16, 14-20 9.00

10.30
St.gård

MGJ

Søndag d. 16. maj
6. s. e. påske

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

10.30
MGJ

9.00
Harridslev

MGJ

Søndag d. 23. maj
Pinsedag Joh 14, 22-31 10.30

9.00
Albæk

SB

Mandag d. 24. maj
2. pinsedag Joh 3, 16-21

Fælles gudstjeneste 
kl. 11.00 i Albæk

MGJ
SB

Søndag d. 30. maj
Trinitatis søndag Joh 3, 1-15 10.30 9.00

Søndag d. 6. juni
1. s. e. trin. Luk 16, 19-31 10.30 9.00

MGJ: Mette Gocht-Jensen 
SB: Susan Ballegaard

Gudstjenester


