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Corona virus – opdatering

Det er det, der sker undervejs,

Så har kirken også fået fornøjelsen af lempelser af
corona-restriktioner. Det vil sige, at vi nu er tilbage
ved de samme retningslinjer, som gjorde sig gældende
sidste efterår. Vi må nu synge sammen igen. Der skal
dog stadig bæres mundbind eller visir på vej ind og ud
af kirken.

der er livets mening.
Livet handler ikke om at blive salig eller vinde
eller nå et bestemt mål.
Gaven til os er, at vi lever.
Opgaven er at leve hver dag. (...)
Vi skal være på vej.

Se den nye gudstjenesteplan – på de bageste sider i
KIRKEBLADET…

Citat: Johannes Møllehave 1937-2021

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 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. 61 41 51 82
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

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
Tanker om livsmod
Sommeren står for døren og med den varme eftermiddage, lyse aftner og lune nætter. Mange ting synes lettere, og humøret stiger i takt med solens stråler. ”Sommeren giver fornyet livsmod” var der en bekendt, som
fortalte mig, og jeg måtte give hende ret. For det er jo
rigtigt, at lyset forærer os en værdifuld gave om sommeren.
Johannes Møllehave skriver I en fantastisk bog der
hedder ”Dydernes bog” om det at have mod eller sagt
på en anden måde; mod på livet.
”Det danske ord mod er beslægtet med det tyske ord
Mut og det engelske ord mood. I sammensætninger
udtrykker det ofte, hvordan sindet er stemt. Man kan
være godt til mode og skidt til mode. Man kan være:
tålmodig, utålmodig, vankelmodig, hovmodig, mismodig, overmodig, sagtmodig eller vemodig. Når man siger om et menneske, at hun eller hun er modig, tænker
ikke så meget på vedkommendes sindsstemning som
på, at vedkommende tør handle, optræder uden angst
for modstanden”
Men når man gør sig nogle tanker om livsmod, så bliver det lige pludselig klart, at her drejer det sig i højere
grad om, hvordan sindet er stemt, og at man henter
sit overskud i en kærlighed til liver, og ikke så meget i
hvordan man tør handle. Vort liv er altid dobbelt udsat.
Vi modtager udefra alt det, som opretholder liver, vi
modtager det fra Gud, og samtidig er vi udsat for ting,

som truer liver, tærer på det. Vi lever i en bestandig
modtagelse af nyskabelse og trussel om ødelæggelse.
Det er de menneskelige vilkår, livet er på.
Og det er ind i denne virkelighed, at vi skal finde det
livsmod, som løfter hverdagen, og som gør livet dyrebart og værdifuldt. Vi bevæger os på samme strækning, som Jesus bevægede sig på, nemlig strækningen
fra fødsel til død. Men han er altid foran os. Livsmodet
kommer af det, at Kristus går livet sammen med os.
Uanset hvad, så er han altid foran os for Han har selv
gået vejen. Han er vejen.
Gud har plads til alle. Hvordan livet end bliver, så bliver vi ikke overladt til os selv. I det finder vi håbet og
livsmodet.

Livet er en morgengave!
Halfdan Rasmussen:
”Livet er en morgengave.
Sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have.
Der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken
som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken
på at kæmpe eller dø.”
Mette Gocht-Jensen
Sognepræst

Praktisk info
KFUM Spejderne, Hungstrup Gruppen i Tvede
Ugentlige møder i spejderhuset, Bavnevej 19, Tvede:

Livets hemmelighed

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)

Skrevet af Knud Jacobsen

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

Mødedatoer:
Torsdag den 19. august
Tirsdag den 21. september

Et brød kan ikke gemmes
og stadig være godt,
men det kan altid deles,
om end det synes småt.
Et liv kan ikke gemmes
og leves siden hen,
men hvis det dagligt bruges,
så får vi liv igen.
Da Jesus delte brødet,
gav han os den besked:
at dele med hinanden
er livets hem´lighed.

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 altid 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.

Gudstjenester på Åbakken
Tirsdag d. 2. november kl. 14.30
(med mindre restriktionerne siger noget andet)
holder sognepræst Susan Ballegaard gudstjeneste
på Plejehjemmet Åbakken i Øster Tørslev
Tjenesten varer ca. en halv times tidherefter drikker vi kaffe sammen.

Nyt fra formanden
Tiden går så hurtigt, lige pludselig er det sommer. Vi bor jo et dejligt
sted på jorden, hvor de fire årstider gør, at naturen hele tiden forandrer
sig. Foråret giver liv til blomster, sætter blade på buske og træer.
Farverne på blomsterne bliver stærkere, jo mere temperaturen stiger
og vores glæde stiger i takt. Naturen er magisk – vi genopdager det
hvert år.
Også på kirkegårdene kan vi se, at sommeren er ved at være her.
Efter et koldt og noget trist forår, stod både græs og planter næsten
helt stille, men nu skal vi da lige love for at alting spirer og gror.
Sommerblomsterne er plantet på kirkegården. Vore dygtige gravere
har travlt. I denne måned har vi kirkesyn, hvor menighedsrådet
sammen med graverne og en bygningskyndig gennemgår kirkernes
bygninger og kirkegårde. Vi estimerer, hvad der bliver brug for af
midler til næste års budget. Nogle opgaver haster og andre kan godt
vente lidt. Der er altid faste opgaver, f.eks. kalkningen som finder sted
hvert 3. år. Sidste år blev kirken i Tvede kalket, til næste år i 2022 er
det Linde og Mellerups tur til en gang kalkning. Til gengæld skal der
i år bruges penge på udskiftning af hække, vi skifter dem løbende,
som de trænger. De vil først blive skiftet, hvor behovet er størst,
oplyser graver Linda Pedersen. Samtidig skal Graverhuset i Linde
afrenses og males. Og så har vi igen haft et uheld, med et køretøj,
der har ramt afdækningen på kirkediget i Linde, - igen en udgift for
præstegårdskassen, som vi ikke kan få dækket via forsikringen, idet
det er en ukendt skadevolder. Rigtig ærgerligt, vi ville så meget hellere
bruge pengene på noget fornuftigt.

Stendiget, Tvede Kirke

Personalenyt
Vi har ansat ny gravermedhælper til alle tre kirker,
Brian Christiansen, Randers.
Brian er uddannet anlægsgartner. Velkommen til Brian,
vi glæder os til samarbejdet.

Den glædelige nyhed er, at vi nu igen kan samles i menighedsrådet.
Også de nyvalgte har set frem til møderne, også for at opleve, hvad
dette frivillige arbejde består af. Vi havde møde forleden – det er
dejligt, at vi nu igen kan sidde i konfirmandstuen. Med restriktioner,
naturligvis. Hvilket får mig til at tænke på, at vi nu også kan holde
foredrag i konfirmandstuen. Læs mere herom i KIRKEBLADET, hvor vi
annoncerer et foredrag, torsdag den 23. september, med Ditte Veirum
Jensen: ”Sorg – et udtryk for kærlighed”. Der kan være et begrænset
antal deltagere, så husk at reservere en plads.
Vi må fortsat passe godt på os selv og hinanden. Jeg vil ønske jer alle
en god og solrig sommer!
Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

Musik i kirken
Det hele var grønt og duftede af sommer, fuldstændig
ligesom alle de gange min kollega Mette Marie GochtJensen og jeg sammen med vores menigheder, har
holdt friluftsgudstjeneste i bakkerne bag Tvede kirke
2. pinsedag. Men i år varslede stort set alle præster
på FaceBook, at deres tjenester var rykket ind i deres
kirker. Så i stedet for at se mod den himmel vi kalder
Guds, så vi ned og besluttede at også vores tjeneste
skulle foregå i kirken. Det var nu heller ikke helt dumt.
Vores graver havde pyntet kirken smukt og grønt og
min gode kollega Mette Marie Gocht-Jensen holdt
en aldeles fremragende prædiken. Lille Alma fik sit
navn og da gudstjenesten nåede sin afslutning, skete
det vi alle havde ventede på. Live-musik, leveret af
Woody og Jonas Mejer, Rose og Bon, fik kirken til at
summe som et gyngende skib. I over en time fejrede
menigheden pinsegudstjeneste sammen og blev revet
ud af hverdagens trivialitet af den festlige stemning
der var i kirken. Hvert folkeslag har sine fester. Vi
kender de jødiske fester, som i de fleste henseender
danner grundpillen for de kristne fester. Jul og Påske.
Disse højtider har vi styr på. Men pinse, de færreste
af os ved, hvad det er vi fejrer i pinsen. I pinsen fejrer
vi ånden og det er straks mere besværligt at have
med at gøre. Den kærlighed og sandheds ånd der
kommer og virker i os, så oplevelsen af livet folder
sig ud og kaster lys ind over rutinen og vanen. Det er
den ånd vi fejrer i pinsen. Den ånd der også er tilstede
i en god fest. Festens mening er også, at rive os ud af
trivialitetens rutine og vaner. Ånd og fest smeltede
sammen i Tvede kirke 2. pinsedag. – Vane og rutine
blev for en stund skiftet ud med taknemlighed over
livet. Kroppens celler oplevede en vækkelse der gjorde

bekendelsen til den Almægtige og Evige Gud mulig og
bønnens sprog blev et hjertesprog, talt frit og sandt.
Efter gudstjenesten myldrede alle igen hjem til deres
liv, men rutiner og gentagelser, men nu med den bedste
vane i hjertet. Nemlig at kærligheden er af den ånd, der
binder det hele sammen.
Med ønsket om en glædelig sommer!
Sognepræst Susan Ballegaard

Det blev på trods af vejrguderne en dejlig dag og en smuk
oplevelse. Herunder billeder fra koncerten – med bandet bag
de to sognepræster Susan Ballegaard og Mette Gocht-Jensen

Sognekalender
KONFIRMATIONER 2021

KREATIVE KONFIRMANDER

Tvede kirke
Søndag den 5. september kl. 10.30
Linea Løvkvist Buchardt
Andreas Yde Laursen
Cory Bottomley
Marius Ask Hougaard
Nilas Vittrup Elneff Lauridsen

En af de spændende opgaver, konfirmanderne har fået i
undervisningen, var at lave et kors. Her bringer vi fotos
af nogle af de kreative værker der kom ud af det.
Navnene på kunstnerne står ved billederne.

Tvede kirke
Lørdag den 11. september kl. 10.30
Frederik Hammer Nielsen
Mark
Matthias
Linde kirke
Søndag den 12. september kl. 10.30
Noah Normand Lund
Lukas Mathiesen
Julie Bjergager Winkel
Mikkel Ahlmann Chaisai Jensen
Sarah Müller Vestergaard
Sebastian Klokker Fink Iversen
Benjamin Thaarsti Pedersen

Siw Haugaard Christophersen

Karoline Trampedach Schultz

Sara Vestergaard

Julie Bjergager Winkel

Mellerup kirke
Søndag den 19. september kl. 10.30
Karoline Trampedach Schultz
Siw Haugaard Christophersen
Marcus Madsen Hvidtfeldt Mikkelsen
Wilma Damgaard
Phoebe Nikoline Isak Edwards

Det sker, hvor vi bor…
Sæt

i kalenderen

Børnegudstjeneste
ved spejderhytten i Albæk

Søndag den 22. august kl. 10.30
Sjov og festlig børnegudstjeneste i det fri.
Sammen med Harridslev-Albæk-Støvring sogne, FDF
og Tvede-Linde-Mellerup sogne fejrer vi gudstjeneste i
det fri på børnenes præmisser.
Også en god mulighed for årets konfirmander, der
mangler nogle krydser. Efter en kort gudstjeneste,
er der forskellige aktiviteter, såsom boldspil, bål,
hygge og forskellige leget. Efter gudstjenesten er der
mulighed for at sidde i græsset og nyde en medbragt
madpakke.

Høstgudstjenester
Vi glæder os allerede over den varme sol der langt om
længe skinner på os. Vi håber at høsten i år bliver god. Vi
indbyder til HØSTgudstjeneste i vor tre kirker:
Søndag d. 26. september kl. 10.30 i Tvede Kirke
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30 i Mellerup Kirke
Søndag d. 10. oktober i Linde Kirke kl. 10.30

Minikonfirmander 2021

Adressen er:
Skovhuset, Lodsstien 19,
Albæk (Østrup skov)
8930 Randers NØ.

Endelig er det muligt at invitere 3. klasse til at blive
minikonfirmand igen. Info kommer på skolerne, Mellerup
Friskole og Korshøjskolen, efter sommerferien. Alle børn
der bor i pastoratet vil modtage en invitation. Skulle man
af en eller anden grund miste sin i tasken, henvender man
sig bare til sognepræsten på:
86441122 eller sba@km.dk

De
to
sognepræster;
Susan Ballegaard og Mette
Gocht-Jensen glæder sig
til at byde velkommen i det
fri - og opfordrer til, at man
tager et tæppe med til at
sidde på.

Undervisningen kommer til at finde sted hver torsdag i
konfirmandstuen i Tvede i tidsrummet 14.30-15.45. Fra
29. september til 2. søndag i advent. De sidste mange år
har minierne taget skolebussen til Tvede, denne ordning
håber vi stadig er en mulighed. Men der er ingen hjemkørsel, så børnene skal selv komme fra Tvede præstegård/
konfirmandstuen når undervisningen er slut.
Vi skal spise kage, drikke saftevand, være kreative, grine,
hører historier og være i kirken. Vi glæder os til at tage
imod jer.
Sognepræst Susan Ballegaard

Det sker, hvor vi bor…
Foredrag i konfirmandstuen i Tvede
Torsdag den 23. september kl. 19.00-21.00

Sorg – et udtryk
for kærlighed

Ditte Silke Veirum Jensen

I vores ”fix-it”-samfund kan det være vanskeligt for mange,
blot at være med et menneske i sorg. Dette måske fordi
sorg efterlader os i den ultimative følelse af magtesløshed
– sårbarhed. Sorg er ikke et problem der skal løses eller en
tilstand der kan fikses eller forhastes. Sorg er et udtryk
for kærlighed – og kærligheden forsvinder ikke blot fordi
et menneske dør. Det er et livsvilkår for alle som elsker
– før eller siden. Derfor er det vigtigt, at vi tør tale med
hinanden om det”
Sådan skrev Ditte Silke Veirum Jensen på Facebook en dag
i maj, 8 måneder efter hendes brors død. Hun mistede sin
storebror på tragisk vis, da han tog sit eget liv i september
2020. Chokket var overvældende og sorgen var fra det
øjeblik et livsvilkår, der har fået mange konsekvenser for
hedes liv og arbejdsliv.
Kom og hør et menneske fortælle ærligt om hvordan chok,
sorg og tab kan sætte dybe spor i ethvert liv.
Ditte er 41 år gammel, mor til 3 og gift med Allan. Hun er
uddannet cand.pæd.pæd.psyk. og har i mange år arbejdet
for Familiecenteret med sårbare familier, som familie
konsulent. Kom og hør et foredrag af høj faglig karakter
og en rørende personlig beretning.
Der vil være kaffe og kage til 20 kr. Tilmelding nødvendig,
da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding til
sognepræst Susan Ballegaard på tlf. 86441122

Konfirmander 2021/2022
Kære kommende konfirmander til Tvede, Linde og
Mellerup Pastorat. Jeg har hermed glæden af at invitere
jer til indskrivningsgudstjeneste i
Tvede kirke - søndag d. 26. september 2021 kl. 10.00
Ved ankomst kl. 10.00 holder vi et kort intromøde. Jeg
får de indskrivningssedler, I har udfyldt og medbragt. Vi
hilser på hinanden, og jeg fortæller jer lidt om, hvordan
undervisningen hver onsdag i konfirmandstuen i Tvede
kommer til at foregå. I får mulighed for at stille spørgsmål
og kl. 10.30 fejrer vi HØST-gudstjeneste sammen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og kage i
våbenhuset.
Indskrivningssedler bliver efter sommerferien uddelt på
skolerne, Mellerup Friskole og Korshøjskolen. Går man i
skole andre steder, men ønsker at bliver konfirmeret i en
af vore kirker, så skal men blot henvende sig til mig på
86441122. Jeg har også indskrivningssedler liggende på
kirkekontoret.
Første undervisningsgang for konfirmandforberedelse:
Onsdag d. 6. oktober kl. 14.30 – 15.45
Jeg glæder mig til at hilse på jer og jeres familier. Vi ses!
NB! Se datoer for konfirmation 2022 på næste side!
Sognepræst Susan Ballegaard

Kirkelige handlinger

Døbte:
Tvede Kirke:
14. marts: Thea Frøkjær Bach
24. maj: Alma Inge Wendelbo Høy
Mellerup Kirke:
25. maj: David Nathansen

Viede:
Tvede Kirke:
14. marts: Qi Wang og Oliver Kondrup Madsen
31. december: Anja Ankersen Benzon og Kristian Ankersen
Benzon
”Luther siger det på en udmærket måde. Han siger: ’Det er ikke
din tro på dåben, der skal bære dig, men det er dåben, der bærer
din tro. Det er blevet sagt, så du ikke skal tvivle på det. Og når du
tvivler alligevel, så er det blevet sagt.’”
Johannes Møllehave
Kilde: Jakob Kvists ”Møllehave – et liv har fem akter”, Aschehoug
2002.

Bisatte og begravede:
Tvede kirke:
Torben Tams døde d. 27. marts (i Øster Tørslev),
bisat fra Tvede Kirke d. 6. april
Aksel Dahl Kristensen døde d. 18. maj i Holstebro,
begravet på Tvede Kirkegård d. 27. maj
Linde kirke og sogn:
Metha Juul Jakobsen døde d. 3. februar (i Dronningborg),
begravet på Linde Kirkegård d. 10. februar
Erik Jørgen Lind døde d. 2. marts,
bisat fra Kristrup Kirke d. 3. marts
Margit Kirstine Jørgensen døde d. 4. maj i Randers,
bisat fra Linde Kirke d. 11. maj

Konfirmation 2022
Søndag d. 24. april kl. 10.30 i Tvede Kirke
Lørdag d. 30. april kl. 10.30 i Tvede Kirke
Søndag d. 1. maj i kl. 10.30 Linde Kirke
Søndag d. 8. maj kl. 10.30 i Mellerup Kirke
Store bededag, fredag 13. maj kl. 10.30 i Tvede Kirke

Mellerup Kirke:
Bent Engstrøm døde d. 4. april,
bisat fra Randers Nordre kapel d. 8. april
Udensogns personer bisat af Susan Ballegaard
i udensogns kirker:
Jørgen Hjuleraa døde d. 27. marts i Dalbyneder,
bisat fra Dalbyneder Kirke d. 3. april
Henning Jesper Andersen døde d. 7. maj i Hadsund,
bisat fra Mariager Kirke d. 12. maj

Tvede Kirke

Gudstjenester
Dato

Tvede

Linde

Mellerup

10.30

9.00

Søndag d. 6. juni
1. s. e. trin.

Luk 16, 19-31

Søndag d. 13. juni
2. s. e. trin.

Luk 14, 16-24

10.30

9.00
Støvring
SB

Søndag d. 20. juni
3. s. e. trin.

Luk 15, 1-10

9.00
MGJ

10.30
St.gård
MGJ

Søndag d. 27. juni
4. s. e. trin.

Luk 6, 36-42

Søndag d. 4. juli
5. s. e. trin.

Luk 5, 1-11

Søndag d. 11. juli
6. s. e. trin.

Matt 5, 50-26

Søndag d. 18. juli
7. s. e. trin.

Luk 19, 1-10

Søndag d. 25. juli
8. s. e. trin.

Matt 7, 15-21

Søndag d. 1. aug.
9. s. e. trin.

Luk 16, 1-9

Søndag d. 8. aug.
10. s. e. trin.

Luk 19, 41-48

Søndag d. 15. aug.
11. s. e. trin.

Luk 18, 9-14

Søndag d. 22. aug.
12. s. e. trin.

Mark 7, 31-37

Søndag d. 29. aug.
13. s. e. trin.

Luk 10, 23-37

Søndag d. 5. sept.
14. s. e. trin.

Luk 17, 11-19

10.30
Harr
MGJ

9.00
MGJ
10.30
MGJ
9.00
MGJ

9.00
Albæk
MGJ
10.30
Støvring

9.00
MGJ

10.30
St.gaard
MGJ
9.00
Harr
SB

10.30

9.00
Albæk
SB

10.30

10.30
Harr
SB

9.00

9.00
Støvring
SB

10.30
Børnegudstjeneste i Albæk 10.30
MGJ og SB
10.30
MGJ
10.30
Konf

19.00
Syng sammen
St.gård

Gudstjenester
Dato

Tvede

Lørdag d. 11. sept

10.30
Konf.

Søndag d. 12. sept.
15. s. e. trin.

Matt 6, 24-34

Søndag d. 19. sept.
16. s. e. trin.

Luk 7, 11-17

Søndag d. 26. sept.
17. s. e. trin.

Luk 14, 1-11

Søndag d. 3. okt.
18. s. e. trin.

Matt 22, 34-46

Søndag d. 10. okt.
19. s. e. trin.

Mark 2, 1-12

Søndag d. 17. okt.
20. s. e. trin.

Matt 22, 1-14

Søndag d. 24. okt.
21. s. e. trin.

Johs 4, 46-53

Søndag d. 31. okt.
22. s. e. trin.

Matt 18, 21-35

MGJ: Mette Gocht-Jensen
SB: Susan Ballegaard

Linde

Mellerup

10.30
Konf.
10.30
konf
10.30
Høst+
indskrivningsgt.
10.30
Høst
10.30
Høst
9.00
Harr
SB

10.30
9.00
MGJ
9.00

10.30
Støvring
MGJ

