KIRKE
BLADET

Tvede, Linde og Mellerup sogne

Nr. 3 – 69. årg. 2022 – Okt. - Nov. -Dec. + Jan. - Feb. 2023

Den største tankeflugt
B. S. Ingeman 1789-1862

Der farer så mange sjæle
hver stund fra himmel til jord.
Selv i den allermindste fugl
en underfuld verden bor.

Der flyver så mange fugle
imellem himmel og jord.
Selv med den allermindste fugl
en tanke fra Gud henfor

Guds tanker flyve som fugle;
som sjæle fare de hen.
Fra livets væld de spredtes ud der samles de først igen.

Vejviser
Sognepræst:
Vakance. Vi søger ny sognepræst. Henv. vedr. begravelse eller
bisættelse kontakt sekretær Eva B. Madsen. Tlf. 52 16 76 00
Henvendelser vedr. dåb eller vielse, kontakt sognepræst Mette
Marie Gocht-Jensen, Harridslev. Tlf. 86 44 12 01 (p.t. sygemeldt)
Vikar: præst Jørgen Lorenzen, j.lorenzen@mail.tele.dk 2147 8124
Sekretær:
Eva B. Madsen, tlf. 52 16 76 00, e-mail: ebma@km.dk
Træffes mandag-fredag 9-13
Graverne i Tvede, Linde og Mellerup kirker:
Linda Pedersen, tlf. 60 44 84 85, e-mail: lp75@live.dk
Gravermedhjælper
Mark Møller Jakobsen, tlf. 28586330
e-mail: Moller2006@hotmail.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

Hvad gør man i tilfælde af…
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 fødselsog 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.
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. 518,- (2022) 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.

Præsten skriver

Vi er grenene på
livets træ
Præst dengang – og nu
Jeg blev præst i 1971. Efter 5 år blev jeg lektor på Randers Statsskole. Det var jeg et helt liv, indtil jeg gik af – for at vende tilbage
til præstegerningen. De sidste ca. 10 år har jeg vikarieret flere forskellige steder. Et helt år var jeg i Sankt Andreas kirke i Randers.
Og de sidste to måneder har jeg været præst i Harridslev-AlbækStøvring. samt Tvede, Linde og Mellerup. Og hvordan har udviklingen så været – fra 1971 til 2022? Overvejende positiv! I 1971 førte
sognepræsterne på landet endnu kirkebøger med pen og blæk.
Det har ændret sig. Nu er forholdene de samme som i byerne: en
kordegn samler flere pastorater og fører registreringerne og formidler og besvarer henvendelser. Altså som det altid har været i
bysognene. Pen og blæk er udskiftet med tastatur, og alt i alt føles
det som en forbedring for alle.
I 1973 fik kirkernes musikalske indhold et løft. Organisterne og kirkesangerne fik en bedre løn, og der blev stillet præcise krav om
uddannelse. Det gav en højere kvalitet både på orglet og i sangen, og i organisternes ansættelse indgik nu arbejde med kor og
med kirkekoncerter. Kirkelige og folkelige kor blev nu almindelige
i mange sogne, og kirkekoncerter indgik som en selvfølge i årets
gang. Og også graverne fik i 1973 bedre løn- og arbejdsforhold. Og
også ansættelsen af sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere har givet kirkerne et løft.
Der blev rejst mange sognehuse i den periode – til gavn for det
kirkelige, folkelige og kulturelle liv i sognet eller i byen. Og det ser
ud til, at det i løbet af en enkelt generation er lykkedes at ændre
præsternes arbejdsforhold, så de arbejder bedre sammen end før.
I 1971 var samarbejde præsterne imellem indskrænket til aftaler
om ferieafløsning. Nu er der tale om samarbejde på tværs af pastoraterne Det virker også, som om der er sket en overflytning af
præster fra land til by. Det er jo i byerne, de mange mennesker

bor. Præsterne har stadigvæk travlt – meget travlt. Men det virker,
som om de nu har større mulighed for at få samlet og organiseret
frihed – til gavn og glæde for familielivet og for præstelivet.
Men på et punkt er udviklingen gået den gale vej. Det vigende
antal folkekirkemedlemmer – nu vist 74% - er et problem. Det er
bekymrende, fordi kirken er en bærende søjle i landets historie
– og i landets åndelige og kulturelle arv. Kritikerne af folkekirken
kan eller vil ikke se, at kirkerne og sognehusene er hjemsted for
et rigt åndeligt og kulturelt liv, som skaber fællesskab og bidrager
til folkeoplysning og fælles identitet. Det kirkelige arbejde skal stå
i centrum, men rundt om det lejrer der sig mange aktiviteter - et
sprudlende forenings- og musikliv, som trækker tråde til det kulturelle og sociale fællesskab uden for kirken.
Og så må man jo ikke glemme, at menighedsrådene har ansvaret
for de mange kirker, som er klenodier og kunstneriske og arkitektoniske perler – en del af den fælles kulturarv. Og der passes godt
på kirkerne i de enkelte sogne. Hvad nu, hvis de ikke var der eller
der ikke er nogen, der vil holde dem vedlige og betale det, det
koster?
Men det er en spændende tid for kirken. Og det, der foregår i
selve kirkerummet, skal være gammelt og kun ændre sig lidt efter lidt. Men det gør det sandelig også, og der er stor forskel på
gudstjenesten, som den blev holdt i 1971 – og gudstjenesten i
2022. Fornyelsen er der, men den er umærkelig, så ritualerne ikke
mister deres rodfæstethed – og dermed deres sjæl. Og diskussionen om fornyelse er jo i gang på mange niveauer. I sig selv er det
et sundhedstegn.
Og ja, det har været en glæde for mig at være afløser i de måneder, hvor Mette har haft orlov. Gode, stærke minder – både om
glæde og om sorg hos sognenes mange beboere. Og et godt samarbejde med de øvrige ansatte. De er professionelle og engagerede og gør et flot stykke arbejde.
Så tak alle sammen!
Jørgen Lorenzen

Musik i kirken
Vi har i årets løb haft et par gode
musikalske oplevelser i kirken...

Koncert med Hvalfugl i Tvede kirke
Foråret bød på en virkelig smuk koncert i Tvede
kirke. Vi skrev om det på facebook, men så fin en
oplevelse fortjener lidt spalteplads. Turbinen on Tour
havde i samarbejde med menighedsrådet arrangeret
denne koncert med Hvalfugl, som er en trio med tre
gennemmusikalske ungersvende, der med guitar,
kontrabas og keyboard/harmonium fyldte vores
smukke kirkerum med deres nærmest spirituelle og
mediterende musik, der gjorde rummets akustik ære.
Kirken er jo andet end traditionelle kirkelige handlinger, og danner en særdeles smuk ramme for den
slags oplevelser. Forhåbentlig ikke sidste gang, vi har
et samarbejde med Turbinen, Værket.
Foto: Tove Børresen Petersen

Politi Sirenerne gav den gas i kirken
Mange fik sig en god oplevelse, da Politi Sirenerne gav
koncert i kirken her i efteråret. Der var både blå blink og
masser af sang og livsglæde - og vi er mange, der håber,
at de igen en gang i fremtiden vil holde en koncert i en af
vore kirker. Det tåler virkelig en gentagelse.

Foto nederst: Laila Hjorth Fournais Clausen

Nyt fra formanden
Nyt fra formanden
I skrivende stund - skiftevis regner og hagler det - og indimellem
skinner solen. Det er for alvor blevet efterår - og der bliver tændt
op i brændeovne over det ganske land. Priserne er eksploderet,
så det er nødvendigt at spare på varmen.
Det gælder også i præstegården, hvor menighedsrådet er i
gang med renoveringen. Det er et stort arbejde, da der skal
hjemtages flere tilbud som også provstiet skal godkende, før
håndværkerne går i gang.
Malere, elektrikere, tømrere, murere, VVS-folk vil i det næste
stykke tid arbejde i præstegården så den kan blive klar til en ny
præst flytter ind. Vi skal først her i november have møde med
provstiudvalget, før vi kan få lov at søge en præst.
Selvom vi ikke lige p.t. har vores egen præst - er kirkerne stadig
åbne. Vores gode vikar, præst Jørgen Lorenzen er klar hver
søndag - og det er en fornøjelse. Morgengudstjenesterne er
særligt hyggelige, da byder menighedsrådet på kaffe og brød...
Vi har i lighed med alle andre offentlige bygninger slukket for
lyset på kirkerne. Bygninger, der illumineres, fordi de er flotte
at se på, men hvor det ikke har en praktisk betydning, skal altså
ikke oplyses.
Vore dygtige medarbejdere på kirkegårdene er begyndt på
grandækningen. Der er et stort arbejde, så for at blive færdig til
1. december - er det klogt at starte i god tid. Den nyanlagte plade
i plæne-gravplads i Tvede er taget i brug. Stendiget i Tvede og
Mellerup skal repareres, vi venter at høre fra anlægsgartneren,
hvornår han har tid. Stendiget er en af mange opgaver ved
kirken.
Lyset er slukket på Tvede og Linde kirker. Vi håber på at alt
igen bliver normalt engang, så vi igen kan nyde lyset på de
smukke bygninger. Indtil da må vi nøjes med disse billeder
og glæde os over, at vi har smukke lysglober i kirkerne...

Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske alle et hyggeligt efterår
og selvom det er tidligt: Glædelig jul og godt nytår!
			

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

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 ( tlf. 60 15 23 43)
Ulveungerne 8-12 år:
Torsdag kl. 17.30-19.00 (tlf. 42 27 11 43)
Spejdere 12-18 år:
Torsdag kl. 18.30-20.15 (tlf. 53 37 72 01
Støvringgård festspil: 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 2022/2023:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for
alle i de tre sogne. Alle møder begynder kl. 19.00
i konfirmandstuen i Tvede

Mødedatoer 2022
Mødedatoer 2023

Onsdag den 21. september
Torsdag den 17. november
Torsdag den 19. januar
Tirsdag den 14. marts

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.

Julen er hjerternes fest
(Fra Lukasevangeliet kapitel 21)
Jesus siger:
"Og han så op og fik øje på de rige, som lagde
deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde:
»Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har
givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i
af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af«".

Efterår i kirken
Til Allehelgen mindes vi de
døde
Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er
en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har
mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne
tro videre gennem generationer.
Også i Tvede holder vi fast i traditionen med at vi sammen i kirken mindes vi de døde.
I år er det en 6. november kl. 16.00 i Tvede kirke
Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner,
salmer og musik et særligt rum til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet. I kirken vil navnene på dem,
som i årets løb er døde, blive læst op. Og der bliver
tændt lys for dem alle i den store smukke lysglobe.

Præstegården bliver renoveret
Allehelgensdag
Søndag den 6. nov. kl. 16.00 i Tvede kirke

Det fine billede er fra præstegården i Tvede. Vi har igennem
et stykke tid haft rigtig mange forskellige håndværkere og
eksperter på hvert deres felt - indenfor i præstegården.
Vi har en stak tilbud, som skal vurderes af provstiudvalget, - som så skal godkende og vi skal give en endelig dato,
hvornår præstegården er indflytningsklar. Først der må vi
slå stillingen op. Vi arbejder så hurtigt, det er muligt.
Vi ser alle frem til at få en præst i præstegården igen...

Det sker, hvor vi bor…
Sæt

i kalenderen

Søndag den 30. okt. kl. 9.00 i Linde kirke
Kl. 10.30 i Harridslev kirke. BUSK
Allehelgen:
Søndag den 6. nov. kl. 16.00 i Tvede kirke
Søndag den 4. dec. kl. 10.30 i Mellerup

JUL OG NYTÅR I VORE KIRKER
Lørdag den 24. dec. - Juleaften
Kl. 11.00: Mellerup kirke
Kl. 13.00: Linde kirke
kl. 14.30: Tvede kirke

Hungstrupspejdernes årlige julestue
lørdag den 19. nov. kl. 14-16
Igen i år inviterer Hungstrup-spejderne til julestue i
Spejderhuset i Tvede. Her kan man hente sin gevinst i
det store julelotteri, og der er også andre muligheder
for at få lidt ekstra med hjem. I laden er der fiskedam og
spændende konkurrencer. Der vil være salg af æbleskiver,
gløgg, sodavand og kaffe og familien kan købe årets juletræ.
Tag din nabo, bedstemor og søster under armen og kom
og nyd et par hyggelige timer i Spejderhuset, lyder det fra
Hungstrup-gruppen.

Søndag den 25. dec.: Støvringgård kl. 10.30
2. juledag, 26. dec.: Mellerup kirke kl. 10.30

NYTÅRSAFTEN

Lørdag den 31. dec. kl. 14.00 i Linde kirke.
Traditionen tro får vi et glas bobler nsker
hinanden et godt og lykkebringende nytår.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig og hyggelig jul!

HUSK!

Spejdernes nytårsappel i Tvede kirke
søndag 5. februar kl. 10.30

Nyt fra kirken
Ny gravermedhjælper

Julens festdage

Menighedsrådet har ansat
Mark Møller Jakobsen, som
oprindeligt kommer fra nordjylland, som ny gravermedhjælper
ved kirkerne i Tvede- Linde og
Mellerup. Han og graver Linda
Pedersen kan dagligt træffes på
kirkegårdene ved de tre kirker.

Fra første lys tændes i adventskransen, til
julen bæres ud Helligtrekongersaften. Julemåneden er en stribe små og store festdage.
Mange af disse dage kan vi opleve sammen i
kirken... SE gudstjenesteplanen og følg også
med på facebook.

Mark Møller Jakobsen

Vi strikker også dåbsklude i strikkecafeen
Her i vores pastorat samles strikkeglade damer en aften om
måneden i vinterhalvåret. Snakken går og der strikkes og
hækles på livet løs. Der strikkes også dåbsklude med kristne
symboler. En gave til dåbsbarnet. Til disse dåbsklude udleverer menighedsråd bomuldsgarn og en opskrift. Følg med
på facebook - hvornår der er strikkecafé igen...
Hvis du også har lyst til at være med - så mød op. Er der
spørgsmål er du velkommen til at kontakte medlem af menighedsrådet, Hanne Kristensen, Tvede på tlf. 30549129.

Her et lille glimt fra en julegudstjeneste
i Tvede kirke for år tilbage. Der er altid
hyggeligt i kirken i julen...

Kirkelige handlinger
Da vi i øjeblikket er uden kirkebogsførende sognepræst i pastoratet, er vi desværre nødt til at stille
oplysninger om kirkelige handlinger i bero, til vi
igen har en præst i præstegården. Dette skyldes
GDPR-reglerne, også kaldet persondataloven.
Vi ser frem til at få en ny præst - så vi igen kan
informere om de kirkelige handlinger.

Konfirmandundervisning
Kirke-og kulturmedarbeder Allan Wiinberg, som også er kirkeog kulturmedarbejder i De 5 sogne, Hornbæk, Tånum, Borup,
Kousted, Råsted - står for undervisningen i Tvede-Linde-Mellerup, som finder sted hver onsdag i tidsrummet fra kl. 14.30
– 15.45 i Konfirmandstuen i Tvede. Selve processen med at få
ansat en ny præst kan trække ud.
OBS! Hvis man går til konfirmationsforberedelse i Randers,
men skal konfirmeres i en af vore kirker, så ret henvendelse
til præstesekretær Eva B. Madsen 52167600

Konfirmationerne i 2023
Tvede Kirke 1. søndag efter påske - 16. april
Linde Kirke 2. søndag efter påske - 23. april
Mellerup Kirke 3. søndag efter påske - 30. april

”Skriftestolen” i Tvede kirke, som ikke fungerer som skriftestol,
men vist mest er til pynt. P.t. bruges den som opbevaring for
malebøger til børnene. Den blev opstillet i sin tid - efter sigende,
for at kirken skulle fremstå mere from. Smuk er den...

Tvede kirke

Gudstjenester
Dato
Søndag d. 16. okt.
18. s. e. trin.

Tvede
Johs. 15, 1-11

Søndag d. 23. okt.
19. s. e. trin.
.

Johs. 1, 35-51

Søndag d. 30. okt.
20. s. e. trin.

Matt. 21, 28-44

Søndag d. 6. nov.
Allehelgensdag

Matt. 5, 1-12

Søndag d. 13. nov.
22. s. e. trin.

Matt. 18, 1-14

Søndag d. 20. nov.
sidste søndag i kirkeåret

Matt. 11, 25-30

Søndag d.27. nov.
1. s. i advent

Matt. 21, 1-9

Søndag d. 4. dec.
2. s. i advent.

Luk.21,25-36. 1,
19-28

Søndag d.11. dec.
3. s. i advent

Matt. 11, 2-10

Søndag d. 18. dec.
4. s. advent

Johs. 1, 19-28

Lørdag d. 24. dec.
Juleaften

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

Søndag d. 25. dec.
Juledag

Luk. 2, 1-14

Mandag d. 26. dec.
2. Juledag

Matt. 23, 34-39

Linde

Mellerup
10.30
Harridslev

9.00
10.30

10.30
Harridslev
BUSK

9.00

16.00
ALLEHELGEN

19.00
Harridslev

9.00

10.30
Harridslev

9.00
10.30

16.00
Albæk, LUCIA
19.00
Støvring
De 9 læsninger

10.30

10.30
Harridslev

9.00

Sognepræst Mette Gocht-Jensen / Vikar præst Jørgen Lorenzen

10.30
St. gaard
9.00
Albæk

10.30

14.30

9.00
Albæk

13.00

11.00

10.30
St.gaard
10.30

Gudstjenester
Dato

Tvede

Lørdag d. 31. dec
Nytårsaften

Luk. 2, 21

Søndag d. 8. jan.
1. s. e. Helligtrekonger

Mark. 10, 13-16

Søndag d. 15. jan
2. s. e. Helligtrekonger.

Joh. 2, 1-11

Søndag d. 22. jan.
3. s. e. Helligtrekonger

Matt. 8, 1-13

Søndag d. 29. jan.
Sidste s.e. Helligtrekonger

Matt. 17, 1-9

Søndag d. 5. feb.
Septuagesima

Matt. 20, 1-16

Linde

Mellerup

14.00
NN

14.00
Harridslev
10.30
Støvring

9.00

9.00
Harridslev

10.30
9.00
9.00
10.30
Spejdernes
nytårsappel

Sognepræst Mette Gocht-Jensen / Vikar præst Jørgen Lorenzen

10.30
Albæk
10.30
Støvringgaard
9.00
Støvring

