
 
Kære Øjeblik tøv en kende
og giv mig dit venskab og ro
kære Øjeblik kan du nænne
at slippe mig og skille os to
og æbletræet det blomstrede
det sprang ud i en hvirvelvind af hvidt
og lige der hvor det blomstrede
sad vi tit, sad vi tit, sad vi tit.

c

KIRKE
BLADET
Tvede, Linde og Mellerup sogne 

Nr. 1 – 70. årg. 2023 – februar - marts - april - maj - juni

Kære Øjeblik tøv en kende
du er så ufattelig smuk
kære Øjeblik kan du nænne
at gå videre mod ophør og suk
når jeg ved du vil være til stede
i en have hvor æbletræet gror
i min sjæl er der bygget en rede
hvor du bor, hvor du bor, hvor du bor.

 
 
 

Kære Øjeblik tøv en kende
men fortæl ikke alt hvad du ved
kære Øjeblik kan du nænne
at fortælle om min skrøbelighed
i min sjæl er et sted, der er givet
som tiden den aldrig vil ku´ røre
hvor en solsort synger for livet
prøv og hør, prøv og hør, prøv og hør!

Kære Øjeblik... skrevet af Lars Lilholt



Vejviser
Sognepræst:
Vakance. Indtil vi har en ny sognepræst: Kontakt sekretær Eva B. 
Madsen vedr. begravlese eller bisættelse. Tlf. 52 16 76 00
Henvendelser vedr. dåb eller vielse, kontakt sognepræst Mette 
Gocht-Jensen, Harridslev. Tlf. 86 44 12 01. 

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 
Mark Møller Jakobsen, tlf. 28 58 63 30
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 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 Statsfor-
valtningen.

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 viel-
sen 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 med-
bringes 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. Nav-
neændring 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,- (2023)   Eneste undtagelse er navneændring i forbin-
delse 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 kon-
taktes 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.



Hvad er det lige
jeg skal tro på?
 
Vinteren har stadig godt fat i naturen, og vi skutter os om 
morgenen og trækker kraven godt op om ørene. Det er vin-
ter i Danmark, og grenene er golde, og jorden mørk og kold.
Det føles næsten helt uvirkeligt og måske endda vanskeligt 
at tro på, men om kort tid grønnes det hele igen, og vi mær-
ker solens varme og energi.

Måske er der flere end mig som har prøvet det. Det der 
med at miste hverdagen for en stund og blive opslugt af 
lægebesøg, opkald til kommunen om sygedagpenge, lange 
ventetider og stor bekymring. Sådan er der tusindvis af dan-
skere som hver dag rammes af sygdom og stor bekymring.
Så taler vi om sygehusets ventetider, om hvilke piller der vir-
ker på hvad, om økonomiske bekymringer osv. Men vi taler 
ikke så meget om den angst som rammer, når spørgsmålet 
lyder: ”bliver det nogensinde godt igen”. Tør vi tro på det?
Der er også mange som mister fodfæste i hverdagen på 
grund af stram økonomi. Bekymringerne hober sig op, i 
takt med regningerne som kommer ind. Der er så meget, 
man gerne vil give sine børn, sin ægtefælle eller familie i det 
hele taget. Så mange oplevelser, men hvordan skal det hele 
kunne lade sig gøre? 

Hvad er det egentlig jeg skal tro på?
Er det at priserne igen falder, så vi kan begynde at drømme 
om bedre tider. Er det, når sygdom pludselig bliver til at 
bære?
Er det miraklet som skal komme helt specielt til mig? Eller 
handler det om at lade stå til.  Er det bare negativiteten 
som er nemmest at tro på? Er det de små ting som alligevel 
pibler frem i vores hverdag, og minder os om, at vi ikke er 
alene?

Det er som om spørgsmålene bliver mange i en tid som er 
præget af usikkerhed og bekymring.
Viser Gud sin tilstedeværelse med bulder og brag og guld-
støv? Måske, men for mig var det de små ting i hverdagen.
Pludselig at kunne gå tur med hunden igen, og mærke vin-
teren bide i mine kinder.
Eller bare det at komme ud igen og møde andre og få et 
smil eller kram.

Måske handler det at tro slet ikke om, hvad jeg selv kan. 
Måske handler det at tro mere om at give plads og mærke 
efter, hvad der egentlig bliver givet.
Være stille i sin larmende tilværelse og give slip for en stund, 
for så at mærke Guds nærvær.
Jeg tror egentlig ikke, man behøver være syg eller gråhåret 
som mig selv eller specielt kirkevant for at tro. 
Gudsnærværet er her, det pibler frem som foråret.
Stop op og giv plads. Det er måske det eneste svar på, 
hvordan troen på livsglæden, troen på kærligheden, troen 
hverdagens gnist og ikke mindst troen på Guds virkelighed 
i vores liv får plads.

Med ønsket om et dejligt forår til alle.
Jeg er igen tilbage efter sygemelding, og glæder mig til at 
komme i gang.

    
    Mette Gocht-Jensen
    Sognepræst
  

Præsten skriver 



Lidt af hvert

 

 

Juniorkonfirmander øver til Luciaoptog...

Den lille flok juniorkonfirmander i konfirmandstuen i Tvede 
fik lyst til at øve Luciaoptog udendørs, inden de skulle være 
med til det store fælles Luciaoptog i Harridslev. Det blæste 
lidt, så det var svært at holde gang i lyset. Adventskransen 
blev lige skiftet ud med en kongekrone. Lidt kongelig må 
man jo ha’ lov at være.

Artikel fra Menighedsraad.dk

Hvor mange danskere bruger folkekirken
Af: Marie Gaarden

Hvor mange danskere bruger egentlig folkekirken – og nok 
så relevant; hvordan bruger de den? Spørgsmålene er vigtige 
for menighedsråd, fordi svarene kan indgå i drøftelserne af 
hvilke aktiviteter, der skal på programmet og fordelingen af 
ressourcer.
”Religiøsitet og forholdet til folkekirken,” er en befolkningsun-
dersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter 
har lavet, og den giver netop svar på, hvad danskerne bruger 
kirken til.
Undersøgelsen viser, at 77 % af den danske befolkning har 
brugt kirken inden for de seneste 12 måneder.
Og hvad er det så, danskerne bruger kirken til? Hyppigst er 
det dåb, bryllupper, konfirmation og begravelser – faktisk 
har 56 % af befolkningen deltaget i den type begivenheder 
i folkekirken inden for de seneste 12 måneder, mens besøg 
på kirkegårdene ud over til begravelse også rangerer højt på 
listen – det angiver 43 % nemlig at have brugt kirken til.

Kirkegården – et særligt ”rum”
Kirkegårdsbesøg kommer på en andenplads på listen over, 
hvad danskerne bruger folkekirken til, og samtidig viser 
undersøgelsen, at 86 % af folkekirkens medlemmer ønsker, at 
folkekirken prioriterer midler til vedligeholdelse af kirkegårde-
ne. Derfor er det værd at dykke ned i, hvordan kirkegårdene 
bliver brugt: Ifølge undersøgelsen har kirken og kirkegården 
ofte samme funktion for brugerne – ud over kirkelige handlin-
ger og gudstjeneste:
• Kontakt til dét i livet, som er større end én selv
• Et sted at finde ro i sindet
• Et sted at koble ind på familiens erindringskæde
• Et smukt sted at besøge
• Et historisk kulturelt sted

Tvede kirke som også altid er et besøg værd



Nyt fra
formanden
 

Det har været en tid med mange opgaver. Og jeg ville ønske, at 
jeg kunne bringe godt nyt om processen med præstegården. 
Men desværre har det nok lange udsigter, før vi igen får en præst 
i præstegården. Provstiudvalget opfordrer os til at renovere hele 
huset, så det kommer til at tage tid. Heldigvis har vi  sognepræst 
Mette Gocht-Jensen og andre gode vikarer og heldigvis er alt 
næsten normalt igen i kirken - bortset fra, at vi skruer ned for 
varmen og sparer på den udvendige belysning. 
Det gør vi for at vise samfundssind, for vore spots bruger næsten 
ingen strøm, så for den sags skyld, kunne vi sagtens have lys på i 
de mørke timer. 

Menighedsrådets medlemmer deltager i mange møder for tiden 
omkring processen med at renovere præstegården. Det forholder 
sig således, at vi ikke må opslå den ledige præstestilling, før vi har 
en helt præcis dato for, hvornår præstegården står færdig. Det 
kræver også mange møder med provstiudvalget, bygningskyndige, 
arkitekter, præstegårdskonsulenter og andre eksperter. 
Vi indhenter tilbud fra de forskellige håndværkere, og håber at 
kunne komme videre med renoveringen her i foråret. 

Vore kirker ser fine ud, vi skal have kirkesyn igen i maj - vi forventer 
ingen større byggearbejder der. Vi har et par diger, der skal ”kigges 
på”. På kirkegården er det altid en fornøjelse at se, hvor smukt 
vores graver og gravermedhjælpere holder det hele. Det er så fint. 
Inden længe er der gang i forårsblomsterne, læs andet sted her i 
bladet graverens gode plantetip til det bæredygtige forårsbed på 
gravstedet - og om årets gang på kirkegården.  
Jeg vil ønske alle et dejligt forår! 

             Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

 

Børnene får hjemmestrikket dåbsklud
En gave fra kirken til dåbsbarnet. En særlig gave, der har 
været i brug under dåbsritualet. Også her i vores pastorat 
sidder der strikkeglade damer og strikker dåbsklude med 
kristne symboler. Vi udleverer naturligvis både det hvide 
bomuldsgarn og opskrift. Hvis du også har lyst til at strikke 
dåbsklude  eller køkkenklude, så mød op i Strikkecafeen el-
ler kontakt medlem af menighedsrådet, Hanne Kristensen, 
Tvede på tlf. 30549129.  

Følg med på facebook og se, hvornår der er strikkecafé.

Strikkecafeen godt besøgt 
Snakken går mindst lige så lystigt som strikkepindene, når 
12-14 damer mødet en gang om måneden til hygge og 
håndarbejde. Man kan strikke, hækle lige nøjagtigt hvad 
man har lyst til, men hvis man hækler dåbsklude til dåbs-
børnene eller køkkenklude til kirkerne og konfirmandstuen, 
får man udleveret garn fra menighedsrådet.



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. 17.30 - 19.00 (86 42 27 11 43)
Spejdere 12-18 år: 
Torsdag kl. 18.30-20.15 (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

Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for 
alle i de tre sogne. Alle møder  begynder kl. 18.30
i konfirmandstuen i Tvede
 

Gudstjeneste på Åbakken
Tirsdag d. 2.  november kl. 14.30    

      holder sognepræst Susan Ballegaard gudstjeneste på 
Plejehjemmet Åbakken i Øster Tørslev

      Tjenesten varer ca. en halv times tid - herefter drikker vi 
kaffe sammen!

 Minikonfirmand
igen til efteråret
Kommende minikonfirmander, elever fra 3. klasse vil 
modtage en indbydelse til minikonfirmand-undervisning 
i konfirmandstuen i Tvede – som finder sted hver torsdag 
eftermiddag. Kom og hør bibelhistorie, spis kage og drik 
saftevand sammen med kirke-og kulturmedarbejder Gitte 
Mary Madsen fra Harridslev. 
Læs mere i næste nummer af Kirkebladet!   

Menighedsrådsmøder 2023:

Mødedatoer 2023
Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 18. april
Torsdag den 8. juni
 

 

Onsdag den 16. august
Torsdag den 21. september
Torsdag den 17. 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. 52 16 76 00)  
mandag - fredag kl. 09.00 - 13.00, så finder vi en løsning. 
Venlig hilsen Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten 
og æren i evighed!
Amen.

Praktisk info



Konfirmationer april 2023

Tvede Kirke søndag d. 16. april kl. 10.00
Signe Agerholm Vahl
Frederik Villekær Thorsen

Linde Kirke søndag d. 23. april kl. 10.00
Marcus Bjerggaard Fammé
Jonas Hviid Jørgensen
Christian Cassøe Pihl
Sarah Klokker Fink Iversen

Mellerup Kirke søndag d.30. april kl. 10.00
Frida Høj Larsen
Elias Axø Valgreen Borbjerg
Debbie Juul Kruse Schmücker
Nilas Meelby Bach Klausen
Malthe Emil Bay Degn

 

Vi siger STORT TILLYKKE til årets konfirmander!

Konfirmander 2023-2024
Efter sommerferien vil alle kommende konfirmander, elever 
i 7. klasse få udleveret en indskrivnings seddel på skolen 
(Korshøjskolen) Den udfyldes og medbringes ved den første 
gudstjeneste for konfirmander – Indskrivningsgudstjeneste. 
Hvem der kommer til at varetage undervisningen af konfir-
manderne, som finder sted hver onsdag i tidsrummet fra 
kl. 14.30 – 15.45 i Konfirmandstuen i Tvede, vides i skrevne 
stund ikke. Menighedsrådet arbejder på at få ansat ny præst, 
men det er en lang proces som kan trække ud. Hvem provsten 
sætter ind som vikar følger i det næste blad, men der bliver 
undervisning for konfirmander fra vores tre sogne ligesom der 
plejer. Konfirmander ankommer til Tvede med skolebussen, 
men skal selv komme hjem efter endt undervisning.

Hvis man har spørgsmål til indskrivningsgudstjenesten m.m. 
bedes man rette henvendelse til sognepræst Mette Marie 
Gocht-Jensen i Harridslev på 86441201 
eller til præstesekretær Eva B. Madsen 52167600

Konfirmationerne i 2024:  Tvede: 1. søndag efter påske
   Linde: 2. søndag efter påske 
   Mellerup: 3. søndag efter påske 

Konfirmation 2023



Søndag d. 19. februar fastelavnssøndag  kl. 10.30 er der 
gudstjeneste i Linde kirke  

Skærtorsdag d. 6. april står sognepræst Mette Marie Gocht 
Jensen i spidsen for den traditionelle aftengudstjeneste i 
Linde Kirke kl. 19.00

Langfredag d. 15. april afholdes der gudstjeneste i Harridslev 
Kirke kl. 14.00

Påskedag, søndag d. 9. april er der gudstjeneste i Tvede kirke 
kl. 09.00 og højmesse kl. 10.30 på Støvringgård Kloster

2. påskedag, mandag d. 10.  april er der gudstjeneste kl. 9.00 
i Albæk kirke og højmesse kl. 10.30 i Mellerup. Disse to tjen-
ester ved Mette Gocht-Jensen

Konfirmationerne falder de første tre søndage efter påske
Se konfirmandernes navne andet sted i bladet! 

2. pinsedag: Mandag d. 29. maj 
inviterer sognepræst 
Mette Marie Gocht- Jensen 
og Tvede-Linde-Mellerup 
menighedsråd sammen med 
Harridslev-Albæk-Støvring til den 
den traditionelle  pinsefriluftsgudstjeneste i bakkerne bag 
Tvede kirke. Kom og oplev en festlig fejring af pinsen sammen 
med præsten, menigheden fra alle 6 sogne, FDF’ere og god 
musik.  Swingbanden spiller som sædvanligt op, og skaber en 
fantastisk stemning. Tag madkurven med - eller nyd godt af 
FDF’ernes medbragte. Alt efter vejret byder de på grill-pølser 
og andre lækkerier. Alle er velkomne!
 

Sæt  i kalenderen  

Det sker, hvor vi bor…

Billedet af Swingbanden er fra Tvede kirke sidste år, hvor 
friluftsgudstjenesten desværre måtte rykke indendørs på 
grund af truende skyer og regn. Vi håber at vejret arter sig 
i år, så vi sammen kan nyde de smukke omgivelser i Tvede 
bakker bag kirken. Menighedsrådene fra de 6 sogne og 
sognepræst Mette Gocht-.Jensen håber, at rigtig mange vil 
være med til en festlig fejring af pinsen det grønne.
Alle er velkomne i det grønne 2. pinsedag!



TVEDE PRÆSTEGÅRD 
Fotos: LC

 
 

Farvel og tak for denne gang til 
præst Jørgen Lorenzen
Efter nytårsgudstjenesten tog vi afsked med vores vikar 
gennem det sidste halve års tid, præst Jørgen Lorenzen, 
som den 3. januar fyldte 80 år. Jørgen Lorenzen er både 
uddannet præst og lærer og hans store interesse for 
cirkus har fulgt ham hele livet. 
Bogen ”Rundt om cirkus” udgav han i 1987 og i 1991 
bogen ”Hvad er cirkus?”. Jørgen Lorenzen har også skre-
vet mange cirkusfaglige artikler i tidsskrifter og dagblade 
og i 2002 produceret dokumentarfilmene ”Mellem gråd 
og latter – en film om cirkusklovnen” og ”Agnete Louise 
Enoch – et liv i cirkus (2005)”.

Foredrag om cirkuslivet
Jørgen Lorenzen holder mange foredrag om cirkus, især 
om klovnefiguren. Vi slipper ham ikke helt, han har lovet 
af komme til til konfirmandstuen og holde et foredrag. 
Det kan vi alle glæde os til! Læs mere om det, når vi har 
en aftale med Jørgen Lorenzen.

Da vi i øjeblikket er uden kirkebogsførende sog-
nepræst 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 personda-
taloven. Vi ser frem til at få en præst, så vi igen 
kan informere om de kirkelige handlinger i vore 
kirker.

 Siden sidst



Nyt 
fra 
graverne 

Vore kirker...

Til næste år: Konfirmationerne i 2024
finder sted  1., 2. og 3. søndag efter påske

Tvede kirke, søndag 7. april 2024
Linde kirke, søndag den 14. april 2024
Mellerup kirke, søndag den  21. april 2024

Linde Kirke  

Til kalenderen...

Graver Linda Pedersen
Årets gang på kirkegården 
Selvom efteråret og vinteren har budt på blandet vejr, 
kan vi stadig her i februar lave mange af de ting, vi plejer. 
Herudover ryddes op og gøres rent indendørs. Kirkegårds-
protokollerne opdateres, og inden længe skal stedmoder-
blomster bestilles. På kirkegården beskæres, rives blade, 
køres ral ud mm. 

Vi vil så gerne være endnu grønnere…
Fra januar 2023 er det et krav, at kirken sorterer affald efter 
de samme sorteringskriterier som private husholdninger. 
For vores vedkommende, på Tvede, Linde og Mellerup 
kirkegårde, er det ikke en væsentlig omlægning. Vi er stolte 
over, at vi i mange år har været langt foran lovgivningen, 
og vi har i forvejen helt op mod 12 forskellige affaldstyper/
sorteringer. Til brugerne af kirkegården skal lyde en tak 
for hjælpen med sortering i de anviste skraldespande, det 
betyder, at vi ikke skal eftersortere skraldesækkene, når de 
tømmes. 

Plantetip til det bæredygtige forårsbed på gravstedet, som 
kommer igen og igen 
Haveprimula er en yndig og lidt overset flerårig plante. 
Den findes i utallige farver og varianter og egner sig godt 
til gravstedet pga. dens størrelse. Plant den evt. i kummen 
foran gravstenen, hvor den næppe vil komme til at dække 
skriften og gerne i grupper af tre eller flere, for at den tager 
sig bedst ud. Kan evt. plantes i selskab med mini-påskelil-
jer, Tete a tete, Narcissus, og man har et farverigt og nemt 
forårsbed, som bringer glæde i flere år.



 
Dato Tvede Linde Mellerup

Søndag 12. feb. 
Seksagesima Mark. 4, 1-20   

9.00
SUK

 
10.30  

Harridslev

Søndag d.19. feb.
Fastelavnssøndag Matt. 3, 13-17  

10.30
 
 

 14.00
Harridslev

Søndag d. 26. feb.
1. s. i fasten Matt. 4, 1-11

9.00
   10.30

Albæk 

Søndag d. 5. marts
2. s. i fasten Matt. 15, 21-28 9.00  

10.30
Støvringgård

 

Søndag d. 12. marts
3. s. i fasten Luk. 11, 14-28   10.30 9.00 

Harridslev

Søndag d.19. marts
 Midfastesøndag Johs. 6, 1-15 9.00  10.30

Støvring

Søndag d. 26. marts
Mariæ Bebudelsesdag

Luk. 1, 26-38
 10.30  9.00

Albæk

Søndag d. 2. april
Palmesøndag Mat. 21, 1-9  9.00

10.30 
Harridslev

Torsdag d. 6. april
Skærtorsdag Matt. 26, 17-30  19.00   

Fredag d. 7. april l
Langfredag Mark. 15, 20-39  14.00

Harridslev

Søndag d. 9. april
Påskedag Mark. 16, 1-8  9.00 10.30

Støvringgård

Mandag d. 10. april
2. påskedag Luk 24, 13-35  10.30 9.00

Albæk

Søndag d.  16. april
1. s. e. påske Johs. 20,19-31 10.00

KONFIRMATION HH  
 
 
 

KONFIRMATION 
Harridslev

MGJ: Mette Gocht-Jensen, har de fleste tjenester, hvor der ikke står initialer. SUK: Steen Uhre Knudsen  HH: Hanne Hjørlund

Gudstjenester



Dato  Tvede Linde Mellerup
Søndag d.  23. april

2. s. e. påske Johs. 10, 11-16  10.00 
KONFIRMATION HH  

KONFIRMATION
Albæk

Søndag d.30. april
3.s. e. påske Johs. 16, 16-22   10.00

KONFIRMATION HH  

Fredag d. 5. maj
Store bededag Mat. 3, 1-10 10.30  9.00 

Støvring

Søndag d. 7. maj
4. s. e. påske Johs. 16, 5-15 9.00  10.30

Støvringgård

Søndag d. 14. maj
5. s. e. påske Johs. 16, 23b-28  

 
10.30

 

9.00
Harridslev

 

Torsdag d. 18. maj
Kristi Himmelfart Mark 16, 14-20  

 9.00  10.30
Albæk

Søndag d. 21. maj
6. s. e. påske Johs. 15, 26-27/

Johs 16, 1-4
10.30  9.00 

Støvring

Søndag d. 28. maj
Pinsedag Johs.14, 22-31 9.00 10.30

Harridslev

Mandag d.29. maj
2. Pinsedag Johs. 3, 16-21

Søndag d. 4. juni
Trinitatis Johs. 3, 1-15  9.00

 
10.30

Støvringgård

 

 kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Tvede bakker

Gudstjenester

MGJ: Mette Gocht-Jensen, har de fleste tjenester, hvor der ikke står initialer. SUK: Steen Uhre Knudsen  HH: Hanne Hjørlund


