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Nr. 2 – 69. årg. 2022 – Juni-juli-august-september

Gak ud min sjæl, betragt med flid
Den Danske Salmebog 726 v. 1--3
Mel.: Genéve 1551 - Nathan Söderblom 1916
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde
Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang! nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder.

Vejviser

Hvad gør man i tilfælde af…

Sognepræst:
Vakance. Vi søger ny sognepræst. Henv. vedr. begravelse eller
bisættelse kontakt sekretær Eva B. Madsen på tlf. 52 16 76 00.
Henvendelser vedr. dåb eller vielse, kontakt sognepræst Mette
Marie Gocht-Jensen, Harridslev. Tlf. 86 44 12 01

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.

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
Stillingen er p.t. opslået ledig
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

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).

Menigt medlem:
Hanne B. Kristensen, tlf. 30 54 91 29
e-mail: 1953hbk@gmail.com

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.

Menigt medlem:
Kamilla Casper, tlf. 20 22 80 99
e-mail: kamilla@d-casper.dk

Dødsfald og begravelse eller bisættelse?
Man henvender sig til en bedemand og til præsten. Graveren kontaktes ligeledes angående gravsted.

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

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
Sommeren i Danmark kan være meget forskellig dag for
dag. Der er dage, hvor varmen synes at tage pusten fra en,
og hvor solen skinner på alting.
Der er også dage, hvor regnen vælter ned og det er vådt
og meget frodigt. Jo sommer i Danmark er meget varieret.
Men går man en tur i skoven sådan en sommerdag, hvad
enten det regner eller solen skinner, så bliver man helt
overvældet af træernes rolige og mægtige svajen i vinden.
Lægger man sin hånd på disse enorme træstammer, så kan
man ikke andet end at undre sig over deres styrke og alder
og ro.
Træet som symbol siger også meget om vort menneskeliv,
for den, der bærer dets billede i sig, bæres oppe af det. Vi
spørger os selv, ved hvilken rod vi er vokset af, hvilken sammenhæng vi lever i.
Det er mærkeligt at tænke sig, at om kort tid vil træerne stå
helt nøgne og golde og bare vente, indtil vinteren er omme.
Træet er også et symbol som bruges meget i bibelen. Jesus
siger om sig selv: ” Jeg er vintræet, I er grenene.”
I en salme af Jørgen Kristensen beskrives det således:

” Vintræ og grene og frugt hører sammen:
Kristus er ét med sit folk på dets færd.
Grenene dør, hvis de skilles fra stammen:
Skilt fra Guds søn er vi ingenting værd”

Alle er vi forskellige, både i alder, udseende, personlighed,
men ét har vi alle tilfælles. Ved dåben er vi alle blevet podet
ind i det store fantastiske livs træ.
Så kan vi møde virkeligheden, som den er, og som den viser
sig at være der, hvor vi kommer, med den dybe fortrøstning
om at Gud er nær i vort liv. Vi er grenene på dette vidunderlige livets træ.
Vi er grenene på dette vidunderlige livets træ.
Med ønsket om en dejlig sommer til alle.
Mette Marie Gocht-Jensen
Sognepræst
			

Farvel til præsten
Afskedsgudstjeneste og reception
Over hundrede mennesker var mødt op i Tvede kirke den
sidste søndag i marts for at sige farvel til vores præst, Susan
Ballegaard, som efter næsten et årti i vore sogne har søgt
”nye græsgange” og er blevet sognepræst i Hornbæk, Tånum, Borup, Kousted og Råsted fra 1. april 2022.
Der var utallige taler, stor ros og taknemmelighed.
Her bringer vi nogle billeder fra dagen...

Præster i procession
Rigtig mange af præstekollegerne fra Randers Nordre
Provsti var også mødt op for at tage afsked med Susan
Ballegaard, som nu er flyttet til Randers Søndre provsti.
Flot så det ud, da de i procession kom ind i kirken anført af
provst Ingelise Strandgaard og sognepræst Susan Ballegaard. Hungstrup spejderne var også mødt op med fanerne.
Fotos: Egon Thomsen, News Netavis Randers

Reception
Efter gudstjenesten i Tvede kirke var der
der trods den triste anledning - festlig
reception i Linde Forsamlingshus. Der var
mange taler, gaver og sange... Her bringer
vi nogle glimt fra dagen...

Formand for menighedsrådet Laila Hjorth Fournais Clausen
bød velkommen. Gaven fra Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd var et paradisæbletræ til familiens nye have, overrakt af formand for præstegårdsudvalget Bent Glad
Provst Ingelise Strandgaard holdt tale for Susan Ballegaard
og ønskede alt godt fremover

Susans vikar, Mette Gocht-Jensen får her en krammer for
både tale og gave
Fotos: Egon Thomsen, News Netavis Randers

Næsten hele menighedsrådet. Bagerst t.v.:Jeppe Egelund
Jacobsen, Jørn Fournais Clausen, Susan Ballegaard, Carsten
Korthauer, præstens mand Morten Ballegaard. Forreste
række t.v.:Tove Børresen Petersen, Hanne Mortensen, Laila
Hjorth Fournais Clausen, Kamilla Casper og Bent Glad.
Hanne Kristensen nåede desværre ikke med på billedet.

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 (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)
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:
Menighedsrådsmøderne er offentlige og åbne for
alle i de tre sogne. Alle møder begynder kl. 19.00
i konfirmandstuen i Tvede

Mødedatoer 2022

Tirsdag den 16. august
Onsdag 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.
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.

Minikonfirmand
i efteråret
De kommende minikonfirmander, som er
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. Nærmere info på indbydelsen.

Friluftsgudstjenesten
rykkede ind i Tvede kirke

Vejrguderne var ikke i det bedste humør, da der
2. pinsedag skulle være gudstjeneste under åben himmel. Derfor rykkede menigheden og Swingbanden ind i
kirken. Sognepræst Mette Gocht-Jensen styrede slagets
gang, god prædiken, kaffe og kage fra Harridslev FDF og
fin musik leveret af Swingbanden. En rigtig dejlig dag...
			

Årets konfirmander
Mellerup Kirke søndag d. 8. maj
Tvede Kirke søndag d. 24. april

Katrine Lindstrøm Krogh. Celia Kjær Axelsen

Pil Hougaard Christophersen, Victoria Tommerup Bielefeldt,
Anna Due Levring Danielsen, Diana Jensen, Celina M.B Klausen,
Sofie Maria Plith Christiansen, Caroline Axø Valgreen Borbjerg

Linde Kirke søndag d. 1. maj

Tvede kirke fredag d. 13. maj

Cirkeline Mackenhausen Nielsen, Lauritz Emil Willy
Frøsig, Pernille Salling Vestergaard, Karlo Broberg Bang
Bylling, Julie Vest Lind, Lasse Thorsen

Anna Karen Fogsgaard, Hugo Isak Edwards, Isabella Meng
Folsø, Julia Szczurek Ballegaard Sørensen

Det sker, hvor vi bor…
Sæt

i kalenderen

Politisirenerne i Tvede

Søndag den 28. august kl. 10.30
ved spejderhytten i Albæk
Sjov og festlig børnegudstjeneste i det fri ved sognepræst
Mette Gocht-Jensen. Sammen med Harridslev, Albæk og
Støvring arrangerer Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd
gudstjeneste i det fri på børnenes præmisser.
Efter den korte gudstjeneste er der forskellige aktiviteter,
såsom boldspil, bål og hygge samt forskellige lege.
Der er også mulighed for at sidde i græsset og nyde sin medbragte madpakke. Husk også tæpper at sidde på.
Adressen er Skovhuset, Lodsstien 19, Albæk
(Østre Skov) 8930 Randers NØ.
Alle er velkomne - store og små.
Søndag den 4. september kl. 19.00
arrangerer Harridslev-Albæk-Støvring menighedsråd “Syng
sammen” i Støvringgaard Klosterkirke. EFter en times tid serveres aftenkaffen i kirkesalen. Derefter igen sang “ad libitum”
Alle er velkomne
Søndag den 11. september kl. 9.00 er der høstgudstjeneste
i Linde kirke.
Samme dag er der høstgudstjeneste i Harridslev kl.10.30
Søndag den 18. september kl. 9.00 er der høstgudstjeneste i
Mellerup kirke med sognepræst Mette Gocht-Jensen
Søndag den 25. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste
i Tvede kirke ved sognepræst Mette Gocht -Jensen, den første
gudsstjeneste for de kommende konfirmander. Indskrivningen finder sted på denne dag. Der bliver uddelt indskrivningssedler til 7. klasserne på Korshøjskolen, som man skal
medbringe denne dag.
.
Onsdag den 28. september er der koncert med Politisirenerne i Tvede kirke kl. 19.30. LÆS mere her på siden!
Bmærk:
I perioden fra 26. juni til 24. juli dækkes gudstjenesterne af
vikarpræster. 			
			

Koncert i Tvede kirke
onsdag den 28. september kl. 19.30
Kvindekoret Politi Sirenerne blev dannet i 2008 og består af
sangglade kvinder i alle aldre. Koret kaldes også Østjyllands
Politis Kvindekor og har til formål er at samle sanginteresserede
kvinder fra Østjyllands Politi for at afholde koncerter, som
tjener til fremme af politiets PR-virksomhed.
Koret har eget klaver og sanganlæg og synger både klassisk
og rytmisk – fra salmer til pop – fra B. S. Ingemann til Beatles.
Koret har deltaget i kor festival i Prag i 2011 og 2015. I maj
2019 deltog koret i Stockholm Polisens Herrekors 100 års
jubilæum. Der planlægges besøg på Island i 2024.
Koret giver koncerter mange forskellige steder – blandt andet
i kirker og til festlige lejligheder mv. Koret medvirker hvert
år ved Randers Politiorkesters julevelgørenhedskoncert på
Værket i Randers. Repertoiret spænder vidt. Lige fra klassiske
danske sange og salmer, til Jazz og moderne rytmisk musik.

Alle er velkommen, der er gratis adgang
Arrangør: Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

Glimt fra jul og nytår
Vi søger gravermedhjælper
Da gravermedhjælper Karin Boye Jensen har valgt at opsige
sin stilling, har vi lavet et stillingsopslag på JobNet. Kender du
nogen, eller kunne du selv være interesseret i at være gravermedhjælper på fuld tid i Tvede, Linde og Mellerup, hører vi
gerne fra dig. Se opslaget på JobNet og send en ansøgning på
e-mail: 8187fortrolig@sogn.dk
Kontakt eventuelt graver Linda Pedersen på tlf. 60 44 84 85
eller personalekontaktperson Tove Børresen Petersen på tlf.
22916440
Med venlig hilsen Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd

Nyt fra formanden
Vi har sagt farvel til vores præst Susan Ballegaard, som vi var
heldige at have i vore sogne i næsten et årti. Men alting har en
ende og hele familien er faldet godt til i Randers, hvor Susan nu
er præst i Hornbæk-Tånum-Kousted-Råsted-Borup pastorat. Se
billederne fra afskedsgudstjeneste og reception på side 4-5.
Menighedsrådet er i gang med renoveringen af præstegården,
så den kan blive klar til en ny præst flytter ind. Det er et stort
arbejde, da der skal hjemtages flere tilbud som også provstiet
skal godkende før håndværkeren går i gang.
Malere, elektrikere, tømrere, murere, VVS-folk vil i det næste
stykke tid arbejde i præstegården.
Vi har forleden haft det årlige kirkesyn, og det var en fornøjelse. at
se vore kirker, som er i overordenlig god stand. Der er naturligvis
altid nogle småting, der skal ordnes, men de helt store opgaver
slap vi for i denne omgang. Meget heldigt, når vi har så meget at
gøre i præstegården.

Vi strikker stadig dåbsklude

Dåbskluden er en gave fra kirken til dåbsbarnet til brug
under dåbsritualet. Her i vores pastorat i Tvede-Linde-Mellerup sidder der strikkeglade damer og strikker dåbsklude
med kristne symboler. Vi udleverer både det hvide bomuldsgarn og en opskrift.
Hvis du også har lyst til at strikke dåbsklude til kirkerne så
er du velkommen til at kontakt medlem af menighedsrådet, Hanne Kristensen, Tvede på tlf. 30549129.

Kirkegårdene er som altid i fineste stand - takket være vore dygtige
medarbejdere. Vi har fået væltet nogle træer i Mellerup - og der
ser måske lidt bart ud, nu hvor korsene foran indgangsdøren er
blevet flyttet. De vil blive flyttet ud på kirkegården igen, hvor de
virkelig vil komme til at stå fint.
Bag kirken på Tvede kirkegård har vi fået anlagt et stykke jord til
urnebegravelser med plade i plæne. Det har været efterspurgt et
stykke tid, så det er dejligt, at vi nu også kan tilbyde det. Stendiget
skal repareres og der er en plet, hvor der mangler noget græs lige
nu, men det er på vej, det
Jeg vil ønske alle en GOD SOMMER!
			

Laila Hjorth Fournais Clausen
Menighedsrådsformand

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.
I dette blad er bragt handlinger frem til 31. marts.
Døbte:
Tvede Kirke:
26. marts: William Axel Vadstrup Bager
Mellerup Kirke:
13. marts: Alfred Søndergaard Fris
20. marts: Nils Nikolaj Iversen
Mellerup Kirke:
20. marts: Hugo Isak Edwards

Konfirmander
2022-2023
Efter sommerferien vil alle kommende konfirmander, altså

elever i 7. klasse få udleveret en indskrivnings seddel på
Korshøjskolen. Den udfyldes og medbringes ved den første
gudstjeneste for konfirmander, indskrivningsgudstjenesten,
som er i Tvede kirke søndag den 25. september kl. 10.30
Hvem provsten sætter ind som vikar til at varetage undervisningen af konfirmanderne, 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. Der
bliver undervisning for konfirmander fra vores tre sogne som
sædvanligt. Konfirmander ankommer til Tvede med skolebussen, men skal selv komme hjem efter endt undervisning.
Har man spørgsmål vedr. indskrivningsgudstjenesten m.m.
bedes man rette henvendelse til sognepræst Mette GochtJensen i Harridslev på 86441201 eller til præstesekretær
Eva B. Madsen 51167600

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

Døde, bisatte og begravede
Mellerup Kirke:
Dorit Ladefoged Jensen døde d. 15. februar og blev bisat fra
Mellerup kirke d. 3. marts 2022
Frede Aagaard døde d. 1. marts og blev begravet på Randers
Nordre Kirkegård d. 10. marts 2022

Tvede kirke

Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag 12. juni
Trinitatis

Johs. 17, 1-11

Søndag d. 19. juni
1. s. e. trinitatis

Luk. 24, 46-53

Søndag d. 26. juni
2. s. e. trinitatis

Johs. 17, 20-26

Søndag d. 3. juli
3. s. e. trin.

Johs. 14, 15-21

Søndag d. 10. juli
4. s. e. trin.

Johs. 6, 44-51

Søndag d. 17. juli
5. s. e. trin.

Matt. 28, 16-20

Søndag d. 24. juli
6. s. e. trin.

Matt. 19, 16–26

Søndag d. 31. juli
7. s. e. trin.

Matt. 10, 24-31

Søndag d. 7. august
8. s. e. trin.

Matt. 7, 22-29

Søndag d. 14. august
9. s. e. trin.

Luk 18, 1-8

Søndag d. 21. august
10. s. e. trin.

Matt. 11, 16-24

Søndag d. 28. august
11. s. e. trin.

Luk. 7, 36-50

Søndag d. 4. sept.
12. s. e. trin.

Matt. 12, 31-42
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Gudstjenester
Dato

Tvede

Søndag d. 11. sept
13. s. e. Trin.

Matt. 20, 2028

Søndag d. 18. sept.
14. s. e. trin.

Johs. 5, 1-15

Søndag d. 25. sept.
15. s. e. trin.

Luk. 10, 38-42

Søndag d. 2. okt.
16. s. e. trin.

Johs. 11, 19-45

Søndag d. 9. okt.
17. s. e. trin

Mark. 2, 14-22

Søndag d. 16. okt.
18. s. e. trin

Johs. 15, 1-11

Søndag d. 23. okt.
19. s. e. trin.

Johs. 1, 35-51
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