Hvad er en valgmenighed? En valgmenighed er en del af den Danske Folkekirkes ordning. En valgmenighed består af medlemmer på tværs af sognegrænser. Menigheden har udstrakt
selvstyre og frihed til selv at bestemme. Udgifter til menigheden, præst og kirke bærer Valgmenigheden selv. Valgmenighedens medlemmer er fritaget fra kirkeskat. Man betaler et medlemsbidrag til Valgmenigheden, som er fradragsberettiget. Hvem er vi? Norddjurslands Valgmenighed er en Grundtvigsk Valgmenighed, dannet i 1948. Menigheden består af ca. 600 medlemmer. Menigheden har til huse i den Gamle Skole i Vivild. Menigheden benytter Vivild og Vejlby Kirker til gudstjenester. Vil man vide mere, eller man ønsker at melde sig ind, kontakt da
valgmenighedspræst eller bestyrelse. Man kan deltage i gudstjenester og aktiviteter uden at være medlem. Læs mere på www.norddjurslands-valgmenighed.dk

25. Højskoleaften: arkæolog ved Moesgaard
Museum, Minna Trøllund, fortæller om ”Overgangen fra hedenskab til kristendom i vikingetidens Danmark” kl. 19.00 i konfirmandstue.
Kaffe og foredrag 50.kr. Alle er velkomne uanset
medlemskab.
30. 2.s.e.påske 11.00 Vejlby Kirke, gudstjeneste.
KMK.

MAJ

07. 3.s. e. påske Vivild 19.00. Forår og frihed
alsang og fortælling. KMK.
12. St. Bededag. Ingen gudstjeneste.
14. 4. s. e. påske. Vivild Kirke 10.30 (bemærk
tidspunktet!) KMK.
21. 5.s.e. påske. Årsmøde på Mors i Øster Jølby
Frimenighed
25. Kr. Himmelfart gudstjeneste. Udflugt - med
gudstjeneste på Hjerl Hede. KMK.
Mødesteder: Vivild Kirke kl. 9.00. Brugsen og
Bageren, Allingåbro 9.15.
28. 6.s.e.påske Vivild Kirke 11.00. TSS.

JUNI

01. Jesus på Slottet for 4. klasser på Gl. Estrup.
04. Pinsedag. Gudstjeneste i Vejlby Kirke kl. 10.30.
TSS.
05. 2. Pinsedag/Grundlovsdag. 14.00: Afskedsgudstjeneste Vivild Kirke. KMK. Benno Blæsild
grundlovstale 15.30. Kaffeborde. Jazz. Grill. Sang.
11. Trinitatis. Ingen gudstjeneste

HUSK GRUNDLOVSDAG DEN
5. JUNI 2. PINSEDAG
Gudstjeneste i Vivild Kirke kl. 14.00.
som er afskedsgudstjeneste for Valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen.
Kaffebord og sang fra højskolesangbogen.
15.30: Benno Blæsild holder Grundlovstale.
”Jazzbasserne spiller”. Grill og salat.
Sang og taler.

AFSLUTNING MED MINIKONFIRMANDER OG KONFIRMANDER
Afslutning med minikonfirmander og konfirmander blev holdt med et Påskespil i fem akter
ved gudstjeneste i kirken, og efterfølgende med
en lille fest i konfirmandstuen med 60 deltagere og med Inger Lises Lasagne og Kis Rubys
gode mad på menuen. Tak for opbakning til
minikonfirmander, konfirmander og forældre
og for hjælp fra ” personalet” i køkkenet! Og
tak for sjov og alvor i undervisningstimerne.

GENERALFORSAMLING OG NY PRÆST
I forbindelse med generalforsamlingen var der genvalg til Kis Ruby, Ellen
Boelsmand og Niels Ole Birk – tillykke til dem.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Kirsten Madsen. Næstformand: Frands Pedersen. Kasserer: Kis
Ruby.
Vi kan desværre endnu ikke oplyse
navn på Karen Marianne’s efterfølger
som præst, men vi arbejder på det og
forventer snarest at kunne give oplysning herom.
Vi har stadig gang i vore arrangementer og opfordrer til, at du holder dig
godt orienteret i vor kalender på denne side og møder op. Husk årsmødet
på Mors. Og husk at tilmelde dig/jer til

årets Kr. Himmelfartsudflugt til Hjerl
Hede samt Daugbjerg Kalkminer.
Årets konfirmander er blevet konfirmeret. Foråret er godt på vej og alting
grønnes og blomsterne blomstrer i
forskellige farver. En dejlig tid, som vi
hvert år ser frem til og glædes over.
Alle ønskes et fortsat godt forår.
Kirsten Madsen, fm.

KR. HIMMELFARTS UDFLUGTEN 25. MAJ TIL HJERL
HEDE OG DAUGBJERG KALKMINER
Kr. Himmelfartsudflugten den 25. maj går i år til Hjerl Hede og Daugbjerg miner. Vi får som altid formiddagskaffe undervejs. Men husk medbragt frokost.
Vi holder efter ankomst en kort gudstjeneste i Hjerl Hedes vikingekirke. Der er
rundvisning og god tid til at se sig om på egen hånd også. På vej hjem standser vi
ved Daugbjerg Kalkminer. Da der afvikles et løb med mange deltagere den dag,
kan vi først komme ind i minerne efter 16.00. Vi får der rundvisning og kører
herefter hjemover. Send bud efter program hos Karen Marianne tlf. 23 67
94 13 eller hos bestyrelse. Betaling for turen 250 kr. som skal sættes ind på
konto 7261-0001102244 - inden den 15. maj. Børn 125 kr. Husk at sætte
navn på, så vi ved, hvem der har tilmeldt sig. Der er 55 pladser.
Afgang kl. 9.00 fra Vivild ved Kirken. Vejlby afgang kl. 09.15 på ved Brugsen,
og derefter ved Bageren. Opsamling
ved frakørsel fra motorvej Randers,
retning Viborg 09.40. Læs mere på
hjemmesiden. Velkommen til at være
med til en god dag sammen.

RELIGIONSSKIFTET I VIKINGETIDEN:
HØJSKOLEAFTEN I NORDDJURSLANDS VALGMENIGHED TIRSDAG DEN 25. APRIL I KONFIRMANDSTUEN
KL. 19.00, SØNDERMARKSVEJ 43, VIVILD

Solen strålede fra en skyfri himmel, over de første
konfirmander dette år.
Vi ser her konfirmanderne ved deres ikoner ved
døbefonten i Vivild Kirke:
Stefanie Tækker Rasmussen
Michelle Marie Tækker Rasmussen
Gustav Bang Vester
Sebastian Hans Busk Hulgaard.
Vi ønsker dem alle fire et stort tillykke med dagen
og velsignelser - i baner - på vejen frem.

MAJAFTEN MED GUDSTJENESTE
OG FORTÆLLING OG AL-SANG, LYS
OG LAGKAGER SØNDAG DEN
7. MAJ KL. 19.00 VIVILD KIRKE
Igen i år holder vi maj aften med lys og bøgegrene
sang og fortælling. Dette begyndende med gudstjeneste i Vivild Kirke kl. 19.00. Herefter er der kaffebord og al-sang i konfirmandstuen – igen i år med
det ”berømte” lagkagebord. Vi slutter 21.30.
Vel mødt til alle.
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med arkæolog Minna Trøllund Pedersen, Moesgaard: Overgangen fra hedenskab til kristendom i 900- tallets Vikinge Danmark. - Kan der spores en
hedensk reaktion på kristendommens komme?”
Man må kalde det virkelig ”god timing”, når vi lige præcis efter den sidste udsendelse på´TV om vikingetiden i ”Danmarks Historien”, da kan tilbyde et uddybende foredrag om netop denne overgang mellem hedenskab og kristendom.
Ekspert på netop overgangen mellem disse trosverdener og deres fysiske udtryk
i landskabet er Minna Trøllund Pedersen fra Moesgaard. Minna Trøllund har
vi før hørt fortælle på Kr. Himmelfartstur til Moesgaard Museum i forbindelse
med udstillingen med terracottakrigerne. Minna vil bl.a. fortælle om, hvorledes
vore kirker bliver placeret på de gamle helligsteder.
Også set i lyset af Grundtvigs fascination af ”Nordens
Kæmpe-ånd”, og det billedsprog han henter herfra,
bliver det til en spændende aften med Minna Trøllund
Pedersen, der i den grad mestrer formidlingens kunst.
Aftenen med foredrag og kaffe koster 50 kroner.
Bemærk at alle er velkomne uanset medlemskab
af Valgmenigheden.

KONFIRMATION PALMESØNDAG I
VIVILD KIRKE
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APRIL

APRIL - MAJ 2017

Nysgerrighed - poetisk dannelse - Luthers salmer
PROGRAM: 20. maj 14.00 Ankomst til Galtrup
Musik og Idrætsefterskole, indkvartering. 15.00
Kaffe og kage. 15.30 Foredrag: ”Jeg tror, der lever
et barn dybt inde” – forstander, Testrup Højskole,
Simon Axø. 18.00 Festmiddag på Galtrup Efterskole. 21.00 Koncert i Ansgarkirken med Den Danske
Salmeduo.22.30 aftenhygge på efterskolen. Søndag
07.30 morgenmad. 09.00 gudstjeneste i Ansgarskirken.10.30 generalforsamling på Galtrup Musik
og Idrætsefterskole. Dagsorden ifølge vedtægterne.
13.00 frokost på Højskolen 14.00 afrejse eller tur
på øen. Tilmelding til bestyrelse eller præst. Se mere
på hjemmeside for ” frie grundtvigske” eller vores
hjemmeside og facebookside. Få program hos Karen
Marianne tlf. 23 67 94 13.
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Kalender

ÅRSMØDE I FRIE GRUNDTVIGSKE
PÅ MORS LØRDAG DEN 20. MAJ OG
SØNDAG DEN 21. MAJ

NO
R

- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed

M E NIG H

VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:

Årsskrift fra ”frie Grundtvigske ” er
udkommet, og kan fås hos præst, eller
i konfirmandstuen eller i våbenhuse.

Se mere på vores nye hjemmeside:
WWW.NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK

Valgmenighedspræst Karen Marianne
Kristensen. Søndermarksvej 43, Vivild, 8961
Allingåbro tlf. 8648 6003. Mobil: tlf. 2367 9413
mail@norddjurslands-valgmenighed.dk
Torben Scherff Sørensen, hjælpepræst
tlf. 2940 1949
Formand Kirsten Madsen tlf. 21704703
Kasserer Kis Ruby tlf. 21246675

