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

06. 8.s.e.trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vejlby
Kirke. HRS / TSS
8. Vivild Kirke kl. 19.30. Afslutning på Vivild
Byfest med Gospelkoncert ved ”Rune Herholdt og
The Gospel Brothers”. Entré 50 kr. I samarbejde
Vivild sogn, Vivild Idrætsforening, Pensionistforeningen for Allingåbro og omegn, Borgerforening.
Alle er velkomne.
13. 9.s. e. trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vivild Kirke.
20. 10.s.e.trin. Ingen gudstjeneste.
27. 11.s.e.trin. Gudstjeneste kl. 10.30. Højskoledag/sensommermøde i Odder Valgmenighed med
”de fem østjyske valgmenigheder”ved valgmenighedspræst Kirsten Høgh.

SEPTEMBER

03. 12.s.e.trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vivild Kirke
ved SRH/TSS.
07. Ordination af Valgmenighedens nye præst
Signe Riis Helbo i Århus Domkirke kl. 17.00. Alle
kan deltage og være med.
10. 13.s.e. trin: Ingen gudstjeneste.
13. Formiddagshøjskole med Ane Gudrun Fur
Øhrberg kl. 10.00-12.40 om hendes forfatterskab
og børnebøger. 50 kroner for formiddagskaffe,
frokost og foredrag.
16. Lørdag!: Indsættelse kl. 11.00 i Vivild Kirke
af Valgmenighedens nye præst Signe Riis Helbo.
Efterfølgende er der sammenkomst med frokost i
konfirmandstuen.
17. 14.s.e.trin. Ingen gudstjeneste.
24. 15.s.e.trin. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vejlby
Kirke ved NNN Vejlby Kirke.

OKTOBER

01. 16.s.e.trin. Høstgudstjeneste kl. 10.30 i Vivild
Kirke ved SRH. Efterfølgende frokost for alle i konfirmandstuen. Konfirmander medvirker.
03. Herning Drengekor synger i Vejlby Kirke

KONFIRMANDUNDERVISNING
2017-2018

Vores organist gennem godt halvandet år, Karen Dusgaard Nielsen, har ønsket at sige op pr.1
august. Vi takker Karen for hendes indsats i såvel gudstjeneste og kirkelige handlinger som med
kor. Vi ønsker Karen alt godt fremover.
Venlig hilsen Kirsten Madsen, formand.

Venlig hilsen
Kirsten Madsen, formand

FORMIDDAGSHØJSKOLEN STARTER OP ONSDAG DEN
13. SEPTEMBER MED BILLEDFORTÆLLING VED ANE
FUR ØHRBERG, VIVILD KL. 10.00-12.40 I KONFIRMANDSTUEN

Igen i år har vi sammensat et fint program med alt fra rejser,
musik fortælling og egnshistorie og til kunst af lokale kunstnere.
Velkommen til alle uanset medlemskab. Alle dagene begynder
med sang og kaffe og god snak. Foredrag og formiddagskaffe og
frokost koster 50 kroner. Møderne finder sted i konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild.
13. september: Ane Gudrun Fur Øhrberg, Vivild, fortæller
om hendes forfatterskab og børnebøger. Ane viser billeder fra en tilblivelsesproces,
fra tegninger og skitser til en bog. ”Forfatter, tegner, skuespiller eller...skjoldmø”.
De næste højskoleformiddage falder således:
11. oktober: Jakob Holm og Elsebeth Holm fortæller om deres rejse til Sydamerika med ord og billeder. Vi smager lidt ” fremmed mad” med måske et glas
vin til.
15. november: Organist og musiker Charlotte Schøitz, fortæller om sin onkel Axel Schiøtz og hans musik. En sang-og musik formiddag for alle med kendte sange.
24. januar: Om ”flippernerne på Norddjursland” ved Martin Schultz, mangeårig journalist på egnen her, og selv en del af miljøet fra ”dengang”. ’
09. februar. Kunstnernes Forårsudstilling ved Laila Møller, Lystrup Strand.
Denne dag begynder kl. 14.00. Slutter 16.00. Kaffebord. Vi synger forårssange.
Fernisering som åbnes med et lille glas.

LÆSEKREDS 2017-2018

Her er datoer for på, hvilke dage vi skal mødes i Læsekredsen. Nye læsere er velkomne. Man kan læse med, som man nu har interesse og tid og lyst til. Vi mødes
i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30. Bøgerne er
valgt ud fra ønsker i læsekredsen.
27. september. Franz Kafka: Processen. Romanen blev udgivet i 1925 efter
Kafkas død og mod hans ønske af vennen Max Brod. 24. oktober. Ida Jessen:
Doktor Bagges anagrammer er en ægteskabshistorie og et psykologisk portræt.
Bogen er en slags fortsættelse af ”En ny tid”. Men kan stå alene. 22. november.
Jakob Knudsen: Angst, Mod - Martin Luther Bogen er sandsynligvis baggrunden for, at Knudsen blev nomineret til Nobels litteraturpris. 18. januar. Pamela
Moore: ’’Chokolade til morgenmad’’ Forfatterinde er blevet sammenlignet med
Francoise Sagan. Bogen udkom første gang i 1956. Da var Pamela Moore kun 18
år gammel. 13. februar. Jón Kalman Stefánsson: ’Nogenlunde på størrelse
med universet’. - En slags ledsager til ’Fisk har ingen fødder’. Det er både en
slægts- og en erindringshistorie. 14. marts. Suzanne Brøgger: Koral. Bogen er
en gendigtning og sammenfatning af flere af hendes romaner bl.a. ”ja”.

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

GOSPELKONCERT I VIVILD KIRKE
DEN 8. AUGUST KL. 19.30

med Rune Herholdt & the Gospel Brothers
I lighed med andre år er Valgmenigheden i samarbejde med Idrætsforeningen og Borgerforeningen, samt
Allingåbro-Vivild og Omegnes Pensionistforening og
Vivild sognemenighed, med til at arrangere en gospelkoncert i forbindelsen med Byfesten. Kom og syng med!
Entre på 50 kroner betales ved indgangen. Børn under
14 går gratis med.

SENSOMMERMØDE OG KIRKEHØJSKOLE I ODDER VALGMENIGHED
DEN 27. AUGUST FOR ”DE FEM
ØSTJYSKE VALGMENIGHEDER”

I 2017 mødes vi i ” de fem østjyske valgmenigheder”
blot én gang, nemlig til sensommermøde i Odder Valgmenighed d. 27. august. Vi udvider programmet, så det
bliver en blanding af det hidtidige sensommermøde og
en kirkehøjskoledag. Program for dagen ser således ud:
Vi mødes kl. 10.00 til kaffe i forsamlingshuset. Herefter er der 10.30 gudstjeneste ved valgmenighedspræst
Kirsten Høg. 11.30 er der frokost i forsamlingshuset,
som efterfølges af 30 minutters sangforedrag ved Kirsten Høg. Klokken 13.00 begynder foredrag ved Jørn
Henrik Petersen: ”Fra velfærdsstat til konkurrencestat.
Har det med næstekærlighed at gøre?”. Dagen slutter
kl. 14.30 med kaffebord og sang med tak for i dag. Pris
inkl. forplejning: 200 kr. Tilmelding skal ske til præst
eller bestyrelse gerne inden den 21. august.
JURSLA
DD

LG

S
ND

AFSKED MED VORES ORGANIST

Som bekendt blev der afholdt grundlovsmøde i forbindelse med gudstjenesten 2. pinsedag, hvor der også blev sagt
farvel til vor hidtidige præst, Karen Marianne Kristensen.
Det blev en festlig dag, hvor kirken var fyldt til bristepunktet, og hvor man efterfølgende samledes omkring
flaghejsningen på græsplænen ved konfirmandstuen med
sang og efterfølgende kaffe med megen kage, som blev
omsat. Eftermiddagen sluttede af med grillmad som vanlig, og jeg tror, at alle syntes, at det havde været en god dag,
hvor man fik sagt tak til Karen Marianne og goddag til vor
nye præst, Signe Riis Helbo.
Signe Helbo er endnu ikke endelig færdig med at studere, men forventer at starte
på pastoralseminariet om 2 år. Derfor har vi haft indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor de mødende bakkede bestyrelsen 100% op, således at
Signe er blevet ”kåret og kaldet”, som det hedder. Nu skal Signe så ordineres i
Århus Domkirke, hvilket vil foregå torsdag den 7. september kl. 17.00, hvor alle
er velkommen til at overvære ordinationen. Når Signe så er ordineret, skal hun
indsættes som præst i Norddjurslands Valgmenighed, og dette foregår lørdag den
16. september i Vivild kirke kl. 11.00. Bestyrelsen håber, at mange vil komme
til stede såvel i Domkirken som på den pågældende dag for selve indsættelse i
menigheden for at hilse på vor nye præst Signe og byde hende velkommen. Valgmenigheden vil være vært for lidt mad og drikke efter indsættelsen. Jeg håber og
ønsker det bedste for vor valgmenighed også i tiden fremover.

VA

Kære forældre og konfirmander.
Konfirmandundervisningen falder på torsdage
kl. 14.30 til 16.30. Da jeg er på kursus en del af
september begynder undervisningen i valgmenigheden ikke før torsdag den 28. september. Vi
mødes i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43,
efter bussen fra Auning er ankommet. Tilmeld
den kommende konfirmand med navn, adresse
og telefonnummer: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk. Man kan også ringe på telefon
2367 94 13. Når jeg har fået tilmeldingen, sender jeg oversigt over undervisningen til jer. Der er
høstgudstjeneste den 1. oktober i Vivild Kirke
kl. 10.30. Her deltager konfirmanderne. Efterfølgende er der frokost for alle og orientering til jer
forældre og konfirmander om det videre forløb.
Tag gerne søskende og bedsteforældre med. Jeg
glæder mig til at møde jer.
Venlig hilsen Signe Riis Helbo

VELKOMMEN TIL VORES NYE PRÆST
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AUGUST

AUGUST - SEPTEMBER 2017

En stor tak til alle jer der mødte op for at sige farvel den
5. juni ved min afskedsgudstjeneste i såvel kirke som
i præstegårdshaven efterfølgende ved Grundlovsmødet.
Tak til minikonfirmander og konfirmander, der hjalp til
ved gudstjenesten med uddelingen af ”livets brød” og
som dukkede op både her og der i løbet af dagen. Det
var meget rørende for mig. Tak for gode ord og taler.
Tak for hilsener, fine kort og smukke gaver. Tak til sognemenigheden for godt samarbejde gennem årene, til
såvel gravere, formænd, organist som sognepræst Gustav Eyermann. Tak til bestyrelsen og alle frivillige for
en overvældende dag, med en fin Grundlovstale ved
Benno Blæsild, efterfulgt af ”Jazzbassernes” klange. Tak
til hjælpepræst Torben Scherff Sørensen for godt samarbejde. Og først og sidst tak til min familie.
Nu er kontoret pakket sammen og gjort klart så, at vores
nye præst, Signe, kan rykke
ind den 1. august. ”Bladet i
bogen sig vender” synger vi
gerne fra Højskolesangbogen.
- En side er vendt og en ny
kommer til syne. Lykke til med
Guds Velsignelse fremover til
” liv og vækst” i menigheden.
Med stor tak for at jeg måtte
være jeres præst i 9 år i såvel
”sorrig som glæde”.
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Kalender

TAK TIL ALLE FRA KAREN MARIANNE
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- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed

M E NIG H

VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:

Valgmenighedspræst Signe Riis Helbo
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

