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 eller på facebook.

26. Babysalmesang Vivild Kirke 9.00-10.15.
26. Minikonfirmander konfirmandstuen
14.00-15.45.
27. januar, fredag: Kunstnernes forårsudstilling
kl. 14-16.00 ved Søren Hoffmann, Lystrup, finder
sted i konfirmandstuen. Kaffebord og et glas.
Aller er velkomne uanset medlemskab.
30 kroner for kaffe.
29. 4.s.e.HTK Kyndelmissegudstjeneste i Vivild
Kirke kl. 19.00. Konfirmander bærer lys.
Kor synger ”lyssange – og salmer”.

FEBRUAR
02. Babysalmesang Vivild Kirke 9.00-10.15.
02. Minikonfirmander kl. 14 med gudstjeneste
på Farsøhthus 14.30. Vi fejrer kyndelmisse med
lys og kendte salmer om lys. Minikonfirmander
medvirker.
5. sidste s. e. HTK: Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 11.00. KMK.
09. Babysalmesang Vivild Kirke. Afslutning.
9.00-10.15.
09. Minikonfirmander konfirmandstue 14.00-15.45.
09. Højskoleaften kl. 19.00-21.30 i samarbejde
med Norddjurs Biblioteker: Tidl. biskop Kjeld
Holm: ”Det forandrede Danmark – inspirationen
fra Tage Skou-Hansen og Jens Christian Grøndahl”. Sted: Konfirmandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild. Foredrag og kaffe 50 kr.
Alle er velkomne.
12. Septuagesima. Gudstjeneste Vivild Kirke
kl. 10.30.KMK. (bemærk tidspunkt!)
19. Sexagesima. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 11.00.TSS.
23. Minikonfirmand konfirmandstuen 14.00-15.45.
23. Sang-foredragsaften med komponist og
musiker Erling Lindgren. Vi synger nye og gamle
sange på en del af hans kendte melodier.
Sted: Konfirmandstuen. Kaffe koster 30 kr.
Alle er velkomne uanset medlemskab.
26. Fastelavn. Gudstjeneste i Vivild Kirke
kl.10.30.KMK. (Bemærk tidspunkt!)
28. Læsekreds i konfirmandstuen kl. 19.00-21.30:
Jon Kalman Stefansson: Fisk har ingen fødder.
Sted: konfirmandstuen. Nye læsere velkomne.

MARTS
02. Minikonfirmand konfirmandstuen 14.00-15.45
05. 1.s. i fasten. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
11.00. KMK.

Kyndelmisse markeres med levende lys som dagen, hvor halvdelen af vinteråret
mellem 1. nov. og 1. maj er gået.
I gamle dage blev der vandret rundt i byens gader for at indvie alle de lys, som
skulle bruges i kirken i løbet af året.
Der blev afholdt Kjørmes-gilder for at markere midvinteren. Det blev fejret med
en menu, der varierede fra flæsk til æbleskiver, og det var sædvane at drikke
rigeligt af både øl, brændevin og kaffe, og man sang smukke melankolske vintersange, der tematiserer den bitre kulde og vinterens barskhed.
I Valgmenigheden fejrer vi kyndelmissegudstjeneste den 29. januar, også med
smukke vintersange og salmer. Alle ønskes en god kyndelmisse.
Kirsten Madsen, formand.

KUNSTNERNES FORÅRSUDSTILLING I NORDDJURSLANDS
VALGMENIGHED FREDAG DEN 27. JANUAR KL. 14.0016.00, MED SØREN HOFFMANN, LYSTRUP: ”OM SYMBOLOGISME”: - ” AT SE DET USYNLIGE I DET SYNLIGE”

Erling Lindgren fortæller om sit sang-foredrag:
”Højskolesangbogen er et skatkammer af tradition og
fornyelse, og er som den mest solgte bog i landet ganske
populær. Vi skal kigge på et bredt udsnit af sangene, både
nogle af ”de gode, gamle”, men også en række af de nyere
sange, der er med til at tegne et billede af det samfund, vi
lever i. Der vil også blive tale om et par sange fra mit eget
melodiværksted. Og så skal vi naturligvis synge sangene!”
Erling Lindgren er i vide kredse kendt som leder
af Kirkemusikskolen i Vestervig gennem mange
år, som korleder, og underviser talrige steder. Men
især som komponist, især af folkelige og kirkelige
sange, har han befordret en fornyelse af sangen og
højskolesangbogen, og modtog herfor i 1995 Den
Folkelige Sangs Pris. Han er repræsenteret med 12
melodier i den nye Højskolesangbog til bl.a. ”Folkeligt skal alting være”, samt ” sat her i forvirringstiden”. Vi ser frem til en aften med sang og musik
fra højskolesangbogen, som løfter. Vel mødt til alle,
uanset medlemskab af Valgmenigheden. 30 kr. for
kaffe og sang-foredrag.

BABYSALMESANG FORTSÆTTER
FREM TIL VINTERFERIEN ALLE
TORSDAGE KL. 09.00-10.15 I
VIVILD KIRKE

Søren Hoffmann er selvlært maler – autodidakt, som det hedder. Søren Hoffmann
mestrer mange genrer, men gør sig særligt bemærket med et gennemgående træk
med særlige symboler, som han kalder for symbologisme. Det er hele vejen igennem op til beskueren selv at tolke og fortælle, hvad det er han eller hun ser.
Søren har blandt andre steder udstillet på den censurerede udstilling i Tistrup i 2013!
Vi begynder eftermiddagen med sang og en kop kaffe med brød til. Vi hilser ferniseringen åben med et lille glas inden vi går hjem. Man kan se Sørens billeder indtil
påske. Alle er velkomne uanset medlemskab. For kaffebord og et lille glas til, 30 kr.

TORSDAG 09. FEBRUAR KL. 19.00:
BISKOP EMERITUS KJELD HOLM: ”DET
FORANDREDE DANMARK – INSPIRATIONEN FRA TAGE SKOU-HANSEN OG JENS
CHRISTIAN GRØNDAHL”

Norddjurslands Valgmenighed og Norddjurs Biblioteker afholder i samarbejde en højskole - og litteraturaften med biskop emeritus Kjeld Holm
på Søndermarksvej 43, i ”den gamle skole” i Vivild, 8961 Allingåbro.
Kjeld Holm har i årene fulgt sin gode ven Tage Skov-Hansen gennem et indgående kendskab til hans forfatterskab. I mange artikler, foredrag og prædikener, har Kjeld Holm ladet sig inspirere af radikaliteten i Tage-Skov Hansens
bøger, engagementets pris, og - prisen for det manglende engagement.
Det er ingen betingelse for at høre foredraget, at man har læst forfatterne.
Foredrag og kaffe koster på 50 kr. som betales ved indgangen. Ingen tilmelding
på forhånd. Alle er velkomne uanset medlemskab af Valgmenigheden.

Lise Lotte Kristensen, organist
og ”babysalmesanger” leder
sangen. Karen Marianne, præst,
deltager ligeledes sammen med
børnehavepædagog, Vibeke
Nørøxe. Vi slutter med kaffe
og the hver gang. Tilmeld jer
gerne til Karen Marianne.
Tlf. 23 67 94 13. Det koster 25
kr. pr. gang at være med. Nye
deltagere er velkomne

LÆSEKREDS TIRSDAG DEN 28.
FEBRUAR KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN SØNDERMARKSVEJ 43:

Jon Kalman Stefansson: Fisk har ingen fødder.
2015.
Sidste bog i sæsonen læses den 29. marts: Merete
Pryds Helle: Folkets skønhed. 2016.
Nye læsere er altid velkomne. Man kan deltage, som
man har tid og lyst til. Vi mødes i konfirmandstuen
på Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30

KYNDELMISSE GUDSTJENESTE I
VIVILD KIRKE DEN 29. JANUAR
KL. 19.00

I Vivild Kirke fejrer vi aftenen med læsninger om
lys, og med konfirmander som bærer lys ind. Koret
medvirker med ” lyssange”. Vi synger salmer, som
passer til årstiden og til dagen.

HUSK! Generalforsamling i

valgmenigheden torsdag den 30. marts.

VA

som vi fejrer den 29. januar, falder den 26. januar
kl.19-21 i konfirmandstuen. Vel mødt fra Karen,
organist tlf. 40175124 .
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MINIKONFIRMANDER MØDES ALLE TORSDAGE I
KONFIRMANDSTUEN KL. 14.00-15.45

Velkommen til nye minikonfirmander, som her ses på et glad billede.
Nye minikonfirmander kan nå at være med på undervisnings dagene.
Tilmeld jer til Karen Marianne, enten på mail eller tlf. 23 67 94 13. Vel mødt.

Se mere på vores facebook samt hjemmeside:

NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK

Swipp gerne jeres kaffepenge el.udflugtsgebyrer på tlf. 27413395
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ENDNU EN ØVEAFTEN FOR KOR TIL
”KYNDELMISSE”
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- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed

23. FEBRUAR,
SANG-FOREDRAG I
KONFIRMANDSTUEN
KL. 19.00-21.30
VED KOMPONIST OG
MUSIKER,
ERLING LINDGREN:
PÅ RUNDTUR I HØJSKOLESANGBOGEN

M E NIG H

Valgmenighedspræst Karen Marianne
Kristensen. Søndermarksvej 43, Vivild,
8961 Allingåbro tlf. 8648 6003. Mobil: tlf. 2367 9413
mail@norddjurslands-valgmenighed.dk
Hjælpepræst Torben Scherff Sørensen,
tlf. 8648 1264 Mobil: tlf. 2940 1949
Formand Kirsten Madsen
Solhøj 4, Vivild tlf. 2170 4703
Kasserer Kis Ruby tlf. 21246675

