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

3. 12.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild Kirke kl. 10.30
ved SRH/TSS
07. ordination af Valgmenighedens nye præst,
Signe Riis Helbo, i Aarhus Domkirke kl. 17.00.
Alle kan deltage og være med.
10. 13.s.e. trin: Ingen gudstjeneste
13. september: Formiddagshøjskole med
Ane Gudrun Fur Øhrberg kl. 10.00-12.40 om hendes
forfatterskab og børnebøger : ”Forfatter, tegner,
skuespiller eller…skjoldmø”.
50 kroner for formiddagskaffe, frokost og foredrag.
16. september. OBS. Lørdag!: Indsættelsesgudstjeneste kl. 10.30 i Vivild Kirke af Valgmenighedens nye præst, Signe Riis Helbo. Alle opfordres
til at deltage.
17. 14.s.e.trin. Ingen gudstjeneste.
24. 15.s.e.trin. Ingen gudstjeneste.
27. september: Læsekredsen gennemgår Franz
Kafkas ”Processen”. Alle er velkomne til at deltage.
Vi begynder kl. 19 i Konfirmandstuen.

OKTOBER

1. 16.s.e.trin. Høstgudstjeneste i Vivild Kirke
kl. 10.30 ved SRH. Konfirmanderne medvirker.
Efterfølgende frokost for alle i konfirmandstuen.
03. oktober: Herning Drengekor synger i Vejlby
Kirke kl. 19.30. Entré 50 kr.
8. 17.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 11.00 ved SRH.
11. oktober: Formiddagshøjskole
kl. 10.00-12.40. Elsebeth & Jakob Holm fortæller
om deres rejse til Sydamerika med ord og billeder.
50 kroner for formiddagskaffe, frokost og foredrag.
15. 18.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild Kirke
kl. 11.00 ved SRH.
22. 19.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 11.00 ved SRH.
24. oktober: Læsekredsen gennemgår
Ida Jessens ”Doktor Bagges anagrammer”.
Alle er velkomne til at deltage. Vi begynder kl. 19 i
Konfirmandstuen.
29. 20.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 10.30 ved SRH.

NOVEMBER

5. Alle helgens dag. Aftengudstjeneste i Vivild
Kirke kl. 19.

KONFIRMANDUNDERVISNING
2017-2018

Kærlig hilsen
Kirsten Madsen, formand for Valgmenigheden

KONCERT I VEJLBY KIRKE MED HERNING KIRKES
DRENGEKOR 3. OKTOBER KL. 19.30

3. oktober kl. 19.30 kommer Herning Kirkes Drengekor og giver koncert i Vejlby
Kirke. Arrangementet er kommet i stand i et samarbejde mellem Vivild og Vejlby
menighedsråd og Norddjurslands Valgmenighed.
Herning Kirkes Drengekor består af ca. 50 drenge og mænd, som næsten alle har
sunget i koret siden de i 3. klasse blev optaget i korets forskole.
Koret har optrådt i mange forskellige sammenhænge – fra Søren Ryges haveprogram
og det danske melodigrandprix til samarbejde med symfoniorkestre og rockbands.
Dirigent for Herning Kirkes Drengekor er Mads Bille, som er uddannet organist
og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium. Mads Bille har i øvrigt en fortid
som organist i Ørsted Kirke tilbage i halvfjerdserne.
Organist for Herning Kirkes Drengekor Kristian Marius Andersen, er opvokset
i England og uddannet både her og på Det Jyske Musikkonservatorium. Han er
omtalt som en af sin generations mest markante orgelspillere. Kristian og hans
usædvanlige talent er portrætteret i dokumentarfilmen Tangentspilleren.
Der venter os alle en fantastisk oplevelse, når Herning Kirkes Drengekor kommer
til Vejlby Kirke den 3. oktober. Det koster 50 kr. at få denne oplevelse – gratis adgang for børn.

LÆSEKREDS 2017-2018

Vi læser videre i ”Læsekredsen”. Her er datoer for på, hvilke dage vi skal mødes i
Læsekredsen. Nye læsere er altid velkomne. Man kan læse med og deltage, som
man nu har interesse, tid og lyst til. Vi mødes altid i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30. Bøgerne er udvalgt med baggrund i ønsker
fra læsekredsens deltagere.
27. september. Franz Kafka: ”Processen”. Romanen blev udgivet i 1925 efter
Kafkas død og mod hans ønske af vennen Max Brod. ”Processen” handler om
bankmanden, Josef K, som vækkes af politiet en morgen og arresteres uden at
kunne få oplyst, hvad han sigtes for. Romanen beskriver hovedpersonens kamp
gennem retssystemet, herunder det utal af ydmygelser og krænkelser, han udsættes for på sin vej gennem et djævelsk bureaukrati, der i sidste ende dømmer ham
til døden. Romanen er en klassiker, der indeholder absurditet, humor og grundlag
for en god diskussion. Den er letlæselig, så hvis du endnu ikke har læst den, er
tiden her nu. Kom endelig og tal med og Kafka og processens verden.
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 snildt læses 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”.
13. februar. Jón Kalman Stefánsson: ”Nogenlunde på størrelse med universet”. En slags ledsager til ”Fisk har ingen fødder”.
14. marts. Suzanne Brøgger: ”Koral”.

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

Igen i år har vi sammensat et fint program med alt fra
rejser, musik fortælling og egnshistorie og til kunst af
lokale kunstnere.
Alle er velkomne uanset medlemskab. Alle gangene begynder vi med sang og kaffe og god snak. Foredrag, 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”. Sådan skrev jeg i min dagbog som 10årig, at mine fremtidsplaner var. To af fremtidsplanerne
går det lidt trægt med, men de andre to vil jeg gerne fortælle om. Om hvor jeg er på rejsen for at komme tættere
på målet om at skrive og illustrere flere bøger… og flere
og flere bøger.”
De efterfølgende højskoleformiddage falder således:
11. oktober: Elsebeth & Jakob Holm fortæller om
deres rejse til Sydamerika.
15. november: Organist og musiker Charlotte
Schøitz, fortæller om sin onkel Axel Schiøtz og hans
musik. En sang- og musikformiddag for alle med kendte sange.
24. januar: Om ”flipperne 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
og slutter kl. 16.00. Kaffebord. Vi synger forårssange ved
ferniseringen som åbnes med et lille glas.

HILSEN FRA DEN NYE PRÆST

Kære menighed,
Jeg har fået æren af at overtage titlen som jeres præst –
og hvilken glæde! Jeg ser meget frem til at møde jer alle
og indtil da kan I her læse en lille smule om mig: Jeg er
26 år gammel og er oprindeligt fynbo. Jeg begynder på
min kandidat i teologi ved Aarhus Universitet i september, hvilken jeg regner med at færdiggøre om to år.
I min fritid holder jeg blandt andet af at være aktiv, læse
bøger, gå ture samt at mærke naturens ubegribelige
kræfter. Det er der heldigvis rig mulighed for på Djursland og jeg er derfor meget glad for nyligt at være flyttet
til Vivild. Kirkens virke og troen på Gud har altid fyldt
meget i mit liv og jeg mener, at troen og retten til at tro
er vigtig at værne om, da den danner grundlag for det
menneskelige fællesskab. Tro skaber håb og det har vi
alle sammen brug for, - både i medgang og modgang.
Derfor er jeg meget beæret over at blive en del af jeres menigheds fællesskab og jeg vil se frem til at dele
menighedens liv med jer. Hvis du skulle have brug for
en fortrolig samtale, eller et par øre til at lytte, er du velkommen til at ringe til mig på 23679413, så vi kan lave
en aftale.
Bedste hilsner
Signe
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Bedste hilsner
Signe Helbo

Efteråret er på vej efter en snart overstået sommer, men vi håber dog, at solen
stadig kan finde vej til os, da solen naturligt smitter af på vort humør i dagligdagen.
Med efterårets komme kommer der også gang i aktiviteterne i vor valgmenighed, og
bestyrelsen samt præsterne har trukket arbejdstøjet på, parate til nye udfordringer.
Signe Helbo er som de fleste bekendt startet som præst hos os pr. 1. aug., og hun
har indtaget kontoret på Søndermarksvej 43, Vivild.
Vi byder Signe hjertelig velkommen til valgmenigheden og til Vivild by og håber,
at hun falder godt til på egnen. Der vil komme mange og store udfordringer, men
jeg er helt sikker på, at Signe nok skal klare dem.
Signe bliver ordineret i Århus Domkirke den 7. september kl. 17.00.
Efterfølgende vil Signe blive indsat som præst hos os ved en gudstjeneste i Vivild
Kirke lørdag den 16. september kl. 10.30.
Det er som tidligere et spændende nyt program vi tager hul på her ved efterårets
komme, og kom og vær med. Alle er velkommen uanset medlemskab.

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

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
23679413. 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.
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- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed
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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

