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

Februar
4. Søndag seksagesima. Gudstjeneste i Vejlby
Kirke kl. 10.30 ved SRH.
9. Kunstnernes forårsudstilling, Lystrup Strand,
kl. 14.00.
11. Fastelavns søndag. Gudstjeneste i Vivild
Kirke kl. 10.30 ved SRH.
13. Læsekredsen læser ”Nogenlunde på størrelse
med universet” fra kl. 19.00.
18. 1.s.i fasten. Gudstjeneste i Vejlby Kirke
kl. 11.00 ved SRH.
25. 2.s.i fasten. Gudstjeneste i Vivild Kirke
kl. 10.30 ved SRH.
27. Sangaften ”100 Salmer” i Vivild Kirke
kl. 19.00.

MARTS

Se næste kirkeside, men HUSK allerede nu, at vi
afholder generalforsamling torsdag d. 15. marts.

HUSK!
KUNSTNERNES FORÅRSUDSTILLING

D. 9. februar afholdes kunstnernes forårsudstilling ved Laila Møller i konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild.. Arrangementet begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Der vil være
kaffebord og vi vil ligeledes synge forårssange
ved ferniseringen, der åbnes med et lille glas.

SANGAFTEN ”100 SALMER”
I både Vivild og Vejlby har vi nu fået det nye-

FORMANDENS INDLÆG
NYTÅRSHILSEN FRA FORMANDEN
Alle vore medlemmer ønskes hermed et godt og lykkebringende nytår.
Vi er kommet godt i gang med et nyt år med mange nye arrangementer. Husk
at holde dig orienteret herom på vores kalender. Programmet for marts vil
bringes på næste kirkeside, men noget særligt bør allerede nu bemærkes:
Valgmenigheden fylder 70 år i marts, og vi planlægger i den forbindelse at
markere det med en musikalsk jubilæumsgudstjeneste d. 18. marts kl. 19.00.
Nærmere informationer følger, men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.
Nu nærmer vi os desuden tidspunktet for vores årlige generalforsamling.
Denne er fastsat til torsdag den 15. marts 2018, og du indkaldes hermed.
Vi håber og ønsker, at du som medlem vil møde op for at gøre dine meninger
og ideer for valgmenighedens fremtidige drift til kende.
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Kirsten Bjerg
Frans Pedersen
Inge Lise Pedersen
Kirsten Madsen
Inge Lise Pedersen har meddelt, at hun p.g.a. arbejde ikke længere kan afse
tid til at være i bestyrelsen, hvorfor der gerne skal findes en afløser for hende.
Er du villig til at stille op, men gerne forinden vil vide, hvad der forventes af
dig, så tøv ikke med at kontakte en fra den nuværende bestyrelse herom. Du
kan finde vores kontaktoplysninger på hjemmesiden.

FASTELAVN: MORALSK FORDÆRV
ELLER HYGGELIG KOMSAMMEN?
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Februar er fastelavnsmåneden. De fleste forbinder nok fastelavn med udklædning, raslebøsser og ”katten af tønden”, men for kirken markerer fastetiden optakten til påsken - ligesom adventstiden er optakten til jul. Fastetiden varer 40 dage og slutter påskelørdag. Således falder fasten altid 7 uger
før påske, - og påsken falder tidligt i år.
Selve fasten praktiseres fortsat i langt de fleste kristne traditioner, men ikke i
vores protestantiske tradition. Den protestantiske kirke var fra begyndelsen
modstander af fastelavn og karneval og efter reformationen i Danmark forsøgte den lutherske kirke helt at afskaffe fastelavnsfesten. Problemet var, at
de anså den som en hedensk, dekadent fest fyldt med moralsk fordærv. I dag
holder de fleste af de festligheder, der er forbundet med fastelavn og særligt
børnene ser det som en fest. Tidligere var fejringen dog en langt større trussel, end den er i dag, fordi man frygtede, at den blev anledning til oprør. Også
derfor mødte den modstand.
Som optakt til påsken drejede fastelavn sig for den evangelisk-lutherske kirke om at besinde sig på Jesu lidelse via stilhed og bøn og med Kong Chr. IV
kom de første love mod fastelavn.
Nu om stunder anser den danske folkekirke heldigvis ikke længere fastelavnsfester som moralsk fordærv, men tværtimod som en festlig lejlighed,
der samler menigheden og derfor fejrer mange kirke fastelavn med de ellers
hedenske traditioner. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig fastelavn og jeg
glæder mig til at se alle de udklædte børn, der går fra dør til dør med deres
flotte kostumer.
Signe Helbo,
Valgmenighedspræst
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ste salmebogstillæg ”100 Salmer”, der samler
de hundrede bedste salmer fra de sidste årtier.
Salmebogen byder på alt lige fra traditionelle melodier til jazz – og har derfor også lagt
ører til både ris og ros. I valgmenigheden har
vi allerede sunget flere af salmerne til gudstjenesterne og derfor er det på tide med en
sangaften, hvor vi får udvalgte salmer ind
under huden. Signe vil kort introducere salmerne ved at fortælle om deres baggrund, inden vi synger dem igennem i fællesskab, alt
imens Klaus vil spille for os på både orgel og
klaver, - han vil også forklare, hvorfor nogle salmer spilles bedst på orgel, mens andre
egner sig bedre til klaver. Vi skal naturligvis
synge en hel masse! Tag gerne en termokande
kaffe eller te med, så vi kan nyde en kop varme i pausen. Alle er meget velkomne – uanset
medlemskab.
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Kalender

Her er listen over, hvilke dage Læsekredsen mødes.
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.
13. februar. Jón Kalman Stefánsson: ”Nogenlunde på størrelse med universet”. Romanen er
både en slægts- og en erindringshistorie: »Så stiger
solen op som et vulkanudbrud der udsletter himlens stjerner. Stiger langsomt op, og vi er i live.« Vi
befinder os i Keflavik, denne afsidesliggende flække
som er kendt for den sorte lava, den evige vind og
den amerikanske militærbase, og et sted hvor solen på en stille dag står op som et lydløst vulkanudbrud. Ari, en islandsk forfatter og forlægger, vender hjem for at se sin far, der ligger for døden. Det
bliver et møde med fortiden, med barndommen og
ungdomsårene; moren som døde, faren som drak,
de gamle venner samt konen han forlod. Det er en
historie om brændende lidenskab og forbudt kærlighed, om vold, sorg og svigt. Margret, Aris bedstemor, elsker sin mand højt, men længes efter
den kloge rektor Torkel, som lærer hende at se på
stjerner. Ari elsker sin kone, men er hende utro. Nu
ligger han på et hotelværelse i Keflavik og lytter til
en kvinde i naboværelset som synger: »Sig mit navn
som kun du kan sige det, så ved jeg at jeg er til.«
Hvor stor kan sorgen være? Ja, nogenlunde på størrelse med universet.
Nogenlunde på størrelse med universet er en selvstændig fortsættelse af Jón Kalman Stefánssons seneste roman Fisk har ingen fødder som blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
14. marts. Suzanne Brøgger: ”Koral”.
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