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

6. Film i kirken. Mellerup Valgmenighed kl. 19.00.
11. Midfaste. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
13. Litteraturaften m. foredrag kl. 19.00 på Auning
Bibliotek.
14. Læsekredsen læser ”Koral”.
15. Generalforsamling kl. 19.00 i konfirmandstuen.
18. Maria Bebudelsesdag. Jubilæumsgudstjeneste i Vivild kl. 19.00 v. SRH og TSS.
25. Palmesøndag. Konfirmation i Vejlby kl. 10.30
v. SRH.
29. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30
v. SRH.
30. Langfredag. Gudstjeneste m. kirkekaffe i
Vejlby kl. 11.00 v. SRH.

APRIL

1. Påskedag. Gudstjeneste kl. 11.00 i Vivild v. SRH.
2. Anden påskedag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 10.30
v. TSS.
8. 1.s.e.påske. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00
v. SRH.
15. 2.s.e.påske. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00
v. SRH.
27. Bededag. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild
kl. 11.00 v. SRH.

GENERALFORSAMLING

Valgmenigheden afholder generalforsamling i
konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild
torsdag d. 15. marts kl. 19.00. Det er her, man
for alvor har mulighed for at give sit besyv med
og samtidig her, bestyrelsesmedlemmerne vælges. Vi håber, at I alle vil komme og være med til
en hyggelig aften.

FILM I KIRKEN

70-ÅRS JUBILÆUM

Kirsten Madsen.

MINIKONFIRMANDER OG
KONFIRMANDER

Kære menighed,
Vi nærmer os påsken og årets konfirmation – i år har vi 10 konfirmander:
Alexander Hilmer
Rasmus Ruby
Lasse Andrup Petersen
Valter Brix Bønsdorff Rasmussen
Oskar Brix Bønsdorff Rasmussen
Viktoria Hyldgaard Larsen
Christian Brix Bønsdorff Powers
Vanessa Qvist Kristensen
Gustav Haulrik-Friis
Sebastian Bach

Pilevænget 41, 8961 Allingåbro
Solhøj 11, 8961 Allingåbro
Pilevænget 10, 8961 Allingåbro
Selkærvej 26, 8585 Glesborg
Selkærvej 26, 8585 Glesborg
Nørregade 6, 8961 Allingåbro
Præstevænget 23, 8961 Allingåbro
Hovedgaden 25, 8961 Allingåbro
Søndergade 31, 8961 Allingåbro
Ådalen 9, 8961 Allingåbro

Konfirmationen afholdes i Vejlby, så der er plads til, at menigheden kan komme og være med.
Har I børn, der skal konfirmeres i 2019 kan I allerede nu sende mig en mail,
så de kan blive tilmeldt, men det er ikke noget, der haster – vi starter først
undervisningen op i september. Konfirmationen i 2019 vil være d. 14. april
kl. 10.30.
Efter påske vil der være mulighed for at få jeres børn til 5 ugers intensiv, sjov
og spændende minikonfirmandundervisning hver torsdag kl. 14.30-16.30
med opstart d. 5. april. D. 3. maj afsluttes forløbet med forlænget undervisning og efterfølgende ”ulvetimegudstjeneste” i Vivild Kirke, hvor alle kan
være med. Vi afrunder denne aften og minikonfirmandforløbet med aftensmad i konfirmandstuen. Hvis I har børn i 3. klasse og ønsker dem tilmeldt,
bedes I sende mig en mail, så jeg kan give jer yderligere information.
Bedste hilsner,
Signe.

LÆSEKREDS 2017-2018

Vi er nået til sæsonens sidste læsekreds, men frygt
ej; vi vender stærkt tilbage i efteråret med nye,
spændende romaner og god debat. Vi mødes altid i
konfirmandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild fra
kl. 19.00-21.30.
14. marts. Suzanne Brøgger: ”Koral”: Suzanne
Brøggers romanbiografi ”Koral” er en forkortet og
nykomponeret udgave af hendes tre epokegørende og berømte autofiktive føljetonbind ”Creme
Fraiche”, ”Ja” og ”Transparence”, der udkom i henholdsvis 1978, 1984 og 1993.
Bogen handler om en opvækst i Thailand og på
en kostskole i Silkeborg, om et voksenliv med en
fransk elsker, et eksperimenterende sexliv og udlandsrejser, frihedslængsel, identitetssøgen, livslyst,
desperation og forelskelser.

VA

Valgmenigheden fylder 70 år i 2018 og det skal
markeres. Det gør vi med en musikalsk jubilæumsgudstjeneste søndag d. 18. marts kl. 19.00
i Vivild Kirke. Her vil Susan Bank og Alexander
Dupont Kjeldsen spille hhv. orgel og trompet
under gudstjenesten, ligesom de vil bidrage
med musikalske indslag
undervejs og umiddelbart
efter gudstjenesten.
Inden vi går hver til sit
fejrer vi valgmenigheden over et
lille glas i våbenhuset
som tak for 70 gode år
og som indgang til
forhåbentlig mange
nye og gode år.

Jeg vil erindre om valgmenighedens 70-års fødselsdag og den kommende
generalforsamling, der begge er optalt nærmere her på siden. Jeg vil opfordre
til, at du som medlem deltager i generalforsamlingen for at give din mening
til kende og evt. lade dig vælge til medlem af bestyrelsen.
F.s.v. angår Kr. Himmelfartsudflugten har vi i år valgt at ændre på konceptet,
således at vi i stedet vil lave en sommerudflugt med kaffe og kage. Som nogen
nok har observeret, er vi begyndt med kirkekaffe i forlængelse med den sidste
gudstjeneste i hver måned, hvor man samtidig kan få en lille hyggesnak med
hinanden inden man går hver til sit.
Nok engang skal jeg erindre om, at man sørger for at gå ind på Tast Selv Skat
og give valgmenighedens regnskabsfører mulighed for at opkræve det rigtige
medlemskontingent. Er du i tvivl så kontakt regnskabsføreren eller en fra
bestyrelsen.
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Mellerup Valgmenighed inviterer os til film i kirken d. 6. marts kl. 19.00, hvor vi skal se ”Resten
af dagen”. Der vil blive serveret hjemmebagte
boller og varm kakao og efterfølgende vil der
være mulighed for at drøfte filmen i fællesskab.
Jens Simonsen vil stå for præsentation af filmen,
der er en bevægende kærlighedshistorie om forræderi, om tabt liv og om at fornægte følelser
og moral til fordel for pligt. Filmen stiller store
spørgsmål – måske kan vi finde svar på nogle
af dem i den efterfølgende hyggesnak. Pris for
arrangementet er 30 kr. Alle er velkomne uanset
medlemskab!

FORMANDENS INDLÆG

D

MARTS 2018

MARTS

Kim Lembek er en af Danmarks bedste oversættere
af islandsk litteratur. Denne aften vil han fortælle
om den populære islandske forfatter med særlig
vægt på hans to seneste bøger, ”Fisk har ingen fødder” og ”Nogenlunde på størrelse med universet”,
som begge er læst i læsekredsen. De danner, sammen med ”Himmerige og helvede” en trilogi, der
bl.a. kredser om ordene, poesien og litteraturens
rolle i den menneskelige eksistens. Men romanerne
fortæller også om dagligdagens hårde overlevelseskamp, om tab - og om håb!
Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem
Norddjurslands Valgmenighed og Auning Bibliotek
og finder sted tirsdag den 13. marts, kl. 19.00 på
Auning Bibliotek.
Pris: 50 kr. Billetter på Auning Bibliotek eller online
på norddjursbib.dk.
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- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed
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VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:

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

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

