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

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.
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3. Ulvetimegudstjeneste kl. 17.00 i Vivild v. SRH.
Efterfølgende aftensmad i konfirmandstuen.
6. 5. s.e.påske. Frihedsgudstjeneste kl. 19.00 i
Vivild v. SRH. Efterfølgende lagkage i konfirmandstuen.
13. 6.s.e.påske. Gudstjeneste kl. 10.30 i Vivild v.
TSS.
20. Pinsedag. Gudstjeneste kl. 9.30 i Vejlby v. TSS.
21. 2. Pinsedag. Friluftsgudstjeneste kl. 9.30 ved
Stendysserne v. SRH med kaffe, kage og gåtur.
27. Trinitatis søndag. Gudstjeneste m. kirkekaffe
kl. 11.00 i Vivild v. SRH.

LÆSEKREDS
Denne sæsons læsekreds er nu afsluttet, men
vi vender tilbage efter sommerferien, hvor vi i
løbet af vinterhalvåret vil læse 4 romaner, der er
udvalgt af læsekredsens medlemmer. Som udgangspunkt læser vi både klassikere og aktuelle
romaner, ligesom vi bestræber os på at udvælge
romaner af forskellige genrer og forfattere. Så
snart de kommende romaner er fastlagt, vil de
offentliggøres på både kirkeside, hjemmeside og
Facebook, så I ved, hvad I kan glæde jer til. Nye
læsere er altid velkomne i læsekredsen, så I skal
ikke holde jer tilbage!

Bedste hilsner,
Signe

Kirsten Madsen, formand.

PÅSKEFORTÆLLINGENS GLADE BUDSKAB
Påsken er over os – og den er faldet tidligt i år. D. 1. april er som regel dagen,
hvor man gør klogt i at forholde sig en smule skeptisk overfor de ting, man
fortælles, fordi vi alle ved, at netop den dag står i aprilsnarens tegn. Dog er
denne dag netop i år på samme tid dagen, hvor kristendommens håb for alvor står i fuld flor; Maria Magdalene og den anden Maria kom til graven, for
at lede efter Jesus, men mødes i stedet af Herrens engel, der siger dem: ”Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået,
som han har sagt.” Med disse ord indfanges det opstandelseshåb, der holder
hånden under os, når livet virker mørkest: Guds søn, der kom til os for at
frisætte os til at leve et liv i glæde er ikke fanget af den død, han måtte lide,
men har besejret den og er opstået. Med det bliver det opløftende budskab,
at heller ikke vi skal indfanges af mørke, lidelse og død, men at vi skal leve
– selv når mørket, lidelsen og døden er et vilkår. Det håb kan, hvis vi tør tro
det, give en mening i tilværelsen, når anden mening ikke umiddelbart lader
sig skue. Det håb er et lys, der brænder hele tiden, - som en lygte, der viser os
vej. Og hvad er mere passende, end at vi med påskedagens glædelige budskab
for alvor siger på gensyn til den lange, mørke vinter og byder velkommen til
lysets tid, hvor vi skal favne livet og gribe dets muligheder og hvor vi skal
huske på, at selv når livet volder os problemer, så er vi blevet mødt med løftet
om, at Kristus gik med os ind i dødens mørke, og viste os, at end ikke det
mørke er stærkt nok til at vinde over glædens lys.
Som Grundtvig skrev:
”Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne.
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.”
(DDS 192, v. 8)

SOM FORÅRSSOLEN MORGENRØD
(DDS234)

1.
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
2.
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!
3.
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
N.F.S. Grundtvig 1846.
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Kære menighed,
Vi har nu haft konfirmation og 70-års jubilæum
for valgmenigheden og bevæger os hermed for
alvor med hastige skridt på vej mod sommeren.
Det betyder, at vi er i fuld gang med at planlægge
sæsonen for det kommende år, der vil byde på
foredrag og aktiviteter for alle aldre. Jeg minder
igen om, at man allerede nu gerne må kontakte
mig, hvis jeres barn skal konfirmeres i 2019 ligesom jeg altid er lydhør, såfremt man skulle have
særlige ønsker til aktiviteter.
Jeg ønsker jer alle en glædelig forårstid og vil
samtidig understrege, at jeg fortsat er til rådighed, såfremt man skulle have lyst til at få besøg
til en samtale. I skal ikke tøve med at kontakte
mig, hvis der skulle være behov for det.

Venlige hilsner fra
Præster og bestyrelse, Mellerup Valgmenighed
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PRÆSTENS INDLÆG

Kære konfirmander. Når denne side kommer ud til vore medlemmer, er vore
10 konfirmander konfirmeret, og spændingen omkring fest og gaver er udløst. I kan se tilbage på en god tid, hvor I i kirken har fået forkyndt Ordet og
selv har været en del af gudstjenesterne. I har fået en god konfirmandundervisning med både pizza, boller, hygge og udflugter. Det vil være en tid, som I
vil tænke tilbage på med glæde. Nu ser I frem til at skal på Blå Mandag - pas
nu godt på jer selv og hinanden. I ønskes hermed rigtig hjertelig til lykke med
konfirmationen.
Kære menighed. Endnu en generalforsamling har fundet sted og bestyrelsen
har konstitueret sig som føler: Kirsten Madsen er formand, Frans Pedersen
er næstformand og Kis Ruby er kasserer. Disse poster er altså fastholdt som
hidtil. Derudover er Inge Lise Pedersen trådt ud af bestyrelse, - vi takker for
en god tid. Jytte Schmidt er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem, - vi glæder
os til at have dig med. Tak til alle for en god generalforsamling.
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Kalender

APRIL 2018

Vi vil gerne invitere til sangaften onsdag d. 11. april
kl. 19 i præstegården ved Mellerup Valgmenighed.
Vi synger efter højskolesangbogen og Birrit Schmidt
Andersen tager også nogle nye sange med, som hun
vil lære os. Vi har jo lige sunget 12 timer i forbindelse
med, at DR K hyldede højskolesangbogen. Mon ikke
stemmerne stadig er varme. Vi serverer kaffe og kage
for 30 kr. pr. person. Alle er velkomne til en aften,
hvor vi synger det spirende forår i møde.
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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. 2170 4703
Kasserer Kis Ruby tlf. 2124 6675

