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

2. 1.s.i.advent. Adventsmøde med gudstjeneste.
Vivild kl. 14.00 v. Ole Juul.
4. Nørkleklub, konfirmandstuen kl. 10-12.
5. Informationsmøde vedr. bisættelse/begravelse,
konfirmandstuen kl. 17-18.
6. Natandagt i Vivild kl. 21.00 v. SRH.
10. Julekoncert: Vivildkoret synger i Vejlby kirke kl.
19.30.
16. 3. s.i.advent. Gudstjeneste, ”de 9 læsninger”,
Vejlby kl. 10.30 v. SRH.
24. Juleaften. Gudstjeneste i Vejlby kl. 14.30 samt
Vivild kl. 16.00. Begge v. SRH.
25. Juledag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
26. Anden juledag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 10.30 v.
TSS.
31. Nytårsaften. Nytårsgudstjeneste i Vejlby kl.
15.30 i samarbejde med sognemenigheden. Alle
præster deltager.

JANUAR
17. Læsekreds: ”IS”, konfirmandstuen kl. 19.00.
20. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30 v. TSS.
27. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.

FORMANDENS INDLÆG
Som det også fremgår af kalenderen, har vi en travl tid for os. Vi bør alle huske at støtte op om de arrangementer, vi finder relevante. Der kommer ofte
nye tiltag. Blandt andet vil vi opstarte en nørkleklub d. 4. december, hvor
alle interesserede kan være med til at forme projektet, der vil have til formål
at strikke dåbsklude mv. Se mere her på kirkesiden.
Fra 1. jan. 2019 vil medlemsbidrag til Norddjurslands Valgmenighed
blive indberettet til Skat som gave, jf. ligningslovens §8A. Eksisterende
forpligtelseserklæringer fortsætter uændret til udløb, jf. ligningslovens
§12.3. Allerede nu vil medlemsbidrag fra nye medlemmer og medlemmer,
hvor forpligtelseserklæringen er udløbet, blive indberettet til Skat som gave.
Der sker ingen ændringer i medlemsbidragets størrelse, og medlemmerne
skal fortsat give adgang til en skatteattest fra Skat – se under fanen ’bliv
medlem’ på hjemmesiden. Indbetalte medlemsbidrag indberettes af valgmenigheden til Skat og er fradragsberettigede. Husk via det ovenfor anførte
link at kontrollere, om du har givet valgmenigheden adgang til din skatteattest. Hvis ikke, bedes du sørge for, at dette sker, således at indberetning om
skattefradrag og opkrævning af medlemsbidraget kan blive korrekt. Hvis
du ikke allerede har fået dette bragt i orden, vil du blive kontaktet af en fra
valgmenighedens bestyrelse herom snarest.
F.s.v. angår bisættelser og begravelser er vi blevet opfordret til at fremkomme med en oversigt over omkostningerne derved. Derfor indkalder vi til
informationsmøde onsdag d. 5. december kl. 17-18. Kell Laursen, graver
i Vivild, vil deltage ved mødet. Alle opfordres til at møde op og deltage i
mødet! Vi forventer at kunne bringe oplysninger herom på vor hjemmeside
snarest efter mødets afholdelse.
Kirsten Madsen, formand.

FEBRUAR
3. Gudstjeneste i Vejlby kl. 10.30 v. SRH.
8. Kunstnernes forårsudstilling.
10. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
19. Natandagt i Vejlby kl. 21.00 v. SRH.
24. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.

OPSTART AF NØRKLEKLUB

I år afholder vi traditionen tro nytårsgudstjeneste i fællesskab med sognemenigheden. Således
vil valgmenighedens to præster, Signe og Torben, i samarbejde med vikarierende sognepræst,
Birthe Kiilerich, forestå en gudstjeneste, der takker for 2018 og byder 2019 velkommen med alt
hvad det indebærer af nytårssalmer, læsninger
og naturligvis en afsluttende skål over et glas
bobler og en kransekage, inden vi går hver til sit
for at fejre årsskiftet.
Ligeledes afholder vi 3. søndag i advent de 9
læsninger, hvor konfirmander og andre lægfolk
vil bidrage i gudstjenesten med ni centrale læsninger fra Bibelen. Alle er velkomne!

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

Traditionen tro synger Vivildkoret julen i møde ved
den årlige julekoncert i Vejlby Kirke. Dette år finder
koncerten sted d. 10. december kl. 19.30. Programmet byder bl.a. på en musikalsk julerejse rundt i de
nordiske lande i form af nyere og lidt ældre kendte
og mindre kendte julesange og salmer, der forhåbentlig får sat gang i julestemningen på bedste musikalske vis. Undervejs vil der som altid være mulighed
for at synge med på nogle af julens smukke salmer
og sange. Koncerten varer ca. en time, der er gratis
entré og alle er naturligvis hjertelig velkomne.
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SÆRLIGE TJENESTER

Kære menighed,
Endnu et kirkeår er gået og om lidt skal vi vænne os til at skrive 2019 i stedet
for 2018. Tiden er en ubarmhjertig størrelse. Den venter ikke på os, men
driver fremad i konstant fart, uagtet om vi er med eller ej. Alligevel føler vi
nogle gange, at tiden flyver – mens den andre gange står stille. Diverse mantraer opfordrer os til at ”gribe livet” og ”leve i nuet”. Desværre bliver denne
bestræbelse ofte en flugt fra det essentielle: en flugt fra nuets dybe kontakt
med tidens helhed. Nuet er aldrig en løsrevet størrelse, men vil altid være
forbundet til fortiden og fremtiden, ja evigheden, om man vil. På samme
måde er vi mennesker aldrig bare os selv, men altid forbundet til andre. Ordet, der lyder i det kristne evangelium, lærer os, at vi midt i nuet er forbundet
til den evighed, der altid har været og altid vil være og derfor er alt hvad vi er
og gør af dyrebar betydning. Om tiden flyver, fordi vi beruses af livets glæder,
eller om den står stille, fordi livet umiddelbart har mistet sin betydning, så er
sandheden den, at vi alle hver især af at uvurderlig betydning for den verden,
vi er en del af. Alt for ofte glemmer vi det – og alt for ofte glemmer vi at vise
hinanden det. Skulle man her midt i juleglædens varme føle sig fastfrosset
i ensomhedens eller frustrationens kulde, er menighedens fællesskab altid
åbent. Tøv ikke med at tage kontakt til mig, såfremt du har lyst til en kop
kaffe og en snak – den slags er der både tid til, når tiden flyver, og når den
står stille.
Efter nytår holder jeg ferie d. 1-21. januar begge dage inkl., men Torben vil
stå til rådighed, hvis I skulle få brug
for en præst. Jeg glæder mig til at vende tilbage i uge 4 og bevæge mig mod
forårets spændende begivenheder i
selskab med jer alle.
Bedste hilsner,
Signe, præst.

KONCERT MED VIVILDKORET
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Tirsdag d. 4. december kl. 10-12 opstarter vi
nørkleklubben i konfirmandstuen. Dette er et
nyt tiltag, der vil have til formål at strikke dåbsklude, sy Lucia-kjoler samt udføre andre syslige sager, der kan bruges i valgmenigheden,
alt imens vi sludrer over en kop kaffe og nogle
småkager. Denne første gang medbringer man
sit eget nørkleprojekt, og så vi vil her tale om,
hvorledes klubben skal tage form fremover:
Hvem vil lave hvad, hvilke tidspunkter ønsker
folk at mødes på osv. Alle forslag kan bringes på
banen – og alle er velkomne til at deltage!

TIDENS UBARMHJERTIGHED

Traditionen tro afholder vi adventsmøde 1. søndag i
advent. Ole Juul, tidl. sognepræst i Ødum-Hadbjerg
pastorat, nu skribent og foredragsholder, vil ved
dette års adventsmøde causere om emnet ”at være
fortalt ”.
Her vil han give et indblik i, hvordan skæbner, han
har mødt – dels i ”levende live” dels i litteraturen og
på film - bliver til fortællinger om det liv, vi har fælles, og om hvilken styrke det er, at være fortalt ind i
en fortælling, dels den store fortælling, bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille
fortælling, slægtens, familiens
og venskabets.
Forud for adventsmødet i
konfirmandstuen holder vi
gudstjeneste i Vivild kirke kl.
14.00, hvor Ole Juul i dagens
anledning vil være prædikant
og liturg.
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DECEMBER

ADVENDTSMØDE - ”AT VÆRE
FORTALT”
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Kalender

DECEMBER 2018

DR K vil optage to af vore gudstjenester.
Reserver venligst onsdag d. 20. marts kl. 15.30-20,
så flest muligt kan være med til at bakke op.
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- en levende menighed i Folkekirken

Norddjurslands
Valgmenighed

TV-GUDSTJENESTE PÅ DR K
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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. 2170 4703
Kasserer Kis Ruby tlf. 2124 6675

