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

- en levende menighed i Folkekirken
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PRÆSTENS FORÅRSTANKER

6. marts. Martin A. Hansen:
”Orm & Tyr”:
Sagnet, der har givet værket navn,
beretter om lindormen, der lægger
sig rundt om kirken, hvorved
menigheden holdes ude fra Guds
ord. Men menigheden opfostrer en tyr, der efter syv år dræber
ormen i kamp. For Martin A. Hansen var dette sagn en beretning om, hvordan håbet, troen og livsmodet sejrer over den
dræbende meningsløshed og om de folkelige, livsopholdende
kræfters kamp mod ødelæggelsen.
10. April: Donna W. Cross, ”Pave Johanne”

Kalender
MARTS

3. Fastelavns søndag. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30 v. SRH.
6. Læsekreds: ”Orm & Tyr”, konfirmandstuen kl. 19.00.
13. Formiddagshøjskole: ”Fuld frihed eller pengene tilbage!”
17. 2.s.i.fasten. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. TSS.
20. TV-transmitterede gudstjenester i Vejlby kl. 16.00-20.00 v. SRH.
21. Generalforsamling kl. 19.00 i konfirmandstuen.
27. Nørkleklub kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.
28. Ulvetimegudstjeneste i Vejlby kl. 17.00-19.00 v. minikonfirmanderne.
31. Midfaste søndag. Gudstjeneste m. kirkekaffe
i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.

APRIL

FORMIDDAGSHØJSKOLE

Foredraget med frimenighedspræst på
Mors, Ole Kobbelgaard, trækker nogle
tråde og ser på friheden både historisk og
aktuelt, frigørelsen fra formynderiet frem
mod frihedsrettighederne, som de fx blev
formuleret af det franske folk efter revolutionen i Paris’ gader i 1789.
Og vi fejrer individets fuldkomne og uindskrænkede sejr med frit valg på alle hylder: fuld ytringsfrihed
til alle, frit sygehusvalg og ”alle har ret til et fedt køkken!”.
For det er vel en sejr, eller...?
Formiddagshøjskolen finder sted i konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 10.00-12.40 (cirka). Udover
foredrag vil der være formiddagskaffe, højskolesang og ikke
mindst dejlig frokost og godt selskab. Prisen for denne formiddag er 75 kr. og tilmelding er ikke nødvendig.
Vel mødt!

ULVETIMEGUDSTJENESTE

I februar opstartede vi ti ugers minikonfirmandforløb i
valgmenigheden for interesserede 3. klassere. Dette forløb
afsluttes med en ulvetimegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne vil stå for varetagelsen af gudstjeneste i samspil
med præsten. Vi begynder kl. 17.00 i Vejlby kirke, hvor vi
afholder en gudstjeneste i børnehøjde, der kredser om påskens budskab. Gudstjenesten afsluttes med et fælles måltid
i den gamle del af kirken. Arrangementet afsluttes senest
kl. 19.00. Af praktiske årsager i forhold til spisning må man
gerne tilmelde sig hos Signe på tlf.: 23679413 (SMS/opkald)
eller på mail@norddjurslands-valgmenighed.dk.
Skulle man spontant få lyst til at møde op, er man dog fortsat velkommen til det.

Se mere på vores nye hjemmeside:
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VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:
JURSLA
DD

LG

S
ND

VA

7. Mariæ Bebudelse. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. TSS.
10. Læsekreds: ”Pave Johanne”, konfirmandstuen kl. 19.00.
14. Palmesøndag. Konfirmation i Vivild kl. 10.30 v. SRH.
18. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 17.00 v. TSS og SRH.
21. Påskedag. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
24. Nørkleklub kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.
25. Foredrag v. Anette Grøn ”20 år som backpacker” kl. 19.00 på VGI.

Vi er i fuld gang med 2019. Der er masser af arrangementer,
der skal afvikles, og som vi kan glæde os til. Blandt andet
er vi med stor succes startet op med nørkleklubben, hvor
vi strikker, syr og hækler diverse ting til menigheden. Kun
fantasien sætter grænser. Som tidligere bekendtgjort skal
der i Vejlby kirke optages 2 gudstjenester den 20. marts
2019 med mødetid og lydprøver kl. 16.00 og/eller kl. 18.30
for afspilning på TV hhv. Palmesøndag og Langfredag.
Bestyrelsen sørger for, sandwiches samt drikkevarer til dem,
der har mod på at deltage i begge tjenesterne. Der vil være
sandwichpause fra kl. 17.30-18.30. Arrangementet forventes
at være færdig kl. 20.00. Vi håber, at så mange som overhovedet mulig møder op denne dag . Den årlige generalforsamling skal afvikles i konfirmandstuen den næstfølgende
dag, torsdag d. 21. marts kl. 19.00, hvor vi naturligvis også
håber på godt fremmøde. Vedrørende omkostninger ved
erhvervelse af gravplads skal jeg henvise til valgmenighedens hjemmeside. Er du i tvivl om beløbsstørrelsen, bedes
du henvende dig til bestyrelsesmedlem Ellen Boelsmand
eller graver Kell Laursen, Vivild kirke, eller Peter Jørgensen,
Vejlby kirke.
Menigheden ønskes et godt forår.
Kirsten Madsen, fm.

D

Læsekredsen mødes to gange mere i denne sæson, og nye
læsere er altid velkomne. 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.

FORMANDENS INDLÆG

E

LÆSEKREDS 2019

MARTS 2019

NO
R

Kære menighed,
I skrivende stund må jeg konkludere, at der
har været ganske få dage med sne denne
vinter, mens der har været mange dage, hvor
frostlige morgener har været oplyst af solens
orangerøde morgenskær. Alligevel har nogle
mærket vinterens knugende kulde. For nogle er vinterlandskabet også et billede på sjælens vinter: at sjælen længes
efter noget, den ikke kan længere kan mærke. Hvis ikke
det er de varme sommerdage, vi længes efter, er det måske
minderne fra nærværet af én man har mistet, eller kærtegnene fra den, man elskede, men som ikke længere er her.
De varme sommerdage kommer igen, som året går sin gang.
Langt værre er det med længslen efter de tabte kærtegn. De
må varme os gennem erindringen – både når det glæder os,
og når det smerter os. I begge tilfælde er denne længsel en
længsel mod evigheden hos Gud – ikke i et paradis hinsides
livet, men i øjeblikkets evighed, som kan ramme os både
fra solens stråler og fra erindringen af vores elskede. Disse
øjeblikke er evige, fordi vi i dem ikke længere er bundet af os
selv, men forenede i kærlighedens Ånd. Kærlighedens Ånd
kender ingen tid, men varer fra evighed til evighed – gemt
og aldrig glemt hos den Gud, som er altings ophav. Dette
glædelige budskab forkyndes i fuglenes kvidren, buskenes
knopper og vintergækkens klokke. Lad det varme vores sjæl,
selv hvis vinterkulden holder fast i os lidt endnu.
Bedste hilsner, Signe Helbo, præst.
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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

