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

FORMANDENS INDLÆG

Marts var en travl, men god måned i menigheden: Vi afholdt
tv-optagelser med DR i Vejlby kirke onsdag d. 20, og torsdag
d. 21 afholdt vi vor årlige generalforsamling. Vi talte om det
forgangne år, planerne for det kommende, der blev sunget
sange og nydt mad og drikke. Der skal lyde en varm tak til
alle, der deltog i den gode aften.
Som vedtægterne foreskriver, blev der valgt en ny bestyrelse.
Kis Ruby og Niels Ole Birk trådte ud, mens Jack Jackson
og Torben Stampe blev valgt ind. Den nye bestyrelse har
konstitueret sig som følger:
Kirsten Madsen, formand
Frans Pedersen, næstformand
Ellen Boelsmand, kasserer
Torben Stampe
Jack Jackson
Jytte Schmidt
Kirsten Bjerg
Vi takker Kis og Niels Ole for deres gode indsats, mens de
har siddet i bestyrelsen, og byder Torben og Jack velkommen. Hermed retter vi blikket fremad mod den forestående
påske, årets konfirmationer og den sommer, der forhåbentlig
venter lige om hjørnet. Menigheden ønskes et godt forår.
Kirsten Madsen, fm.

KONFIRMATION

Vi nærmer os påsken og årets konfirmationer.
I år har vi 5 konfirmander til palmesøndag d. 14. april:
Sidsel Haugaard Bolvig, Søndergade 111, Vivild, 8961 Allingåbro
Lea B. B. Powers, Præstevænget 23, Vivild, 8961 Allingåbro
Mille Hougaard, Søndergade 83, Vivild, 8961 Allingåbro
Oliver Bruun Kristensen, Holmegårdsvej 16, Vivild, 8961 Allingåbro
Emil Thygesen Jensen, Marienborgvej 2, Nørager, 8961 Allingåbro
Konfirmationen afholdes i år i Vivild kl. 10.30, og menigheden opfordres naturligvis til at komme og fejre de kære unge
mennesker på den store dag. I år er der en konfirmand, der
skal konfirmeres senere end de andre, da hun er bosat i
Indien og desværre ikke har påskeferie:
Aneeka K. Anand, Mumbai, Indien
Aneeka skal konfirmeres d. 12. maj i Vivild kirke kl. 10.30,
og vi opfordrer naturligvis alle til at deltage denne dag, så
Aneeka kan få en festlig konfirmation.
Har I et barn, der skal konfirmeres i 2020 kan I allerede nu
sende mig en mail, så de kan blive tilmeldt.
Konfirmationen i 2020 vil være d. 5. april kl. 10.30.

Kalender
APRIL
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.

Norddjurslands
Valgmenighed
APRIL OG MAJ 2019
FOREDRAG:
”20 ÅR SOM BACKPACKER”

Torsdag d. 25. april afholder valgmenigheden foredrag i samarbejde
med VGI. Anette Grøn kommer og
beretter om sine år som backpacker.
Hun skriver følgende om foredraget:
Fortællinger fra 23 års rejsen med
rygsæk i 70 lande. Om mødet med
advokatsønnen der blev fåreavler i
Niger, enorme lus i håret i Somalia,
arbejdet som landarbejder i en bananplantage i Australien og hostess
i Japan, om at tage den på stop med militærfly i Cambodia,
karneval med ”Den beskidte blok” i Brasilien, åndeuddrivelse på Siberutøen i Indonesien, tab af 20kg på 2 uger i
Equador, limousine aften i Paris...
Foredraget er gratis og finder sted i foredragssalen på VGI,
torsdag d. 25. april kl. 19.00. Alle er velkomne!

PÅSKE

Påsken er en dejlig tid. I år er fejrer vi den – som altid – med
konfirmation Palmesøndag. Derudover afholder vi eftermiddagsgudstjeneste Skærtorsdag, og formiddagsgudstjeneste
med dåb Påskedag. Langfredag har vi i år ikke gudstjeneste,
men derimod vil valgmenighedens Langfredagsgudstjeneste
vises på DR K kl. 14.00, fordi Danmarks Radio besøgte os
til gudstjenestefejring d. 20. marts. Den anden gudstjeneste,
der blev optaget, vises Palmesøndag på samme kanal også kl.
14.00. Vi glæder os
over, at vores valgmenighed har været med
til at fejre gudstjeneste med folk, der sidder hjemme i stuerne.
Rigtig glædelig påske
til alle!

LÆSEKREDS 2019

Nye læsere er altid velkomne. Vi er nået til sæsonens sidste
roman, men er klar til september med endnu en samling
gode romaner. 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.
10. April. Donna W. Cross: ”Pave Johanne”:
I 814 får præsten i Ingelheim til sin fortrydelse en datter,
Johanne. Hun viser sig snart at være en begavet pige, men
faderen går kun modvilligt med til at sende hende i skole.
Da vikingerne senere drager hærgende gennem landet lader
Johanne sig optage i benediktinerordenen i sin brors sted.
Prisen for at fornægte sin kvindelige identitet er høj, og en
dag må Johanne vælge mellem kærlighed og karriere.

Se mere på vores nye hjemmeside:

WWW.NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK
VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:
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5. 2.s.e.påske. Befrielsesgudstjeneste og højskolesang i Vivild kl.
19.00 v. SRH.
12. 3.s.e.påske. Gudstjeneste m. konfirmation i Vivild kl. 10.30 v. SRH.
19. 4.s.e.påske. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. TSS.
29. Nørkleklub kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.
30. Kristi Himmelfart. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vejlby kl. 11.00 v. TSS.
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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 Ellen Boelsmand tlf. 5186 6635

