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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FORMANDENS INDLÆG

Foråret er ved at være forbi, og sommeren står for døren. Vi
håber på, at sommeren fyldes med passende mængder af sol
og regn – så både landmænd og sommerferieglade strandgæster får nogle berigende måneder.
Vor præst er ved at være færdig med at studere teologi. Hun
afleverer sit speciale i begyndelsen af juni. Signe har læst
samtidig med, at hun med flid har passet sit job som præst
i valgmenigheden. Hun glæder sig naturligvis til at blive
færdig og alene beskæftige sig med præstegerningen.
I denne anledning har valgmenigheden, sammen med Signe,
valgt, at dette skal fejres lørdag den 6. juli 2019. Fejringen
begynder kl. 13.00 med en kort andagt i Vivild kirke efterfulgt af reception i valgmenighedens have, Søndermarksvej
43, Vivild, fra kl. 13.30 til 16.00, hvor valgmenigheden vil
være vært ved et lettere traktement. Vi håber, at I vil benytte
denne lejlighed for at fejre fællesskabet – og Signes kandidatgrad.
Med sommerlig hilsen
Kirsten Madsen fm.

NB! KONFIRMANDER 2020
Bedes tilmeldes hos Signe senest d. 1. august.

SENSOMMERMØDE FOR DE
ØSTJYSKE MENIGHEDER

I år afholdes sensommermødet for de fem østjyske valgmenigheder hos os d. 25. august. Traditionen tro skal vi både
fejre gudstjeneste, synge fællessange, høre foredrag – og ikke
mindst høre mere om, hvordan det står til i de forskellige
menigheder. Tilmeldingsfristen er d. 1. august hos Signe. Pris
for deltagelse er 200 kr., der betales på dagen. Vi håber på at
se rigtig mange af jer til denne skønne begivenhed!
Program for dagen:
Kl. 10.00: Ankomst og kaffe i Borgerhuset, Vivild
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Vivild kirke v/Signe Helbo
Kl. 11.45: Frokost i Borgerhuset
Kl. 13.00: Kort nyt fra de fem menigheder – og fællessang
Kl. 14.00: Foredrag m. efterfølgende debat v/Bertel Haarder
Kl. 16.00: Kaffe og afrunding

FOREDRAG V/BERTEL HAARDER:
”ER VESTEN PRÆGET AF ÅNDELIG FATTIGDOM?”
”Det mest spændende og afgørende i tilværelsen har med noget åndeligt og irrationelt
at gøre. Det har vores vestlige kultur svært
ved at tage højde for. Savner vi i Vesten ord
for nogle af de vigtigste forhold i tilværelsen,
som ikke ændrer sig over tid? Er vi vidne til
en form for fattiggørelse af åndslivet, litteraturen, teaterkunsten m.v.?”

SOMMERSANGE I NATTEN

I år afholder vi sommersange i natten i Vejlby kirke onsdag d.
26. juni kl. 22-23. Kom og vær med til at synge sommerens
nætter ind med os andre. Alle er velkomne!

GRUNDLOVSMØDE D. 5. JUNI

Traditionen tro indleder vi grundlovsfejringen med gudstjeneste i Vivild Kirke kl. 14.00. Herefter fortsætter fejringen i
haven ved præstekontoret, hvor
grillen er tændt op, jazzbasserne stillet klar, sangbøgerne
lagt frem og kagerne stillet på
bordene. Forstander på VGI, Jan
Uhre Thomsen, er årets grundlovstaler. Vi glæder os til at fejre
dagen sammen med jer alle!

Kalender
JUNI
5. Grundlovsmøde. Vivild kirke kl. 14.00.
9. Pinsedag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. TSS.
10. Anden pinsedag. Udflugt (se omtale her på siden)
23. 1.s.e.t. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30 v. TSS.
26. Sommersange i natten. Vejlby kirke kl. 22-23.

PINSEUDFLUGT TIL MOLS

I år går valgmenighedens udflugt til Mols anden pinsedag
d. 10. juni. Bussen samler op ved konfirmandstuen i Vivild
kl. 8.45 og ved Vejlby Kirke kl. 9.00. Vi skal, som første stop,
besøge Porskær Stenhus, hvor der vil blive serveret kaffe og
rundstykker. Herfra til Knebel kirke, hvor vi vil holde en kort
andagt, og der vil blive fortalt om kirken og dens flotte alter.
Herefter er det tid til at køre til Sletterhage Fyr, hvor vores
medbragte madpakker skal nydes. Vi skal besøge fyret, gå
tur, samle hulsten (som kan ombyttes til slikpind for børn
og barnlige sjæle), høre om stedet, op til 3-Høje og nyde den
flotte udsigt m.m.. Herfra til Kalø Slotskro hvor eftermiddagskaffen venter. Vi vil være hjemme sidst på eftermiddagen. Turen i år er gratis for medlemmer af Norddjurslands
Valgmenighed, da vi har fået penge til en udflugt. Husk dog
den gode frokostpakke og godt humør. Tilmelding efter
først-til-mølle-princippet hos Signe. Vi glæder os til at se jer!

Se mere på vores nye hjemmeside:

WWW.NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK
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6. Reception (se formandens indlæg).
14. 4.s.e.t. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
28. 6.s.e.t. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30 v. TSS.
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11. 8.s.e.t. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. TSS.
25. Sensommermøde (se omtale her på siden).
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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

