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FORMANDENS INDLÆG
Atter strammes grebet om vores forsamlingsret som følge af den 
genopblussede covid-19 pandemi. I skrivende stund ser det dog ud 
til, at vi i valgmenigheden stort set kan afvikle vore planlagte arran-
gementer og gudstjenester som forventet. Vivildkoret har imidlertid 
måttet aflyse årets julekoncert, så den må vi have til gode til næste 
år. De kendte forholdsregler skal naturligvis fortsat iagttages og som 
noget nyt, skal vi nu bære mundbind eller visir indendørs, når vi ikke 
sidder ned. Dette gælder ved alle vore aktiviteter både i kirken og i 
konfirmandstuen. 
Julegudstjenesten i Vivild forventes at udgøre en særligt udfordring, 
da der er snævre begrænsninger på, hvor mange der må forsamles i 
kirken. Præst og bestyrelse arbejder derfor på en alternativ løsning. 
Denne løsning omtales i særskilt afsnit her på kirkesiden.
Da meget tyder på, at det fortsat er de korte varslers tid, bedes I alle 
holde særligt øje med hjemmesiden og Facebook, hvor vi sørger for 
at orientere jer, såfremt der sker ændringer i forhold til det annonce-
rede her på siden. 
På trods af pandemien ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Frans Maribo Pedersen

Kalender
December
6. 2.s.i.advent. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. Ole Juul.
13. 3.s.i.advent. De 9 læsninger m. lucia i Vejlby kl. 09.30 V. SRH.
17. Natandagt i Vivild kl. 21.00 v. SRH.
24. Juleaftens dag. Gudstjeneste i Vivild i hal A på VGI kl. 14.00    
       samt i Vejlby kirke kl. 16.00. Begge v. SRH.
25. 1. juledag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00. v. Ole Juul.
26. Anden juledag. Salmegudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
31. Nytårsgudstjeneste i Vejlby kl. 15.30.

Januar
10. 1.s.e.H3K. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. Ole Juul.
13.  Læsekreds. ”Fuglene”, Tarjei Versaas. Konfirmandstuen  
       kl. 19.00.
19. Sangaften på VGI kl. 19.00.
24. s.s.e.H3K. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
27. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
31. Septuagesima. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild kl. 11.00  
        v. SRH.

NATANDAGT I VIVILD
Torsdag d. 17. december afholder vi en halv times musikalsk natan-
dagt i Vivild kirke kl. 21.00. Sammen lader vi dagen gå på hæld til 
afdæmpet orgelmusik, tændte stearinlys og lyden af tekstlæsning og 
bøn. Kirken kan rumme alt, hvad vi kommer med, uagtet om det er 
juleglæde eller julesorg, bekymringer eller forventningsglæde. Der 
er plads til det hele, og alle er velkomne! 

DE 9 LÆSNINGER M. LUCIA
Søndag d. 13. december afholder vi ’de 9 læsninger’ i Vejlby kirke kl. 
09.30. Konfirmanderne vil gå Lucia for os ved denne gudstjeneste, 
men de håber, at mange vil komme og hjælpe dem med at synge Lu-
cia-sangen, da de under optoget skal bære mundbind. Trods det er de 
enige om, at lyset skal sejre over mørket – det lader vi denne søndag 
vidne om!

JULEGUDSTJENESTE I EN CORONATID
Kære menighed,
Meget har været anderledes i år, og jeg føler en vis ængstelse derved. 
Ikke blot synes fremtiden uklar, meget af det, vi kender, har også 
ændret sig. Det er ikke nemt for os, der trives bedst i vante og trygge 
rammer. Ikke desto mindre står det klart, at vi kan overkomme 
megen uvished, så længe vi gør det sammen. Derfor er jeg overbevist 
om, at julen nok skal blive hjerternes fest igen i år.
Julens budskab er så strålende stærkt, og vi har brug for at høre det 
– og høre det i fællesskab! Derfor har vi besluttet at fejre julegudstje- 
neste i Vivild i hal A på VGI kl. 14.00 juleaftensdag. Det skyldes, at 
vi i hallen ikke skal afvise nogen i døren, og at vi samtidig kan synge 
julen ind uden at bekymre os for smittespredning. Vi håber inderligt, 
at I vil bakke op om denne gudstjeneste, selvom om mange af jer, 
som jeg selv, helt sikkert vil savne kirkens rum. Da Vejlby kirke er 
større, kan vi holde gudstjeneste dér kl. 16.00. Således skulle alle have 
mulighed for at være med, hvor og hvornår det passer dem bedst. 
Personlig glæder jeg mig til at fejre jul med jer alle – også selvom 
rammen bliver en anden, end vi er vant til. Tør I træde med mig ind i 
den uvished? Så er jeg overbevist om, at vi går opløftede derfra!
På glædeligt gensyn,
Jeres præst, Signe Helbo. 

NYTÅRSGUDSTJENESTE 
 Vi er meget glade for, at det i skrivende stund ser ud til, at vi kan 
holde vores nytårstradition i hævd og mødes med sognemenighe-
den i Vejlby kirke d. 31. december kl. 15.30 for at holde en fælles 
nytårsgudstjeneste. De korte varslers tid fordrer imidlertid, at I 
holder øje med hjemmesiden eller Facebook, hvor vi orienterer jer, 
hvis noget ændres. Vi skal naturligvis passe på hinanden!

SALMEGUDSTJENESTE
Traditionen tro afholder Signe en særlig salmegudstjeneste anden 
juledag. I år er det i Vejlby kirke kl. 11.00. Salmerne har I mulighed 
for at være med til at vælge. Det eneste, I skal gøre, er at notere de 
salmer, I savner at synge, og give dem til Signe senest d. 17. decem-
ber, så får hun flettet flest muligt ind i dagens gudstjeneste. Alle kan 
være med!

DEN NYE HØJSKOLESANGBOG
Tirsdag d. 19. januar er det tid til endnu en sangaften.  
Da vi skal holde god afstand ved sang, har vi endnu engang lånt 
foredragssalen på VGI. Temaet for aftenen vil være den nye højsko-
lesangbog, som vi skal synge fra (måske for første gang?).  
Signe og Klaus vil indlede festlighederne  
– og så får I naturligvis rig lejlighed til  
at ønske alle de sange, I holder  
allermest af.  
Vi begynder kl. 19.00,  
og alle er velkomne! LÆSEKREDS

Onsdag d. 13. januar mødes læsekredsen for at tale om Tarjei 
Vesaas’ roman ’Fuglene’ om den enfoldige Mattis, der stiller alle 
de spørgsmål til livet, som ethvert menneske vil stille sig selv og 
forsøge at komme overens med. Vi mødes i konfirmandstuen på 
Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30, og nye læsere er altid 
velkomne! 
Sæsonens kommende romaner:
11. marts: Yasunari Kawabata ”De tusind traner”
21. april: Kim-Malthe-Bruun ”Kim”


