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Som noget nyt vil vi sende et nyhedsbrev ud til vores medlemmer cirka fire gange om året. Formå-
let med nyhedsbrevet er at komme bredere ud til vores medlemmer – særligt til dem, der ikke til 
daglig har deres gang i Vivild og Allingåbro.  
 
Valgmenigheden er et åndsfællesskab på tværs af sognegrænser og geografi. Det skal vi naturligvis 
hylde. Alle medlemmer – nær som fjern – har derfor også altid muligheden for at deltage i fælles-
skabet, hvad end det er gennem digitale medier, fysisk fremmøde eller med en kærlig tanke…  
 
Uden jer ville vi ikke have en valgmenighed, så tak for alt, hvad I bringer! 
 
 
 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse:  

- Præstens adventshilsen 
- Medlemsinformation: Vidste du det? 
- Valgmenighedens aktiviteter både fysisk og digitalt 

 
  



Præstens adventshilsen 
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, men for nu vil jeg nyde 
adventen og håbe på, at I gør det samme – uden for megen julestress…  
Julens budskab er så strålende stærkt, og vi har brug for at høre det. Særligt når vore hjerte tynges 
af bekymring eller sorg. Som Brorson skriver i en af sine julesalmer: ’Når hjertet sidder mest be-
klemt, da bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge; og knuste hjerter føler bedst, hvad 
denne store frydefest for glæde har at bringe.’ (DDS 109, v.6).  
 
I julen forkyndes det, at fællesskabet mellem himmel og jord – og alt derimellem – varer ved, alt 
imens livet som bekendt er en vekselvirkning mellem glæde og sorg. Julen er fortællingen om, at 
vort liv nogle gange er så stort, at vore egne ord ikke kan række. Når livet gør ondt, når kærlighe-
den smerter, når bekymringerne tynger og ensomheden opsluger os – eller når glæden er så stor, 
at vi ikke ved, hvad vi skal stille op, for hvad nu hvis vi mister den? Når alle de sindsstemninger, 
som ingen af os kan gå gennem livet uden at mærke, rammer os, har vi brug for et sprog, der kan 
gøre os i stand til at leve med dem – på godt og ondt. Det er det sprog, den kristne fortælling giver 
os, og det hele begyndte, da et lille barn blev født i en stald julenat.  
 
Det kan lyde banalt for vores intellektuelle og fornuftssty-
rede hjerner, men mon ikke vi alle godt ved, at livet ikke 
altid er fornuftigt? Nogle gange taler det til os med ord, 
vores hjerner ikke forstår. I de tilfælde skal vi finde modet 
til at tyde livet med vores hjerters sprog. Tør I give jer selv 
den udfordring? Jeg hjælper jer gerne, hvis I skulle have 
lyst til det. Som præst tilbyder jeg naturligvis såkaldte sjæ-
lesorgssamtaler – samtaler, der drager omsorg for sjælen. 
Alt det der, vi har svært ved at sætte en finger på, men 
som vi hele tiden fornemmer. Vi har alle brug for det, men 
ved måske ikke alle, hvordan vi kan gøre det. Kirken kan 
være én mulighed, naturen og de nådefulde øjeblikke 
over morgenkaffen kan være en anden eller kontakten til 
en præst en tredje. Det kan gøres skriftligt, ved fysiske 
møder, digitalt eller telefonisk. Det kræver ikke andet, end 
at I rækker ud – så vil jeg gøre mit bedste for at være til 
stede. 
Glædelig advent, 
Jeres præst, Signe Helbo.  
 
 



Medlemsinformation: Vidste du det? 
Da valgmenigheden er et fællesskab på tværs af sognegræn-
ser, betyder det naturligvis også, at I har mulighed for at få 
præsten ud hvor I bor. Det kan både være til en samtale eller 
en kirkelig handling.  
 
Mange medlemmer er ikke klar over, at de har mulighed for at 
få valgmenighedens præst til at forrette en kirkelighandling 
(dåb, vielse, begravelse/bisættelse) i den lokale kirke, I føler 
tilknytning til.  
 
Som valgmenighedsmedlem har man så at sige sin egen per-
sonlig præst, og Signe kommer med glæde ud til jer. Tøv ikke 
med at tage fat i hende, hvis I skulle have interesse i det.   
 
 
 
 
 
 
 
Valgmenighedens aktiviteter både fysisk og digitalt 
Valgmenigheden har – på trods af Corona – en aktiv kalender. 
Vi har måttet justere til, så vi kan passe på hinanden, men har 
samtidig prioriteret at forsamle os, indenfor en ramme, der 
kan forsvares. Fællesskabet er vigtigt for os. Undertiden har 
det dog vist sig, at de fysiske fællesskaber er sårbare. Det har 
givet anledning til, at vi måttet tænke nyt og digitalt. I kølvan-
det herpå har vi oprettet en YouTube-kanal, hvor Signe, da kir-
kerne var lukkede, lavede digitale gudstjenester, ligesom hun 
af og til fortsat deler såkaldte ’præstelige tanker’ med os der-
inde. De har indtil nu drejet sig om temaer som håb, bøn, tilgi-
velse m.m.  
Derudover lavede hun og konfirmanderne i anledning af Store 
Bededag en video om, hvad i alverden det er for en størrelse. 
De digitale tiltag er som sagt nye, men vi håber på, I vil tage 
godt imod dem. Skulle der være et emne, som I gerne vil høre nogle præstelige tanker om, skal I 
endelig ikke holde jer tilbage fra at sende jeres forespørgsel til Signe. Så vil hun tænke sig om – og 
derefter dele tankerne med jer!  
De fysiske aktiviteter kan I finde en oversigt over på hjemmesiden eller på vores Facebook-side. 
Sidstnævnte må I meget gerne give et ’like’, så I er sikre på at få opdateringer med. Vores kirkeside 
udkommer ca. 6 gange om året og kan ligeledes findes på de to platforme.  
 
Har du forslag til aktiviteter i Valgmenigheden? 
Hvis ja, så kontakt Signe med dine ideer, der vil bringe dem videre til bestyrelsen.  Der er behov for 
aktiviteter til alle aldersgrupper. 
 
Næste nyhedsbrev vil blive sendt til jer ved påsketid. Alt godt så længe – og ikke mindst rigtig glæ-
delig advent! 

https://www.youtube.com/channel/UCgYVj7KBB6hISU2580vJOig/featured?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/norddjursvalgmenighed

