
”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys” – sådan lyder ordene fra profeten Esajas. December 
er en mørk måned. I år er det dog ikke kun det fysiske mørke omkring os, der lurer. Nu hvor store dele 
af landet atter er lukket ned, oplever mange, at det corona-mørke, der siden marts har haft fat i vore 
hjerter, spænder sit greb yderligere; uvished, kontroltab, ængstelighed, stress og bekymring er blot nogle 
af de sindsstemninger, der kan opfylde os frem mod denne højtid, der kaldes hjerternes og glædens fest. 
Heldigvis er der lys i ethvert mørke. Det er det budskab, vi fejrer i julen, og behovet for det synes bestemt 
ikke mindre i denne tid. I Norddjurslands Valgmenighed har vi vovet at tænke nyt af hensyn til hinan-
dens helbred. Derfor giver vi jer i år hele tre muligheder for at være med til gudstjeneste d. 24. december. 
Alle er velkomne til at deltage, og forhåndstilmelding er ikke nødvendig, men husk jeres mundbind:

JULEAFTENSDAG, GUDSTJENESTER I NORDDJURSLANDS VALGMENIGHED:
Vivild: I år fejrer vi julegudstjeneste i hal A på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole d. 24/12 kl. 14.00. 
I hallen skal vi ikke afvise nogen i døren, og kan samtidig synge julen ind uden at bekymre os for smitte-
spredning. NB! Har I mulighed for det, bedes I tage en lanterne med ved denne gudstjeneste – så tænder 
vi sammen julens lys i løbet af gudstjenesten… Vi opfordrer flest muligt til at deltage i denne gudstjene-
ste, hvor vi har god plads til både fællesskab og fællessang! 
Vejlby: Da kirken i Vejlby er større, kan vi holde gudstjeneste der kl. 16.00. Skulle vi ske at blive flere end 
forventet, vil kun nogle af de fremmødte kunne deltage i fællessangen – men hjerterum er der nok af!
Digitalt: D. 24. december vil vi lægge en særligt tilrettelagt julegudstjeneste på vores YouTube-kanal. Den 
vil ligeledes blive delt på vores Facebook-side på dagen, og senere på hjemmesiden. Gå allerede nu ind og 
’like’ vores Facebook-side, hvis du vil være sikker på at få besked, når den er klar. Gudstjenesten kan også 
ses efter d. 24. december. 

- en levende menighed i Folkekirken

Se mere på vores hjemmeside:
WWW.NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK

VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:
Valgmenighedspræst Signe Riis Helbo
Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro 
tlf. 8648 6003. Mobil: tlf. 2367 9413
mail@norddjurslands-valgmenighed.dk
Torben Scherff Sørensen, hjælpepræst  
Ole Juul, afløser
Formand Frans Pedersen tlf. 3028 7487
Kasserer Ellen Boelsmand tlf. 5186 6635
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INFORMATION

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG
 ved vore julegudstjenester, men husk 

 jeres mundbind. Vi opfordrer flest 
muligt til at deltage i gudstjenesten i 

Vivild, så alle kan synge med på  
julesalmerne. Skulle I have  

spørgsmål, må I ikke tøve med at 
kontakte vores præst, Signe Helbo,  

på tlf.: 2367 9413. 

Vores præst, Signe Helbo, smiler på trods af restriktionerne, fordi hun glæder 
sig til at fejre lyset i mørket med alle, der måtte have lyst til at være med.

Kalender
Første juledag:  
Gudstjeneste i Vivild kirke kl. 11.00  
v. Ole Juul.

Anden juledag:  
Salmegudstjeneste i Vejlby kirke kl. 11.00  
v. Signe Helbo


