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FORMANDENS INDLÆG
Myndighederne ændrer stort set dagligt på retningslinjer og 
begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder i samfundet og i Valg-
menigheden. I urolige tider må vi være opmærksomme og parate til 
hurtige ændringer. Med et udtryk fra militæret, må vi holde krudtet 
tørt og sove med støvlerne på. Alligevel vover bestyrelsen det ene øje 
og indkalder til generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 19, 
i konfirmandstuen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde ved 
udgangen af februar.
Hold øje med vores hjemmeside http://norddjurslands-valgmenig-
hed.dk/ samt vores Facebook-side, hvor ændringer annonceres – i 
denne tid desværre ofte med kort varsel. Hvis vi har din e- mailadres-
se, har vi også mulighed for sende besked direkte. 

Velkommen til et nyt år i Norddjurslands Valgmenighed. 
Frans Maribo Pedersen 

Kalender
NB! Da vi i skrivende stund ikke må afvikle andre aktiviteter end 
gudstjenesterne og endnu ikke ved, hvor længe den øvrige nedlukning 
varer, vil kalenderen ikke indeholde andre aktiviteter end gudstjene-
sterne og generalforsamlingen, som vi håber på, vi kan afvikle i en 
eller anden form. Skulle miraklet ske, at vi pludselig igen må åbne, vil 
aktiviteterne meldes ud på hjemmeside og Facebook. 

Februar
14. Fastelavn. Gudstjeneste i Vejlby kl. 16.00 v. SRH.
21. 1.s.i.fasten. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. Ole Juul. 
28. 2.s.i.fasten. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.

Marts
7. 3.s.i.fasten. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
14. Midfaste. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. Ole Juul.
18. Generalforsamling kl 19.00 i konfirmandstuen.

Påsken 2021
28/3. Palmesøndag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
1/4. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 17.00 v. SRH og Ole Juul.
2/4. Langfredag. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. SRH.
4/4. Påskedag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH. 

PRAKTISKE INFORMATIONER 
Årets konfirmation: Grundet den fortsat uvisse situation har konfir-
manderne og Signe besluttet at udskyde årets konfirmation til senere 
på sommeren i stedet for at afvikle konfirmationerne palmesøndag, 
som vores skattede tradition ellers foreskriver. Beslutningen om at 
udskyde har givet konfirmandfamilierne ro på til bedre at kunne 
planlægge. Samtidig forlænges undervisningsforløbet, hvilket er kær-
komment, da undervisningen fra februar og en tid frem vil foregå 
digitalt. Måske vi igen kan synge sammen udenfor, som vi gjorde ved 
sidste års sommerkonfirmation?
Minikonfirmander i Vivild: Vi plejer at tilbyde alle 3. klassere i Vi-
vild et minikonfirmandforløb i løbet af foråret. Sidste forår blev 3. 
klasserne desværre snydt, da alting pludselig lukkede ned. For nuvæ-
rende kan vi desværre heller ikke tilbyde et forløb. Dog arbejder Signe 
på at tilbyde begge årgange, altså de nuværende 3. og 4. klassere, et 
forløb senere på foråret, hvis situationen tillader det. Hold jer opda-
terede på vores hjemmeside eller på Facebook, hvis det er noget, I 
har interesse i. 
Præsten holder ferie: I uge 7 holder Signe en uges vinterferie. Ole 
Juul tager sig af ugens gudstjeneste, ligesom han står klar, hvis I måtte 
få brug for en præst i perioden. Tøv ikke med at kontakte ham! 

PRÆSTELIGE TANKER 
– EN DIGITAL MENIGHED?
I løbet af det sidste år, har vi måttet tillære os nye kvalifikationer, lige-
som vi har måttet vænne os til en hverdag, der er ganske anderledes, 
end den vi hidtil kendte. Forhåbentlig kan vi i løbet af det kommende 
år igen bevæge os nærmere en hverdag, som før – med håndtryk, fæl-
lessang og sociale begivenheder. Alligevel kan noget af det, vi har til-
lært os måske fortsat bruges? Signe har optaget nogle korte videoklip, 
hvor hun tager et tema op, som hun knytter sine tanker til. Formatet 
kalder hun ”præstelige tanker”, og filmene kan findes på vores hjem-
meside, Facebook-side samt på vores YouTube-kanal. Skulle der være 
et tema, du ønsker hendes refleksioner over, hører hun det gerne. Om 
end vi er glade for, at vi ikke for altid skal være en digital menighed, 
synes det udmærket, at menigheden også er digital. Vi håber, at I også 
kan lide tiltaget! 

ET HÅBETS ÅR? 
”Jeg håber, at vi kan…” Sådan tror jeg, mange har tænkt i løbet af det 
forgange år. Hvad, du har afrundet sætningen med, er ikke så vigtigt. 
Det vigtige er, at vi alle har håbet meget – og forhåbentlig fortsat gør 
det. Spørgsmålet er, hvad håb i det hele taget er, og hvor det gemmer 
sig. 
Kort sagt peger håbet fremad mod den endnu ukendte fremtid. På 
den måde er håbet en drivkraft, der fører os frem i livet. Omend håbet 
aldrig er en garanti for, at vi får det, vi håber, drives vi fremad af det. 
Overfor håb finder vi viden. Den søges af vores forstand. I dag er vi 
generelt set meget vidende. Derfor kan vi også opnå mange ting, der 
for relativt få år siden var utænkelige. Vi er børn af en tid, hvor langt 
det meste i vores liv baserer sig på vishedens, beregningernes og for-
standens præmisser.
Det seneste år har vist os, at alt det, vi stræber mod selv at skabe, kan 
forsvinde på et øjeblik. Det gør vores fornuft til skamme. Nok kan 
vores viden beregne, hvordan vi bremser katastrofen. Derfor holder 
vi afstand og bliver mest muligt hjemme. Samtidig kan det høje vi-
densniveau sikre os vacciner på rekordtid. Det er det lys i mørket, vi 
er blevet fortalt, vi skal vente på – hvor længe  vides ikke. Igen ender 
vi ved håbet. Håbet om at den uvisse fremtid er god mod os, og at vi 
inden længe igen kan mødes med vores kære. Hvis viden bor i vores 
forstand, hvor bor da håbet? 
Håbet bor i vores hjerter. I modsætning til fornuften, der næres af 
viden, næres vores håb af tro. Skulle jeg sende en bøn ud mod jer, der 
læser med i denne lille refleksion, skulle det være, at I øver jer i at give 
jer hen til håbet. Ikke kun til det håb, vores viden sandsynliggør, men 
snarere til det håb, der lever dybt i vores hjerter. Det håb, der til tider 
kan synes usandsynligt, men som dog giver livet fylde, fordi vi med 
udgangspunkt deri kan se en virkelighed, der er større end den, vores 
fornuft kan få øje på. Jeg ved ikke, hvordan det håb, ser ud for jer. Men 
jeg ved, at det er et sted inde i os alle – og at det håb er med os alle år 
og alle tider. Håbet om at livet er mere end beregninger, fornuft og 
viden. Håbet og troen på, at livet er et fællesskab af kærlighed, lyse 
øjeblikke og uforståelig storhed. Lad det håb og den tro blive det lys 
i mørket, vi lever ud fra, imens vi venter på at fornuftens lys igen for 
alvor kan brænde.

Håbefulde hilsener,
Signe Helbo, præst.  

Fastelavnsjagt 2021
Vil du være med til at finde sorte katte og lære mere 
om fastelavn? - Læs mere på Facebook og hjemmeside 
i begyndelsen af februar!


