Norddjurslands
Valgmenighed

NOVEMBER-DECEMBER 2021
- en levende menighed i Folkekirken

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. 19. december, så får hun flettet flest muligt ind i dagens gudstjeneste. Alle kan
være med!

”VI SYNGER JULEN IND”

Søndag d. 5. december arrangerer vi en sangaften i Vejlby kirke kl.
19.30, hvor vi vil synge julen ind. Der vil bl.a. være fællessang, og så
vil valgmenighedens kirkesangerkor i samarbejde med Klaus opføre
nogle sange for os undervejs. Skulle du have lyst til at være med i
kirkesangerkoret, kan du tage fat i Signe i begyndelsen af november.

FORMIDDAGSHØJSKOLE:
PENSIONIST – OG HVAD SÅ!

Onsdag d. 10. november gæster tidligere efterskolelærer (Bælum og
Vivild) og -forstander (Onsild), Tove Kristensen os. Om sit foredrag
skriver hun: ”Efter 40 års arbejde på 3 forskellige efterskoler, gik
jeg på pension, og der skulle fyldes noget nyt i tilværelsen. Foruden
mere tid til børn, børnebørn samt øvrige familie og venner endte det
med at blive humanitære og praktiske opgaver i integrationsgruppen
i Røde Kors, Hobro. Jeg vil fortælle om nogle af de opgaver, vi påtager os i integrationsgruppen. Jeg vil også komme ind på nogle af de
tanker, vi gør os via vores oplevelser med mennesker, som er flygtet
fra deres tilværelse i Syrien, hvor de før borgerkrigen havde et godt
og relativt trygt liv. De havnede i Danmark til en helt ny verden og
en tilværelse præget af usikkerhed og angst for fremtiden.”
Alle er velkomne til at deltage.
Pris for kaffe, frokost
og foredrag: 75 kr.

Kalender

November
2. Læsekreds i konfirmandstuen kl. 19.00.
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Smaragdsliberen.
7. Allehelgen. Musikalsk mindegudstjeneste i Vivild
kl. 19.00 v. SRH.
10. Formiddagshøjskole kl. 10-12.30.
14. 24.s.e.trin. Gudstjeneste m. andespisning i Vejlby
kl. 17.00.
17. Fyraftenssang i konfirmandstuen kl. 17.00-17.45.
21. s.s.i.kirkeåret. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
28. Adventsmøde i Vivild fra kl. 14.00.

ALLEHELGEN

Igen i år vil vi mindes de kære, vi hver især har måttet tage afsked
med. Det gør vi ved en musikalsk andagt i Vivild kirke søndag d. 7.
november kl. 19.00. Vores præst og organist har i tæt samarbejde
udarbejdet et forløb, der giver god plads til kærlig erindring, lystænding og nærvær. Herudover får vi besøg af sangeren Jacob, hvis
rørende røst vil akkompagnere vores erindringer...
Alle er velkomne!

ADVENTSMØDE

Traditionen tro afholder vi adventsmøde 1. søndag i advent.
Forstander på Møltrup Optagelseshjem, Ebbe Larsen, vil ved dette
års adventsmøde tale for os over titlen: ”Forventninger til livet. Det
kan være svært at være menneske – men det skal ikke forhindre os
i at prøve!”. Vi begynder med gudstjeneste i Vivild kirke kl. 14.00,
hvorefter vi går over i konfirmandstuen. Sammen vil vi – i behørigt
selskab med både kaffe og julekager – glædes over adventstiden.
Pris for kaffe, kage og foredrag 50 kr.
Alle er velkomne og
tilmelding ikke nødvendig!

NATANDAGT

Tirsdag d. 14. december afholder vi en halv times musikalsk natandagt i Vejlby kirke. Det vil være en oplagt mulighed for at komme
i kirken og lade dagen gå på hæld til afdæmpet orgelmusik, tændte
stearinlys og lyden af tekstlæsning og bøn. Alle er velkomne!

FYRAFTENSSANG

Vi mødes endnu engang til det uformelle fællessangskoncept, fyraftenssang. Denne gang i konfirmandstuen onsdag d. 17. november kl.
17.00-17.45. Vi kommer, som vi er, synger både nye og gamle sange
fra Højskolesangbogen, og går hver til sit efter 45 minutter. Vi håber,
vi ses!

LÆSEKREDS

Valgmenighedens læsekreds er i fuld gang med den nye sæson, og
nye læsere kan stadig nå at være med de gange, det passer. Vi mødes
i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30.
Der vil være kaffe/te, kage og fælles drøftelse af bogens tematikker
og deres relevans for vort fælles liv. Sæsonen byder på følgende
værker:
Tirsdag d. 2. november: Anne-Cathrine Riebnitzsky "Smaragdsliberen". Romanen handler om tro, tolerance og venskab i en verden
med krig og terror. Anne-Cathrine Riebnitzsky formår at skrive om
store etiske dilemmaer, tro og religion, og hendes budskab er, at det
er ikke religionerne eller det at tro på en gud, der er vor tids største
problem, men måden hvorpå nogen bruger religion som påskud for
onde handlinger. Dette er et oplagt emne til drøftelse, når læsekredsen mødes næste gang.
Onsdag d. 12. januar: Tarjei Vesaas “Fuglene”
Torsdag d. 9. marts: Yasunari Kawabata "De tusind traner"
Torsdag d. 21. april: Karl Ove Knausgård "Fuglene under himlen"
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December
5. Vi synger julen ind i Vejlby kl. 19.30.
12. De 9 læsninger i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
14. Natandagt i Vejlby kl. 21.00 v. SRH.
19. 4.s.i.advent. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
24. Juleaftensdag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 14.30 og i Vivild
kl. 16.00. Begge v. SRH.
25. Juledag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
26. Salmegudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
31. Nytårsgudstjeneste i Vejlby kl. 15.30 v. SRH og
sognepræst Åse Merete Morsø.

Søndag d. 14. november fejrer vi Mortensaften lidt på bagkant med
gudstjeneste i Vejlby kirke kl. 17.00 efterfulgt af andespisning på
Allingåbro Hotel. Ved dette arrangement er tilmelding en forudsætning, da maden skal bestilles. Tilmelding til Signe seneste d. 7.
november. Pris for deltagelse er 165 kr. pr. person, der betales på
dagen. Vel mødt!
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Med venlig hilsen
Frans Maribo Pedersen

MORTENSAFTEN

E

Lykkeligvis kan vi atter forsamles uden snærende krav om mundbind og begrænsninger i hvor mange deltagere, der må være i
kirken til gudstjeneste, og der er ikke længere forbud mod sang i
kirkerummet. Når vi ser tilbage på de seneste par år, undres man
over de mange besynderlige krav og forbud, der har været lagt ind
over menighedens virke og aktiviteter. Denne tid har dog også givet
anledning til at få ny viden og få positive erfaringer, her tænkes
bl.a. på brugen af de digitale medier i kommunikationen, udendørs
gudstjenester og sang i det fri. Én ny erfaring har givet anledning til
ændring af praksis i valgmenigheden, nemlig tidspunkt for afholdelse af konfirmationer. På baggrund af henvendelser fra forældre har
bestyrelsen besluttet, at de positive erfaringer med konfirmation på
en lørdag videreføres og med virkning fra 2022, afholdes konfirmationer lørdagen efter Store Bededag.
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FORMANDENS INDLÆG

M E NIGH

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

