
AFTENFOREDRAG: AT SKABE OG VÆRE 
SKABT
”Vi har det ganske glimrende, men har det alligevel ikke godt.” Så-
dan skriver Jon Kalman Steffansson. Torsdag d. 24 februar kl. 19:00 
vil vores præst, Signe Helbo, holde foredrag for os. I sit foredrag 
”at skabe og være skabt” giver hun, med udgangspunkt i udvalgte 
litterære citater, sit bud på, hvorfor vi alligevel ikke har det godt, når 
vi øjensynligt har det ganske glimrende.

SANGAFTEN
Tirsdag d. 18. januar kl. 19.00 er der sangaften i konfirmandstuen. 
Signe og Klaus står for aftenen, der vil bestå af alt det bedste fra 
Højskolesangbogen. Siden sidste sommer har vi sunget lystigt fra 
Højskolesangbogen ved vores velbesøgte fyraftenssange. I den for-
bindelse har vi stiftet bekendtskab med flere af de nye sange. Modsat 
fyraftenssangene vil denne aften består af en ønskekoncert, forstået 
på den måde, at vi skal synge alt det, I synes er bedst: I ønsker sange-
ne, og Klaus spiller. Alle er velkomne!

MUSIKALSK GUDSTJENESTE  
FASTELAVNSSØNDAG
Fastelavnssøndag, d. 27. februar holder vi musikalsk gudstjene-
ste i Vejlby kirke kl. 19.00. Her vil menighedskoret, som vi havde 
fornøjelsen af at præsentere ved ”vi synger julen ind” d. 5. december 
atter synge for os, så både korsang og fællessang kan akkompagnere 
læsningerne, bønnerne – og alt det, vi i øvrigt kender og holder af 
ved gudstjenesten. Vel mødt!

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:

Onsdag d. 12. januar: Tarjei Vesaas “Fuglene”: Tarjei Vesaas (1897-
1970) var den største norske forfattere i anden halvdel af det tyvende 
århundrede, og den første nordmand som fik Nordisk Råds Littera-
turpris. Romanen Fuglene fra 1957, der regnes for hans mesterværk, 
handler om Mattis, der ikke er som de andre, men som oplever 
verden på en intuitiv måde, hvor alting får karakter af hemmelig-
hedsfulde tegn. Han oplever det som et lille mirakel når der kommer 
et sneppetræk over huset. Han kan tyde fuglenes sprog, sneppen 
skriver små breve til ham med næb og kløer. Mattis stiller livets sto-
re spørgsmål, som ingen kan svare på. Og når det tordner låser han 
sig inde på dasset fordi han er 
bange for at dø.

Torsdag d. 9. marts: Yasunari 
Kawabata ”De tusind traner”
Torsdag d. 21. april: Karl Ove 
Knausgård ”Fuglene under 
himlen”

- en levende menighed i Folkekirken
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Kalender
Januar
9. 1.s.e.H3K. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. Ole Juul. 
12. Læsekreds: Tarjei Vesaas, “Fuglene” (1957) i konfirmand- 
stuen kl. 19.00.
18. Sangaften kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
23. 3.s.e.H3K. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
26. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
30. 4.s.e.H3K. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild kl. 11.00 v. 
SRH. 

Februar
9. Formiddagshøjskole: Peter Lodberg om ”tro, håb og kærlig-
hed” konfirmandstuen kl. 10.00.
13. Septuagesima. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
20. Seksagesima. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
22. Opstart af minikonfirmander i Vivild (se mere her på siden)
23. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12
24. Aftenforedrag: Signe holder foredrag om ”at skabe og være 
skabt” i konfirmandstuen kl. 19.00.
27. Fastelavnssøndag. Musikalsk gudstjeneste i Vejlby kl. 19.00 
v. SRH. 
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FORMANDENS INDLÆG
I skrivende stund (december) lurer truslen fra covid-19 stadig, og 
der rumsteres atter med begrænsninger i vores muligheder for ud-
foldelse, men forhåbentlig bliver foranstaltningerne ikke af samme 
omfang som i 2020. 
Generalforsamling i 2022 afholdes den 17. marts og forslag fra 
medlemmerne, til behandling på generalforsamlingen, skal frem-
sættes inden udgangen af februar. Bestyrelsen regner med, at datoen 
holder, men belært af erfaringer fra de senere år, vil evt. udsættelse 
blive oplyst på denne plads samt annonceret i ugeavisen.
Vores præst, Signe, holder ferie d. 1.-17. januar. I mellemtiden vika-
rierer Ole Juul, så hvis I har brug for en præst i perioden, må I ikke 
tøve med at kontakte ham på tlf.: 2280 0827.
Velkommen til et nyt år i valgmenigheden!

Frans Maribo Pedersen

MINIKONFIRMANDER I VIVILD
Til februar er det blevet tid til at tilbyde minikonfirmandforløb i 
Vivild. Det er henvendt til alle 3. klassere, og Signe vil stå for forlø-
bet med god hjælp fra frivillige i menigheden. Forløbet begynder 
tirsdag d. 22. februar kl. 13.15-14.45 i konfirmandstuen på Sønder-
marksvej 43. Vi mødes i alt seks tirsdage, hvorfor afslutningen finder 
sted tirsdag d. 29. marts. Her vil vi afslutte forløbet med en såkaldt 
ulvetimegudstjeneste i Vivild kirke fra kl. 17-18.15 med afsluttende 
spisning i kirken for familierne til minikonfirmanderne. Tilmelding 
til forløbet skal ske på mail eller SMS til Signe (kontaktoplysninger 
findes nederst på denne side) senest tirsdag d. 8. februar 2021. Nav-
net på minikonfirmanden samt navn og kontaktoplysninger på min. 
én forælder bedes oplyses ved tilmeldingen. 

FORMIDDAGSHØJSKOLE: TRO, HÅB OG 
KÆRLIGHED
Tre af kristendommens vigtigste ord er tro, håb og kærlighed. De 
udtrykker på hver sin måde vigtige dimensioner af, hvem vi er som 
mennesker, og hvad kristen-
dommen betyder for vores 
livsforståelse. Peter Lodberg 
fra Aarhus Universitet vil 
lægge op til en samtale om 
det teo- 
logiske indhold af tro, håb 
og kærlighed, og hvad de 
betyder i dag.
Alle er velkomne til at del-
tage, og tilmelding er ikke 
nødvendig. Pris for kaffe, frokost og foredrag: 75 kr.

NØRKLEKLUB
Traditionen tro mødes nørkleklubben sidste onsdag i måneden i 
konfirmandstuen i Vivild. Således onsdag d. 26. januar samt onsdag 
d. 23. februar. Begge gange fra kl. 10-12. Medbring egne projekter 
eller mød op og bliv inspireret på dagen. Alle er velkomne! 


