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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Vi er kommet i 20’erne og de første 20 år af det nye årtusinde
er gået. ”Tiden er noget mærkeligt noget, jeg har aldrig helt forstået,
hvad den eg’ntlig er for noget.” Sådan sang vi med børnene, Kaj
og Andrea og Poul Kjøller. Nu er tiden kommet til at varsle
den forestående generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed, der afholdes torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 i
konfirmandstuen. Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være modtaget inden udgangen af februar. Såfremt
bestyrelsen fremsætter særlige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, vil dette blive annonceret i den lokale ugeavis.
For yderligere oplysninger om generalforsamlingen henvises til
foreningens hjemmeside.
Bedste hilsner, Frans Maribo Pedersen

KUNSTNERNES
FORÅRSUDSTILLING

D. 10. marts gennemgår vi den egyptiske forfatters, Naguib
Mahfouz’, roman ”Midaq-gyden” med dens farverige fortælling om livet i en gade i Cairo i 1943 – og om et land på vej
ind i en moderne tidsalder. Vi mødes i konfirmandstuen på
Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30, og nye læsere er
altid velkomne!

FORMIDDAGSHØJSKOLE

Hvorfor og hvordan opstod Norddjurslands Valgmenighed,
og hvad er en valgmenighed egentlig?
Onsdag d. 11. marts holder vi atter formiddagshøjskole. Denne gang vil tre af ”vore egne” fortælle om valgmenighedens
historie. Anna Lise Buss og Christian Andreasen, der begge
har været med helt fra begyndelsen, Christian i en periode
som formand, vil i samtale med Jens Anker Boelsmand, også
tidligere formand for valgmenigheden samt bestyrelsesmedlem
i Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder, drøfte,
hvad der var årsagen til, at man i 1948 stiftede Norddjurslands
Valgmenighed. I forlængelse heraf kan vi i fælles diskussion
overveje, hvad vores valgmenighed kan bruges til i dag. Alle er
velkomne til denne historiske og aktuelle drøftelse af egnenes
grundtvigske strømning - både medlemmer og ikke-medlemmer.

Fredag d. 7. februar afholder vi fernisering i konfirmandstuen fra kl. 14-16.
Årets kunster er Christina
Philipstatt Schwencke fra
Gjerrild. Christina er sognepræst og autodidakt billedkunstner. Om sine malerier
siger hun følgende: ”Jeg har
været meget optaget af lidelseshistorien, og hvordan
den tager sin begyndelse
allerede ved Mariæ bebudelse, og tilsvarende træder
genkendeligt frem julenat. De abstrakte billeder, som der er
nogle stykker af i udstillingen, indeholder oftest enten et kors,
en døbefond eller en kalk. Jeg maler ofte med mørke og dybe
farver, men aldrig uden at der er lys at finde.” Kom og vær
med til at finde lyset i Christinas værker, når vi byder foråret
velkommen med fernisering. Alle er velkomne!

Pris for kaffe, højskoleformiddag
og frokost er 75 kr. og tilmelding

NATANDAGT I VEJLBY

2. Kyndelmisse. Gudstjeneste i Vejlby kl. 10.30 v. SRH.
7. Kunstnernes Forårsudstilling, konfirmandstuen kl. 14-16.
9. Søndag septuagesima. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.30 v. SRH.
18. Sangaften, konfirmandstuen kl. 19.00.
23. Fastelavnssøndag. Gudstjeneste m. kirkekaffe Vivild kl. 10.30 v. SRH.
26. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.

MARTS

8. 2.s.i.faste. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
7. Teatertur og smørrebrød.
10. Læsekreds, konfirmandstuen kl. 19.00.
11. Formiddagshøjskole, konfirmandstuen kl. 10.00.
15. 3.s.i.faste. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
19. Generalforsamling, konfirmandstuen kl. 19.00.
22. Midfaste. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
25. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
26. Natandagt i Vejlby kirke kl. 21.00

APRIL

De, der har tilmeldt sig teaterturen d. 7. marts, skal læse med
her: Vi mødes ved indgangen til Scala kl. 15.45, hvor Signe vil
stå klar med billetterne. Når forestillingen er slut, kører vi til
konfirmandstuen i Vivild, hvor der vil serveres smørrebrød.
Her vil vi i fællesskab drøfte Kaj Munks ”Ordet”. Skulle man
have set stykket i anden forbindelse eller blot ønske at deltage i
drøftelserne, bedes man kontakte Signe for tilmelding til smørrebrød senest fredag d. 28. februar.

MINIKONFIRMANDER I VIVILD

Onsdag d. 19. februar opstartes et nyt minikonfirmandhold i
Vivild. Har du et barn i 3. klasse, der kunne tænke sig at være
med, skal du skynde dig at tilmelde vedkommende hos Signe
på tlf.: 23679413 – senest d. 7. februar. Undervisningen finder
sted onsdage i uge 8-13 kl. 13.30-15.00 i konfirmandstuen, og
forløbet afrundes med ulvetimegudstjeneste, minikonfirmandteater og pizzaspisning i Vivild kirke onsdag d. 1. april kl. 17.00.
Spred budskabet og husk at tilmelde jeres barn!
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1. Ulvetimegudstjeneste i Vivild kl. 17.00 v. SRH.
5. Palmesøndag. Konfirmation i Vivild kl. 10.30 v. SRH.
9. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Vivild kl. 19.00 v. SRH.
10. Langfredag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
12. Påskedag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
13. Anden påskedag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 10.30 v. TSS.
19. 1.s.e.påske. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
21. Læsekreds kl. 19.00.
29. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.

TEATERTUR OG SMØRREBRØD
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D. 18. februar kl. 19.00 skal vi synge fra Højskolesangbogen
i konfirmandstuen. Hvis vi fornemmer forårets komme, vil vi
synge tidlige forårssange. Hvis sneen ligger højt, vil vi synge
vintersange. Der vil blive knyttet lidt fortælling til de valgte sange. Efter kaffen vil der blive mulighed for at ønske sange. Klaus
Bjerg er ved klaveret, Kirsten Bjerg fortæller. Aller er velkomne!

E

Kalender

SANGAFTEN

NO
R

Torsdag d. 26. marts holder vi natandagt i Vejlby kirke. Endnu
engang mødes vi til en god halv times refleksion, inden dagen
går på hæld. Denne gang sender vi vinteren på vej, og byder
foråret velkommen til afdæmpet orgelmusik og lyden af tekstlæsning og bøn. Forhåbningen er, at også de, der ikke har tid
til at komme til gudstjeneste i weekenden, her får mulighed
for at nyde en stund i kirken, når børnene er puttet og dagens
gøremål er overstået. Alle er velkomne!

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
tlf. 2940 1949
Næstformand Frans Pedersen tlf. 3028 7487
Kasserer Ellen Boelsmand tlf. 5186 6635

