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- en levende menighed i Folkekirken

FORMANDENS INDLÆG

Sygdom er hvermands herre, siges det i en dansk talemåde, og vi har
nu lært, at alene frygten for sygdom kan tøjle kæmper og lægge lande
øde. Gud mildner luften for de klippede får, siges det i en anden
talemåde, og vi er nu i en fase, hvor restriktioner og forbud løsnes,
hvormed hverdagen langsomt vender tilbage. I valgmenigheden har
vi lavet et spændende program for sensommeren, hvilket I kan læse
mere om her på kirkesiden samt på både hjemmeside og Facebook.
Foreningen af Grundtvigske valg- & frimenigheder har ligeledes lavet
et spændende program for årsmødet, der afholdes i Rødding og Bovlund d. 3. og 4. oktober 2020. Temaet for dette årsmøde er naturligvis
100-året for genforeningen. Skynd jer at notere datoerne, og tilmeld
jer hos vores præst, Signe eller hos undertegnede.
Vel mødt til en spændende sensommer i valgmenigheden!
Frans Maribo Pedersen

MANDSMINDEFOREDRAG

’We’re gonna tell it home!’ står der på skiltet. Anledningen var nogle
få maskinpistolbevæbnede fundamentalisters massakre på 33 studenter på Hebron Universitet. Da Lars Møller kom hjem, lavede han en
radioudsendelse om massakren i Hebron. Det blev starten på hans
journalistkarriere, som vi skal høre mere om d. 6. september i konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild. Foredraget begynder i kløften
til den bibelske by Petra i Jordan, og i indremissionske Rønde, hvor
Lars Møller voksede op, og forsætter ind i et arbejdsliv som reporter
i verdens konfliktområder. Inden foredraget holder vi gudstjeneste i
Vivild kirke kl. 19.00 ved vores præst, Signe Helbo.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig!

KONFIRMATION

I år har vi 6 konfirmander, der glæder sig til lørdag d. 15. august
kl. 10.30, hvor de endelig kan blive konfirmeret i Vivild kirke.
Julie Jackson, Gjesing
Mathilde Tækker, Vivild
Johanne Ramsgaard, Vivild

Torsdag d. 24. september er det tid til sangaften.
Denne gang vil Signe udvælge og introducere nogle sange og salmer,
mens Klaus vil akkompagnere os ved klaveret. Efterfølgende vil der
være mulighed for at byde ind med sangønsker.
Vel mødt i konfirmandstuen kl. 19.00!

KONFIRMANDER 2021

Søndag d. 20 september kl. 9.30 afholder vi høstgudstjeneste i Vivild
kirke, hvor næste års konfirmander vil deltage. Efter gudstjenesten
er der informationsmøde i konfirmandstuen for konfirmanderne og
deres familier. Har man endnu ikke tilmeldt sig konfirmandundervisningen, skal man se at få det gjort ved at sende Signe en mail
med navn, adresse
og fødselsdag på
konfirmanden samt
telefonnumre og
mailadresser på
forældre. Det bliver
et forrygende forløb,
så tøv ikke med at
tilmelde jer!

Kalender

August
9. 9.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 10.00 v. SRH.
15. Konfirmation i Vivild kl. 10.30 V. SRH.
30. 12.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 V. SRH.

Vores præst fylder rundt lørdag d. 12. september, og i den anledning
holder hun og Henrik åbent hus i præstestuen, så menigheden får
mulighed for at se resultatet af forårets ombygning. Med base i konfirmandstuen vil vi skåle i et glas vin og nyde et stykke fødselsdagskage kl. 14, hvorefter vi går en runde i husets stueetage, der nu atter
fungerer som præstebolig. Tilmelding ikke nødvendig. Vel mødt!

LÆSEKREDS

Vi mødes i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43 i Vivild fra
kl. 19-21.30 tirsdag d. 22. september I den kommende sæson begynder vi med to helt nye værker, hvorefter vi bevæger os tilbage i tiden
– og så skal vi rejse verden rundt fra Norden til Asien... Skal du med?
Så mød bare op uden tilmelding!
Sæsonen indledes med Søren Fauths langdigt fra maj 2020 ”Moloch.
En fortælling om mit raseri” om fald og forsoning. En fortælling om
det, der sker med et menneske, når det, der ikke må ske, sker. Når
kærligheden vender vrangen ud, når tillid, håb og tro forliser. Det er
en tekst om at miste alt til håbløshed og mistro, jalousi og selvhad. En
bog om forelskelse og dyb kærlighed, om længsel og savn, om afmagt
og raseri.

Se mere på vores hjemmeside:
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Oktober
3.-4. Årsmøde i Forening af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder (se formandens indlæg).

ÅBENT HUS I PRÆSTESTUEN
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September
6. Grundtvigs fødselsdag fejres m. aftensgudstjeneste i Vivild
kirke kl. 19.00 V. SRH. Efterfølgende mandsmindeforedrag m.
Lars Møller.
12. Åbent hus i præstestuen kl. 14-15.
16. Formiddagshøjskole om den danske koloni i Argentina. Konfirmandstuen kl. 10-12.30.
20. Høstgudstjeneste i Vivild kirke kl. 9.30 V. SRH. Efterfølgende
informationsmøde for konfirmanderne og deres familier i konfirmandstuen.
22. Læsekreds, Søren R. Fauth: ”Moloch. En fortælling om mit
raseri”. Konfirmandstuen kl. 19.
24. Sangaften i konfirmandstuen kl. 19.
27. Gudstjeneste i Vejlby kirke kl. 11.00 V. SRH. Efterfølgende
kirkekaffe i våbenhuset.
30. Nørkleklub kl. 10-12 i konfirmandstuen.

Midt i Buenos Aires ligger et lille stykke
Danmark. På en undselig gade, tæt ved
havnens tangoværtshuse, byggede danske
indvandrere en kirke af røde mursten.
Onsdag d. 16. september vil valgmenighedspræst Niels Sander Pedersen, fortælle
om den danske koloni i Argentina. Hvem er
de egentligt? Fortællingen vil drage oplagte
paralleller til forholdene i en dansk valgmenighed samt diskussionen om integration af
indvandrere. Vi begynder kl. 10, og runder
af med fælles frokost. Alle er velkomne og
tilmelding ikke nødvendig. Pris for kaffe,
frokost og foredrag 75 kr. Vel mødt!
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Der vil være mulighed for at aflevere telegrammer i våbenhuset,
men desværre vil det ikke være muligt at deltage i gudstjenesten, da
myndighedernes restriktioner kun tillader plads til konfirmandernes
indbudte gæster.
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Gabriel Olsen, Ørum
Johanne Bramming, Vivild
Alma Bang Vester, Vivild

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

