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FORMANDENS INDLÆG
Gudskelov påvirkes årstidernes skiften og solens gang over himlen 
ikke af flygtige stemninger eller politiske strømninger. Foråret er på 
vej og giver forhåbninger om lys, luft og varme og dermed tilbageslag 
for den virus, der gennem mere end et år, har begrænset vore udfol-
delsesmuligheder. Snart er store dele af befolkningen vaccinerede og 
samtidig svinder begrundelserne for at opretholde snærrende bånd 
på vores aktiviteter og muligheder for at forsamles.
Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at udsætte generalforsamlin-
gen til den 24. juni i forventning om, at de fleste restriktioner til den 
tid er ophævede.
Ændringer i i Valgmeninghedens arrangementer annonceres på vores 
hjemmeside samt på Facebook-siden ’Norddjurslands Valgmenighed’. 

Velkommen i foråret!
Frans Maribo Pedersen

Kalender
NB! Da vi i skrivende stund ikke kender de gældende restriktioner 
for april måned, vil kalenderen være behæftet med en vis usikker-
hed. Dog har vi valgt at annoncere på baggrund af håb, men må 
af samme årsag henstille til, at I ajourfører jer på vores hjemmeside 
eller Facebook-side inden deltagelse i de annoncerede aktiviteter, da 
vi I skrivende stund ikke kender de til den tid gældende restriktioner. 

Påsken 2021
28/3. Palmesøndag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
1/4.  Kirkevandring. Afgang Vivild kl. 14.00. Afgang Allestrup  
           kl. 15.30.
1/4.    Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste 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. 

April
18. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
13. Natandagt i Vejlby kirke kl. 21.00 v. SRH. 
22. Læsekreds i konfirmandstuen kl. 19.00.
25. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
28. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10.

Maj
2. Befrielsesgudstjeneste i Vivild kl. 19.00 v. Anders Thyrring.

RESTRIKTIONER OG PLANLÆGNING
Denne kirkeside skulle have dækket både april og maj, men da selv 
den nære fremtid synes uvis i denne tid, har vi valgt at koncentrere 
siden om april måned. De annoncerede aktiviteter gennemføres 
naturligvis kun under forudsætning af, at restriktionerne tillader 
det. Derfor henstiller vi til, at I ajourfører jer på hjemmeside eller 
Facebook-side inden deltagelse, eller at I kontakter Signe på tlf.: 
23679413, hvis I har tvivl eller spørgsmål. 

LÆSEKREDS ”KIM” 
Vi håber, at vi d. 22. april kan gennemføre 
læsekredsens længeventede gennemgang af 
Kim Malthe-Bruuns dagbog og breve 1941-
1945. Et værk fyldt med håb, som vi blev snydt 
for at drøfte i fællesskab sidste forår. Hold jer 
opdaterede på hjemmeside og Facebook, hvor 
evt. aflysning måtte blive annonceret. Indtil 
da mødes vi som altid i konfirmandstuen på 
Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30, 
og nye læsere er altid velkomne!

BEFRIELSESGUDSTJENESTE
D. 2. maj holder vi befrielsesgudstjeneste i 
Vivild kirke kl. 19.00. Årets gæsteprædikant, li-
turg og foredragsholder er sognepræst ved Vor 
Frue Kirke i Aarhus og mag.art. i litteraturhi-
storie, Anders Thyrring. Efter gudstjenesten 
vil han foredrage for os om Martin A. Hansen 
og besættelsestiden under overskriften ”dialog 
om ansvar og fællesskab”. Foredraget finder 
sted i konfirmandstuen, og alle er velkomne 
til at deltage! Anders Thyrring skriver om 
foredraget:

”Som modstandsmand under besættelsen skrev Martin A. Hansen et 
meget stort antal illegale artikler. Denne store del af Martin A. Han-
sens forfatterskab har indtil nu været temmelig upåagtet. Foredraget 
søger at sætte dette materiale ind i en sammenhæng med det øvrige 
forfatterskab.”

KIRKEVANDRING, FÆLLESSANG OG  
NADVERGUDSTJENESTE 
I år markerer vi Skærtorsdag med en kirkevandring, hvor vi går fra 
Vivild kirke til Vejlby kirke, og undervejs synger vi påsken ind. Vi 
går så vidt muligt ad de små veje, markeret på nedenstående kort. 
Hele ruten er cirka 10 kilometer, men det vil også være muligt at 
støde til på halvvejen, da vi holder kaffepause i Allestrup. Husk at 
medbringe egen kaffe, samt hvad I måtte ønske at indtage på van-
dringen. Afgangstiderne er som følger: Afgang fra Valgmenighedens 
bygning i Vivild kl. 14.00. Afgang fra Allestrup, hvor Allestrupvej og 
Sorvadgårdvej møder hinanden kl. 15.30. Vandringen afrundes med 
nadvergudstjeneste i Vejlby kirke kl. 17.00. 

Dagen vil stå i nadverens tegn, først med en refleksion fra Ole Juul 
ved vandringens pause, siden med prædiken fra Signe og afholdelse 
af nadver ved gudstjenesten. Både på vandringen samt foran kirken 
forud for gudstjenesten, vil vi synge påsken ind sammen i det fri, 
da fællessang atter er tilladt under åben himmel. Man kan således  
(uagtet hvor meget af arrangementet man deltager i) være med til at 
fejre både nadverens og sangens fællesskab. 

Udendørs menighedsaktiviteter er fritaget fra det generelle forsam-
lingsforbud, hvormed vi igen kan være 25 forsamlet - naturligvis 
med afstand og øvrige forbehold, så alle kan være trygge! Der er 
ligeledes mulighed for at gå i flere grupper. 

Skulle I have tvivl eller spørgsmål, må I ikke tøve med at kontak-
te Signe på tlf.: 23679413. Vi opfordrer til, at man koordinerer 
hjemkørsel fra Vejlby kirke med sine nærmeste, men har man svært 
ved at få ligningen til at gå op, vil Signe forsøge at løse det. I så fald 
bedes I give hende besked et par dage i forvejen. Tilmelding er ikke 
nødvendig - vel mødt!


