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GENERALFORSAMLING 2021 
Årets generalforsamling er, som allerede annonceret, udskudt til tors-
dag d. 24. juni. Vi afholder generalforsamlingen i teltet på Sønder-
marksvej 43 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Generalforsam-
lingen danner forum for, at vore medlemmer kan påvirke – og drøfte 
– menighedens daglige virke. Dette er der altid brug for, hvis man vil 
være en levende menighed, og det er bestemt ikke blevet mindre efter 
så atypisk en periode. Vi håber på at se så mange medlemmer, som 
muligt, så vi kan åbne for gode, grundtvigske drøftelser. Vel mødt!
På vegne af bestyrelsen,
Formand Frans M. Pedersen

SENSOMMERMØDE I BALLE 
Traditionen tro mødes de fem østjyske, grundtvigske valgmenigheder 
til fælles sensommermøde sidst i august. I år afholdes mødet i Balle 
Valgmenighed søndag d. 29. august kl. 10-16. Temaet i år er Den 
nye Højskolesangbog, hvilket vil blive udfoldet gennem fællessang 
og foredrag ved forstander på Ollerup efterskole Mette Sanggaard 
Schultz, som har siddet højskolesangbogsudvalget. Vi begynder med 
kaffe kl. 10.00, efterfulgt af gudstjeneste kl 10.30. Herefter byder 
programmet bl.a. på frokost, fællessang og foredrag. Pris for arrange-
mentet er 200 kr, dog deltager unge under 18 år gratis. Tilmelding til 
Signe Helbo senest torsdag d. 19. august. Vel mødt!

GRUNDLOVSMØDE
D. 5. juni afholder vi vores traditionsrige grundlovsmøde med både 
live-musik, grillmad, kage, kaffe og grundlovstale, der afholdes i år 
af professor emeritus fra Syddansk Universitet, Johannes Nørgaard 
Frandsen. Festlighederne indledes med gudstjeneste i Vivild kirke  
kl. 14.00. Vel mødt!

Kalender
NB! Da restriktionerne hele tiden forholder sig til den gældende smit-
te, er vores annoncering ligesom alt andet behæftet med en vis usik-
kerhed. Derfor må vi fortsat henstille til, at I ajourfører jer på vores 
hjemmeside eller Facebook-side inden deltagelse i de annoncerede 
aktiviteter. 

Juni
5. Grundlovsmøde med gudstjeneste kl. 14.00 i Vivild v. SRH. 
8.  Fyraftenssang på Søndermarksvej 43 i Vivild kl. 17.00-17.45.
13.  2.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. SRH. 
16.  Fyraftenssang på Søndermarksvej 43 i Vivild kl. 17.00-17.45.
20.  3.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. Ole Juul.
22.  Fyraftenssang på Søndermarksvej 43 i Vivild kl. 17.00-17.45.
30.  Sommersange i natten i Vejlby kirke kl. 22.00.

Juli
11.  6.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH. 
25.  8.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. Ole Juul. 

August
8. 10.s.e.trin. Gudstjeneste med dåb i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
15.  11.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. Ole Juul.  
29.  Sensommermøde i Balle Valgmenighed kl. 10-16.

FYRAFTENSSANG OG SOMMERSANGE 
I NATTEN 
Den nye Højskolesangbog bliver indviet med fællesskab under åben 
himmel, når vi i juni arrangerer tre uformelle omgange fyraftenssang i 
Valgmenighedens forhave på Søndermarksvej 43 i Vivild. Vi mødes kl. 
17.00, synger nogle nye og gamle sange, der introduceres af vores organist, 
Klaus Bjerg og vores præst, Signe Helbo. Vi runder af, så alle kan nå hjem 
og kokkerere aftensmaden. Alle er velkomne uagtet øvrig tilknytning til 
Valgmenigheden. Tilmelding er ikke en forudsætning. Festlighederne 
afrundes med vores traditionsrige og herlige fællessanghyldest ”sommer-
sange i natten”, der i år løber af stablen i Vejlby kirke onsdag d. 30. juni 
kl. 22-23. Her byder vi de lyse nætter velkommen, og ønsker hinanden en 
god sommer! Datoerne er som følger; tirsdag d. 8. juni, onsdag d. 16. juni, 
tirsdag d. 22. juni, alle i Vivild fra kl. 17.00-17.45 samt onsdag d. 30. juni 
kl. 22-23 i Vejlby kirke.

KONFIRMATIONER
Igen i år har vi måttet afvige fra vores traditionelle palmesøndags-
konfirmationer. I stedet bliver årets ni konfirmander konfirmeret ad 
to omgange. Tre af dem konfirmeres lørdag d. 5. juni, de resterende 
seks lørdag d. 14. august. Begge kl. 10.30 i Vivild kirke. Grundet 
deltagerbegrænsningen i kirken, blive der tale om særlige konfir-
mationsgudstjenester for indbudte gæster. Dog afrunder vi begge 
konfirmationer med fællesang på kirkegården omkring kl. 11.10, 
hvor alle er velkomne! Det vil også være muligt at lægge en hilsen til 
konfirmanderne i våbenhuset forud for og under gudstjenesterne, 
hvor deres muleposer vil stå klar. 

Årets konfirmanderne er:
Ane Bolvig (d. 5. juni)
Ida Sommer Therkildsen  
(d. 5. juni)
Magnus Kjær Hougaard  
(d. 5. juni)
Anne Ruby (d. 14. august)
Nikoline Hyldgaard Larsen (d. 14. august)
Malou Kvist Holmberg  
Enevoldsen (d. 14. august)
Karen Brix Bønsdorff Laugesen Pedersen (d. 14. august)
Ida Haulrik-Friis (d. 14. august)
Mikkel Møller Matthiasen (d. 14. august)
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