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FORMANDENS INDLÆG
Der lindes lidt på låget så mere lys og luft slipper ind i kirke- og 
menighedslivet. Gudstjenesterne er ikke længere begrænset til 30 mi-
nutter, og vi må synge igen! Der skal dog fortsat bæres mundbind, og 
der er fortsat arealmæssige begrænsninger. Med udsigt til yderligere 
lempelser i deltagerbegrænsningerne inde og ude har vi begrundet 
forhåbning om snart at kunne genoptage flere af vore sædvanlige 
aktiviteter bl.a. grundlovsmødet den 5. juni samt den forsinkede 
generalforsamling den 24. juni. Dertil glæder vi os til sensommermø-
det for de fem østjyske menigheder, der afholdes i Balle d. 29. august 
og årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenighe-
der, som afholdes i Rødding og Bovlund den 25. og 26. september. 
Nærmere informationer om disse møder senere, men reserver plads 
i kalenderen. 
Med venlig hilsen Frans Maribo Pedersen

GRUNDLOVSMØDE 
D. 5. juni forventer vi at kunne gennemføre vores traditionsrige 
grundlovsmøde. Vi begynder med gudstjeneste i Vivild kirke kl. 
14.00, hvorefter vi bevæger os over i forhaven på Søndermarksvej 43. 
Programmet herfor kan vi endnu ikke løfte sløret for, men vi er i fuld 
gang med at arrangere et grundlovsmøde, der lever op til vores rige 
tradition, og vi tør godt afsløre, at årets grundlovstaler er professor 
emeritus fra Syddansk Universitet, Johannes Nørgaard Frandsen. Vi 
håber, I vil være med!

BEFRIELSESGUDSTJENESTE
Søndag d. 2. maj afholder vi befrielsesgudstjeneste i Vivild kirke kl. 
19.00. Årets foredragsholder, liturg og prædikant er litteraturhisto-
riker og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus, Anders Thyrring 
Andersen. Forud for gudstjenesten holder han foredrag for os om 
friheds- og fællesskabstankerne hos Martin A. Hansen. Foredraget 
finder sted udendørs ved Valgmenighedens lokaler kl. 17.00.  
Bestyrelsen sørger for kaffe samt en perso-
nanrettet sandwich. Pris for arrangementet 
er 50 kr, der betales på dagen. Skulle vejret 
være imod os, arbejder vi på en alternativ 
løsning. Vi opdaterer på hjemmeside og/eller 
Facebook i dagene op til, såfremt der sker 
ændringer. Vi håber på god opbakning til 
dette arrangement, omend vi har rykket det 
udendørs. Frihed og fællesskab er to begre-
ber, vi i Valgmenigheden vægter højt - dem 
skal vi hylde denne dag. Vel mødt!

MINIKONFIRMANDER I VIVILD
Da vi nu to år i træk ikke har kunnet tilbyde minikonfirmandforløb 
for 3. klasserne, tilbyder Signe i år et særligt tilrettelagt forløb, der 
tager højde for de gældende restriktioner – og både 3. og 4. klasserne 
i Vivild er inviteret! 
Undervisningen vil foregå udendørs følgende dage: Tirsdag d. 18. 
maj, d. 1. juni samt d. 15. juni. Alle kl. 15-16.30 på Søndermarksvej 
43. TILMELDING er påkrævet senest d. 11. maj til Signe Helbo på 
mail@norddjurslands-valgmenighed.dk eller på 23679413. Barnets 
fulde navn og klassetrin samt kontaktoplysninger på min. én foræl-
dre skal oplyses ved tilmeldingen.

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. 

Maj
02.  Foredrag kl. 17.00 ved konfirmandstuen, efterfulgt af befri-

elsesgudstjeneste i Vivild kl. 19.00. Begge v. Anders Thyrring 
Andersen. 

13. Kristi Himmelfart. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. Ole Juul. 
23. Pinsedag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
24.  Anden pinsedag. Gudstjeneste ved stendysserne kl. 10.30 v. 

SRH.
26. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.

Juni
05. Grundlovsmøde med gudstjeneste kl. 14.00 i Vivild v. SRH. 
13. 2.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. SRH. 
20. 3.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. Ole Juul.
30. Sommersange i natten i Vejlby kirke kl. 22.00.

NØRKLEKLUB
Da vi har måttet aflyse vinterens og forårets nørkleklubber, inkl. 
sæsonens planlagt sidste i april, har vi besluttet at tilføje en ”goddag 
og god sommer”-nørkleklub i maj. Her får vi mulighed for at mødes 
igen, sludre og nørkle - og ikke mindst ønske hinanden en god 
sommer. Det foregår d. 26. maj fra kl. 10-12 i konfirmandstuen. Vel 
mødt!

KAN DU GÅ SELV?
På DR2 kan man se serien ’Guru’, en satiriske fremstilling af det søgende 
menneskes længsel efter lykken, når denne jagtes af og i individet selv. 
Idémageren bag serien, Simon Kvamm, spiller den karikerede livs-
stilscoach Andreas Mertz, der missionerer med sin (ved sin egen terapeut 
købte) forkyndelse: ”Du er født selv. Du skal dø selv. Du kan gå selv!”. 
Mertz spørger retorisk sin ven Ralf, om han er okay med et ’fint nok’ 
liv. Han vil, at individet ikke skal tage til takke med middelmådigheden. 
Som præst synes det svært ikke at mærke den ambivalente morskab over 
den tragikomisk sande skildring af en af tidens for fællesskabet farligste 
tendenser.
Mange har ondt i livet. Dette er ikke blevet mindre i det forgangne år. 
Skyldes det, at vi har taget os til takke med det middelmådige liv? At 
vores inderste sjæl simpelthen smertes, fordi vi ikke udlever vores fulde 
potentiale? Snarere tværtimod, vil jeg sige. 
Modsat den individorienterede løsningsmodel, hvor lykken søges i den 
enkeltes egen stræbsomhed, forkynder kirken om mennesket som både 
krop, sjæl og ånd. At mennesket også er ånd betyder, at vi hverken fødes 
selv, dør selv eller kan gå selv, men at vi derimod hver især sættes i livet 
- absolut afhængige af hinanden. At vi er sat i livet betyder ikke, at vi 
passivt skal tage til takke med middelmådigheden resten af vores dage. 
Tværtimod! Det betyder, at vi ydmygt skal anskue livet som en gave, vi 
er blevet givet, og hvis fornemste formål er at blive omsat - af os. Ikke 
for egen vinding, men til værn om åndens og kærlighedens fællesskab 
iblandt os. 
Lykken findes hverken i dig eller i mig, men i livets mellemrum. De 
små åndelige rum, der optræder imellem os i kraft af kærligheden. I de 
livgivende øjeblikke, hvor vi fornemmer forbindelsen imellem os, mani-
festerer lykken sig. Ikke som et fænomen, vi kan præstere, indfange eller 
fastholde - men som en kraft, der gør livet større. 
Du kan muligvis gå selv (indtil du falder), men du kan ikke leve selv. Det 
bedste selvhjælpsråd til det søgende menneske, der har alt, men hvis sjæl 
alligevel lider, burde være at åbne øjnene for livets og kærlighedens  
mirakler: At selvom du ingen aktie havde i det, blev livet dit. Du skal gå 
det, leve det, ånde det, og elske det - men du skal ikke og kan ikke gå det 
selv!

Præstelige hilsner, Signe Helbo.

PINSEGUDSTJENESTE VED  
STENDYSSERNE
Alt tyder på, at vi i år igen kan afholde gudstjeneste ved stendysserne 
2. pinsedag, d. 24. maj. Vi påbegynder arrangementet med gudstje-
neste kl. 10.30, hvorefter vi afrunder med kaffe og småkager. Alle er 
velkomne, og tilmelding er ikke nødvendigt! 
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