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FORMANDENS INDLÆG 
Efter generalforsamlingen den 24. juni 2021 består bestyrelsen nu af 
følgende medlemmer: Ellen Boelsmand, Jack Jackson, Magny Fynbo, 
Kis Ruby, Jytte Schmidt, Kirsten Bjerg og Frans Maribo Pedersen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Frans Maribo Pedersen som 
formand, Kirsten Bjerg som næstformand og Ellen Boelsmand som 
kasserer. Bestyrelsen har afsluttet sommerferien og har afholdt sit 
første møde den 5. august.
Sensommermødet for de 5 østjyske valgmenigheder afholdes søndag 
den 29. august i Balle Valgmenighed. Programmet indeholder bl.a. 
foredrag om den nye højskolesangbog og dens tilblivelse ved forstan-
der på Ollerup efterskole Mette Sanggaard Schultz, som har siddet i 
højskolesangbogsudvalget. Tilmelding til Signe Helbo senest den 19. 
august. Der kan evt. arrangeres samkørsel.
På glædelig gensyn i den nye sæson,
Frans M. Pedersen. 

SALMEFOREDRAG M. STEN KAALØ 
Vi har måttet vente længe på at få lov til 
at høre salmedigter og frimenigheds-
præst i Bovlund, Sten Kaalø, fortælle 
om sine salmer og digte, men nu bliver 
det forhåbentlig endelig muligt. Han 
vil gæste os torsdag d. 30. september i 
Vivild kirke kl. 19.00. Sten Kaalø har 
skrevet mange salmer, som både er at 
finde i salmebogen og i tillægget ’100 
salmer’. Denne aften akkompagnerer 
Klaus Bjerg os ved klaveret, så vi kan 
synge med på Kaaløs åndfulde og skøn-
ne digtning undervejs. Alle er velkomne 
til at være med! Pris for kage, kaffe og 
foredrag 50 kr.

Kalender
September
1.  Formiddagshøjskole m. Lisbeth Weitemeyer. Konfirmandstu-

en kl. 10-12.30.
5.  14.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. Ole Juul.
12.  15.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl 19.00 v. SRH efterfulgt af 

mandsmindeforedrag v. Jack Jackson.
14.  Fyraftenssang i konfirmandstuen kl. 17.00-17.45. Vi synger 

fra Højskolesangbogen. 
16.  Læsekreds i konfirmandstuen kl. 19.00. Stine Pilgaard: Meter i 

Sekundet. 
19.  Høstgudstjeneste i Vivild kl. 09.30. Efterfulgt af infomøde for 

kommende konfirmander.
25.-26.  Årsmøde for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frime-

nigheder i Sønderjylland
29.  Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
30. Salmeforedrag m. Sten Kaalø i Vivild kirke kl. 19.00.

Oktober
3. 18.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
5. Filmaften i Ørsted Biograf ”Pagten” kl. 19.00.
12. Natandagt i Vivild kirke kl. 21.00 v. SRH.
17. 20.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. Ole Juul.
27.  Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
31.  22.s.e.trin. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vejlby kl. 11.00  

v. SRH. 

November
2.  Læsekreds i konfirmandstuen kl. 19.00. Anne-Cathrine Rieb-

nitzsky: Smaragdsliberen.
3.  Allehelgen. Musikalsk mindegudstjeneste i Vivild kl. 19.00 v. 

SRH. 
10. Formiddagshøjskole kl. 10-12.30.
14. 24.s.e.trin. Gudstjeneste m. andespisning i Vejlby kl. 17.00.
21. s.s.i.kirkeåret. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
28. Adventsmøde i Vivild fra kl. 14.00.

FILMAFTEN ”PAGTEN”
Tirsdag d. 5. oktober er det blevet tid til endnu en 
filmaften i samarbejde med Ørsted Biograf. Her 
viser vi Bille Augusts drama ”Pagten”, der handler 
om Karen Blixens og Thorkild Bjørnvigs møde og 
den pagt, dette møde bringer med sig. Efter filmen 
vil Signe indlede en fælles drøftelse om filmens 
tematikker. Alle er velkomne, og deltagelse kræver 
ingen forudsætninger. Pris: 50 kr. for kaffe/kage.  
Vel mødt!

KONFIRMAND I 2022?
Skal du konfirmeres i Valgmenigheden Palmesøndag 2022? Så se 
med her! Vi holder nemlig informationsmøde samt indskrivning 
søndag d. 19. september. Vi begynder med høstgudstjeneste i Vivild 
kirke kl. 09.30. Efterfølgende går vi over i konfirmandstuen, hvor der 
vil være lidt formiddagsmad. Her vil Signe fortælle om konfirmand-
forløbet, og I kan blive tilmeldt forløbet. Medbring kopi af dåbsattest, 
og tag dine forældre, søskende og/eller bedsteforældre med, hvis også 
de vil høre mere om det hele. Undervisningen begynder i uge 40, og 
ligger – efter aftale med skolerne – om torsdagen fra kl. 13-15. Vi 
glæder os til at se jer!

FORMIDDAGSHØJSKOLE  
OM MARIE GRUBBE
Historien om Marie Grubbe er historien om 
en kvinde, der fulgte sine lidenskaber og gik 
sine egne veje. Bort fra tidens konventioner og 
forventninger til en kvinde af gammel, anset 
dansk adel, gift ind i kongehus og adelslægt. 
Men historien er universel. Den handler om kvinder – og mænd – til 
alle tider – og den bringer os både tilbage i tiden og frem til i dag. 
Lisbeth Weitemeyer gæster os med sit indsigtsfulde foredrag om 
forventning og glæde, om skuffelse og forelskelse, om begær og 
lidenskab, vrede, sorg og et menneskes værdighed til trods for stor 
fattigdom. Vi begynder med kaffe og brød og runder af med frokost. 
Pris: 75 kr. Alle er velkomne!

NATANDAGT
Vinterhalvåret i Valgmenigheden byder atter på de efterhånden 
velkendte natandagter, hvor vi mødes en hverdagsaften for at takke 
for dagen og byde natten velkommen i fællesskab med hinanden, ak-
kompagneret af tonerne fra orgelet og læsninger og bønner udvalgt af 
Signe. Første gang denne vinter bliver onsdag d. 12. oktober i Vivild 
kirke kl. 21.00. Alle er velkomne!

FYRAFTENSSANG
Vi åbner den nye sæson med fællessang, når Signe og Klaus genopta-
ger succesen fra junis fyraftensang – denne gang i konfirmandstuen 
tirsdag d. 14. september kl. 17.00-17.45. Klaveret er nystemt, og 
Højskolesangbøgerne klar til at blive grebet. Vi håber, vi ses! 

LÆSEKREDS
Valgmenighedens læsekreds er klar med en ny sæson, og alle er 
velkomne til at deltage de gange, det passer. Vi mødes i konfir-
mandstuen på Søndermarksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30. Der vil 
være kaffe/te, kage og fælles drøftelse af bogens tematikker og deres 
relevans for vort fælles liv. 

Sæsonen byder på følgende værker:
Torsdag d. 16. september: Stine Pilgaard ”Meter i Sekundet”. Vin-
der af De Gyldne Laurbær 2021. En roman om livet som tilflytter i 
Vestjylland – smækfyldt med humor og livsvisdom trods forfatterens 
unge alder. Kan med fordel (også) høres som lydbog, da romanen 
indeholder sange, der synges i lydbogen. Vel mødt!
Tirsdag d. 2. november: Anne-Cathrine Riebnitzsky ”Smaragdsliberen”
Onsdag d. 12. januar: Tarjei Vesaas “Fuglene”
Torsdag d. 9. marts: Yasunari Kawabata ”De tusind traner”
Torsdag d. 21. april: Karl Ove Knausgård ”Fuglene under himlen”

GRUNDTVIG LEVER I HARLEM!
Traditionen tro markerer vi Grundtvigs fødselsdag med gudstjeneste 
i Vivild kirke efterfulgt af mandsmindeforedrag i konfirmandstuen. 
I år finder gudstjenesten sted søndag d. 12. september kl. 19.00. Ef-
terfølgende vil Jack Jackson holde mandsmindeforedrag for os. Dette 
byder i år på et inspirerende møde med præsten Norm Eddy, som 
brugte Grundtvig som forbillede til at løfte Harlem fra armod.  
Pris: 50 kr. for foredrag, kaffe og kage. Alle er velkomne!
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